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Beste lezer,
Blij dat we ons met de Legendejagerscourant nooit 

hebben ver-

plicht aan termen als ‘maandelijks’ of ‘wekelijks’. We schrijven 

gewoon wanneer er iets te schrijven 
valt. Maar nu bedachten we 

dat de Courant misschien wel het perfecte medium kon zijn om 

interessante achtergronden
 te verstrekken bij onze ac

tiviteiten.

Ben je op pad geweest met de Legendejagers in een van d
e 

spannende legendetochten 
of queesten? En ben je in de ban van 

de legenden, sagen, bijge
loof of andere meeslepende 

legendejagerszaken? Dan geven we je voortaan in deze spec
iale 

uitgaven van de Legendejagerscourant alle w
etenswaardigheden. 

Om nog eens op je gemak na te lezen in welk avontuur je hebt 

vertoefd, tussen welke wezens je hebt verkeerd en w
at nou het bij-

zondere was aan de plek waar dit avontuur plaats hee
ft gevonden.

Zo nemen we je in deze eerste editie 
mee naar de wereld der 

weerwolven. Dit naar aanleiding van on
ze jaarlijkse weerwol-

venjacht op Wolfslaar in Breda... beter bekend als

 alWEERWOLFslaar. 

Leer van de sagen en legen
den! 

Duik in de wereld van de Legendejagers!

Veel leesplezier

Melchior Grimlein

Grootmeester van de Broederschap der Legendejagers
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Valdemar
Wil je alles over weerwolven weten, dan is 
er maar één persoon die je in al die kennis 
kan voorzien. En dat is de ondoorgrondelijke 
en duistere Zdenek Valdemar. Als lid van de 
Zwarte Orde wordt hij door vele Legendejagers, 
inclusief onze grootmeester Melchior Grimlein, 
met de nodige argwaan bekeken. Maar ja, hij 
is wél de enige echte Weerwolvenspecialist. 
Enige tijd gaf Valdemar gastlessen over duis-
tere wezens voor de studenten aan de Academie 
van Foucault. Dat behoeft al enige uitleg. Fou-
cault is de meester van de naar hem genoemde 
orde en richtte ooit een academie op. Dat werd 
geen succes en hield maar enige jaren stand. 

Foucault nodigde diverse gastdocenten uit waar-
onder Valdemar. Niet bepaald een lieverdje. Zo 
zou hij zijn eigen familieleden stuk voor stuk op 
wrede wijze buiten spel hebben gezet of zelfs 
de dood in hebben gedreven om zo de erfenis 
op te strijken, waaronder de titel van Graaf.

Valdemar is een uiterst slimme man en wist 
door list en bedrog de fameuze doorgangen van 
de Legendejagers onder zijn hoede te krijgen. 
De doorgangen zijn stuk voor stuk veel ge-
bruikte verbindingen in tijd of verhaal. Zij 
verbinden vaste punten met elkaar. Dunstan 
O’Maeras, een Schotse legendejager wist de 
meeste doorgangen weer terug te winnen, maar 
bij de verovering van de laatste doorgang ein-
digde een duel met Valdemar op dramatische 
wijze. Valdemar raakte tussen verschillende 
tijdsfasen en veranderde in een schim. Hij mist 
sindsdien zijn linkerbeen.

Graaf Zdenek Valdemar is ondanks zijn dubi-
euze reputatie echter wel dé enige onomstoten 
autoriteit als het gaat om duistere wezens. Hij 
weet alles van wezens als vampiers, basilisken, 
mantichores en weerwolven die in Valdemars 
geboortestreek veelvuldig aanwezig waren. 

Op dat vakgebied lijkt Valdemar vaak een to-
taal ander mens. Hij is bereidwillig te advise-
ren bij de weerwolvenjachten als deze monsters 
een gebied terroriseren. Hij is de ontwikkelaar 
van tal van vampiervallen. Maar ook is hij de 
bedenker van uiterst vredelievende therapieën 
die zelfs de meest gewelddadige wezens zo tam 
als een lammetje kunnen maken.

