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Eala lezer,
Hierbij ontvang je het derde exemplaar van de nieuwsbrief van Nederlands Heidendom (NH).
Wil je de oude nieuwsbrieven nog eens bekijken, dan kun je ze terugvinden op:
http://nederlandsheidendom.net/teksten.html.
In deze nieuwsbrief
Hieronder lees je als eerste over onze heidense schrijf- en voorleeswedstrijd, die we met ons
Joelfeest van 2017 gaan houden. Jij kunt ook nog meedoen! Daarna lees je de aankondiging
dat Gerard op 2 december een lezing gaat geven bij onze Vlaamse vrienden in Antwerpen over
symbolen. Er is nog plek vrij. Vervolgens schrijft Hobbes over zijn vakantiebelevingen en het
heroplevende Slavische heidendom in Polen en Tsjechië.
Als vierde vertel Axnot heidense wetenswaardigheden over de 'paddenstoel met rode stippen'.
En als laatste schrijft Boppo over de naamdagen van de week.
Tot slot
Heb je zelf een artikel voor de nieuwsbrief, dan mag je ons dat ook mailen. Je kunt bijvoorbeeld
een artikel schrijven over: boeken, recepten, planten- en dierenlore, volksgebruiken, heidendom
en actualiteit, goden, mythen en riten.
Veel leesplezier en heidense groet van de redactie van de nieuwsbrief:
Arianne, Axnot, Boppo, Gijsbrecht en Hobbes.

Heidense schrijf- en voorleeswedstrijd

door Boppo
Uitnodiging schrijf- en voorleeswedstrijd
Op de vrijdagavond van ons Joelfeest (15 december) houden we weer onze traditionele
voorleeswedstrijd. We dragen dan de verhalen voor die we zelf geschreven hebben.
Iedereen op ons forum, onze FB-pagina en die deze nieuwsbrief ontvangt, mag aan de
wedstrijd meedoen! Dus ook als je niet op het joelfeest komt, mag je een verhaal opsturen. Dit
wordt dan voorgelezen door iemand die wel aanwezig is. Na het joelfeest ontvang je een mailtje
of je in de prijzen gevallen bent of niet.
Thema
In het logo van ons forum staat: “trouw aan de oude zeden”. Dit is ook het thema van deze
schrijfwedstrijd, te weten: de “heidense zeden”, ook wel “heidense moraal” genoemd.
Definitie
Dit is de definitie die Wikipedia van moraal/zeden geeft:
“Het begrip moraal of zeden geeft de handelingen en gedragingen aan die in een
maatschappelijke context als correct en wenselijk worden gezien.”
Type verhaal
Je mag kiezen uit twee soorten verhalen:
1. Een verhaal gebaseerd op het thema; of,
2. een essay met als thema heidense moraal/zeden.

Randvoorwaarden
Aan het schrijven van een verhaal zijn de volgende randvoorwaarden verbonden:
1. Iedereen mag slechts 1 verhaal inleveren;
2. je verhaal moet heidens georiënteerd zijn;
3. uit de ingeleverde verhalen wordt een voorselectie gemaakt ;
4. er worden niet meer dan vier verhalen voorgelezen;
5. het verhaal mag niet langer dan 999 woorden zijn .
(Nb. het programma Word heeft een optie "woorden tellen".)

Opgeven en inleveren
1. Geef je naam op in de lijst op ons forum;
2. de doodlijn zal komen te liggen op woensdag 13 december 2017. Heb je voor dat tijdstip niets
ingeleverd dan kun je helaas niet meer mee doen.
3. mail je verhaal vóór woensdag 13 december 2017 naar: " grimmsma @ live.nl "

Prijzen
De prijzen die gewonnen kunnen worden zijn dit jaar:
- Jan de Vries, Altgermanische Religionsgeschichte (2 delen) 1935-1937
- Arend Teunis van Holten, De dood van de Goden (Een onderzoek naar herkomst en functie
van de Oudnoorse toekomstmythen) 1977
- Carolyne Larrington, De noordse mythen. Goden en helden van het oude Scandinavië, 2017
- Aat van Gilst, Heksen, waan en vervolging, 2017

HJB
Indien je verhaal goed bevonden wordt, dan wordt je verhaal in het Heidens Jaarboek 2018
opgenomen. Je krijgt dan een ook gratis exemplaar van het HJB toegestuurd.

