
windhandelaren naar Olaus Magnus1

Heksen en het weer 4. Windhandel

Bij windhandel zal men geneigd zijn te denken aan de aandelenbeurs, maar ook anderszins is
windhandel mogelijk. Harrebomée vermeldt de uitdrukking: Hij verkoopt wind; en een windbuil,
Engels wind-bag is iemand die veel praat maar weinig zegt, een grootspreker, een snoever of
pochhans, zoals Van Dale meldt.2 In vroeger tijden werd echter daadwerkelijk wind verkocht. De
Augustijner monnik Gottschalk Hollen uit Osnabruck publiceerde in 1481 de Præceptorium, een
verzameling toverijverhalen waarvan de auteur de echtheid certificeert. Onder andere vindt men
er de geschiedenis van een Noorse tovenaar, die de wind opgesloten in een zak verkocht voor drie
rubans. Wanneer de eerste knoop werd losgemaakt, verhief zich een zachte bries, bij de tweede
knoop begon een hevige wind te waaien en bij de derde knoop ontketende zich een furieuze
storm.3 In de Klucht van Oene van Jan Vos (6e druk 1662) zegt de opschepperige, zich voor
tovenaar uitgevende Ritsaart op de vraag van Oene: ‘Wat kanje veur kunsten?’: ‘Ik kan de woest
en dunne winden / Trots et Noorts en Lapsche Volk in leere zakken, en in oope netten binden.’4

Olaus Magnus (1555) schreef de windhandel toe aan de Finnen die vroeger in hun heidense tijd
winden verkochten aan kooplieden die aan hun kusten werden vastgehouden door tegenwind. ‘En
wanneer ze hun prijs hadden gekregen, knoopten ze drie toverknopen ... gebonden met een leren
riem, en ze gaven die aan de kooplieden met de instructie dat als ze de eerste losmaakten, ze een
goede bries van wind zouden hebben; wanneer de tweede, een sterkere wind; maar wanneer ze de
derde losknoopten, zouden ze zo’n vreselijke storm hebben, dat ze niet in staat zouden zijn vanaf

1 Deze afbeelding van internet is o.a. te vinden in M. Bessy, A Pictorial History of Magic and the Supernatural,
1965, 203 afb. 655. In de voorgrond probeert de handelaar zijn touw met 3 knopen te slijten aan scheepslui; in de
achtergrond zien we het schip vergaan, waar de 3e knoop is losgemaakt.
2 Harrebomée II, 471b; Van Dale 1984, 3418.
3 Romi 1968, 86. Vgl. Afb. in Olaus Magnus, Historia de gentibus septentrionalibus. Rome 1555: A Sami-Shaman
(Noaide) selling a rope with ‘wind-knots’ to seamen. After untying the knots wind should come.
4 Volkskunde 8, 80 (‘Uit onze oude schrijvers’). Trots: ‘niet onderdoende voor’: Trots et Noorts en Lapsche Volk =
net zo goed als de Lappen in Noord Scandinavië (Van Dale 1984, 2996).
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de voorsteven uit te kijken om de rotsen te vermijden.’5 Richard Eden, in zijn History of Travel in
the West and East Indies uit 1577, kopieert Olaus in zijn beschrijving hoe Finse heksen een storm
verwekken: ‘Ze knopen drie knopen in een koord hangend aan een zweep. Wanneer ze een ervan
losmaken, verwekken ze redelijke winden. Als ze er nog een losmaken, wordt de wind heftiger.
Maar door het losmaken van de derde verwekken ze gewoon stormen, zoals in vroegere tijd ze
gewoon waren donder en bliksem te verwekken.’6

Een dergelijke windhandel in China aan het eind van de 19e eeuw wordt beschreven door Pol de
Mont. Daar zijn tovenaars, die de scheepskapiteins de wind voor de reis verkopen. Gewoonlijk
zitten ze aan het strand en bieden de zeevaarders hun diensten aan. Ze treden bijna altijd als een
stel op. De ene zit met een boek in de hand, waaruit hij van tijd tot tijd half luid leest, tussen twee
bijeengebonden bossen riet; de ander zit tussen twee viskorven en houdt met de rechterhand het
ene eind vast van een leren zak, die over zijn schouder hangt en gevuld is met lucht. In deze zak
laat hij, naarmate men hem geld geeft, meer of minder lucht stromen. Hij slaat daarbij met een
grote houten hamer, die hij in de linkerhand houdt, herhaalde malen op de grond om de geest van
de wind op te roepen, die met een breedgerande hoed en een wijde rok op een grote vogel door de
lucht zweeft.7