Valdemar heeft de grondslag gelegd voor de 
meeste teksten en andere teksten gecorrigeerd.
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Een studie van weerwolven
Door Valdemar

Het duistere najaar is weer begonnen. De ochtend dient zich veel later aan en de avonden 
zijn geheel gehuld in die mysterieuze duisternis van de nacht. Hoed u, want in de nachte-
lijke schaduwen houdt zich wellicht een monster schuil. Wie kent niet dat gevoel wanneer 
je de trap op loopt, dat elk moment een hand uit het niets naar je enkels kan grijpen? Geef 
maar toe; die angst zal zich veel vaker aandienen in de donkere herfst en wintermaan-
den dan in het voorjaar en zomer. Geen wonder dat juist deze periode door de demonen 
verkozen is om uit te breken en in de wereld der stervelingen paniek te zaaien. Dit is het 
tijdperk van de duistere wezens. Maar vreemd genoeg voelt die angstige mens een onbe-
dwingbare drang om dit te vieren met bijvoorbeeld Halloween. 

Gruwelijke verhalen gaan over dit beest de ronde. 
Bij een volle maan zou een gewone man kunnen 
veranderen in een bloeddorstige, monsterlijke wolf. 
Hij zou slachtoffers verscheuren en opeten, bij het 
krieken van de dag weer zijn menselijke gedaante 
aannemen en verder moeten leven met het besef van 
wat hij had gedaan. 

Weerwolven lijken zich nauwelijks bewust van wie 
ze aanvallen en lijken slechts gedreven door de zucht 
naar bloed en vlees. Hun aanvallen zijn bijzonder 
gewelddadig en bloederig. Dat blijkt wel uit middel-
eeuwse prenten.

Herkomst
De naam ‘weerwolf ’ duidt niet op de 
invloed van het weer, zoals donderbuien 
en bliksemschichten. De naam komt van 
het Germaanse ‘wera-wulfa’ wat zoveel 
betekent als ‘man-wolf ’.

Het fenomeen weerwolf is al erg oud. De 
Grieken kenden reeds de weerwolf. Zo 
offerde de tiran Lycaon het vlees van een 
mensenkind aan oppergod Zeus. Zeus 
ontstak in toorn en veranderde Lycaon 
in een wolf. Later werd de hyenahond 
naar hem vernoemd.

Fenrir 
Ook in de Noorse mythologie komt de weerwolf 
voor, maar dan in een heel andere vorm. Zo zou op-
pergod Odin een leger aan strijders bezitten die zich 
in wolvenvellen hulden en bijzonder furieus vochten. 
Dit waren de Bersekers. Zij kenden geen angst en 
huilden als wolven als zij vochten. Er wordt ook wel 
beweerd dat vikingen voor de strijd hallucinerende 
middelen (vliegenzwam en mede) gebruikten om zo 
beter in de strijd te zijn.
maar er is nog een reden waarom Odin in verband 
gebracht kan worden met weerwolven. Odin is im-
mers de god van de gedaanteverwisseling. 

De Noorse god Loki had een zoon, Fenrir, die ter 
wereld kwam als een klein hondje. Odin nam het 
hondje mee naar Asgaard, de godenwereld. Mar toen 
Fenrir groter werd, was hij een enorme, woeste wolf. 
Uiteindelijk was het Fenrir die de Ragnarok inluidt 
door het opeten van de zon.

Bestaan ze echt?
Je zou zeggen dat weerwolverij aan de menselijke 
fantasie ontsproten is. Net als hekserij lijkt datgene 
wat wij niet kunnen verklaren de bron van een 

magisch of duister wezen. Toch zijn er elementen in 
de weerwolf die wetenschappelijk verklaard kunnen 
worden.
Allereerst de gigantische omslag in karakter, dat is 
een mens niet helemaal vreemd. Als we kijken naar 
psychische aandoeningen als een gespleten persoon-
lijkheid of acute razernij, zijn er zeker overeenkomst-
en qua gedrag. Een mens kan zomaar vanuit het niets 
omslaan in een bloeddorstig en gewelddadig wezen. 
Dat was vroeger zo, maar het is in de loop der eeu-
wen niet veranderd.

Reeds in de tijd van de weerwolvenprocessen in 
de zestiende en zeventiende eeuw was men bewust 
van lichamelijke kenmerken die weerwolven in hun 
mensengedaanten niet konden verdoezelen. Kenne-
lijk nam het weerwolfschap je mettertijd helemaal in 
beslag. Letterlijk! 