Wat is heidense zeden/moraal?
Bij de voorbereidingen van onze reis naar het Teutoburgerwoud, las ik een boek over de
Arminiusslag, ook wel de Varusslag genoemd (Wolters R., Die Schlacht im Teutoburgerwald,
2017). In dat boek stond dat onder Keizer Augustus de mos maiorum door de Romeinse staat
weer actief bevorderd werd.
Een zoektocht op internet naar het begrip “mos maiorum” leverde het volgende op: Mos
maiorum is een term uit het Latijn die ‘zede van de voorouders’ betekent.
In de vroege eeuwen van de heidense Romeinse Republiek werden alle aspecten van het leven
beheerst door de mos maiorum: een geheel van overgeleverde gebruiken, tradities en
ongeschreven wetten.
Deze oude Romeinen putten hun moraal uit de mondeling overgeleverde wetten (het denken en
doen) van hun heilige voorouders (traditio).
Ze keken op naar hun voorbeeldige en heldhaftige voorouders, naar hun kwaliteiten en deugden
en bewonderden vooral de zuiverheid en strengheid van de zeden.
Uit de oude tradities groeide het beeld van een "ideale Romein". Dit ideaalbeeld omvatte
volgende waarden:
pietas: eerbied en liefde voor goden, familie en vaderland.
virtus: dapperheid
gravitas: ernst, waardigheid
disciplina: discipline
constantia: vastheid van karakter
industria: vlijt
clementia: mildheid
fides: trouw
firmitas: sterk karakter
frugalitas: eenvoud, spaarzaamheid, soberheid
Door de snelle groei in van de stadstaat Rome, met een grote influx van vreemdelingen met een
andere cultuur, en algemene verstedelijkingsverschijnselen zoals corruptie en individualisme,
verdween de “zede van de voorouders” uit Rome.
Om deze ontaarding een halt toe te roepen, werd onder Keizer Augustus de mos maiorum
geïdealiseerd en actief bevorderd door de staat.
Het mag geen wonder heten dat iets later de christenen deze ‘oude zeden’ verketterden. Ze
bespotten de heidense zeden, en noemden ze “bijgeloof van oude opa’s”. En natuurlijk waren
de oude zeden minderwaardig aan de ‘geopenbaarde waarheid’.

Heidense zeden van onze Friese, Saksische en Frankische voorouders
Bij deze schijfwedstrijd gaat het om de zeden van onze eigen Friese, Saksische en Frankische
voorouders. Dus de heidense moraal van de oude Noordwest-Europeanen.
Hieronder geef ik een voorbeeld van een heidense ‘juiste zede’, die geheel afwijkt van wat wij
moderne mensen ons als juist voorstellen: de bloedwraak.

