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De saligen, vervolg - tweede gedeelte 

Vrijgezellendom 

De saligen heten veelal juffrouwen, maagden of meisjes. Hierbij gaat het niet om lichamelijke 

maar om geestelijke maagdelijkheid, die voor onschuld staat. Ook worden zij vrijgezelle 

vrouwen genoemd. Al deze benamingen houden als zodanig in het niet getrouwd zijn en 

onafhankelijkheid. Het wel voorkomende huwelijk met een mensenman is altijd eindig en 

daardoor slechts tijdelijk. Soms worden er familieleden van salige wilde vrouwen genoemd, 

waarbij moeders, vaders en (waarschijnlijk) broers, maar nooit echtgenoten. 

Zang en dans 

De saligen staan bekend om hun wondermooie gezangen. Van muziekinstrumenten is nergens 

sprake, zij zingen a capella. In maanverlichte nachten voeren zij hand in hand reidansen uit, 

bij voorkeur in een kring. De kringdans is onder meer het symbool van egaliteit 

(gelijkwaardigheid van allen), een kenmerk van de saligen. 

In Mühlegg en bij Taufnerbrünner was het dansen de liefste bezigheid van de saligen. Hierbij 

zongen zij prachtige liederen. De jongens, die dat zagen hadden graag ook meegedanst, maar 

slechts een enkele rechtgeaarde met een zuiver hart viel dat geluk ten deel. 

Wilde dieren en huisdieren 

Wilde dieren zoals gemzen, reeën, alpenhazen en sneeuwhoenders worden door de saligen 

beschermd. Als een jager mikt op een ree of gems klinkt er een doordringende schreeuw uit 

het bos of van de berg waardoor hij schrikt. Een gewond of aangeschoten dier wordt door hen 

in bescherming genomen en zij genezen het. De jager of stroper ontloopt zijn straf niet, hij 

valt van de rotswand naar beneden. 

Saligen worden soms zowel positief als negatief in verband gebracht met vogels: uilen, de 

lammergier, de havik, de adelaar, duiven. Hetzelfde geldt voor slangen. 

Gemzen (berggeiten) zijn naast wilde dieren ook de huisdieren van de saligen en die worden 

door hen als heilig beschouwd. Deze dieren grazen op de alpenweiden. Bij boeren of herders 

weggelopen vee wordt door hen teruggebracht. 

Wilde planten en bomen 

De saligen houden van witte bloemen, vooral ook van edelweiss. Als zij bij maneschijn aan de 

rand van een eenzaam bergmeer gracieus reidansen, tooien ze hun loshangend haar met een 

krans van edelweiss. Alpenroosjes hebben rozerode bloemetjes, zelden zijn deze echter wit. 

Alleen oprechte mensen kunnen deze zien en als die ze vinden worden ze door de wilde 

juffrouwen beloond. 

Hun lievelingsboom is de lariks, waarbij ze vaak verblijven. De saligen houden zich ook 

bezig met het verzamelen van geneeskrachtige planten en genezen zieken daarmee. 

Adviezen bij de akkerbouw 

De saligen geven aan boeren adviezen over wanneer en hoe te ploegen, te zaaien, te oogsten 

en te hooien. In een sage hierover doet dat een “onbekende jonge vrouw”, waarmee een salige 

bedoeld wordt. Ook schenken ze zaden, bijvoorbeeld aan een oude vrouw in Naturns zulke 

van een voedzame rozerood bloeiende boekweitsoort (boekweit heette vroeger in Tirol 

heidenenmeel). 

Elk voorjaar kwamen uit de Kalvarienberg de hadische (= heidense) Jungfrauen het 

Katschtal in om de mensen vertellen, dat het tijd voor het haverzaaien was. Een keer waren 

de boeren vroeger haver gaan zaaien. De Jungfrauen waren hierover zo kwaad, dat ze zich 

niet meer lieten zien.  

Soms raden ze boeren aan bonen of erwten in de sneeuw te zaaien. Dit is een merkwaardig 

voorstel, omdat deze dan bevriezen en afsterven. Bij Trixen waren de erwten een dag na het 



zaaien in de sneeuw verdwenen, de wilde vrouwen hadden ze weggehaald om op te eten. Als 

de sneeuw weggesmolten was stonden er echter erwtenplantjes die in de herfst een rijke oogst 

gaven. 

De kennis van de geheimen van de akkerbouw door de salige vrouwen is terug te voeren op 

de Oude en Midden Steentijd toen mensen zich met jagen, vissen en verzamelen bezig 

hielden. Zoals het nog heden is bij de laatste natuurstammen, wordt aangenomen, dat vrouwen 

eetbare planten, vruchten, wortels en paddestoelen verzamelden en mannen gingen jagen en 

vissen. Doordat zij kennis opgedaan hadden van eetbare planten e.d. gingen vrouwen op een 

gegeven moment deze zelf telen in de buurt van hun woonplaats, waaruit de akker- en 

tuinbouw in het Neolithicum (de Nieuwe Steentijd) is voortgekomen. 

