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Frau Perchta, vervolg - tweede gedeelte 

Het eerste gedeelte over Frau Perchta in deel 5 verscheen in de Godin in Mij van Beltane 

2009 (6-5). Omdat zij een wonderlijke en raadselachtige godin met vele aspekten is kon ik 

een tijdlang niet met haar beschrijving verder. 

Verschijningsvorm, uiterlijk en eigenschappen 

Perchta kent twee wisselende verschijningsvormen. Enerzijds is zij een stralende, verheven en 

eerbiedwaardige mooie (jonge) vrouw, maar anderzijds een krachtige, duistere, angst 

inboezemende en onooglijk uitziende oude vrouw. Jacob Grimm bracht de goedaardige en 

milde Perchta in verband met de witte vrouwen, omdat soms aangegeven wordt dat zij 

witgekleed is. Perchta als oude vrouw is het meest voorkomend en dat is veelal het gevolg van 

demonisering in de zin van oude boze heks, maar zij kent daarbij ook trekken van de oude 

wijze vrouw. Haar twee verschijningsvormen komen bijvoorbeeld tot uiting bij de 

Perchtenomgang in Gastein (Land Salzburg, Oostenrijk). Daarbij wordt zij 

merkwaardigerwijs verbeeld door een man. Deze draagt een masker met de twee gezichten 

(aan de voor- en achterkant) en hij heeft een puntmuts op en een jurk aan. 

Kenmerkend voor de oude Perchta is haar lange of grote neus. Soms is deze van ijzer. In haar 

gevolg komen in Land Salzburg ook Schnabelperchten voor, die voorzien zijn van een grote 

snavel. In Zuid-Tsjechië had de Perchta-variant Lucka (Lucia = de lichtende) een vogelkop en 

een lange snavel, maar daarbij draagt zij een vrouwengewaad. In Zwitserland kende men de 

Schnabelgeiß of Schnabelgyri (snavelgier) en in Gastein kent men de Schnabelpercht, deze 

lopen met meerderen in de Perchta-optocht mee. Hierdoor kan er verband gelegd worden met 

de Oud-Europese vogelgodin met een vogelkop en een vrouwenlichaam. Meermaals heeft 

Perchta metalen lichaamsdelen. Voornamelijk in Midden- en Oostfranken (Noord-Beieren, 

Duitsland)  heet zij Eisenberta e.d. (ijzeren Berta). 

Perchta’s bijnamen zoals Stampe (zij die stampt) en Trampel (trappelaarster) geven 

waarschijnlijk haar stampvoeten aan als zij ongedurig wordt. In Opper- en Nederoostenrijk 

wordt zij dansend op de dorsvloer voorgesteld, dus kan dat trappelen ook daarop betrekking 

hebben. 

Vrouwe Midwinter 

Frau Perchta vertoont zich meestal na de Winterzonnewende in de Zwölften of Rau(h)nächte 

(de 12 barre dagen en nachten na Eerste Kerstdag, ook Joeltijd genaamd), in het bijzonder op 

5 januari ’s avonds (berht-abent), in de nacht van 5 op 6 januari (Perchtennacht, e.d.) en op 6 

januari (Perchttag, e.d.; roomskatholiek Epifanie, Driekoningen). Daarnaast verschijnt zij op 

sommige plaatsen in de Kerstnacht, Oudejaarsnacht of op een andere dag van de 12 

Joeldagen. Hier en daar vindt dat plaats tot drie weken voor of na die 12 dagen, waaronder 5/6 

december, Sint Nicolaasdag (als begeleidster van de heilige) en 13 december, de dag van de 

heilige Lucia. In het volksgeloof gaat men er van uit, dat in deze midwinterperiode zich 

bovennatuurlijke krachten doen gelden. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat in die tijd 

het zonnejaar niet gelijk loopt met het “maandjaar” van 12 wisselingen van de schijngestalten 

van de maan, dat nog 11 dagen nodig heeft van een 13
de

 schijngestalte om het zonnejaar vol te 

maken. Dit opent ook de mogelijkheid tot een sprong in het nieuwe, waarvoor het Duits de 

uitdrukking Perchtensprung kent. 

Aanvoerster van de schare van te vroeg overleden kinderen 

De Germaanse mythologie kent de wilde jacht, ook het woedende leger genaamd, hetwelk 

voornamelijk tijdens Midwinter ’s nachts door de lucht vliegt. Oppergod Wodan / Odin of 

anderen voeren de schare van geesten en dode zielen aan. Ook Frau Perchta en Vrouw Holle 

gaan aan het hoofd van hun eigen wilde jacht. Van Perchta wordt daarover gezegd, dat zij en 



haar volgelingen “adembenemend snel naderen en dan weer achter de horizon verdwijnen”. 

