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In de loop der tijd vond de rooms-katholieke kerk de verering van de drie Bethen (zie 

hiervoor deel 2) in de volkstraditie een te heidense achtergrond hebben en begon men te 

proberen hun cultus terug te dringen. Dat gebeurde door de Bethen te vervangen door andere 

heilige maagden, die echter van buiten het Keltisch oorspronggebied afkomstig waren. Dit is 

slechts ten dele gelukt. 

Het was niet mijn bedoeling om uitgebreid op de tradities van de roomskatholieke kerk in te 

gaan, maar om de voorchristelijke elementen in het volksgeloof te kunnen onderscheiden van 

de eigenschappen afkomstig uit het christendom dient nader ingegaan te worden op de 

hoedanigheden van de verdere drietallen van christelijke vrouwelijke heiligen. 

• De heilige maagden Margaretha, Barbara en Catharina (dit is de Bethen-volgorde, althans 

zoals aangenomen wordt, meestal rangschikt men hen anders) 

De rooms-katholieke kerk kent een groep van 14 heiligen, die gezamenlijk de 14 noodhelpers 

heten. Drie daarvan zijn vrouw, de overigen zijn mannen. Het drietal van heilige maagden 

wordt gevormd door Margaretha, Barbara en Catharina, die de drie noodhelpsters genoemd 

worden. Van oorsprong hebben zij niets met elkaar gemeen, zij leefden ver van elkaar en niet 

alle drie in dezelfde tijd. Als zodanig vormen ze een kunstmatig ingesteld drietal. Zij zullen 

uitgekozen zijn omdat ze evenals de Bethen verzorgende aspecten kennen, maar daarnaast 

zijn zij tevens beschermheilige van een aantal beroepen. 

• De heilige Margaretha van Antiochië (een stad in Pisidië, in huidig zuidoost Turkije). 

Schutsmatroon onder meer tegen onvruchtbaarheid en van zwangere vrouwen, geboorte van 

kinderen, vroedvrouwen, voedsters, stervende mensen, verpleegsters, nierpatiënten en 

agrarische beroepen (in het Duits Nährstand ). Hoofdattribuut: een draak of slang (wiens 

gedaante satan aangenomen had en waardoor zij verslonden werd, maar waaruit zij levend 

ontsnapte). Zij wordt beschouwd als opvolgster van Ambeth. De samengevoegde Ambeth-

Margaretha wordt vanuit het matronaat van Margaretha geassocieerd met vruchtbaarheid, 

maar daarnaast ook met de kleur rood en het midden (de middag?). * 

• De heilige Barbara van Nicodemië (in Klein-Azië, het huidige Turkije). Schutsmatroon 

onder meer tegen een plotselinge dood en van meisjes, stervenden, gevangenen, mijnwerkers 

en verdedigings- en bestrijdingsberoepen (in het Duits Wehrstand). Hoofdattribuut: een toren 

met drie ramen (waarin zij opgesloten werd). Zij wordt beschouwd als opvolgster van 

Warbeth (Borbeth), waarschijnlijk vanwege de klankverwantschap van de naam. De 

samengevoegde Warbeth-Barbera wordt vanuit het matronaat van Barbara geassocieerd met 

de dood d.m.v. de kleur zwart, avond / nacht en het hiernamaals, maar daarnaast ook met 

wedergeboorte, welzijn, genezing en geborgenheid. Daarentegen wordt Barbara vanuit de 

veronderstelling dat Warbeth een voorchristelijke zonnegodin geweest zou zijn ook heilige 

zonnevrouw genoemd. * 

• De heilige Catharina van Alexandrië (in Egypte). Schutsmatroon van onder meer 

ongetrouwde meisjes, oude vrijsters,  stervende mensen, verpleegsters, spinsters en leer- en 

kennisberoepen (in het Duits Lehrstand). Haar hoofdattribuut is het rad met ijzeren punten 

(waarmee zij gemarteld zou worden, maar dat brak toen zij het aanraakte). Zij wordt 

beschouwd als opvolgster van Wilbeth. De samengevoegde Wilbeth-Catharina wordt vanuit 

het matronaat van Catharina geassocieerd met de kleur wit, licht en wijsheid (in het Duits is 

wit weiß (weisz), wijs weise en ik weet ich weiß), maar daarnaast ook met geboorte, ochtend, 

lot / levensweg en toekomstvoorspelling. * 

* De drie Bethen en de drie noodhelpsters werden en worden nogal eens samengevoegd en 

hun eigenschappen vermengd. Ook hedendaagse specialisten houden zich met zo een 

projectie bezig, waarbij soms nog extra hoedanigheden aan hen toegevoegd worden, waarvan 



de herkomst niet aangegeven wordt. Om een zuiver beeld te krijgen van beide drietallen 

dienen deze echter streng gescheiden gehouden te worden. 