Sibbe en zede (de bloedwraak)
Een ‘sibbe’ is een heidens begrip, en betekent de gemeenschap van vrij geboren mensen die
door bloed of huwelijk verwant zijn. Ook de overleden voorouders en de nog ongeboren
kinderen zijn lid van de sibbe. De sibbe is daarmee het verbindende principe tussen deze
wereld en de andere wereld. Het begrip ‘sibbe’ wijkt daarmee dus sterk af van het moderne
begrip ‘familie’.
De identiteit van een persoon wordt gevormd door zijn of haar sibbe. De sibbe is een bron van
bescherming, van vrede en van bestaansrecht. In heidense tijden was je afhankelijk van je
sibbe voor je voortbestaan. Je kon als onafhankelijk individu eenvoudigweg niet overleven.
Mensen die uit de sibbe gezet waren vanwege ‘slechte zeden’, werden in Oud IJsland ‘vargr’
(wolf) genoemd. Deze ‘brekers van de oude zede’ werden ‘vredeloos’ verklaard, en moesten als
vogelvrijen, dus als wolven, buiten de sibbe leven. Buiten de sibbe kwijnde men weg, of werd
men gedood.
Je kon alleen vredevol en in vrijheid leven bínnen een sibbe. Dit is wat Jan de Vries “Vrijheid in
Gebondenheid” noemt.
Voor het goed functioneren van de sibbe, zijn goede zeden een vereiste. Het markantste
voorbeeld van zo’n zede - voor de ‘moderne mens’ onbegrijpelijk - is de bloedwraak op een
willekeurig lid van een andere sibbe.
Om toch iets van deze oude zede te kunnen begrijpen kun je het boek Die geistige Welt der
Germanen van Jan de Vries erop naslaan. De Vries geeft aan dat voor moderne mensen de
natiestaat uit afzonderlijke soevereine individuen bestaat. Voor Germaanse heidenen bestond
de staat niet uit autonome mensen, maar uit een reeks autonome sibben. Als men de kleinste
eenheid van de Germaanse gemeenschap wil aanduiden, dan is dat de sibbe, niet het individu.
De enkeling op zich is niet als zelfstandige eenheid denkbaar.
Jan de Vries schrijft over bloedwraak:
“Het is … de onverbiddelijke plicht van de sibbe de gewelddadige dood van ieder van haar
leden te wreken. Ze is dit al op grond van de eigen bestaanszekerheid. Als de daad niet
vergolden zou worden, dan zou de smaad als een slepende ziekte in de merg van de sibbe
teren en zouden allen aan vernietiging blootstaan.”
“De bloedwraak is een aangelegenheid van de sibbe. In dat geval staan de betreffende families
als een gesloten eenheid tegenover elkaar. Een man is dodelijk gewond, en iedereen weet, wie
de moordenaar is. Ons gevoel voor rechtvaardigheid eist dat deze voor zijn slechte daad moet
boeten, omdat daardoor de verstoring van de zedelijke orde in evenwicht gebracht wordt. Zo
dacht de Germaan er niet over. Een moord betekent voor hem geen misdaad; daardoor worden
de normen van de zedelijke wereld niet aangetast. De sibbe echter wordt in haar krachtgevoel,
haar recht, haar eer, dus in haar hele tegenwoordigheid verzwakt en een andere sibbe
daarentegen versterkt. Het verstoorde evenwicht moet daarom weer hersteld worden, en dat
kan al daardoor geschieden, dat bij de sibbe van de moordenaar een van haar leden schade
ondervindt. Dit lid hoeft met de euveldaad niets te maken hebben.”
In veel saga’s, zoals de Hrafnkell’s saga, worden de ethische problemen beschreven die
ontstaan bij het al dan niet uitvoeren van de bloedwraak op een verwant van de dader. In onze
moderne beleving is deze wraak geen gerechtigde straf. Dit is niet onze huidige zede. Het is
namelijk niet de dader die bestraft wordt, maar een 'onschuldige' broer, neef, of oom van de
dader. Dit is voor ons onbegrijpelijk. Wij zijn namelijk wel overtuigd van de soevereiniteit van het
individu, en alleen de persoon die de daadwerkelijke dader is dient gestraft te worden.
Voor een heiden is bloedwraak een ‘juiste handeling’, een ‘goede zede’ omdat in zijn/haar
overtuiging de sibbe soeverein is en niet het individu.
Om de afwijkende zeden van de heiden te kunnen begrijpen, zou men de sibbe als een lichaam
kunnen voorstellen, en de individuele mensen als de ledematen van dat lichaam. Een hand of
voet functioneert niet los van het lichaam. Op eenzelfde wijze functioneerde bij de oude
heidenen het individu niet los van de sibbe.
Indien de hand (lees persoon) van lichaam afhakt wordt, kan het lichaam (lees sibbe) in haar
geheel minder goed functioneren. Gerechtigheid zou dan zijn, bij dat andere lichaam (lees
sibbe) een voet (lees persoon) af te hakken, waardoor ook deze slechter functioneert.
Lees hierover meer in:
Augustyn, P., The semiotics of fate, death, and the soul in Germanic culture, 2002
Vries de J., De Geestelijke wereld van de Germanen, 1964 (vertaling 2016)

Rondreis Teutoburgerwoud
Van vrijdag 27 oktober tot en met zondag 29 oktober hebben 12 Heidendommers een heidens
geïnspireerde rondreis gemaakt door het Teutoburgerwoud, het Wiehengebirge en het gebied
van de Lippe. Dit is het brongebied van Saksische geschiedenis, mythen en sagen. We
bezochten de Varusslaglocatie bij Kalkriese, het graf van Widukind, het Wilhelm-Denkmal en de
Wittekindsburcht bij Porta Westfalica, de Externsteine (zie foto boven) en de Falkenburg ruïne
bij Detmold. Het was een onvergetelijk weekend. In de volgende nieuwsbrief een reisverslag.