Zij heeft zich ontfermd over alle vroeggestorven kinderen, die nog ongedoopt waren of 

slechts door een vrouw gedoopt werden en daardoor niet in de hemel toegelaten worden. Deze 

kinderschare vormt haar gevolg in de wilde jacht, waarbij het laatste kind nauwelijks 

meekomt. Hierdoor wordt Perchta onder meer godin van het hiernamaals genoemd. Een 

enkele keer bestaat haar schare uit honden, daarbij wordt echter uitdrukkelijk vermeld dat zij 

de gedaanteverwisselingen van ongedoopte kinderen zijn. 

Behalve als bewaarster van kinderen of kinderzielen komt Perchta een enkele keer voor als 

kinderbrengster; babys zijn van haar afkomstig of ze zorgt voor een goed verloop van de 

geboorte. Soms draagt Perchta een naam beginnende met bär- of ber- met daarachter moeder 

(bijv. Bärmutter in Zuid Tsjechië en Bermuada in Liebenau, Opper-Oostenrijk). Dit wordt 

zowel als baarmoeder, beermoeder of als Perchta-moeder uitgelegd. Ook staat ze in enkele 

gevallen bekend als kinderontvoerster. In Tirol, Oostenrijk echter vond men het kind de 

volgende dag terug met bloemen van een onbekende soort in haar hand. 

Verplaatsing per wagen of met een ploeg 
Dikwijls is Perchta in een wagen onderweg, soms ook heeft zij een ploeg bij zich. Hoe de 

wagen getrokken werd, of dat hij mogelijk uit zichzelf reed of vloog, daarover kon ik geen 

gegevens vinden. Slechts zelden ontmoet een mens Perchta, maar dat is wel het geval als haar 

wagen of ploeg kapot is en gerepareerd moet worden. De man, die haar vervoermiddel in orde 

brengt ontvangt hiervoor als betaling de van de wagen afgevallen houtspaanders of in een 

enkel geval stenen die op de weg liggen. De reparateur neemt onwillig enkele daarvan mee. 

De volgende morgen ontdekt hij hun verandering in goud en probeert hij tevergeefs de 

overige te vinden. In feite is de wagen geheel van goud, maar dat is voor mensenogen 

onzichtbaar. In het geval van de ploeg veroorzaakt de goudrijkdom tevens een zegenrijke 

akkerbouw. Soms krijgt de man als loon geld of aanwijzingen waar een schat verborgen ligt. 

De sagen uit Orlagau 

Veel aspekten van Perchta komen voor in een aantal sagen uit het boek “Volkssagen aus dem 

Orlagau” van 1838.  

In het uiterste noordoosten van het verspreidingsgebied van Perchta in het vroegere Orlagau 

(in Zuidoost-Thüringen; westelijk gedeelte in Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, oostelijk 

gedeelte in Saale-Orla-Kreis) kent men sagen in een aantal varianten over Perchta, de 

koningin van de Heimchen. Deze Heimchen waren de zielen van overleden ongedoopte 

kinderen. Zij hadden zich in het dal van de Saale gevestigd en bedreven daar akkerbouw. Hun 

komst had geluk, voorspoed en vrolijkheid gebracht. Met de bewoners in de omgeving waren 

ze bevriend geraakt. Op een dag echter kwam er een sombere man uit een vreemd land en 

deze waarschuwde de mensen dat Perchta niet te vertrouwen was. Hij zei, dat de kinderen bij 

haar voor hun doop gestorven waren en daardoor aan Perchta toebedeeld. En ook dat zij in de 

nacht voor het Driekoningenfeest haar boosaardigheden op mensen kan botvieren. Dit alles 

maakte de mensen wantrouwend en zij werden bang voor Perchta en haar Heimchen. De 

eerstvolgende Perchtavooravond moesten zij het Saaledal verlaten. De statige gesluierde 

vrouw in een sneeuwwit gewaad en de bedrukte en huilende kleine kinderen met hun 

akkerploeg werden in 2 of 3 keer door een veerman over de Saale gezet. Als beloning 

hiervoor kreeg hij een aantal houtspaanders waarvan hij er morrend drie meenam en die hij 

thuis buiten in de vensterbank legde. De volgende ochtend vond hij in plaats van de spaanders 

drie goudstukken. Hij rende naar de plaats waar hij de andere spaanders had laten liggen maar 

vond daar niets meer. Er wordt aangenomen, dat met deze sombere man uit de vreemde het 

christendom bedoeld wordt. In een andere variant van deze sage wordt Perchta’s schare 

gevormd door dwergen, mogelijk door verwisseling met de naam voor een soort 

aardmannetjes, de Heimele. In het nabije Egerland (Chebsko in West-Tsjechië) werd zij 

begeleid door een stoet van mismaakte kleine wezens. Als gevolg van deze verbanning kan de 



wilde jacht van Perchta en de kinderzielen beschouwd worden als het noodgewongen zwerven 

na verdreven te zijn. 