De drie noodhelpsters zijn vooral verbreid in het oostelijk Alpengebied (in Oostenrijk en 

Beieren) onder de volksnaam van Heilige Drei Madel / Madl / Madln (Heilige Drie Meisjes). 

In 1969 zijn Margaretha, Barbara en Catharina verwijderd uit de universele rooms-katholieke 

heiligenkalender. Zij deelden dat lot met meer dan honderd heiligen, die van die kalender 

afgevoerd zijn. Naast de drie noodhelpsters zijn dat bijvoorbeeld Bridget van Kildare / van 

Ierland, Ursula van Brittannië en Philomena, maar ook veel mannelijke heiligen, waarbij 

algemeen bekende. Sommige bronnen beweren dat hun heiligverklaring ingetrokken is 

(decanonisatie). De rooms-katholieke kerk zegt echter, dat zij van de algemene kalender zijn 

afgevoerd omdat hun historisch bestaan niet bewezen is en zij “precongregatie” zijn, d.w.z. 

dat zij voor de instelling in de 15
de

 eeuw van de Congregatie voor de Heilig- en 

Zaligsprekingsprocessen in het Vaticaan door plaatselijke bisschoppen aangewezen zijn. 

Hiernaast vond men dat veel heiligen een te heidense achtergrond hebben. Maar nationaal of 

locaal kunnen deze gewoon vereerd blijven. Dit aldus de kerk. In ieder geval kan gezegd 

worden, dat er twijfel over hun heiligheid bestaat en ze op het tweede plan geplaatst zijn. 

Maar de volksdevotie trekt zich hier niets van aan en in de plaatselijke kerkpraktijk ervan is 

weinig veranderd. Doordat nader historisch onderzoek aantoonde, dat de heilige Catherina 

werkelijk bestaan heeft, is zij echter later weer in ere hersteld. 

• De heilige maagden Fides, Spes en Caritas 

Deze vrouwelijke heiligen heten Nederlands vertaald geloof of trouw, hoop en liefde of 

liefdadigheid / naastenliefde. Zij worden de dochters van de heilige Sophia (wijsheid) 

genoemd. De verering van dit viertal is ontstaan in de christelijke oostelijke orthodoxie door 

abstracte termen uit de bijbel te personifiëren, alhoewel er ook een legende over hen als 

werkelijk geleefd hebbende martelaressen bestaat. In het jaar 137 zouden zij allen in Rome 

omgekomen zijn. Hun orthodoxe heiligendag is 17 september, één dag later dan de mogelijke 

feestdag van de drie Bethen. 

In 1650 in Meransen en Rodeneck (Zuid-Tirol) wilde de pastoor Anbetta, Vilpetta en 

Gwerpetta vervangen door Fides, Spes en Caritas, maar het volk verzette zich heftig 

hiertegen. Een anekdote wil, dat hij hiervoor aanvoerde dat deze drie “maagden van 

Meransen” heidense namen dragen en heidenen geweest waren. Direct na deze uitspraak werd 

hij blind. Nadat hij deze smaad was gaan berouwen en zijn uitspraak herriep, zorgden de drie 

Bethen ervoor dat hij weer kon zien. De geliefdheid van de Bethen in Meransen zowel alsook 

in Schlehdorf (Beieren) blijkt tevens uit het laten dopen van meisjes met de namen van de 

Bethen. 

• De heilige maagden Kunigunde, Mechtunde en Wibranda 

Dit drietal leefde in de 4
de

 eeuw (ook wordt 9
de

/10
de

 eeuw genoemd) en draagt Germaans-

Duitse namen. Volgens de legende waren zij metgezellinnen van de heilige Ursula en op de 

terugweg uit Rome onderweg naar Basel werden ze ziek en stierven in Rappersweil 

(Adelhausen) in Duitsland ten zuiden van het Zwarte Woud. Zij werden gezamenlijk in het 

naastgelegen Eichsel in de Sint Galluskerk begraven en worden daar nog steeds met een eigen 

altaar vereerd. Gallus is Latijn voor Galliër, maar hij was een Ier. Tussen de twee dorpen op 

de Dinkelberg dicht bij Obereichsel bevindt zich de Mägde- of Jungfrauenbrunnen (Meisjes- 

of Maagdenbron), alwaar zij hun dorst gelest zouden hebben. Jaarlijks op de derde zondag 

van juli vindt er ter ere van deze drie maagden op de Dinkelberg een processie plaats, de 

Eichsler Umgang (Eichselse omgang). 