In de legende van de Britse heilige Swithun is sprake van drie heksen, waarvan de derde de
machtigste is. Deze laat uit een samengevouwen doek een storm ontstaan. Rademacher voegt toe,
dat dergelijke windtover nog heden in Schotland wordt geloofd en reeds antiek is.8 Het bekendste
verhaal is uiteraard dat van de zak met winden die Odysseus kreeg van Aeolus, de god der
winden. Ook hier is sprake van knopen: alle ongunstige winden zitten in de zak, die is
dichtgeknoopt. Odysseus’ bemanning is nieuwsgierig naar de inhoud van de zak en maakt de
knopen los, zodat de winden ontsnappen en de boot teruggeblazen wordt naar het eiland van
Aeolus, die geen zin heeft om het kunstje nog eens te herhalen.
Een Schotse sage beschrijft de windhandel aldaar. De beroemdste windverkoopsters in Caithness
en Sutherlandshire waren Mhor Bhan in Assynt en een vrouw genaamd Warr aan de Duncansbay;
maar die zijn allang dood. Maar ook nu is het nog mogelijk in deze contreien wind of geluk [!] te
kopen, alleen is thans op beide zijden weinig geloof voorhanden en verkopers zowel als kopers
schamen zich voor deze handel. De wind zit in een geknoopte zakdoek of in een woldraad
gebonden en wanneer men één knoop losmaakt, ontstaat een zacht briesje, een tweede geeft een
stevige wind, maar de derde een hevige storm. Een boot werd door een windstilte een week lang
op Orkney vastgehouden; dus gingen ze naar een vrouw in Stromness en gaven haar een halve
kroon voor een woldraad met drie knopen. ‘Bij uw leven, opent niet de derde!’ waarschuwde ze
bij het afscheid. Toen ze de eerste knoop losmaakten, ontstond een zachte wind, de tweede
zorgde ervoor, dat ze gezwind door de Pentland Firth voeren en toen ze dicht voor de kust van
Caithness waren, werden ze driest: ze besloten te proberen, wat de derde bewerkte. Daarop
vlogen ze letterlijk het land op, als was de boot een luchtballon. ‘Nooit meer koop ik wind,’
verklaarde de held van het verhaal, toen hij zijn avontuur vertelde.9 Ook een visser uit Portessie
5 Robbins 1965, 201 (met afb.).
6 Robbins 1965, 487. In 1563 nam de koning van Zweden vier heksen in zijn leger tegen de Denen op, kennelijk
vanwege hun bekwaamheid in deze richting.
7 PdM, in: Volkskunde 2, 228.
8 Rademacher 1927, 19f n. 5 naar Anal. Boll. IV, 388ff. Antiek: Scholion Lycophr. 738, p. 237 Sch.: φασì γαρ o‘ι
μηχανικοì καì o‘ι τα ’αρρητουργικα γράφοντες, ‘ως, ’εάν τις δελφĩνα ποιήση ’ασκòν ’εκδείρας α’υτòν καì ’έχων
παρ’ ‘εαυτωĩ, ποιήσει πνεĩν ‘òν ’αν βούλοιτο ’άνεμον; vgl. Eustathius Od. I, 365, 4. 18.
9 Agricola 1967, 79 nº105 naar FL 14, 1903, 301f. Vgl. Mackinlay, 220: De kapitein maakt de verboden derde knoop
los en het schip wordt naar zijn uitgangspunt teruggeblazen; 221: De gunst van de windheks moet voor iedere afvaart
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kreeg eens van een windheks (van kopen wordt niet gesproken, zodat het neerkomt op een ‘sterk
zeemansverhaal’) een stuk touw met drie knopen erin. De eerste mocht worden geopend als het
zeil werd gehesen, de tweede een tijdje daarna (om de wind op te frissen). Een tijdje ging dat
goed, maar toen kwam er een flauwte en ze maakten de derde knoop los, waarop een storm
losbrak, zodat ze het er nauwelijks levend vanaf brachten.10