Een fysieke aandoening?
Er zijn drie lichamelijke verklaringen voor weerwol-
verij. Eén daarvan is Hypertrichosis of het Weer-
wolfsyndroom. Een aandoening die leidt tot een 
overmatige lichaamsbeharing. Patiënten die aan deze 

Lycaon in een gravure van GoltziusIll: Skapare Plan
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aandoening lijden hebben zelfs haargroei over het 
gehele gezicht. Maar het kan zich ook beperken tot 
zware doorlopende wenkbrauwen.
Een andere aandoening is Porfyrie waarbij een ver-
storing van bepaalde eiwitten resulteert in diverse 
uiteenlopende klachten. Porfyrie-patiënten krijgen 
last van maag of darmkrampen en op den duur kun-
nen er zelfs neurologische problemen voordoen. Ook 
kunnen deze patiënten geen of nauwelijks daglicht 
verdragen zodat zij vaak noodgedwongen gedoemd 
zijn tot een leven in de duisternis. Vingernagels en 
tanden kunnen rood kleuren wat hen een ietwat 
demonisch uiterlijk kan geven.
Tenslotte heb je nog Lycantropie waarbij de patiënt 
denkt een ander wezen te zijn… weerwolf bijvoor-
beeld. In die waan begaan ze soms vreselijke daden 
waar ze, als ze weer in hun normale doen zijn, niets 
van herinneren.
Reeds in de Middeleeuwen was men op de hoogte 
van deze aandoeningen. Maar er was vaak geen com-
passie voor mensen met een duivelse bezetenheid
Is het allemaal wel waar? Wel als je de diverse proces-
stukken uit de zestiende en zeventiende eeuw erop na 
slaat. Mensen die van weerwolverij werden verdacht 
werden echter vaak gedwongen te bekennen en dat 
ging niet altijd zachtzinnig. Beter de dood dan lange 
martelgangen zou men hebben gedacht.
Dat mensen bestraft werden voor weerwolverij is 
gebaseerd op de theorie dat het een vrijwillige keuze 
is om weerwolf te worden. De persoon in kwestie zou 
een pact met de duivel hebben gesloten.

Geuren
 
Weerwolven gebruiken urine en ontlas-
ting om hun territorium te markeren. 
Weerwolven kunnen elkaar waarschijnlijk 
ook herkennen aan elkaars urinegeur. 
Ze gebruiken ook urine om plekken te 
markeren waar een voedselvoorraad was 
begraven die nu op is. Zo weten andere 
wolven dat ze daar niet meer hoeven te 
zoeken naar eten.
 
Soms gebruiken ze ook andere geuren om 
mensen te lokken! 

De Kludde

Weerwolven zijn er in verschillende soorten en 
maten. Merendeel van hen prijken in mijn folianten 
en wetenschappelijke aantekeningen. Zo zijn er de 
verschrikkelijke beerachtige reuzenweerwolven, grij-
ze weerwolven, zwarte weerwolven of de kleine maar 
gemene spitsbijters. 
Dan heb je ook de halflingen. Je zou kunnen zeggen 
dat bij hen de transformatie niet helemaal doorzet. 
Zij blijven een beetje mens in hun wolvengedaante.

Ook de Kludde is een aparte onder de weerwolven. 
Door het innemen van een tinqtuur van wolfswortel 
blijft de Kludde zijn mensengedaante houden. Hij 
houdt zich schuil onder bruggen of in holle bomen 
en bespringt nietsvermoedende, nachtelijke wande-
laars. door op hun hun rug te springen. Daardoor 
jaagt hij de wandelaar de stuipen op het lijf. De wan-
delaar zet het op een lopen tot de uitputting hem velt.
In tegenstelling tot echte weerwolven is de Kludde 
niet erg gevaarlijk en is niet meer dan een kwelgeest 
die op de rug van zijn slachtoffer blijft zitten tot de 
zonsopkomst. Hij lijkt een beetje op de mare... de 
veroorzaker van de nachtmerrie. Maar daarover een 
andere keer.
 
Het rammelen van kettingen kan betekenen dat de 
Kludde in de buurt is. De Kludde is verplicht om 
deze ketting ( meestal om de linker enkel ) te dragen.

Halfmensen
Door Valdemar

Aritstoteles legde lang geleden al een verband tussen de expressie van de mens en zijn ka-
rakter. Je zou dus aan iemands gezicht af kunnen lezen of je te maken hebt met een goed-
zak, een geslepen gluiperd of een crimineel. Vooral dat laatste was een onderwerp van 
diepgaand onderzoek, zelfs in de twintigste eeuw.

Physiognomie 
Charles le Brun (1619-1690) gaf in maart 1671 een lezing over dit onderwerp dat ook wel Psysiognomie 
wordt genoemd. Karaktertrekken die terug te vinden zijn in het uiterlijk. Hij ging daarbij zelfs een stapje ver-
der en vergeleek het uiterlijk en gedrag van dieren met dat van mensen. Hij maakte daarvan een reeks bijzon-
dere tekeningen die nu in het Louvre te bewonderen zijn.