Lezing over symbolen door Gerard
door Gerard
Symbolen vormen een geschreven taal, de meest
voorkomende symbolen van alle dag zijn de letters waarmee
ook dit artikel is geschreven. Hier staan de letters symbool
voor een bepaalde klank, aaneengeschreven roepen ze een
beeld op. De symbolen die u tijdens de lezing zult zien, slaan
die stap over en kunnen, indien goed begrepen, direct een
beeld oproepen. De besproken symbolen zijn niet willekeurig
gekozen, maar hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze
een kosmische achtergrond hebben.
Zoals schrifttekens in de loop van de jaren voor een ander
begrip kunnen gaan staan, zo kan ook een symbool van
betekenis veranderen. De etymologie laat de herkomst van
een woord zien en toont vaak aan dat hoewel een woord soms
sterk veranderd is, de oorspronkelijke betekenis er nog aan is blijven kleven. Dit gaat ook op
voor symbolen en zoals een niet meer gesproken en geschreven taal uiteindelijk een dode taal
wordt, zo kan het ook symbolen vergaan.
De Romeinen bijvoorbeeld hadden grote bewondering voor de Griekse kunst en kopieerden
Griekse beelden en ornamenten, voor zover ze de originele niet gewoon buit maakten. Maar
daarmee namen ze niet de achterliggende betekenis van een symbool over, voor hen was het
een decorstuk, zoals een Boeddhabeeld geplaatst in een interieur soms als enig doel heeft een
bepaalde sfeer op te roepen, zonder enige Boeddhistische achtergrond. Een zonnesymbool
wordt ornamentum, versiering, zonder de afleiding naar begin (oorsprong) of ontstaan.
Ornament, ooit de naam voor zonnesymbool, betekent tegenwoordig gewoon versiering.
Ik probeer met deze lezing aan te tonen dat de behandelde symbolen met hun oorspronkelijke
betekenis nog veelvuldig voorkwamen op gebruiksvoorwerpen en sieraden, omdat die betekenis
nog een rol speelde in het leven van alledag, juist omdat de (eeuwige) ordening nog een rol
speelde in dat leven. Als het heil, het geluk, van “boven” werd geacht te komen (alle zegen komt
van boven), waarom zou je heilbrengende symbolen dan ook niet samenstellen uit symbolen
“van boven”. Een symbool op zich kan geen geluk brengen, dat kan pas als dit symbool
begrepen wordt, uit zijn ornamentum fase wordt gewekt, zoals het woord “leeg” andersom
gelezen ineens kleurrijk wordt.
Wie:
Gerard
Waar:
Den Beulebak, Sint-Nicolaasplaats 2, Antwerpen
Wanneer: zaterdag 2 december om 19:30 uur
Inkom: Traditie leden: gratis, niet leden: 5 euro

Heropleving Slavisch heidendom

door Hobbes
Op het moment van schrijven zit ik met mijn vrouw en hond op een idyllische
autoplaats/camping op loopafstand van het Ossuarium van Sedlec, dit na een vijfdaagse
omzwerving via Duitsland en Polen. In dit laatste land waren we tijdelijk even neergestreken
nabij een kerkje herdoopt naar de enige Slavische paus die de paapse gemeente kent, niet zo
moeilijk, want praktisch elke groter dorpje heeft een kerk of basiliek naar die kerel vernoemd.
Het horen van de heropleving van het Slavisch heidendom begint enkele dagen eerder, op de
dag dat de moeder van Maria volgens de legende wordt opgenomen in de hemel, en vanwege
dat feit is alles in Polen dicht. Door heel het land zijn er optochten met beelden van de moeders
en bloemen. Mijn goede vriend en ik besluiten de vrouw en kinderen op de camping te laten en
zo’n tocht maar eens van dichtbij te inspecteren. Zo gezegd, zo gedaan.
Niet veel later zitten we vlak bij een kerkje de langstrekkende menigte te bekijken, al lurkend
aan onze pijp. Naast ons komt een oud mannetje staan, krom met stok en zijn zicht is niet meer
wat het geweest is. In het Pools mompelt de oude heer wat en hij wijst naar mijn hamer. Mijn
goede vriend, die al wat vaker in Polen is geweest, vertaalt het volgende: “Hé, dat lijkt op bijl
van Perun, een god van voor het christendom.”
Om met de deur in huis te vallen: deze man kon me vertellen dat ze nabij Wroclaw een tempel
aan het bouwen waren of althans plannen hadden tot. En niet zomaar een tempel, maar een
daadwerkelijke heidense tempel. Aangezien de processie voorbij was en de kinderen van mijn
goede vriend aan het jengelen waren, moesten we het gesprek afbreken en doorgaan. Het
gesprek ontglipte me daarna en vandaag kwam het al typend weer in mijn gedachte. Jammer
dat ik geen gegevens gevraagd had aan dit heerschap. Via een ommegang kwam ik op een
pagina terecht: https://watranews.wordpress.com/slavic-temple/; de rest van de webstek is in
het Pools en dit is helaas erg roestig.
In Tsjechië kwam ik tot de ontdekking dat – in tegenstelling tot hun buurland – ze wat minder
godvruchtig zijn. De heidenen hier hebben meer met landgeesten dan met Goden, en in beide
landen is familie erg belangrijk. Ik kan een aardige uitweiding schrijven over het hoe en wat,
maar op vakantie is dat me net te veel moeite. Ik geef daarom een aantal verwijzingen waarvan
ik zelf enorm heb genoten:
http://www.tsjechisch.nl/pantheon.htm
https://www.youtube.com/watch?v=aw2BbBEOchk
https://www.youtube.com/watch?v=uBPbBdHWEO8

