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Deel 7 Perchta III 

 

Frau Perchta, vervolg - derde gedeelte 

Een parhedros of heros van Perchta? 

In de mythologie kent men de twee termen: parhedros voor een behulpzame metgezel van een 

godin en heros (letterlijk held) voor een meestal jonge geliefde van een godin, die zich voor 

haar inzet. Bij beiden kan het een god of iemand van lagere orde betreffen en ook kan hij al 

dan niet haar officiële echtgenoot zijn. 

In Neder-Oostenrijk hoort bij die Berscht de mannelijke der Berschtl / Berscht. Aldaar in 

Neubrück kon men veel over haar vertellen, maar over hem wist men verder niets. 

Soms heeft Perchta een man. Bijvoorbeeld in Zuid-Tirol, Noord-Italië is zij in Folgereit, 

district Rofereit als Berta met “de wilde man” getrouwd en in het Fersental als Stampa de 

echtgenote van “de zwetser”. In de 13
de

 eeuw schreef een roomskatholieke geestelijke van het 

niet meer bestaand klooster Oberaltaich in Bogen, Neder-Beieren, Duitsland in het Kerklatijn 

het “Traktaat over de zeven ondeugden (hoofdzonden)”. Daarin staat domina (vrouwe) 

Perchta twee maal met een echtgenoot vermeld in de vorm van “haar man” en “gemalin van 

een rijke man”. Al deze echtgenoten hebben geen eigennaam en omdat er verder niets over 

hen bekend is kunnen zij als onbeduidend beschouwd worden. 

In het traktaat (verhandeling) uit de 13
de

 eeuw staat tevens dat domina Perchta jongemannen 

probeert te verleiden en worden twee van haar minnaars genoemd, waarmee zij in duet zingt: 

Heinricus en Petrus. Hiermee worden niet de heilige en de apostel bedoeld, zij zullen wel 

Heinrich en Peter geheten hebben. 

Al deze partners van Perchta kunnen vanwege hun anonimiteit slechts een aanzet tot 

parhedros genoemd worden. In het algemeen is Perchta echter alleenstaand. 

In het Keltisch oorspronggebied, dat tevens verspreidingsgebied van Perchta is, kende men 

een godin met haar parhedros of heros. Noreia was de landsgodin van het Keltisch koninkrijk 

Noricum, dat een provincie van het Romeinse rijk werd (in het huidig Oostenrijk en 

omgeving). In later tijd werd zij Noreia-Isis genoemd. Op de Ulrichsberg ten noorden van 

Klagenfurt, deelstaat Karinthië, Oostenrijk stond het grootste  Kelto-Romeinse heiligdom van 

Noreia-Isis, dat gebouwd werd in de 1
ste

 eeuw. Met zijn onregelmatig gebouwde 

dubbeltempel is deze afwijkend van de Romeinse tempelarchitektuur, mogelijk is hij naar 

voor-Romeins voorbeeld gebouwd. Het ene grotere tempeldeel voor Noreia-Isis kent een 

grote apsis (een nisvormige, naar buiten uitstulpende ronde ruimte, waar het beeld van de 

godheid en het altaar staan) en daarvoor een groot bassin voor het heilige water. Het andere 

kleinere tempeldeel voor Casuon(t)anus heeft een kleine apsis. De twee tempeldelen zijn 

verbonden door een smallere voorhal. Casuon(t)anus is een plaatselijke god en hij wordt 

beschouwd als de parhedros van de godin. Zijn votiefinscriptie is eenvoudiger dan die van 

Noreia-Isis. Uit deze gegevens blijkt, dat Noreia-Isis dominant was ten opzichte van 

Casuon(t)anus. De verlatijnste namen Noricum / Norici (als volk), Noreia en Casuon(t)anus 

worden zowel verondersteld van Oud-Europese als van Keltische herkomst te zijn. Deze 

namen komen niet in het woordenboek van het Gallisch-Keltisch voor. Eenmalig wordt echter 

vanuit het oud-Keltisch Noreia verklaard als “zij die grootmoedig is”.  

Een kleine voor-Romeinse votiefsteen gevonden in Sankt Michael am Zollfeld niet ver van de 

Ulrichsberg wordt in verband gebracht met de verering van Noreia. Daarop staat een vrouw 

afgebeeld, alleen gekleed in een kort hemdje dat haar vulva bloot laat, die met haar armen 

omhoog gehouden een godin een appel, brood of kaas als offergave aanbiedt. 

Erika Timm zegt in haar boek over Perchta en verwante personages over de verhouding 

Noreia–Perchta onder meer: “Noreia als polyvalente (met meerdere werkingsterreinen) godin 

heeft zeer wel denkbaar aan de eveneens polyvalente Perchta eigenschappen doorgegeven, te 



meer daar hun invloedsgebieden samenvallen. De Noreia-tempel op de Ulrichsberg werd 

vermoedelijk pas laat in de 5
de

 eeuw verwoest. De vraag over de continuïteit valt hiermee niet 

moeilijk te beantwoorden.” 