• De heilige maagden Bertilia, Eutropia en Genoveva 

Hun gezamenlijke verering komt niet in het Keltisch oorspronggebied voor, maar vindt plaats 

op het grondgebied van het vroegere Noord-Gallische Belgica, waar de Kelten naartoe 

getrokken waren. Zij worden Heilige Drie Gezusters of Drie Heilige Maagden genoemd en 



hun cultus is verbreid in Belgisch en Nederlands Limburg en omgeving, in het Duitse 

Rijnland ten westen van Keulen (Drei Jungfrauen) en in het Waalse deel van de provincie 

Luik (Trois Saintes Soeurs). Alle drie leefden zij in Noord-Frankrijk, maar op verschillende 

plaatsen en in andere periodes van de 5
de

 tot de 7
de

 eeuw. Ook waren ze geen familie van 

elkaar. Wel worden zij beschouwd als nonnenzusters, mogelijk van dezelfde kloosterorde en 

ze worden dan ook in een nonnenhabijt gekleed afgebeeld. De herkomst van de samenvoeging 

van de Drie Gezusters kan ook bij hen gezocht worden in de Keltische of Germaanse drie 

moedergodinnen Matrones. 

Er wordt aangenomen dat hun eredienst begonnen is in Belgisch Zuid-Limburg mogelijk ten 

tijde van bisschop Remaclus van Maastricht, die daar zetelde van ± 660 tot ± 670, Bertilia 

stierf echter later in ± 687 en een argumentatie voor deze vroege tijdsbepaling heb ik (nog) 

niet gevonden. Van oorsprong lagen de beide Limburgen in het gebied van de Keltische 

stammen van de Eburonen en de Auduatuci. Later kwamen de Germaanse Franken daar 

naartoe. De oudste getuigenis van de christelijke verering van drie heilige vrouwen in 

Duitsland (mogelijk geldt dit voor heel West-Europa) is het in Bettenhoven (tussen Keulen en 

Aaken) gevonden loden zegel van aartsbisschop Pilgrim (van Beiers-Oostenrijkse herkomst), 

die van 1021 tot 1036 in Keulen zetelde. Op de achterzijde van het zegel staan de met name 

genoemde heilige maagden Fides, Spes en Caritas afgebeeld en daaraan wordt toegevoegd 

Sancta Coloniensis Religio, waarmee gezegd wordt dat zij in Keulen vereerd werden. In die 

stad alleen al zijn 30 stenen gevonden, die gewijd zijn aan drie Matrones met verschillende 

subnamen en in overig Rijnland heeft men nog meer van dergelijke stenen ontdekt. Deze 

dateren tot in de 5
de

 eeuw en het veronderstelde ontstaan van de Heilige Drie Gezusters in de 

jaren 660-670 sluit hier bijna op aan. Hun vroege cultus zou dus de tijdslacune tot 1021 

kunnen opvullen. 

De oudste tradities van de Heilige Drie Gezusters zijn te vinden in Belgisch Zuid-Limburg in 

de streek Haspengouw. In drie dorpen die dicht bij elkaar liggen worden zij afzonderlijk 

vereerd: Bertilia in Brustem, Eutropia in Rijkel en Genoveva in Zepperen. Het is gebruik dat 

bedevaartgangers alle drie aan hen gewijde plekken langsgaan. Elk dorp kent ook een 

wonderdoende bronput, die van Brustem is echter niet bewaard gebleven. De Drie Gezusters 

worden vooral aangeroepen ter bestrijding van diverse ziektes. Het water van de put zou 

helende kracht hebben en de pelgrims namen er water uit. Ook voerde men een waterproef uit, 

waarbij lapjes stof van de kleding van zieken in het water werden geworpen. Bleef het lapje 

drijven, dan zou de zieke genezen, zonk het, dan zou de zieke overlijden of moest men zich 

tot een andere heilige wenden. 

Ook in Haspengouw ligt Rosmeer. De naam van dit dorp wordt zowel uitgelegd als 

Germaans-Frankisch “meer van het ruisend riet”, alsook Keltisch-Gallisch als afgeleid van de 

naam van Rosmerta, godin van vruchtbaarheid, overvloed en het helende (bron)water. Het 

dorp kent een Bertilia bron, die al omstreeks 650 een bedevaartsoord geworden zou zijn (geen 

bewijsgegeven hiervan vermeld, Bertilia leefde toen nog). De heilige Bertilia deed een bron 

ontspringen, waarmee een uitgedroogd riviertje van water voorzien werd. De heilige 

Genoveva genas haar moeder van blindheid door haar ogen te wassen met water uit de put, 

dat zij gewijd had. Zodoende worden de Drie Gezusters ook gezien als opvolgsters van 

Rosmerta, alhoewel zij geen drievoudige godin was. 

De door mij tot nu toe gevonden 29 overige vereringsplaatsen van de Heilige Drie Gezusters 

zijn veelal later ontstaan, een aantal pas in de 2
de

 helft van de 19
de

 / 1
ste

 helft van de 20
ste

 

eeuw. Meestal worden zij daar gezamenlijk in een kapel vereerd. 

Wordt vervolgd met Vrouwendrietallen in de volksoverlevering. 

 

Hans Eisma 

 