De vliegenzwam
door Axnot
Heel wat jaren terug alweer, in 2012, las ik het boek
Godenspijs of duivelsbrood; Op het spoor van de
vliegenzwam van Ton Lemaire. Ik was erg enthousiast over dit
boek en tijdens de traditionele herfstwandeling van dat jaar in
de bossen van Lage Vuursche droeg ik mijn leesverslag van
dit boek voor. Althans, een volledig leesverslag kun je het niet
noemen. Als ik het mij goed kan herinneren, was het de
neerslag van de theorie van Lemaire geordend in mijn eigen
gedachten. Ook kan ik mij herinneren dat ik eruit heb gelaten
wat ik niet zo interessant vond (Indianen en Egyptenaren
boeien mij veel minder dan Germanen of Indo-Europeanen).
Net als in de reclame is het dus een beetje van mezelf en een
beetje van Maggi. Omdat de herfsttijd langzamerhand weer in het land aan het komen is, vond
ik het toepasselijk om het nog eens te delen.
De vliegenzwam
Het is herfst, paddenstoelentijd bij uitstek. Oost-Europeanen trekken massaal de natuur in om
ze te plukken om ze vervolgens op te eten, maar wij autochtonen houden ons over het
algemeen verre van paddenstoelen, behalve dat we ernaar kijken vol bewondering. Het zijn
namelijk toch prachtige doch ook een beetje griezelige creaturen.
Paddenstoelen worden in verband gebracht met de geheimzinnige en demonische kant van de
natuur. Het is een stoel van een pad, voor veel mensen een eng glibberig, demonisch wezen.
De band tussen heks en pad is nauw in het volksgeloof. Padden worden met zielen in de
onderwereld geassocieerd. De volkse namen voor paddenstoelen zijn ook vaak veelzeggend
en/of negatief. Ze hebben namen als: heksenboleet, satansboleet, judasoor, tatervlees (tater =
zigeuner), jodevleis, kabouterbrood, paddenbrood, toveressenbrood, spokenbrood,
wolvenbrood en duivelsbrood, heksenei of duivelsei.
Misschien is onze houding ten opzichte van paddenstoelen ooit wel heel anders geweest, in een
tijd dat de paddenstoel nog niet demonisch was en het heidendom ook nog niet demonisch was
in de zin van kwaadaardig. Toen we nog wisten wat kabouters echt zijn en heksen nog niet die
negatieve connotatie hadden die ze later kregen.
Kabouters en de vliegenzwam, ook wel de paddenstoel rood met witte stippen, horen bij elkaar.
Er zijn weinig mensen die de rode paddenstoel met de witte stippen niet onmiddellijk in verband
zullen brengen met kabouters. En dat is veelzeggend. Kabouters zijn naar alle
waarschijnlijkheid vooroudergeesten. En laten we nou weten dat sjamanen bij stammen waar
het sjamanisme nog leeft, zoals bij sommige Siberische volken, de rode paddenstoel met witte
stippen tot zich nemen om in trance te komen, en jawel, in contact te treden met de wereld van
de gestorven voorouders, onze kabouters.
De paddenstoel rood met witte stippen groeit het liefst in de buurt van dennen of berken. Hij
groeit in symbiose met deze bomen. Nog moeilijker gezegd: het mycelium vergroeit met het
wortelstelsel van deze bomen tot wederzijds voordeel. Nu is de berk samen met de den de
heilige boom bij uitstek in Siberië en toevallig of niet halen wij ook de den nog ieder jaar naar
binnen in de donkerste dagen van het jaar, de tijd van de terugkeer van de gestorven
voorouders, en versieren de boom onder andere met sierpaddenstoelen. Deze bomen worden
door de Siberiërs, net als bij ons de Joelboom, als wereldboom of levensboom gezien. Hij is een
soort archetype van de onuitputtelijke groeikracht van het leven dat zich steeds vernieuwt. Zijn
wortels reiken tot in de onderwereld, zijn top tot in de hemel. Hij is de spil of as van het
universum en bevindt zich dus in het centrum van de wereld. De paddenstoel gaat door zijn
verbinding met de boom ook delen in de heiligheid van de boom.
Een Siberisch verhaal vertelt over het ontstaan van de rode paddenstoel met witte stippen: ze
zouden ontstaan zijn uit het speeksel van de hemelgod. Daarom hebben ze zoveel kracht dat
zelfs de duivel zeven dagen bewusteloos bleef na ervan gegeten te hebben. Vergelijk dit met
het Duitse en Oostenrijkse volksgeloof dat vliegenzwammen uit het schuim van het paard van
Wodan ontstaan.
Wijdverbreid onder de Siberische volken is de personificatie van de vliegenzwammen. De
paddenstoelen zijn geesten of belichamen geesten. Ze worden beschouwd als een aparte stam