Vlasverbouw, spinnen, weven en wassen 
Vlas is voor de saligen een heilig gewas. Mensen geven ze raad over de verbouw ervan. 

Vanwege hun tere handen kunnen zij goed vlas spinnen en daarvan weven ze linnen. Saligen 

schenken vrouwen een klos garen die nooit opraakt. Wordt zo een vrouw nieuwsgierig en gaat 

ze naar het eind van het garen zoeken of zegt ze “Komt de draad dan nooit tot een einde?”, 

dan verdwijnt de klos. 

In het Defereggental kwam een selige met een kluwen bonte wol naar een vrouw toe en zij zei: 

“Deze wol is oneindig zolang je mijn bezoek niet doorverteld”. In de eerstvolgende 

Quatembernacht (boetedoeningsnacht) verscheen de selige opnieuw en zei: “Omdat je 

gezwegen hebt schenk ik je deze wollen deken”. Daarnaast bezorgde de selige haar steeds 

weer stro. 

Hun linnen hangen ze aan een zonnestraal te bleken en hun was hangt los in de lucht te 

drogen (witte sluierwolken tegen de berg aan worden daarvoor aangezien). 

In Tirol lagen op een weiland naast een bron en een berg steeds weer lange witte 

vrouwenkleren uitgespreid om te drogen. Hoe langer de zon ze droogde des te witter en 

glanzender werden de kledingstukken. Overdag waren ze gloeiend heet en ’s avonds, na 

zonsondergang gaven ze licht als een lamp. Op een avond verstopte zich een man in de schuur 

naast de weide. Om middernacht ging de berg open en een stralende heilige vrouw kwam 

naar buiten met in haar armen een mand met wasgoed. Zij ging naar de bron en trok 

daaromheen een cirkel. Hierna gooide ze het wasgoed in de bron en deze begon het te 

wassen, te spoelen en uit te wringen. Vervolgens haalde ze de gewassen kleding uit het water 

en spreidde die over de wei uit waarna ze een cirkel eromheen trok. 

Het bewaren van een schat 

Soms bewaken de saligen een rijke schat. Degene die deze wil stelen wordt zwaar bestraft. 

In het Gadertal wilde een jongeman proberen de schat van de selige Mädchen te stelen en hij 

negeerde het gemekker van de gemzen, de schreeuw van de adelaar en het oehoeën van een 

uil, die hem wilden waarschuwen. Bij de ingang van de spelonk werd hij echter door toedoen 

van de selige meisjes onder een steenlawine bedolven. 

Geheime ontmoetingen  

Herders of boeren(jonge)mannen raken in vervoering van de mooie gezangen van de saligen 

en blijven steeds terugkomen om te luisteren. Dat kon zelfs tot gevolg hebben, dat zo een man 

uitgenodigd werd in de prachtige kamers van hun grot en ook lieten ze hem soms hun 

gemzenkudde zien. 

In het dorp Stuls kreeg de vrouw van een dergelijke man door zijn regelmatig lange 

afwezigheid argwaan en zij volgde hem. Toen zij haar man temidden van de Salg- en 

Waldfräulein aantrof begon ze te huilen en verwenste haar echtgenoot en de saligen. De 

Salgfräulein verdwenen onder de stenen en zijn nooit meer gezien, de man stierf niet lang 

daarna. 

Zinnelijke lusten en uitspattingen 



In een aantal sagen hebben mensenvrouwen er geen bezwaar tegen om hun man met een 

salige te laten slapen. Een sage uit het Gurktal vertelt, dat toen een boerin naar de markt 

gegaan was er een wilde vrouw naar haar man toe kwam en bij hem in bed ging liggen. De 

boerin kwam echter voortijdig naar huis en zag de twee vermoeid na de vreugde sluimerend 

liggen. Zwijgend pakte ze het lange blonde haar van de selige dat op de grond hing, legde het 

op bed en streek het glad. Over deze edele daad was de selige zo ontroerd dat ze zei: “Omdat 

je niet jaloers bent geef ik je een kluwen vlasdraad, die nooit opraakt”. Deze vrijzinnige 

boerenvrouwen weten dat zij niet afgunstig hoeven te zijn, omdat zij hiermee hun man niet 

kunnen verliezen. 