De Zweedse jager, die zijn mes in de wervelwind wierp en terugvond bij de Lappenvrouw (zie
§2.1), wilde de volgende dag naar huis, maar wist de weg niet. Daarop kreeg hij van de Troll-
vrouw (want dat was zijn gastvrouw) het advies in de Lappenslee te gaan en er een touw aan te
binden, waarin hij drie knopen moest leggen. ‘Ontbind ze één voor één en je bent zo thuis.’ De
jager maakte één knoop los en daar vloog het touw, de slee achter zich aan sleurend door de
lucht. Daarna maakte hij de tweede knoop los en de snelheid nam toe. Tenslotte maakte hij de
derde knoop los, waarop de snelheid zo groot werd, dat toen de slee kort daarop stilhield, hij de
reis beëindigde in zijn tuin met zo’n klap, dat hij zijn been brak.11 Bengt af Klintberg geeft een
samenvatting van de Zweedse varianten: Een schipper, die uit koers is geslagen of op wind
wacht, wordt de eigenaar van een draad (zakdoek) met drie knopen erin. Als hij wind wil, moet
hij de eerste knoop losmaken en als hij sterkere wind wil, moet hij de tweede losknopen. Hij
wordt echter gewaarschuwd niet de derde knoop los te maken. De schipper kan echter de
verleiding om de derde knoop los te maken niet weerstaan. Een storm breekt los en werpt zijn
boot ver landinwaarts.12

In Estland is een sprookje van het verhaal van de drie knopen gemaakt onder de titel ‘De
verboden knoop’. Eens vingen de vissers helemaal niets en zochten raad bij de oude Karel, die
ooit de vriend van de zeekoningin was. Een delegatie ging naar de oude man, die hen een
halsdoek gaf met drie knopen erin: De eerste zorgt voor een gunstige wind, de tweede lokt de vis
in de netten en de derde mogen ze niet openen; ook moeten ze tevreden zijn met wat de zee geeft
en het net niet een tweede keer uitwerpen. Op zee knopen ze de eerste knoop los en de wind
blaast hen naar een plek, waar ze de tweede knoop losmaken en de vissen zwemmen in hun net.

door een zak kolen gewonnen worden; twee broers verzuimen het en worden prompt teruggeblazen. Mackinlay, 219
citeert Gomme’s Ethnology in Folklore: Te Kempoch Point in de Firth of Clyde bevindt zich een zuilvormige rots,
Kempoch-Steen genaamd. Vanaf hier placht een heilige degenen, die daarvoor betaalden, gunstige winden te
bereiden, ongunstige voor degenen, die zijn krachten niet vertrouwden – een traditie die door de heksen van
Innerkipe werd voortgezet, die men in 1662 veroordeelde, en waarvan nog bepaalde delen onder de zeilers van
Greenock voortleven.
10 Agricola 1967, 106 naar FLJ 4, 1886, 8f (Some Folk-Lore of the Sea. By the Rev. Walter Gregor). Het verhaal
bestaat uit drie ‘dealings’ met een windheks. Eerst waren ze in Forres, waar een vreemde vrouw in het huis kwam,
waar de door tegenwind vastgehouden zeelui verbleven. Ze zei hen een rappe reis toe en ze kregen die. Het tweede
speelde in Portmahomack, waar een vrouw een haverkoek bakte en aan een bemanningslid gaf met de instructie hem
niet voor thuiskomst te breken; dan zou hij gunstige wind hebben. De koek werd in een zakdoek gebonden en door
de man bewaard in zijn kleren. Maar toen hij langs een touw hoog in de boot klom, brak de koek. Weldra ontstak een
storm, waaraan ze met moeite ontkwamen. Bij het derde verhaal wordt niet gezegd, waar het touw vandaan kwam
(Een andere keer...). In een sage uit Invergordon krijgt een visser van een vrouw, die hij vissen gaf, een fles, die hij
niet voor thuiskomst mag openen. Nieuwsgierigheid als bij de mannen van Odysseus bracht de vissers ertoe de fles te
openen, waarop een vreselijke storm losbrak. (l.c. nº107 naar FLJ 4, 9, verteld door J.R. Rosehearty; ID., 264 n. 106:
Vgl. Miller, Cromarty, 281: zeelui uit Cromarty geraken in een flauwte bij Tarbar Ness en wenden zich tot een heks,
die hen een met stro dichtgestopte kruik geeft met het verbod hem voor aankomst te openen. Vlak voor aankomst
lossen ze toch de stop en worden teruggeblazen naar de woedende heks (vgl. Aeolus’ woede). 
11 Booss 1984, 332: ‘The voyage in a Lapp sled’ uit Vesterbotten = Taylor 1927, 90 naar Hylten Cavallius, Wärend
och Wirdarne, II, p. LIV. Taylor geeft een variant naar J.V. Palmqvist, Rester av primitiv religion bland Wärmlands
Finnbefolkning, 175: De Lap zet de man op een boomstomp vastgemaakt met een touw met erin drie knopen. Door
de knopen een voor een te ontbinden gaat de man sneller en sneller.
12 Klintberg 2010, 258, type M102: The three wind-knots. In veel provincies (27 var.).
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Ze vullen de boten, maar besluiten door te vissen, waarop de netten leeg blijven. Dan openen ze
de derde knoop en inderdaad komt er een vis, een snoek van enorme grootte, die ze met veel
moeite aan boord hijsen. Later horen ze hoorngeschal en dat er wordt gezegd dat de bok zonder
staart nog niet thuis is. Nogmaals klinkt hoorngeschal en de snoek beweegt, maar kan de boot
niet uit, die overigens zo vast ligt als een huis. Bij dageraad horen ze weer die stemmen en weer
wordt gemeld, dat de bok zonder staart er nog steeds niet is. De hoorn schalt weer en de snoek
beweegt weer en wordt door de schipper overboord gesmeten en ze horen zeggen, dat de
staartloze bok is teruggekeerd. Dan steekt een vreselijke storm op, die hen meesleept naar een
rotsachtig eiland, Chioe-Maa genaamd, waar een oude man met een baard tot zijn voeten hoort
wat ze gedaan hebben en de volgende dag weer een knoop in de halsdoek van Karel legt,
waardoor de storm gaat liggen en de vissers weer naar huis kunnen varen.13

