
Godinnen en vrouwelijke natuurwezens in het Keltisch oorspronggebied 
Deel 8 De Saligen I 

 

In het Alpengebied kent men vrouwelijke natuurwezens, die onder diverse namen bekend zijn 

en die tot de lagere mythologie behoren. Zij variëren onderling, waarbij zij zowel 

overeenkomsten als verschillen kennen en waardoor ze zelfs tegenstrijdige eigenschappen 

kunnen hebben. Omdat deze natuurwezens in groepen, met enkelen, met zijn drieën of alleen 

over veel streken verspreid voorkwamen (of nog voorkomen?), maar gezamenlijk een volk 

vormen, worden zij veelal in het meervoud genoemd. 

In deel 4 zijn al enkele drietallen van hen vermeld. 

De saligen - eerste gedeelte 

Salige|n of Selige|n (Frauen, Weiber - vrouwen / Fräulein - juffrouwen / Jungfrauen - 

maagden / Mädchen, Gitschen - meisjes, Dirnen - Deernen). Onder deze benamingen komen 

zij voor in Oostenrijks en Italiaans Tirol, in Karinthië - Oostenrijk en in Slovenië. 

Variantnamen voor hen zijn: Salinger, Salinghe, salige / selige Seelen, Salkweiber, 

Salaweiber, sealiga Baibern, seeleghe Baible, Salgfräulein, sealige Gitschen en in het 

Sloveens žalik žene en žalk žane - salige vrouwen. 

Waarschijnlijk is de benaming Seligen de oudste vorm en deze heeft de betekenis van “met 

zuivere ziel”. Het woord salig in het Duits en zalig in het Nederlands kent meerdere 

betekenissen. Bij de Saligen wordt echter bedoeld zij die gelukzalig of gezegend zijn. 

Verwant aan sel- en sal- in de Indo-europese talen zijn (waarbij klankwisseling tussen s en h): 

Oudnoors sœll gelukkig en heill gezond, compleet; Gotisch sêls goed, deugdelijk en hails 

gezond; Nederlands heil en heel; Engels whole geheel; Iers slān gezond, geheel; Latijn sâlus 

heil, gezondheid; Grieks holos geheel; Russisch tselo (ge)heel, ongeschonden. 

De godin Frau Perchta wordt in Noord-Zwitserland ook zo genoemd als Sælde, Säld(frau), 

Selten, Selden, Selga of Zälti. Perchta is een enkelvoudig personage, maar de Saligen vormen 

een natuurvolk. Voor Frau Perchta zie delen 5-7. 

De saligen komen ook onder andere namen voor: Bergfrauen - bergvrouwen, Bergweibl - 

bergvrouwtjes, Bergfräulein - bergjuffrouwen; Schneefräulein - sneeuwjuffrouwen; 

Waldfrauen - bosvrouwen, Waldweiblein - bosvrouwtjes, Waldfräulein - bosjuffrouwen; 

heidnische Frauen en Hoadnische (en mogelijk ook Hadachweiber) - heidense vrouwen, 

heidnische Fräulein, Heidenfräulein en Hadische Fräule - heidense juffrouwen; hailige Frauen 

- heilige vrouwen; antrische Mädchen of Dirnen - grottenmeisjes (wordt ook als griezelig en 

oeroud verklaard); unbekannte Frauen of Mädchen - onbekende vrouwen of meisjes. 

Geïsoleerd komen voor: Dialen / Thialen - godinnelijken, Alfrauen, Uldeunen, Talgilgen, 

Hollenweibchen - een vrouwtje, dat in een hol woont, Wîdewîbli (Weidenweiblein) - 

weidevrouwtje, Fai. 

In het Italiaanse Alpengebied zijn zij bekend onder de namen (enkelvoud, uit het Italiaans): 

Belle of Delle Vivane of vivana / vivena - (mooie) levensvrouw en kristana. 

De Willeweis, Billeweiß en naamvarianten ervan is in het Alpengebied een salige vrouw, 

maar in het overige Duitstalige gebied wordt zij meestal heks genoemd. 

Een andere naam voor de saligen is weiße Frauen - witte (ofwel wijze) vrouwen. Deze 

benaming voor vrouwelijke wezens is vrij algemeen in de Westgermaanse talen van het 

vasteland, bijvoorbeeld in het West-Nedersaksisch als witte wieven, maar zij zijn ook bekend 

in Frankrijk en bij de Slavische volkeren (bele žene in het Sloweens). Naast de salige witte 

vrouwen komen er in het Alpengebied en Zuid-Duitsland ook weiße Burgfräulein - witte 

burchtjuffrouwen voor (zie voor hen deel 4). 

De benamingen wilde Frauen of Wildfrauen - wilde vrouwen kennen dezelfde varianten als 

bij de saligen (wilde Weiber, Weibchen, Fräulein, Jungfrauen en Dirnen), maar ook bilje 

Baibar (Duits-Zimbrisch). Deze namen kunnen zowel saligen aanduiden, alsook akelige, 



boosaardige wilde vrouwen, die een ander uiterlijk hebben (geheel donker behaard en in 

dierenvellen gekleed). Hetzelfde geldt in het Italiaanse Alpengebied voor de Ganne of ganna, 

guana, Eguane, Enguane, Angane, Anguane of anguana (alle in het enkelvoud, uit het 

Italiaans). 