In een sage uit het Stubachtal is er sprake van een ontoegankelijke grotopening (kennelijk in 

dubbele betekenis) van een Wildfrau. Een boer uit Widrechtshausen wist deze echter te 

ontsluiten en kwam elke zaterdagnacht naar haar toe. Zijn echtgenote, die genoeg had 

gekregen van zijn afwezigheid tijdens het weekeinde sloop hem achterna en trof hem bij de 

wilde vrouw aan terwijl zij beiden sliepen. Zij sneed een vlasblonde haarlok van de vrouw af 

en verwijderde zich snel. Nadat de Wildfrau wakker geworden was begreep zij, dat de boer 

haar bedrogen had door te verbergen, dat hij getrouwd was en zij zei: “Wij kunnen elkaar 

niet meer ontmoeten”. Het boerenechtpaar kreeg echter drie geschenken van haar, de boerin 

vanwege haar vergevingsgezindheid en de man vanwege zijn verleende diensten. Een 

Oostenrijkse bron ziet hier solidariteit tussen vrouwen in. 

Bij uitzondering kan het ook anders: In een sage uit Karinthië vond een boerin bij thuiskomst 

haar man in bed met een Billeweiß. Uit jaloezie sneed ze het mooie haar van de witte vrouw 

af. De Billeweiß is er nooit meer teruggezien. 

Bij Wildschönau is een plek, vertaald “de boomgaard van de wilde beek” geheten, alwaar 

meerdere wilde Fräulein in drie holen leefden. Zij hadden een scherp oog voor knappe 

boerenjongens en hielden niet op totdat zij er zo een in hun donkere behuizing gelokt hadden. 

Deze sage vermeldt verder, dat dit naast hun verliefdheid en genotsbeleving diende voor de 

zorg voor het eigen nageslacht (van meisjes?). 

Soms overvallen ze een (jonge)man en verlustigen ze zich aan hem. Hij werd langdurig 

zodanig geliefkoosd en gekust, dat hij het soms niet overleefde. 

Op sommige plaatsen wilden de saligen echter niets van aardse liefde weten. 

Arbeidsethos 

Hun werk bij mensen verrichten de saligen vlijtig en zwijgzaam, er kan daarbij zelfs van 

arbeidsvreugde gesproken worden. 

De salige juffrouwen in Tirol daalden tegen de avondschemer af naar de warme spinkamers 

van de dalbewoners. Gewoonlijk waren zij met zijn tweeën en zij hadden hun kunstig 

gedraaide spintollen bij zich. In vertrouwen gingen ze bij de anderen op de bank bij de kachel 

zitten en sponnen, dat het een vreugde was. Daarbij spraken ze geen woord. Alleen als er bij 

de ene de draad losraakte zei ze zacht tot de andere: “Draad eraf”, waarop de andere 

reageerde met: “Bevestig hem weer” en daarna snorden de spintollen weer lustig verder. Als 

ze enige klossen vol hadden, dan twijnden ze het garen in strengen, bekeken hun mooie 

spinsels met welgevallen, glimlachten vriendelijk naar de vrouw des huizes en verdwenen met 

hun spintollen in de donkere nacht. In het algemeen hielden de saligen van het geruisloze, 

maar zegenrijke werk in de huishouding. 

Incidentele hulp aan boeren 

De saligen helpen alleen boeren en boerinnen, die zich met akkerbouw en melkvee bezig 

houden. Zij helpen bij het hooien en het binnenhalen van de oogst.  In Tirol verschenen er 

tijdens de volle zomer bij het oogsten van vlas of graan plotseling twee knappe “onbekende 

meisjes” die zwijgend meehielpen en die na afloop weer verdwenen waren. 



Als in het dorp Schrambach tijdens het oogsten van het graan het plotseling ging onweren, 

verschenen de seligen, waarvan alleen de zachte maar flinke handen te zien waren. Zij 

werkten de oogst snel af en het gedorste graan lag in hopen gesorteerd op de deel. 

In een andere sage laten de mensen als dank voor het helpen bij het oogsten van het koren 

een deel van de aren voor de saligen op het veld achter. Daaruit dorsen zij buitensporig veel 

graankorrels. Het daarvan gebakken brood geven zij aan twee rondtrekkende mannen. De ene 

houdt het brood in ere en wordt rijk, maar de andere gooit het bij de varkens en wordt 

daarvoor gestraft. 

De saligen kwamen ook helpen bij het spinnen en het broodbakken, waarbij zij hun werk 

zonder een woord te zeggen verrichtten. In meerdere sagen wilde de boerin hen bedanken 

voor het kneden van het deeg en het bakken van het brood en ze kocht nieuwe kleding voor 

hen. De saligen reageren hierop door te zeggen: “Van voren mooi, van achteren mooi, we 

hoeven niet meer voor het deeg te komen” en ze kwamen nooit meer terug. Deze sagen geven 

geen uitsluitsel of ze de kleren meegenomen hebben, ik denk dat ze niet bedankt wilden 

worden en beledigd waren en daardoor de kleding niet meenamen. 

Soms schenken ze een brood, dat nooit opraakt. In enkele sagen heelt een salige een slecht 

mensenhuwelijk, zoals de juffrouw half wit en half zwart gekleed van de vrouwengrot bij de 

Untersberg dat deed. 

Einde tweede gedeelte, De saligen wordt vervolgd in deel 10. 
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