De windhandel wordt ook behandeld door W.C. Mackenzie in The Races of Ireland and Scotland
(1916, 37ff). Hij behandelt eerst de Lappen naar Richard Eden: ‘Ze maken drie knopen in een
touw hangend aan een zweep. Wanneer ze een ervan losmaken, laten ze gematigde winden
ontstaan; wanneer ze een andere losmaken wordt de wind krachtiger, maar bij het losmaken van
de derde laten ze pure stormen ontstaan, zoals ze in oude tijden gewend waren donder en bliksem
te laten ontstaan.’14 Het verkopen van wind was geen Finse monopolie, maar het geknoopte touw
is volgens Mackenzie een Lapse specialiteit. In Regnards Journey to Lapland wordt gezegd dat
de ‘geknoopte’ wijze van windhandel ‘zeer gewoon’ was in Lapland. ‘De minste tovenaars
hadden deze kracht, ten minste wanneer de gewilde wind al was begonnen te blazen en alleen
hoefde te worden opgepord.’15

Dan volgt een Schotse versie (die sterk lijkt op de bovenstaande): ‘Op een keer werd M’Ryrie
diverse dagen opgehouden te Stornoway door een tegengestelde wind. Hij liep een dag of twee,
drie mopperend vanwege de vertraging rond ter plaatse en ontmoette toen een man op straat, die
hem adviseerde naar zekere vrouw te gaan, die voor hem een gunstige wind kon maken. Hij ging
’s morgens naar haar en betaalde wat geld. Ze gaf hem een touwtje met drie knopen erin. Ze zei
hem de eerste knoop los te maken [aan boord] en hij zou gunstige wind krijgen. Als hij de wind
niet sterk genoeg vond, moest hij de tweede knoop losmaken, maar niet voordat hij in de buurt
van het vasteland was. De derde knoop mocht hij als zijn leven hem lief was niet losmaken. De
wind veranderde terwijl hij met haar sprak en hij zette zeil nog die morgen. Hij ontknoopte de
eerste knoop op de reis en de bries ging prima door; de tweede knoop maakte hij los toen hij in de
buurt van Loch Ewe was en de bries werd fris en sterk. Toen hij nabij Plocard was aan de kop
van Loch Ewe, zei hij tegen M’Lean dat geen grote schade hen zou overkomen als hij de derde
knoop zou losmaken, aangezien ze zo dicht bij de kust waren. Dus hij maakte de derde knoop los.
Meteen was er zo’n orkaan dat de meeste huizen in Poolewe en Londubh van hun dakstro werden
beroofd. De boot werd hoog en droog gesmeten op het strand van Dal Cruaidh, net onder het huis
van Kirkton; de bemanning kwam er met de schrik vanaf. Er wordt gezegd, dat toentertijd er
diverse vrouwen rond Stornoway waren die de macht hadden door hun kunsten om de wind
gunstig te maken.’16