Feitelijk gebeurde dit niet alleen in beeld. De mens heeft zijn eigen gedrag al lang als inspiratiebron gezien. 
Jean de La Fontaine (1620-1691) is wel de meest bekende verzamelaar van dierenverhalen of fabels. Daarin 
wordt de rol van de mens overgenomen door een dier.
Sluwheid wordt meestal in de schoenen geschoven van de vos. De ezel is dom, de hond trouw aan zijn baas 
en ga zo maar verder. In wezen nam De La Fontaine hiermee de mens gewoon op de hak.

Terug naar de weerwolf
Soms zouden de weerwolftrekken in de mensengedaante te zien zijn. Doorlopende wenkbrauwen, veel 
lichaamsbeharing... allemaal symptomen van weerwolverij. En in een tijd dat je maar één kleine misstap 
hoefde te begaan om als heks verbrand te worden, konden deze lichamelijke kenmerken je ook het stempel 
‘weerwolf ’ bezorgen. In het gunstigste geval had je dan gewoon geen vrienden.

Ill: Skapare Plan



Hoe word je weerwolf?
Door Valdemar
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Mocht je overwegen je in het weerwolven-
vak te begeven dan hebben wij voor je uit-
gezocht hoe dat in zijn werk gaat. Het is ei-
genlijk heel simpel om weerwolf te worden. 
Terwijl de gevolgen van die stap soms enorm 
ingrijpend zijn. Het kan je zomaar overko-
men, of je kunt er vrijwillig voor kiezen.

De vloek van de weerwolf
Als je drinkt van hetzelfde water waar de weerwolf van 
heeft gedronken, zou je dezelfde vloek over je krijgen. 
Maar ook wanneer je tijdens de nieuwe maan geboren 
wordt. Of wanneer de volle maan op een vrijdag valt 
en dit je geboortedatum is, dan heb je dikke pech.
Zoals we later zullen lezen in één van de verhalen zal 
je vanaf je 18e levensjaar als weerwolf door het leven 
moeten als je de zevende zoon bent. 
In het volgende hoofdstuk behandelen we het won-
derlijke verschijnsel van halfmensen. En ook dat is 
dus een aangeboren weerwolf-variant... voor velen 
een vloek.
En natuurlijk is de bekendste weerwolvenvloek de 
beet van een weerwolf. Eenmaal gebeten door een 
weerwolf, maakt je een weerwolf. Een thema dat het 
goed doet in vele horrorfilms.
Tenslotte... ben je van het opvliegende type? Dan kan 
het zomaar zijn dat dat eens vreselijk uit de hand loopt 
(lees kader ‘Uit je vel springen’)

Uit je vel 
springen
Bijna in alle gevallen gaat weerwolverij om een 
wezen dat veranderd. Maar er zijn ook gevallen 
bekend waarbij de weerwolf in het lichaam van 
een mens zit en ontsnapt. IJslanders hadden het 
in de Middeleeuwen over ‘Springa af harmi’. Het 
betekent letterlijk ‘uit je vel springen’. Die uitdruk-
king gebruiken we als we ineens erg kwaad wor-
den. De oude IJslanders waren overtuigd van het 
feit dat bij grote woede je ziel je lichaam (Hamr) 
kon verlaten en genoeg kracht had om een wol-
venlichaam (Ulfahamr) in te nemen.
De Bersekers, werden deze krachten toegemeten.

Weerwolf uit vrije wil

Er heeft altijd al een kwaadaardigheid in de mens 
geschuild. En daarom is het niet zo vreemd dat 
weerwolverij voor sommigen een vrije keuze is.

Mocht je dan werkelijk niets meer zien in een zinnig 
leven en besluit je het vak van professioneel weerwolf 
aan te nemen, dan zijn er diverse uiteenlopende ma-
nieren om dat voor elkaar te krijgen. 

1. Offer een zwarte kip op een kruising van twee 
paden of wegen. De duivel zal aan je verschijnen en 
je een geschenk geven. Een zalf (zie weerwolvenzalf).

2. In sommige gevallen schenkt de duivel je een riem 
of een band. Zodra je de riem aangespt verander je in 
een weerwolf.
Er zijn gevallen bekend van lieden die een wolvenpels 
van de duivel ontvangen en zodra ze die om zich heen 
slaan, veranderen ze in een weerwolf. 