Voor Noreia zie ook deel 1 en 2. 

De mannelijke Percht ofwel vermannelijkte Perchta 

Plaatselijk komt er zeer verspreid een enkele keer een mannelijke Percht(a) voor. 

Voorbeelden daarvan zijn: De hiervoor al genoemde der Berschtl / Berscht naast de 

vrouwelijke die Berscht. Verder de op zichzelf staande: Bercht in Donauwörth, district 

Schwaben, deelstaat Beieren, Duitsland, deze werd in de 16
de

 eeuw met de god Pan 

gelijkgesteld. Het Perchtmännlein kende men in Budějovice / Budweis, Tsjechië, deze was 

echter een boeman. Eisenpeter, Reisigpeter aan de noordrand van de landstreek Franken in 

Duitsland. Peter is hier een verbastering van Percht. Becht, Berchtold in Zwitserland, onder  

meer in Frauenfeld. 

Gezien hun geringe aantal en hun geïsoleerde verspreiding wordt er aangenomen dat deze 

mannelijke Perchten vermannelijkte Perchta’s zijn. Omdat de germaanse hoofdgod Wodan net 

zoals Perchta aanvoerder van een wilde jacht is, zou een vergelijking met hem dit kunnen 

hebben veroorzaakt. Ook zou de christelijke god of een mannelijke heilige als voorbeeld 

hiervoor hebben kunnen dienen. Dit verschijnsel komt meer voor bij godinnen. Bijvoorbeeld 

is de Slavische godin van de lente, het huwelijk en de harmonie Lada bij de West- en 

Oost-Slaven zonder meer vrouwelijk, maar in Kroatië, bij de Zuid-Slaven is zij als Lado 

mannelijk geworden. 

Demonisering 

In het voorafgaande komen aan Perchta toegeschreven negatieve eigenschappen voor, zoals 

boze heks en kinderontvoerster. Ook wist men van zware straffen door Perchta uitgevoerd, 

waarbij zelfs lichamelijke verminking en doodstraf voorkomen. Het is zeer wel mogelijk, dat 

haar demonisering door de roomskatholieke kerk dit idee bevorderd heeft, maar de 

aantoonbare straffen van de kerk zelf ten opzichte van het volksgeloof waren daarentegen niet 

bepaald zachtzinnig. Er werden nog meer uitspraken gedaan, die haar in discrediet brengen: 

een spookachtig wezen, een wellustig, overspelig, behaagziek of pronkzuchtig wijf, de opper-

duivelin en indirekt ook de grote hoer van Babylon. 

In het “Traktaat over de zeven ondeugden” uit de 13
de

 eeuw  komt domina Perchta zeven maal 

voor en zij wordt daarin als een losbandig personage voorgesteld. Enige citaten daaruit over 

haar zijn: “Een praatzieke en loopse (als een teef) vrouw is net zoals domina Perchta, die zich 

op zondag niet in haar slaapkamer terugtrekt om god te loven, maar als een vlieg ronddwaalt 

om beschilderd en opgesmukt jongemannen in te palmen.” “Domina Perchta kijkt graag naar 

zichzelf in de spiegel en maakt haar man dan verwijten over haar zogenaamde armoedige 

kleding.” “Domina Perchta draagt als echtgenote van een rijke man een lange sleep, waarvan 

een demon in de modder valt als zij deze optillen moet.” “Heinricus (haar jonge minnaar) en 

Perchta kunnen als zij een wellustig lied aanheffen diaken en diakones van de duivel genoemd 

worden.” Erika Timm merkt hierover op, dat de auteur in het traktaat mannen in hun 

natuurlijke verscheidenheid laat zien, maar vrouwen samendringt bij Perchta (d.w.z. alleen 

daar vermeldt) en hen allen daardoor gelijkstelt met de door hem veronderstelde slechtheid 

van Perchta. 

De Perchten, haar gevolg in de mensenwereld 

In Oostenrijk, Zuid-Tirol - Italië, Opperbeieren - Duitsland en Noord-Zwitserland kent men 

de/het Perchtenlauf(en) (perchtenloop, -lopen) ofwel het Perchtenjagen uitgevoerd door de 

Perchten. Vroeger kwam dit ook voor in Südbaden - Duitsland en in de Elzas, Frankrijk. Het 

betreft een optocht door verklede en gemaskerde personen ter ere van Frau Perchta. De oudste 

historische vermelding ervan dateert uit 1582, dat is 500 jaar later dan de eerste mogelijke 

aanwijzing van de bekendheid met Frau Perchta. Voor 1500 spreken bijna 20 geestelijken hun 



afschuw uit over de demonische Perchta, maar zij reppen niet over perchtengroepen. Dit zou 

kunnen zijn, omdat deze groepen Perchta aan het verjagen waren, of althans deden alsof, 

waardoor het de goedkeuring van de clerus kon wegdragen. Een aanwijzing hiervoor is te 

vinden bij de uitbetalingen door de gemeente Dießen am Ammersee in Opperbeieren eind 

16
de

 eeuw. Men betaalde daar een klein bedrag aan degenen die Perchta opgejaagd hadden. 