Lezers van Scotts The Pirate zullen zich herinneren hoe Norna uit Fitful-Head gunstige winden
verkocht en in zijn noten bij deze romance citeert hij Olaus Magnus, die vertelt over ene koning
Eric van Zweden, genaamd Windhoed (Windycap), als toespeling op zijn kracht om de wind te
13 Beyers 1991, 72-94 (nº4), naverteld door Zoja Zadoenajskaja.
14 Mackenzie 1916, 37 naar Richard Eden (quoted by A. H. Keane in The Lapps, p. 19).
15 Mackenzie 1916, 38 naar Pinkerton's Voyages and Travels, i., p. 180.
16 Mackenzie 1916, 37f naar J. H. Dixon's Gairloch, pp. 168-9
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laten blazen uit welke hoek hij wilde door zijn hoed in de begeerde richting te draaien. Dit was
exact het soort toverij die de Scandinaviërs waarschijnlijk leerden van de Lappen of Finnen. Het
prototype van Scotts Norna was Bessie Millie, die meer dan 100 jaar geleden te Stromness in de
Orkneys leefde en een bloeiende handel had als verkoopster van gunstige winden aan door
stormen gekluisterde schippers. De goodwill van Bessie’s handel werd verworven door ene
Annie Tulloch of Mammie Scott, die gunstige winden verkocht tegen de prijs van 18 pence het
stuk. Haar methode van het toepassen van het principe van het geknoopt koord was de schippers
te instrueren de zee op te gaan tussen twee reven in het hoofdzeil, waarvan slechts één mocht
worden uitgeschud tijdens de reis. Als beide werden uitgeschud, ontstond een tegengestelde
storm, maar als de boot werd teruggedreven naar de Orkneys, kon een ‘hele-zeil’-bries worden
gekocht van de inschikkelijke Annie voor een verdere attentie.17

Volgens Frazer (de schrijver van de Golden Bough) kopen de Shetlandse zeelui nog steeds
winden, in de vorm van geknoopte zakdoeken of draden, van oude vrouwen die beweren de
stormen te beheersen.18 Heksen op het vasteland van Schotland hadden andere middelen om de
wind te verheffen, hetgeen vroeger veel makkelijker was dan thans. De gewoonte van het
geknoopte koord was ook bekend op het Eiland Man, waar een vrouw te Siseby aan de Slei
winden verkocht aan de haringvissers op die wijze.19

Mitchell beschrijft in zijn studie naar hekserij en toverij in de Noordse Middeleeuwen de
weermagie, zoals die in de saga’s wordt beschreven. In de Þorsteins saga Víkingssonar beweert
iemand een ‘weerzak’ te hebben, die, wanneer hij hem schudt, zo’n koude en woeste wind eruit
blaast, dat een meer bevriest. In de Óláfs saga Tryggvasonar is Rauðr, een offeraar (blótmaðr),
zeer bedreven in de magie (fjọlkunnigr), in staat dankzij zijn magie om een goede wind voor zijn
oorlogsschip te krijgen, wanneer hij maar wil. Wanneer in de Laxdæla saga een heksengezin
wordt beschuldigd van misdaden, richt de vader een ritueel platform op en het hele gezin beklimt
het en zingt toverspreuken totdat ze een grote storm hebben opgewekt, gericht tegen hun
vijanden. In de Eyrbyggja saga regelt Þóroddr met de heks Þorgríma, dat zij een toverstorm
opwekt tegen een man, die over een hei gaat.20

Aanvulling:

In Character Sketches of Romance, Fiction and the Drama, vol. 4 (2004, 248f) van Ebenezer
Cobham Brewer & Marian Harland is een lemma ‘Wind Sold’ opgenomen, met zowel bekende
als nog niet vermelde informatie. 
Wind Sold. At one time the Finlanders and Laplanders drove a profitable trade by the sale of
winds. After being paid they knitted three magical knots, and told the buyer that when he untied
the first he would have a good gale; when the second, a strong wind; and when the third, a severe
tempest. – Olaus Magnus, History of the Goths, etc., 47 (1658).
King Eric of Sweden was quite a potentate of these elements, and could change them at pleasure
by merely shifting his cap. [vgl. AT 569: magic hat]
Bessie Millie, of Pomona, in the Orkney Islands, helped to eke out her living (even so late as
1814) by selling favorable winds to mariners, for the small sum of sixpence per vessel.