Bij vrijwillige weerwolverij sluit iemand bewust een 
pact met de duivel om iemand anders kwaad te 
berokkenen of omdat het leven anders voor hem of 
haar geen zin meer heeft. En duivels en demonen 
hebben makkelijk vat op de desperate mens. 

Gedaanteverwisseling

In de meeste gevallen verandert de persoon van een 
mens in een bloedorstig monster. Maar soms ook 
blijft het menselijk lichaam achter en zijn weerwolven 
eerder een soort uittreding dan een gedaanteverwis-
seling.
Achtergebleven kleding kan van levensbelang zijn. 
Een weerwolf kan zijn menselijke gedaante niet terug-
krijgen vooraleer zijn mensenkleding weer aantrekt. 
In een Frans weerwolvenverhaal wordt hierover ver-
teld (zie weerwolvenverhalen).

Gedaanteverwisseling riekt naar hekserij. Er zouden 
toverspreuken voor bestaan. En heksen zouden de 
recepten voor zalven of toverdranken kennen. Niet 
gek dat op bepaalde afbeeldingen heksen en weerwolven 
samen komen. (Zie kader ‘Goya’)

Weerwolvenzalf
Ingrediënten voor deze zalf zijn 
wolfskers, nachtschade, vleermuizen-
bloed, vijfvingerkruid, bilzekruid en 
tal van andere nare kruiderijen.
Zodra je je met die zalf insmeert 
verander je in een weerwolf...
...zegt men.

Goya

Het werk van de Spaanse kunstenaar
Franscesco Goya (1746-1828) valt buiten 
de toon als je het vergelijkt met zijn tijdsge-
noten. Hij was een specialist als het gaat om 
portretten van psychiatrische patiënten, maar 
ook geweldadige scènes uit de oorlogen die 
Spanje teisterden.
Goya had ook oog voor het occulte en het 
volksbijgeloof en zo komen er ook regelmatig 
heksen, bosgeesten of weerwolven in zijn 
oeuvre voor.

‘La cojina de las brujas’-1797
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weerwolven verslaan
door Valdemar

Stel je voor; je bent hopeloos verdwaald ge-
raakt in een uitgestrekt woud. De plek die je 
doorgaans als je broekzak kent is je nu vol-
slagen vreemd. Wanhopig zoek je naar her-
kenningspunten, een kerktoren, een vreem-
de boom, wat dan ook! Wegen heb je al even 
niet gezien en de schemer is inmiddels al 
aardig in duisternis aan het overgaan. En 
dan hoor je die vreselijke kreet die je bloed 
doet stollen, je nekharen rechtovereind zet 
en je ongerustheid van zojuist in volslagen 
angst doet overgaan. Het huilen van de wolf! 
Je gaat rennen zonder te weten of je wel in de 
juiste richting gaat en dan sta je ineens aan 
de grond genageld. Het gehuil komt nu van 
een plek vlakbij... je hoort het kraken van 

takken en niet veel later zie je de duistere 
schaduwen van struiken bewegen in het kil-
le maanlicht. Je vervloekt die ondoordachte 
bevlieging om in de schemer bij volle maan 
nog eens een wandelingetje te gaan maken. 
Dan, in een storm van krakende takken, ver-
schijnt het monster voor je... de reusachtige 
weerwolf priemt met zijn rode, gloeiende 
ogen diep in je ziel. En jij staat daar aan de 
grond genageld. Wat nu?  

Wel, als je werkelijk zo naïef was om zonder 
enige voorzorgsmaatregelen de nacht in te 
gaan ziet het er niet goed uit voor je. Maar 
een ontmoeting met een weerwolf hoeft niet 
al te dramatisch voor je te eindigen.

De pels

In die wolvenpels ligt wel een mogelijkheid om een 
weerwolf te verslaan. Voor echtgenoten, familie en 
vrienden lijkt het voor de hand te liggen om de pels af 
te pakken en te vernietigen om de weerwolf van zijn 
vloek te bevrijden. 
Toch is dat makkelijker gezegd dan gedaan.  De weer-
wolf heeft een speciale connectie met zijn pels en weet 
deze in veel gevallen te redden. Niet zelden werd er 
verteld dat de weerwolf in kwestie zomaar verscheen 
en zijn pels van de vernietiging redde.
Maar lukt het om de wolvenpels in het vuur te gooien, 
dan leidt de weerwolf helse pijnen tot de pels helemaal 
vernietigd is. Maar dan, uiteindelijk, is de vloek ver-
broken. Kwestie van doorzetten dus.