en zijn erg sterk. Is het niet treffend dat in de Edda het geslacht der dwergen, ook een sterk
geslacht, net als paddenstoelen parasiterend ontstaat?
In zijn standaardwerk over sjamanisme spreekt de grote godsdienstwetenschapper Eliade
herhaaldelijk over mogelijke Indo-Europese invloed op het sjamanistische en mythologische
complex van de Siberische volken. De invloed zou evenwel precies andersom kunnen zijn, juist
van Siberische volken op Indo-Europese volken. In ieder geval kunnen de Indo-Europeanen in
hun veronderstelde bakermat heel goed op de hoogte geweest kunnen zijn van de
hallucinogene vermogens van de vliegenzwam.
In het verlengde hiervan is in de Oudindische Rigveda op vele plaatsen sprake van soma, een
term die gebruikt wordt zowel voor een nooit met zekerheid geïdentificeerde plant als voor de
drank die van die plant gemaakt wordt. De Rigveda vertelt uitdrukkelijk dat soma geboren werd
zonder zaad; de goden legden de kiem. Soma speelt een hoofdrol in de offers die aan de goden
worden gebracht. De mens stilt in het offer niet alleen de honger en dorst van de godheid,
vooral Indra, maar hij verschaft hem ook een roes, waaraan hij vervolgens zelf deelneemt.
Volgens de vedische teksten wordt soma geperst, gefilterd en vervolgens gemengd met water,
melk of honing. Eigenlijk is er sprake van drie filters. De eerste vangt de stralen van de zon op,
want het goddelijke sap wordt geacht via de stralen van de zon uit de hemel te komen. De
tweede is de filter waardoor het geperste sap wordt gegoten. De derde is het menselijk
organisme zelf. Het komt namelijk voor dat iemand anders de urine opdrinkt van de priester die
het somasap heeft gedronken. Op drie plaatsen wordt het drinken van urine vermeld, onder
andere waar gezegd wordt dat ‘priesters’ met volle blaas soma plassen.
De Vedische godheid Indra, die veel overeenkomsten heeft met onze Thor/Donar, is een god
die in nauwer verband staat tot de soma dan andere goden. Hij is net als Thor/Donar god van
de vruchtbaarheid, donder en bliksem. Hij wordt net als Thor/Donar voorgesteld met rossige
baard en rijdt net als Thor/Donar op een strijdwagen en is gewapend met strijdhamer of bliksem.
Hij is tevens befaamd om zijn strijd tegen demonen en wegens zijn overwinning op de draak of
slang Vrtas: vergelijk de strijd tussen Thor en de Midgardslang. Hij is de mens goed gezind en
schenkt vruchtbaarheid. Hij is een groot eter en drinker net als Thor/Donar, met name neemt hij
grote hoeveelheden soma tot zich.
Vayu, de god van de wind, is de trouwe metgezel van Indra en ook hij wordt ten nauwste met
soma geassocieerd. Hij wordt wel de behoeder van de somadrank genoemd, net als bij ons
Odin/Wodan dat is voor de godendrank, de mede. In de vedische geschriften is net als in onze
Edda sprake van een arend die de soma rooft en het naar de goden brengt. Dit is een
gemeenschappelijk Indo-Europees element. Steeds is er sprake van die arend die de drank
uitspuugt of plast voor de goden. Naast de Germaanse kent de Griekse mythologie dit element.
De oude Perzen kenden een met de soma te vereenzelvigen plant die ze ‘haoma’ noemden en
een grote rol speelde in hun heilige geschriften. Ook bij hen was het een arend die het sap
bracht.
Een hypothese die uit het voorgaande voortvloeit, is dat er qua gebruik van roes- of
tranceverwekkende middelen een historische volgorde kan zijn geweest van paddenstoel naar
mede naar wijn/bier. Het gebruik van mede kan dan een tijdlang met dat van de vliegenzwam
samengegaan zijn, evenals dat de komst van wijn niet onmiddellijk het gebruik van honingdrank
hoeft te hebben verdrongen.
Uit de etymologie van de naam Odin/Wodan blijkt ook de nauwe band met de roes en
vervoering. Hij is ook de god van de dichtkunst, van de inspiratie en van de magie. Magie,
kennis en geestesvervoering werden oorspronkelijk nauwelijks van elkaar onderscheiden. In de
Germaanse religie en in het bijzonder in de figuur Odin/Wodan zijn sjamanistische elementen
aanwezig. We zouden dus goed het gebruik van hallucinogene middelen verwachten zoals bij
de Siberische sjamanen.
Het verband tussen Wodan en de vliegenzwam is er, al is het summier. Het wordt bevestigd
door het Duitse en Oostenrijkse volksgeloof dat zegt dat het schuim van het paard van Wodan
vliegenzwammen zou laten ontstaan.