In Tirol kent men de namen, in het enkelvoud: Fangga, Fengga, Fanggin, Waldfänkin, in het 

meervoud: Fanggen, Wildfanggen, Fänggen, Fenggen, Fenken, Fanken, Fänken, Waldfänken. 

Dit zijn kwaadaardige reuzegrote vrouwelijke bosgeesten met een uiterlijk zoals de 

boosaardige wilde vrouwen, maar een enkele keer hebben ze trekken van de saligen. 

Hetzelfde geldt voor sommige Riesinnen - reuzinnen. 

Algemene beschrijving 

Een Duitse deskundige in de 19
de

 eeuw karakteriseert de saligen als de lieflijkste schepsels 

van de mythologie in het Duitstalig gebied. Hij noemt hen onmiskenbaar milde en mooie bos- 

en bergvrouwen, die boven en onder de aarde zegenrijk werk verrichten, de mensen 

behulpzaam zijn en dieren in bescherming nemen. 

Hun herkomst 

De saligen komen uit het Schlaraffenland, een soort paradijs op aarde. In sommige sagen 

worden ze beschouwd als onwettige dochters van Adam, die voor de zondeval door hem (bij 

Lilith?) verwekt waren en die daardoor vrij van erfzonde zijn. Het Hebreeuwse kabbalistische 

geschrift de Zohar maakt gewag van kinderen van Lilith en Adam voor de zondeval van Eva 

en Adam. Hierop sluit aan, en enkele sagen maken daar ook melding van, dat de saligen 

onsterfelijk en eeuwig jong zijn. Maar veelal zijn zij wel sterfelijk, dit blijkt bijvoorbeeld uit 

het blijvend weggaan bij een boer na het bericht van het sterven van een familielid. 

Het is opvallend dat de saligen een aantal overeenkomsten kennen met het herleefde 

Godinnengeloof. Volgens mij wordt dit veroorzaakt doordat beide hun wortels hebben in de 

tijd van de Oud-Europese vrouwgerichte substraatbevolking van het Neolithicum (de Nieuwe 

Steentijd). Toentertijd kende men een soort matriarchaat, het geloof in godinnen en 

vredelievendheid. In de Brons- en IJzertijd zijn deze oorspronkelijke bewoners door de 

binnenvallende patriarchale Indo-europeanen naar onherbergzame streken zoals bossen en 

bergen verdreven. In de sagen over de saligen zijn zij blijven voortbestaan. Als zodanig zijn 

zij in het volksgeloof een herinnering in het onderbewuste van de mens aan die tijd. In de 

christelijke tijd is dit kennelijk geprojecteerd op het paradijs van de schepping in het Oude 

Testament. Doordat de saligen in de sagen ook heidense vrouwen of juffrouwen genoemd 

worden gaat men er daarentegen van uit dat zij van voorchristelijke Europese herkomst zijn. 

Op een berg bij Pozza stond een vivana op een rotsblok met haar handen voor haar borst, de 

handpalmen naar buiten gekeerd, de duimen met de toppen tegen elkaar, welke met de 

overige vingers een driehoek vormden en zij sprak een vervloekende toverspreuk uit, die 

begint met: “O mooie rotsen en Alpen, die ons toebehoren. Als de mensen eens wisten, wie wij 

zijn, dat wij geluk, goud en liefde in onze handen houden, ...” Deze sage heet “De verjaagde 

vivana”. 

Verschijningsvorm en uiterlijk 

Meestal worden de saligen in de sagen als groot, slank en blond beschreven. Een enkele keer 

zijn zij juist klein. Hun lichaam is wisselend etherisch of menselijk, door dit laatste kunnen ze 

kinderen ter wereld brengen. Een sage uit het Fassatal geeft aan dat zij doorzichtig als glas 

zijn zodat de zonnestralen door hen heen dringen en ze geen schaduw hebben. Veelal dragen 

zij hun haar in een lange vlecht, soms is dat loshangend (totaan de enkels toe).  Meestal 

dragen zij lange golvende witte gewaden, maar soms zijn deze glinsterend, doorzichtig of 

zwart. In het Eisacktal hebben de saligen jaar en dag dezelfde sneeuwwitte gewaden aan, die 

men Hotteln (overgooiers?) noemt. Een sage zegt, dat zij bij zonsopgang tot dauw in het 

weiland worden. 

Woonplaats en verblijfplaatsen 



De saligen wonen in holen op de flank van een berg. Dat zijn geen gaten in de rotswand, maar 

diepe grotten, die meestal goed ingericht zijn. Soms zijn ze echter kaal van binnen, maar kent 

de omgeving buiten een rijkdom aan versiering door planten. De grot van de Schneefräulein 

bevindt zich bij een gletscher. Deze woongrotten worden zowel beschouwd als verbondenheid 

met de aarde, alsook het symbool van de baarmoeder. In sagen uit Tirol verblijven de saligen 

in een onderaards rijk van glinsterende kristallen grotpaleizen met wel negen verdiepingen. 