Verwondingen

De connectie tussen de pels en de weerwolf is ook 
terug te vinden in een ander feit. Wordt de weerwolf 
verwond, dan zal de mens de volgende dag op exact 
dezelfde plek op zijn lichaam diezelfde wond hebben 
(zie weerwolvenverhalen). Daaraan kan men dus een 
weerwolf herkennen. De oplossing lijkt dus dat je 
een weerwolf op een duidelijke plek moet verwon-
den. Als de persoon die je van weerwolverij verdenkt 
overdag op exact dezelfde plek een verwonding heeft 
is het bewijs geleverd.
Een mens is makkelijker te overmeesteren dan een 
weerwolf. En dus roep je de schout erbij, vertelt waar 
je de weerwolf hebt verwond en de persoon kan in-
gerekend worden en zijn proces afwachten.

Anti-weerwolvenuitrusting
Een weerwolf vangen of doden is haast onmo-
gelijk. In hun agressie zijn ze vaak zo enorm 
sterk zodat ze vrijwel altijd ontkomen. Tal van 
verhalen vertellen over dorpelingen die mas-
saal achter het monster aan gaan maar zelf met 
tientallen gelijk worden gedood. 

Dus mijn eerste advies is:

GA NOOIT ‘S NACHTS HET BOS IN!

Voor de leeghoofden die dat dan toch persé het 
lot willen tarten heb ik een ander advies:

KIES DE JUISTE UITRUSTING!

KNOFLOOK
houdt niet al te hongerige en agressieve weer-
wolven enigszins op afstand maar is absoluut 
niet afdoende.

SPEER OF MES
Om de weerwolf te verwonden en hem de vol-
gende dag te ontmaskeren. De houten staak die 
bij een vampier goed werkt, doet een weerwolf 
niets. Zelfs niet als je hem door zijn hart jast.

ZILVER
Een zilveren vork om mee te prikken is al genoeg 
om de weerwolf ineen te doen krimpen van de 
pijn, maar het is niet dodelijk. Een zilveren kogel 
in het hart of het hoofd wel. 

MONNIKSKAP
Deze prachtige plant met zijn paarsblauwe 
bloemen, die zijn naam eer aan doet, weert de 
weerwolf af. Draag het als een ketting om je nek. 
Of neem het sap in een flesje mee.Monnikskap 
is niet dodelijk, maar het sap geeft de weerwolf 
vreselijke bijtende pijnen.

EEN WEERWOLVENKLEM
Mits van een goed merk is dit een afdoende mid-
del. Let er wel op dat hij van zilver is!

LAAT WIJWATER MAAR THUIS!
De christelijke kerk wilde maar wat graag
het verdwijnen van de weerwolf op haar 
naam hebben staan. Feitelijk leidt het de 
weerwolf slechts korte tijd af. Meer doet het niet!
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Weerwolvenjagers

Het beste advies voor de weerwolvenjacht is om 
deskundige, doorgewinterde weerwolvenjagers in 
te zetten. De Eredys, legendejagerspolitie, is daartoe 
goed uitgerust. De Eredys die gespecialiseerd zijn in 
weerwolven noemen we ook wel Meesters der Weer-
wolven. In het verleden hebben zij soms op wonderlijke 
wijze weerwolven tot makke  lammetjes gemaakt. 
Maar daar ging een hoop studie en strijd aan vooraf. 
Zelden dat een Meester der Weerwolf je geen indruk-
wekkend litteken kan tonen.

Maar er lopen in deze wereld ook genoeg figuren rond 
die menen elk monster te kunnen verslaan. Trap er 
niet in! Meestal zien zij er imposant uit, met grote, 
gevaarlijke wapens en ook hun huid lijkt bezaaid met 
littekens. 
Over het algemeen zijn deze oplichters uitgerust met 
bijzondere, ingewikkelde apparatuur die vooral op 
het moment suprème alle aandacht opeist maar totaal 
niets uitricht. Het kan met dit soort figurenaltijd 
vervelend worden want vaak knijpen zij er tussenuit 
als het echt spannend wordt. Dan moet jij alsnog de 
klus zelf klaren. En de pest is, dat je vaak vooraf moet 
betalen! En veel ook!

Echte weerwolvenjagers zijn vaak opvallend eenvoudig 
uitgerust met een kleine knapzak met eerder genoemde 
uitrusting. Hooguit een hand - of kruisboog over hun 
schouder of een pistool op zak.