17 Mackenzie 1916, 38f naar Tudor, The Orkneys and Shetland, p. 335.
18 Mackenzie 1916, 39 naar The Golden Bough, pp. 322-6.
19 Mackenzie 1916, 39 naar Thorpe, Northern Mythology, iii., p. 23-4.
20 Mitchell 2011, 65. Vaak gebruiken de saga-schrijvers weermagie als een literair middel om de toon te zetten of een
sfeer te creëren, maar vaak ook wordt het afgebeeld als deel van een ‘climatic arsenal’, vaak te huur, een wapen om
in te zetten tegen vijanden.
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Winds were also at one time sold at Mont St. Michel, in Normandy, by nine druidesses, who
likewise sold arrows to charm away storms. These arrows were [249] to be shot off by a young
man 25 years of age. – Witches generally were supposed to sell winds.
‘oons! I’ll marry a Lapland witch as soon, and live upon selling contrary winds and wrecked
vessels. – W. Congreve, Love for Love, iii. (1695).
In Ireland and in Denmark both,
Witches for gold will sell a man a wind,
Which, in the corner of a napkin wrapped,
Shall blow him safe unto what coast he will.
            Summer, Last Will and Test. (1600)

De noot ‘Sale of Winds’ van Walter Scott in the Waverley Novels (vol. 24, 116 n. 1) luidt:
The King of Sweden, the same Eric quoted by Mordaunt, “was,” says Olaus Magnus, “in his time
held second to none in the magical arts; and he was so familiar with the evil spirits whom he
worshipped, that what soever he turned his cap, the wind would presently blow that way. For this
he was called Windycap.” Historia de Gentibus Septentrionalibus, Romæ 1555. It is well known
that the Laplanders drive a profitable trade in selling winds, but it is perhaps less notorious, that
within these few years such a commodity might be purchased on British grounds, where it was
likely to be in great request. At the village of Stromness, on the Orkney main island, called
Pomona, lived, in 1814, an aged dame, called Bessie Millie, who helped out her subsistence by
selling favourable winds to mariners. He was a venturous master of a vessel who left the
roadstead of Stromness without paying his offering to propitiate Bessie Millie; her fee was
extremely moderate, being exactly sixpence, for which, as she explained herself, she boiled her
kettle and gave the bark advantage of her prayers, for she disclaimed all unlawful arts. The wind
thus petitioned for was sure, she said, to arrive, though sometimes the mariners had to wait some
time for it. The woman’s dwelling and appearance were not unbecoming her pretentions; her
house, which was on the brow of the steep hill on which Stromness is founded, was only
accessible by a series of dirty and precipitous lanes, and for exposure might have been the abode
of Eolus himself, in whose commodities the inhabitant dealt. She herself was, as she told us,
nearly one hundred years old, withered and dried up like a mummy. A clay-coloured kerchief,
folded round her head, corresponded in colour to her corpselike complexion. Two light-blue eyes
that gleamed with a lustre like that of insanity, an utterance of astonishing rapidity, a nose [137]
and chin that almost met together, and a ghastly expression of cunning, gave her the effect of
Hecaté. She remembered Gow the pirate, who had been a native of these islands in which he
closed his career, as mentioned in the preface. Such was Bessie Millie, to whom the mariners
paid a sort of tribute, with a feeling betwixt jest and earnest.

Dit is het materiaal voor paragraaf 4 van het tweede hoofdstuk van mijn boek ‘Heksenstreken’.
Dit hoofdstuk is getiteld ‘Heksen en het weer’ en de eerste paragraaf ‘De wervelwindheks’ komt
sterk overeen met mijn artikel ‘Het mes in de wervelwind’, de tweede paragraaf ‘De dienstmaagd
van de pastoor’ met mijn artikel ‘Het paard van de duivel’, en de derde paragraaf ‘De heks met
hoefijzers’ met het gelijknamige artikel. Aan het eind van dit hoofdstuk zal ik een PDF geven met
het gehele hoofdstuk.
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