De dagen van Ziu, Wodan, Donar en
Frija

door Boppo
Iets over de heidense namen van de dagen van de week
Oude tijdrekeneenheden
Onze Goden leven voort, en wel in de namen van de dagen van de week. Dat is bijzonder. Er
valt heel wat over te vertellen, en om maar meteen met de deur in huis vallen: de zeven daagse
week is een onnatuurlijk gedrocht!
De natuurlijke tijdcyclussen van de maanmaand (gemiddeld 29,5 dagen) én het zonnejaar
(gemiddeld 365,25 dagen), zijn niet goed door 7 weekdagen te delen.
Want 365,25 gedeeld 29,5 is namelijk 12,38 dagen. Om de week van zeven dagen in het jaar
kloppend te krijgen, moet er heel wat gesleuteld worden.
De oude Germaanse stammen kenden de zevendaagse week niet. Onze heidense voorouders
rekenden sowieso niet met dagen maar met nachten, en ze telden dan de schijngestalten van
de maan. Het is de Romeinse historicus Tacitus die ons dit in zijn boek de ‘Germania’ vertelt. De
authenticiteit van zijn mededeling dat in nachten werd geteld, wordt ondersteund door
taalkundige overleveringen zoals het Duitse ‘Weihnachten’, de ‘twaalf ruwe nachten’ en het
Engelse woord ‘fortnight’ (veertien nachten; dit is precies de tijd tussen een volle maan en een
nieuwe maan).
De verstedelijkte Romeinen daarentegen rekenden wel met dagen; voor de kalenderhervorming
van 45 v.o.j. met een acht daagse week, en daarna, naar Grieks voorbeeld, met een zeven
daagse week.
Herkomst zevendaagse week
De zevendaagse week is een Mesopotamisch/Joods/christelijk importproduct dat onder de
volken van Noordwest Europa verspreid werd door de Romeinen en de Grieken. De oorsprong
ervan ligt dus in het Nabije Oosten, bij de Mesopotamiërs en de Hebreeërs.
Reden van een week van zeven dagen
Van de zevendaagse week was bij de Hebreeërs één dag het belangrijkste: de ‘sabbat’. Bij de
christenen is dat de ‘zondag’ geworden, die ze overigens zelf liever aanduiden als de ‘dag van
de Heer’. Die ene dag is ‘taboedag’, die geheel in het teken staat van de totale onderwerping
aan de Almachtige God.
De zeven daagse week is m.i. een religieus instrument, bedacht en ingevoerd om de gelovige
mens los te weken van de natuurlijke tijdskringloop. De gelovige moest vervreemd worden van
het besef van de ‘natuurlijke ordening’ waar hij/zij aan onderworpen was.
De dienaars van die 'Ene God' moesten zich onderwerpen aan een geconstrueerde en
onnatuurlijke ordening.
De week als tijdseenheid werd dus een sociaal bindingsmechanisme, en als zodanig door een
priesterkaste ge-/misbruikt om hun schaapjes in het gareel de dwingen.
Godennamen in de weekdagen
Onderwerping aan een god is ons heidenen vreemd. Een ‘zevendaagse’ week als rekeneenheid
is dus een oninteressant constructie. Hoe zit het dan met de naam van de dagen?
Wat de week van zeven dagen wel heel bijzonder maakt, is dat in de meeste Germaanstalige
landen de namen van Goden en twee hemellichamen (zon en maan) opgenomen zijn:
Zondag = dag van de zon
Maandag = dag van de maan
Dinsdag = dag van het Ding (dwz. dag van de rechtszitting van Ziu (On. Týr)
Woensdag = dag van Wodan
Donderdag = dag van Donar
Vrijdag = dag van Frija
Zaterdag = dag van Saturnus