Abraham van Helsing is wel de meest beroemde 
demonenjager. Hij is vooral bekend vanwege Bram 
Stokers ‘Dracula’. Maar hij heeft op een onverschrokken 
manier met tal van demonen afgerekend. Van Helsing 
zou van Nederlandse komaf zijn.

Wat te doen met een weerwolvenlijk?

Als je toevallig deze uitrusting op zak hebt en je staat 
oog in oog met een weerwolf wil dat nog niet zeggen 
dat je de weerwolf zomaar de baas kunt. Meeste weer-
wolven slaan razensnel toe. Maar mocht je het geluk 
hebben een weerwolf doden is enige nazorg geboden. 
Laat het kadaver niet zomaar liggen, maar verwijder 
altijd hart en hersenen, anders kan de weerwolf toch 
weer terugkeren naar zijn mensengedaante.
Vervolgens moet de rest van het lijk branden tot er 
niets meer van over is.

Kort samengevat...
In de streken waar ik woon, de Balkan, huizen veel 
vampiers en weerwolven. Ik ben er groot mee geworden, 
zou je kunnen zeggen en ik ben dan ook voortdurend 
alert op elk geluid dat lijkt op stampende voeten, 
gegrom, gehuil… Denk vooral niet dat je het met 
hardlopen van een weerwolf kunt winnen. En verbergen 
is ook zinloos. De reukzin van een weerwolf is vele 
malen groter dan van een hond. Als een weerwolf je 
op het spoor is, is de kans om dat te overleven 
nagenoeg nihil.
Ga niet de deur uit als je de wolven hoort huilen.

Advertentie

Landgoed Wolfslaar in Breda is een prachtig landgoed rondom 
een al even fraai landhuis. Overdag een aanrader voor elke 
natuurliefhebber.

Maar wat is er aan de hand met dit landgoed als de zon onder 
gaat? Wel, het landgoed heet niet voor niets WOLFslaar.
Telkens weer duiken er verhalen rond van een vreselijk monster 
dat rondsluipt in het dichte, duistere strukgewas. 

En dat is niet alles. het landhuis zou behekst zijn. Al jaren 
worden er spookverschijningen waargenomen.

Jaarlijks, wanneer de scheiding tussen de wereld der demonen en 
onze wereld het dunst is, nemen de Legendejagers je mee om een 
glimp op te vangen van deze huiveringwekkende wereld.

Dat is alWEERWOLFslaar!

Legendejagers reizen
Fantastische reizen!
www.legendejagers.nl

Ill: Skapare Plan



16 17

weerwolven Processen

In Friesland woonde ene Pibo Ovittius, apotheker 
van beroep. Hij was getrouwd en had twee kinderen.
De oorlog dwong hem te vluchten naar Groningen 
waar hij een tweede keer trouwde. Uiteraard werd de 
bigamie, toen deze uitkwam bestraft. Ovittius werd 
uit Friesland verbannen en zwierf door het land als 

Lange tijd heeft het Christelijk geloof de mens behoorlijk in zijn greep weten te houden. 
Veel heidense zaken werden door de kerk gekerstend omdat deze principes gewoon niet 
uit te bannen waren. Maar op veel fronten deed de kerk verwoede pogingen het heidense 
in de mens weg te branden. Vrouwen met kennis van geneeskunst of spirituele gaven wer-
den zonder pardon op de brandstapel gezet. Ook voor weerwolven was het een lastige tijd.

apotheker, later als pastoor en dominee. Maar waar 
hij ook ging, overalachtervolgde zijn verleden hem 
en telkens was hij genoodzaakt te vluchten. Vaak 
gaan verhalen een eigen leven leiden en al snel werd 
Ovittius toverkracht en weerwolverij verweten. Maar 
als de vloer onder zijn voeten te heet werd, was hij 
gevlogen. Ovittius is dus een proces ontlopen. 

Toch was het in de zestiende en zeventiende eeuw 
niet ongebruikelijk dat er tijdens heksenprocessen 
ook weerwolven werden veroordeeld. In de meeste 
van die gevallen bekende de beklaagde een pact met 
de duivel te hebben gesloten. Hij kreeg een kleding-
stuk van de duivel en als hij dat aantrok veranderde 
hij in een weerwolf. 

In 1407 werd de eerste weerwolf in Zwitserland via 
een kerkelijk proces tot de dood veroordeeld. Na dit 
geval volgden er nog vele anderen.