Echter in de 17
de

 en 18
de

 eeuw probeerde de overheid de perchtenrondgang door gerechtelijke 

vervolging uit te roeien, er werd zelfs gedreigd met de galeistraf. Dat was het gevolg van de 

roomskatholieke contrareformatie van die tijd, waarbij elk volksgeloof verdacht was. Vanaf 

die tijd werd het perchtengebruik anoniem uitgeoefend en verenigde men zich in geheime 

verbonden. Aan het eind van de 19
de

 eeuw werd de druk op het gebruik minder en trad men 

weer meer in de openbaarheid. 

Nu nog of tot vrij recent kent het perchtenlopen vier naast elkaar bestaande basisvormen: 

1. De perchtengroep voert een als Perchta verkleedde persoon met zich mee. 

2. De perchtengroep jaagt een als Perchta verkleedde persoon achterna. 

3. De perchtengroep trekt rond zonder Perchta. 

4. Een als Perchta verkleedde persoon trekt gebarend alleen rond. 

De perchtengroepen kennen zowel traditionele als nieuw ingebrachte gebruiken. In Bad 

Gastein, deelstaat Salzburg, Oostenrijk bestaan de Perchten alleen uit mannen, ook als zij 

vrouwen uitbeelden (travestie) zoals Frau Perchta zelf, heksen en de Gesellinnen 

(metgezellinnen). Mijn indruk is, dat dat wel meer zo is. Recentelijk zijn ook vrouwen zich 

als Perchten gaan uitdossen, zij worden Perchtinnen genoemd. De meest voorkomende 

perchtenvermommingen zijn: 

Frau Perchta (eenmalig). Veelal draagt zij een dubbelmasker als teken van haar ambivalentie 

(tweeslachtigheid). Soms wordt zij door een vrouw uitgebeeld, zoals in Golling, deelstaat 

Salzburg, Oostenrijk, met een bezem ziet zij er als een heks uit. Een oude boerin deed daar als 

kind verkleed als Perchta nog de ronde om te kijken of alles bij de buren ordentelijk was. In 

de deelstaat Steiermark, Oostenrijk liepen Perchta-meisjes vroeger in wit-rood-zwarte kledij 

en ze hadden hun haar als een sluier naar voren gekamd. Vaak ook verbeeldt een man Perchta. 

In Kirchseeon, Opperbeieren, Duitsland maken ze er een warboel van. De figuur, die Frau 

Beascht (= Perchta) heet draagt een dubbelmasker met aan de voorkant een duivelsgezicht en 

aan de achterkant een vrouwengezicht met stralenkrans de zon genaamd. Hij/zij draagt bij 

zich een staf met een Drudenfuß (Duits voor pentagram). Druden waren in het Oudduits 

priesteressen of tovenaressen (deze worden in deel 10 beschreven). De Perschtenbund van 

Kirchseeon schrijft desalniettemin over het verre verleden “Toen god een vrouw was”. 

Schönperchten - mooie perchten, met een bebaard masker met hoofdtooi (Kirchseeon, 

Penzberg) of met een versierde hoge kap op het hoofd en vergezeld van een Gesellin, een 

travestie-vrouw in plaatselijke klederdracht (Bad Gastein, Bischofshofen). 

Schiachperchten - afschrikwekkende perchten, met een soort duivelsmasker met horens en 

een vachtkostuum aan. 

Verder kunnen nog deelnemen: Heksen, de Habergoaß - “bokkegeit” (tweegeslachtig), 

Vogelperchten / Schnabelperchten, Holzmandln - bosgeesten en zo meer. 

Tijdens de perchtenloop gaat men soms de huizen langs en wordt er op deuren geklopt. 

Verdere elementen van de rondgang zijn: Het zingen van perchtenliederen, het maken van 

(dans)muziek, bijvoorbeeld met trommels en betoonde koebellen, en het dansen. De 

doldrieste hoge perchtensprongen zijn bedoeld om het hoog opgroeien van het graan te 

bevorderen. 

Boekverwijzing 

Veel gegevens over Frau Perchta komen uit het boek van Erika Timm “Frau Holle, Frau 

Percht und verwandte Gestalten” (Vrouwe Holle, Vrouwe Percht en verwante personages), 



uitgave 2003. Aangezien dit niet steeds vermeld is, hoop ik hiermee recht gedaan te hebben 

aan haar grote inbreng. 

Wordt vervolgd met Saligen, wilde vrouwen, bergvrouwen, e.d. 

 

Hans Eisma 

 


