
Godinnen en vrouwelijke natuurwezens in het Keltisch oorspronggebied 
Deel 4 

 

Vrouwendrietallen in de volksoverlevering 

In het Keltisch oorspronggebied komen naast de voorchristelijke drie moedergodinnen en de 

christelijke drie heilige maagden ook drie bijeenhorende vrouwen voor in volksverhalen 

(sagen en sprookjes) en in toponiemen (geografische benamingen). Daarbij komen de 

volgende kenmerken voor. 

Drie meestal jonge edelvrouwen 

Zij worden zowel Frauen (vrouwen), Fräulein / Jungfern (juffrouwen / jongedames), 

Schwestern (zusters) als Jungfrauen (maagden) genoemd. In veel gevallen is het drietal van 

adel of is dat aan te nemen omdat zij in een kasteel wonen. Hiernaast kunnen zij ook een 

drietal willekeurige meisjes van onbekende herkomst zijn. Een bijzonderheid is dat zij veelal 

net zo als godinnen niet ouder worden en onbeperkt voortbestaan. 

Geen moeders 

Geen van het drietal is getrouwd of moeder. Waarschijnlijk werd deze vrijgezellenstatus  

als afkeurenswaardig beschouwd. Soms deden ze echter aan kinderroof. 

Kastelen 

Zij wonen dikwijls in een kasteel of burcht (Schloss, Burg), die meestal op een berg staat, 

maar soms zich ergens anders bevindt en die veelal in de aarde verdwijnt of daarin verzonken 

is. Dit wordt gezien als symboliek voor het voorchristelijk vrouwengeloof, dat in het 

verborgene teruggedrongen is. 

Kleurensymboliek 

Meermaals zijn de drie jonge vrouwen wit (van huid en/of van kleding?, dat is vaak niet 

vermeld), ook wel in combinatie met zwart. De kleur wit kent een meervoudige symboliek 

(zie hiervoor ook deel 3 en 5): 1. Vanuit de Oud-Europese matriarchale nieuwe steentijd - 

dood, rouw en hiernamaals (zwart hiervoor is pas einde 15
de

 eeuw gekomen). 2. Wijsheid. 3. 

Maagdelijkheid, reinheid. 4. Licht, zon en maan. Soms zijn zij echter anders van kleur. 

Goedaardig of boosaardig en wonderschoon 

Hun gedrag is ofwel vriendelijk, ofwel kwaadaardig. Maar in beide gevallen zijn zij meestal 

knap van uiterlijk en daardoor verleidelijk. 

Demonisatie van de vrouw 

Omdat zo een drietal vrouwen zich soms tegen de rooms-katholieke kerk verzette werden ze 

gestraft, bijvoorbeeld door permanente opsluiting of door verandering in stenen rotsen. 

Hieraan kunnen nog hun vrijgezellenstatus, verleidelijkheid, kinderroof en andere mogelijke 

boosaardigheid toegevoegd worden. Ook werden zij wel heksen genoemd. Dit alles kan 

duiden op demonisatie van de vrouw, waarbij het drietal daarvoor een middel vormt. Een 

enkele keer waren ze de rooms-katholieke kerk gunstig gezind. 

Eeuwige opsluiting 

Dikwijls zitten zij opgesloten in een kelder of gewelf, of onderaards in een verzonken kasteel, 

totdat iemand hen komt bevrijden. Alleen mannen krijgen het verzoek om dit te 

bewerkstelligen, maar geen van hen lukt dat. Een sage uit het Altmühltal in Beieren 

(Duitsland) geeft goed weer, hoe een man de moed verliest hen te bevrijden en er vandoor 

gaat, het verhaal eindigt met “Uit de diepte hoorde hij de drie vrouwen snikken en één van 

hen riep tot hem: O, zou je maar meer moed gehad hebben, dan zou je jezelf en de jouwen 

alsook ons geholpen hebben”. 

Dit gegeven zou op uitbanning van voorchristelijke godinnen of priesteressen kunnen duiden, 

die ooit nog eens hopen terug te komen. De benadering van alleen mannen voor hun 

bevrijding kan de poging uitdrukken om de verloren saamhorigheid van beide seksen te 

herstellen.  



In bezit van een schat 

Meermaals bezitten zij een schat, die soms in drieën verdeeld moet worden. Bevrijders 

zouden hiermee beloond kunnen worden. Deze schat kan gezien worden als een overblijfsel 

uit de voorchristelijke tijd, waarin de godin rijkdom verdeelde ofwel goede gaven uitreikte. 