Het getal negen was Europawijd een heilig getal, het wordt onder meer in verband gebracht 

met de negen maanden ofwel manen van zwangerschap. Sommige grotten hebben een ijzeren 

toegangsdeur of een grote steen als voordeur, in het Martelltal werd de open ingang omrankt 

door klimop. Het onuitgenodigd binnendringen van een saligengrot wordt altijd zwaar 

bestraft. 

Voor of in de buurt van hun grot bevinden zich één of meerdere rotsblokken, waarop ze 

’s avonds zitten. Terwijl ze hun gouden haar kammen zingen ze daar prachtige liederen. Zo 

een rotsblok wordt onder meer “de grote steen” genoemd, bij Graun in de streek Vin(t)schgau 

heet deze Frauenstein. Minder vaak wonen de saligen in een dicht woud of onder steenhopen. 

Zij houden zich graag op in bossen, op graslanden, bij rotsformaties, in kuilen en bij of in 

water (meren, rivieren, bosbeken). Een enkele keer kunnen zij over water lopen. Als ze 

daartoe uitgenodigd worden of daartoe genoodzaakt zijn nemen ze hun intrek bij mensen. 

Soms hebben ze de wens om in een mensenbed te slapen, waarbij dan problemen kunnen 

ontstaan. 

Eigenschappen en gedrag 

De saligen zijn empathisch, liefdevol en behulpzaam in het bijzonder ten opzichte van arme 

mensen, kinderen en dieren. Daarentegen zijn zij van zichzelf dikwijls gesloten, afstandelijk 

en schuw, omdat zij de mensenwereld wantrouwen. Verdwaalden helpen ze de weg terug te 

vinden. Verdere kenmerken van hen zijn zuiverheid van ziel en wereldvreemdheid. Ook zijn 

ze tegen hebzucht en tegen bezitsdrang bij intermenselijke verbintenissen. Saligen kunnen 

waarzeggen en ze geven raad voor heden en toekomst. Ze kunnen geen lawaai verdragen en 

genieten van de stilte. Verder verafschuwen ze nieuwsgierigheid, die dan ook afgestraft 

wordt. Echter soms zeggen ze: “Als je me meer gevraagd had, dan had ik meer gezegd”. Als 

zij woedend zijn over een onrechtvaardige gebeurtenis kunnen zij iemand doden of verwensen 

zij hem en zijn nageslacht. 

Enerzijds worden de saligen heidense (hoadnische, hadische) vrouwen of juffrouwen 

genoemd, die niet bidden en niet naar kerkdiensten gaan, maar anderzijds bezoeken ze bij een 

boer de heilige mis. 

Een selige deerne in Latzfons werd verliefd op een jonge boer en ging met hem trouwen. 

Tijdens de huwelijksinzegening in de kerk was zij achter het hoogaltaar gegaan en daarna 

verdwenen. Onderweg terug naar huis hoorde men haar vanuit de andere kant van het dal 

luidkeels huilen. Kennelijk was ze gevlucht. De verklaring hiervan is wellicht, dat het voor 

vrouwen verboden is achter het kerkaltaar te komen, omdat zij onrein geacht worden, 

waarover de selige onwetend was. Dit verbod bestond in de roomskatholieke kerk (in 1983 is 

dat waarschijnlijk afgeschaft), bij de oosters-orthodoxe kerkgenootschappen is dit nog steeds 

zo. 

Een sage uit het Gailtal vertelt, dat er twee naast elkaar gelegen plekken zijn die Danz en 

Heidenturm heten en er op een nabije berg in uithollingen witte vrouwen leefden. Na de 

invoering van het christendom zijn die vrouwen gaandeweg verdwenen, alleen de naam Danz 

herinnert nog aan de plek waar zij hun reidansen uitvoerden. 

Meestal eten de saligen geen vlees, maar vegetarisch voedsel van geteelde gewassen en uit de 

natuur (enkelen eten alleen dit laatste). Bonen en erwten zijn voor hen een geliefde kost. Maar 

sommigen drinken als voeding alleen koeien- of gemzenmelk. Een enkele keer eten ze vis. 



Bij het rotsblok Lecklahn in het Sarntal woonden meerdere salige maagden waarvan men niet 

wist waar zij vandaan gekomen waren. Een dienstmeid had hen voor het eerst gezien en zij 

bracht hen een schaal vol melk. De maagden namen hem aan, droegen deze hun hol binnen 

en brachten de geleegde schaal vol geld terug. Dat beviel de deerne en een volgend keer nam 

ze weer een schaal met melk mee. Dit keer kreeg ze echter de schaal vol met bloed terug. 

In Karinthië echter houden sommige saligen van schapevlees en in Tirol eten ze soms 

gemzenvlees. Van deze dieren dienen huid en botten onbeschadigd bewaard te blijven en 

daarmee toveren ze het dier weer levend, het is dan echter zwaar vermagerd. 

Einde eerste gedeelte, De saligen wordt vervolgd in deel 9. 
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