Het feestmaal en de voedseloffers 

Op Perchtavooravond 5 januari en/of Perchtadag 6 januari hield men (en houdt men nog?) een 

feestmaal. Die dagen zijn vastendagen en deze kennen daardoor voedselvoorschriften in de 

zin van verplichte en verboden gerechten, die plaatselijk kunnen verschillen. Hoofdregel voor 

de toegestane gerechten is: voedzaam en zonder vlees. Dat kan bijvoorbeeld zijn: vis en 

noedels of haring met pap. In het Brixental in Tirol, Oostenrijk eet men op die dag juist geen 

noedels, maar Perchtenkrapfen, een soort oliebollen. Zondaars tegen dit voedselgebod werden 

door Perchta streng gestraft. Zij sneed hen de buik open en haalde het gegetene eruit, waarna 

zij vuilnis of iets anders ervoor in teruglegt. Met een ploegschaar i.p.v. een naald naait ze met 

een ketting i.p.v. garen de buik dicht. In delen van Zwitserland en in de Elzas, Frankrijk 

draagt Perchta een naam, afgeleid van het woord Fasten, zo heet zij in het kanton Schwyz 

Fraufasten-Müeterli. 

Van de 14
de

 eeuw tot zeer recent is het bekend dat men voedsel aan de Duitse Frau Perchta en 

haar schare kinderen offert. Dit wordt haar aangeboden omdat zij brengster is van overvloed 

en materiële zegeningen voor het huis. Aangezien Perchta razendsnel nadert en direkt er weer 

vandoor is legt men de voedseloffers buiten op een offertafeltje, in de vensterbank of op het 

dak. Dit vindt jaarlijks plaats op een specifieke dag, meestal in de midwinterperiode, i.h.b. op 

5 januari tijdens de Perchtavooravond. Een voorbeeld van een speciale offergave is de 

Perchtamelk  Sampermilli of Perchtmilch. De aan Perchta en haar kindergevolg aangeboden 

spijzen zijn echter meestal een weggenomen deel van de gerechten van het feestmaal op 

Perchta-avond of -dag. Dit is gebaseerd op het idee van van een gezamenlijk maal tussen 

mensen en bovennatuurlijken. Die gedachte is ook terug te vinden in het opeten de volgende 

dag van de overgebleven geofferde etensresten door de huisbewoners en het vee, dat bracht op 

zijn beurt weer geluk. 

Toezicht op het al dan niet spinnen 

Perchta oefent controle uit op het spinnen. Zowel met een spindel / konkel als met het spinrad 

kent deze werkzaamheid een rondgaande beweging en daardoor is het verbonden met de 

zonneloop, die gestoord zou kunnen worden tijdens de Winterzonnewende. Er bestond een 

spinverbod voor elke donderdag en in de joeltijd vanaf de Winterzonnewende ofwel tijdens de 

twaalf dagen vanaf Kerstmis. Hiermee waakt zij over de rusttijden voor vrouwen. Plaatselijk 

spon men soms echter tot 4 januari ’s avonds en dan kwam zij kijken of alles afgesponnen 

was, waarna de vlijtigen beloond en de luiaards gestraft werden. Na 6 januari moest er weer 

gesponnen worden en Perchta bracht daarvoor lege spoelen mee. De vrouw die ondanks het 

verbod toch spon of niet vlijtig was bij het spinnen strafte zij. Dat bestond uit het verwarren, 

vuil maken of aansteken van het spingoed of het gesponnen garen, maar ook uit het 

openkrabben van een te straffen meisje. 

In de Zwitserse kantons Zürich en Glarus heet Perchta Chlungeri of een variant daarvan. Dit 

betekent kluwen garen (niet juist in deel 5 aangegeven). Vanwege haar funktie als 

toezichthoudster op de spinkamer draagt zij daar deze naam. 

De spinkamers waren ruimten van verbondenheid tussen vrouwen waarin voor hen 

belangrijke zaken besproken en afgehandeld werden. 

Overige straffen 

Nieuwsgierigen of zij die in de nacht van 5 op 6 januari op straat rondlopen hakt Perchta met 

een bijl in hun lichaam of worden door haar blind gemaakt. Ook achtervolgt zij mensen tot bij 

of in hun huis en soms maakt zij mensen krankzinnig. Perchta kan een opgelegde straf na 

precies een jaar op dezelfde plek weer ongedaan maken, als zij opnieuw met haar leger 

voorbij trekt. Een mens, die zij ’s nachts meegenomen heeft kan men de volgende morgen 

dood terugvinden met onbekende bloemen tussen zijn vingers en tenen. En … ongehoorzame 



kinderen krijgen van haar met de roe en dreigt zij in een zak mee te nemen. Voor brave 

kinderen neemt zij echter noten mee. 

Wordt vervolgd met Frau Perchta, derde gedeelte. 

 

Hans Eisma 

 