Ook kan de schat meer abstract beschouwd worden als de rijkdom van de vrouwelijke 

spiritualiteit met haar waarden zoals vredelievendheid en het gelijkwaardig samenwerken van 

vrouw en man. 

Een bij het drietal horende hond 

Meerdere malen is er sprake van een zwarte hond met vurige ogen, die bewaakt of de 

vrouwen begeleidt. 

Enkele voorbeelden van drie vrouwen in de volksoverlevering 
• Drei Schlossfräulein - drie kasteeljuffrouwen 

In de voormalige Karlsburg op de Karlsberg bij het dorp Leutstetten in Opper-Beieren 

(Zuid-Duitsland) zaten drie knappe maagden door tovenarij in de kelders opgesloten. Daar 

wachtten ze op hun bevrijding. In die kelders stonden ook drie ijzeren kisten, waarvan er één 

met edelstenen, de tweede met paarlen en een derde met koperen munten gevuld was. In de 

Kerstnacht brandden er lichten op de Karlsberg en kon men de maagden horen zingen. Soms 

verschenen zij aan een molenknecht uit het Mühltal. Daarbij waren twee van hen zo groot als 

een mens en helemaal wit. De derde was kleiner en van boven tot aan haar middel wit en 

daaronder zwart. Deze kleinste liep altijd tussen de twee witte juffrouwen in. Op een dag 

verzochten ze hem hen te bevrijden. Hiervoor zou hij door negen ijzeren deuren moeten gaan. 

Bij elk daarvan moest hij zware beproevingen doorstaan, maar dat was slechts 

zinsbegoocheling, zeiden ze. De molenknecht kreeg echter de schrik te pakken en vluchtte 

van de weeklagende maagden vandaan. Omdat in de kerk van Leutstetten de Heilige Maagden 

Ainpet, Gberpet en Firpet vereerd worden, vereenzelvigt men de drie kasteeljuffrouwen wel 

met hen. 

• Drei Juffern - drie juffrouwen 

Op een avond liep een boer haastig langs de rivier de Erft van Frimmersdorf naar Morken bij 

Bedburg (buiten het Keltisch oorspronggebied ten westen van Keulen). Er hing een nevel en 

vaag scheen de maan. Het landschap scheen eenzaam en verlaten. Plotseling zag de wandelaar 

op enige afstand drie onduidelijke vrouwengedaantes. De boer bemerkte, dat één van hen haar 

armen zegenend of biddend ophief en uitstrekte. Hij dacht, dat zij nevelverschijningen waren, 

maar al verder lopend kwamen de gestalten dichterbij en waren ze naast de weg gaan staan. 

Alle drie hieven ze nu heftig hun armen op en zwijgend wenkten ze hem. De man kreeg 

medelijden met hen en betreurde het dat hij niets te eten of te drinken bij zich had. In 

verlegenheid gebracht liep hij hen zwijgend voorbij. De volgende ochtend vertelde de boer 

aan zijn vrouw over de merkwaardige nachtelijke ontmoeting. Vanaf die dag stond er elke 

avond een kan melk en lag er een stuk brood voor de boerderij voor het hongerige drietal. 

Elke volgende ochtend was de kan leeg en was het brood verdwenen, maar op de tafel lag een 

appel. Vanaf die tijd droegen de tuin en akkers van de boer rijkelijk vrucht en ook was zijn 

vrouw weer zo vrolijk als vroeger als meisje. Toen er maanden later een kind in de wieg lag 

voelde het boerenechtpaar een diepe vreugde. 

• Drei Schwestern - drie zusters 

Op een rotsgedeelte in Schüttentobel dichtbij Erbratshofen in Schwaben (Beieren, Duitsland) 

stond tot ongeveer 1525 de burcht Hohenegg. Daarna huisden in de ruïne drie burchtjoffers. 

Zij worden vaak met hun spinrokken en een mand vol garenklossen bij het venster zittend 

gezien. Ook komen zij naar beneden naar de beek om zich te wassen en te kammen. Zij 

leggen bij zonneschijn of maanlicht linnen te bleken op een grasveld of hangen dan hun was 

op. Als het weer gaat veranderen ziet men hen van te voren een blinkend rad draaien, dat de 

mensen de gouden garenhaspel van de burchtjoffers noemden. 



• Drei Wiesenfräulein en drei Wildfrauen - Drie weidejuffrouwen en drie wilde vrouwen 

Deze sage is zowel gesitueerd in Rijnland-Palts als in Saarland, beide in Duitsland. 