Bij de Joden en de oude Grieken was dit anders. De belangrijkste dag van de Joodse week is
de ‘sabbat’ (=rust). De andere dagen van de week worden daar aan opgehangen. Die dagen
hebben geen eigen naam, maar in plaats daarvan wordt er doorgeteld. (zondag = ‘één in de
week’, dinsdag = ‘twee in de week’ etc.). Deze wijze van naamgeving van weekdagen werd later
door de oude Grieken overgenomen. Nog weer later, onder invloed van Griekse christenen,
werd de zondag de belangrijkste dag ipv de sabbat. De zondag noemden de Griekse
christenen: ‘de dag van de heer’. Ook de Griekse christenen telden de weekdagen door. In deze
Griekse Joodse en christelijke week vinden we dus geen namen van heidense Goden terug.
Het zijn de Romeinen die, onder invloed van de astrologie, de weekdagen namen gaven van de
zeven hemellichamen. En deze hemellichamen waren op hun beurt weer naar de heidense
goden vernoemd:
Sol
Luna
Mars
Mercurius
Jupiter
Venus
Saturnus
Onder invloed van de Chaldese astrologie (Mesopotamië), die populair was in het Romeinse
rijk, werden de zeven dagen naar de zeven bekende hemellichamen/goden vernoemd.
Bepaalde dagen waren favoriet om al dan niet bepaalde rituele handelingen uit te voeren. Dit
vanwege de bijzonder eigenschap van de god van die dag.
Ook het feit dat de zeven weekdagen naar zeven hemellichamen (cq. Goden) genoemd zijn, is
voor ons dus minder interessant. Dit gebruik vindt namelijk haar oorsprong in Mesopotamië.
Wat blijft er dan voor Noordwest-Europese heidenen nog voor interessants over? Eigenlijk
alleen de Germaanse godennamen. Daarom: lang leve de zondag, maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag!
Overname week in Noordwest-Europa
Er zijn veel Romeinse afbeeldingen gevonden van de zeven 'weekgoden'. Ook in oostelijk Gallië
en in het Rijnland waar de Romeinen in direct contact stonden met de Kelten en Germanen.
De Germanen en Kelten moeten de 7 daagse week overgenomen hebben. Waarschijnlijk
ergens tussen 45 v.o.j. (invoering zevendaagse week bij romeinen) en 200 n.o.j. (voordat het
Christendom invloed uit begon te oefenen op het Romeinse systeem).
Het zijn hoogstwaarschijnlijk economische factoren die een week van zeven dagen als
rekeneenheid noodzakelijk maakten. Als de levering van goederen en de betaling ervan, op een
bepaalde afgesproken dag gedaan moesten worden, dan is een eenduidige tijdrekening
onontbeerlijk. Ook belastingen en boetes die de bezette volkeren van Noordwest Europa aan de
Romeinse bezetter moesten afdragen (dit ter financiering van het Romeinse Imperium),
moesten op een vast en afgesproken tijdstip kunnen plaatsvinden.
Tot slot
We mogen in onze handen knijpen van geluk dat de namen van de weekdagen bij de oude
Germanen al zo vast geworteld waren, dat het de christenen niet meer gelukt is om ze van ons
af te pakken. Hoewel ze dat natuurlijk wel geprobeerd hebben.
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Romeinse armband met de dagen van de week.
Diana als maan voor maandag, Mars voor dinsdag, Mercurius voor woensdag, Jupiter voor
donderdag, Venus voor vrijdag, Saturnus voor zaterdag, en Apollo als de zon voor zondag.
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