Een boer uit Ensheim liep vroeg voor het ochtendgloren tot aan het Siedelwald om het gras 

van zijn weide te gaan maaien. Opeens hoorde hij een liefelijk gezang als dat van vogels. Hij 

keek achter zich en zag hoe uit het bos drie maagden van bevallige leeftijd gekleed in lange 

witte gewaden te voorschijn kwamen. Op de wei voerden zij een wonderlijke zonderlinge 

dans uit. Eén van hen droeg een zilveren halve maan op haar voorhoofd. Plotseling kraaide de 

haan in de nabijgelegen molen en nadat zij gelachen hadden, wat de boer deed huiveren, was 

het drietal in een oogwenk verdwenen. Later in de herfst vond hij op de dansplaats een 

heksenkring van paddestoelen, die daar in de streek Hundsfischd (een soort bovist) genoemd 

worden. Niet ver daarvan staat een rotsblok, dat met allerlei vrouwengestalten en andere 

figuurtjes versierd is. Het volk noemt die steen de kerk van de wilde vrouwen 

(Wildfraukirche) en een verscholen grot daar dichtbij heet het wildevrouwenhol 

(Wildfrauloch). Oude mensen weten nog te vertellen, dat de drie wilde vrouwen daar zelf 

gewoond hebben en dat zij schuwe wezens met lange haren en zonder kleding waren. Zij 

leefden van wortelen en planten en daalden vaak af naar de beek om te baden en hun haar te 

kammen. Op zondag kwamen zij bij zonsopgang bijeen bij de wildevrouwenkerk om te 

bidden. Zij deden niemand kwaad en waren vriendelijk. Soms speelden ze met de kleinsten 

van de kinderen, die door hun ouders tijdens de oogsttijd mee naar de velden genomen waren. 

Zulke kinderen werden rijk en gelukkig. 

• Drei wilden Frauen - drie wilde vrouwen 

In Noord-Tirol (Oostenrijk) bij het Ötztal aan de rand van de Ferner-gletsjer leefden vroeger 

drie wilde vrouwen in een onderaards paleis, dat bereikbaar was via een grot. Zij hielden 

gemzen als huisdieren en voederden en verzorgden deze, tevens beschermden de drie hen 

tegen jagers. Zij waren vriendelijk, ze benaderden mensen in een liefelijke gestalte en gaven 

hen raad. 

• Drei Waldfrauen - drie bosvrouwen 

In het Possruckgebergte van de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken bevindt zich in een steile 

rotswand een grot, het Waldfrauenloch (Bosvrouwenhol), waarin vroeger drie bosvrouwen 

woonden. Deze vrouwen waren wonderschoon van uiterlijk en hun gezang was betoverend. 

Zij waren goedmoedige en vriendelijke wezens, die het vee voor het naar beneden vallen 

behoedden en verdwaalde mensen hielpen de weg terug te vinden. 

• Drei steinernen Jungfrauen - drie stenen maagden 

Op de Kirnberg bij Berchtesgaden (Zuid-Oost Beieren in Duitsland) bevinden zich drie 

rotspunten, die de drie maagden genoemd worden. Zij vlochten elkaars haren op het moment, 

dat er voor de omzetting van brood (hosties) en wijn in het lichaam en bloed van Christus 

(transsubstantiatie) de klokken geluid werden. Zij maakten geen kruisteken en één van hen 

zei: “Omzetting daarheen, omzetting hierheen”. Direct daarna veranderden zij alle drie in 

steen. 

Drie vrouwen in volks- en kinderliederen 

Deze liederen komen zowel voor in Zuid- als in Noord-Duitsland, maar ook in Duitssprekend 

Zwitserland. Daarin zijn de centrale figuren drie vrouwen, drie (mooie of oude) juffrouwen, 

drie madammen, drie Maria’s, drie mooie nonnen of drie mooie poppen. Deze bevinden zich 

in een kasteel, klokkentoren of (gouden) huis en kijken uit het raam. Dikwijls spint er één 

zijde, de andere twee doen van alles of naaien soms. Meermaals is er sprake van zonneschijn 

of een (heilige) zon. In een kinderlied uit de stad Chur in Zwitserland heet de zon heilige 

Sunna, de Oudwestgermaanse naam voor de zonnegodin. 

Wordt vervolgd met Frau Perchta en de Perchten. 

 

Hans Eisma 