En niet zelden was een kleine aanwijzing al voldoen-
de om iemand voor weerwolf aan te klagen, net zoals 
dat ging bij heksen. Een jonge, magere Fransman met 
een volle baard en doorlopende wenkbrauwen werd 
als schuldige aangewezen toen er in zijn omgeving 
kinderen verdwenen en hun lijkjes later aangevre-
ten teruggevonden werden. De jongeman, Gilles 
Garnier, bekende een verbond met de duivel te zijn 
aangegaan. Hij werd met een slee naar de plaats van 
executie versleept en daar werd hij verbrand na beta-

ling van alle proceskosten. De bekenning van Gilles 
Garnier is nauwelijks serieus te nemen. Waarschijn-
lijk is hij tijdens het verhoor zwaar gemarteld. Net als 
bij heksen zou je net zo lang gemarteld worden tot de 
dood intrad of je bekende en dan alsnog de dood in 
het vooruitzicht had. 

De grootscheepse heksenjacht werd gedaan aan de 
hand van het beruchte boekwerk Malleus Malefi-
carum of de Heksenhamer uit 1787. De weerwolven 
hadden hun eigen versie De Flagellum Maleficorum  
of De gesel der heksen uit 1490.
Duizenden mensen vielen, schuldig of onschuldig, 
ten prooi aan deze gruwelijke processen. Niet alleen 
in Frankrijk, maar ook in Duitsland, Zwitserland, 
Engeland, Nederland... overal.
Vrijwel elk proces eindigde met de dood.

De veroordeling van Peter Stumpp

De afbeelding boven toont het gruwelijke proces 
van Peter Stumpp. Stumpp woonde in het Duitse 
Bedburg dat in 1573 werd geteisterd door furieuze 
weerwolfaanvallen. Er werden gruwelijke moorden 
gepleegd en de lichamen die terug werden gevonden 
waren vreselijk verminkt. Jagers hadden een wolf 
zien wegrennen.  Meteen werd een buitenbeentje uit 
het dorp aangewezen als de weerwolf en dat was de 
arme Peter Stumpp. Onder martelingen bekende hij. 
Hij vertelde dat hij een pact met de duivel had geslo-
ten en een riem om in een weerwolf te veranderen. 
Waarschijnlijk waren dit zaken die toen al bekend 
waren.
Hij werd tot de dood veroordeeld, samen met zijn 
dochter en zijn vrouw. Hij werd geradbraakt en ont-
hoofd. Daarna volgde de brandstapel.

Weerwolf, houtsnede van Lucas Granach

Nederlandse 
Weerwolfprocessen

Ook in Nederland hebben de nodige 
heksen en weerwolfprocessen plaats 
gevonden met soms even harde 
straffen als in het buitenland.

In 1589, na het proces van Stumpp 
vroeg een schepen in Lier bij een 
heksenproces aan de veroordeelde 
Catheleyne of zij wist van een ge-
daanteverwisseling in wolven. Daar-
op verried zij 8 weerwolven in de 
omgeving van Antwerpen.

Het verhaal ‘Zakdoekje leggen’ vindt 
je terug in een weerwolvenproces in 
1595 in Arnhem. De beklaagde zou 
hier hebben verteld dat de duivel hem 
een doekje had gegeven om zich in 
een weerwolf te veranderen. Door 
het verscheuren van het doekje was 
hij van zijn vloek verlost. Maar verlost 
of niet, hij werd datzelfde jaar nog op 
de brandstapel gezet.

In datzelfde jaar verklaarde een 
beklaagde in Amersfoort dat hij op 
zijn zwaktste moment door de duivel 
benaderd was. De man was droevig 
omdat zijn vrouw als heks was 
terechtgesteld en de duivel had hem 
voorgehouden dat hij nergens 
gebrek aan zou hebben als hij de duivel zou 
dienen. Hij kreeg een zwart wambuis 
en kon dan niet anders dan kwaad 
doen. De duivel had hem ook zijn 
broek omlaag getrokken en zijn 
achterste ingesmeerd met een vette 
substantie. Het weerwolven bracht 
hem niet de beloofde rijkdom.

Dus mocht je overwegen om te gaan 
weerwolven... de duivel komt zijn 
afspraken niet na en het zal uiteindelijk 
slecht met je aflopen.
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De vloek van Gaston le Loupe.

Er was eens een Franse edelman. Hij leek zijn zaakjes goed voor 
elkaar te hebben; een mooie en intelligente vrouw, prachtige kinderen, een 
fraai landhuis en zelf kon hij trots zijn op een goede inborst. In de wijde 
omgeving wist men dat Graaf Le Loupe een goed en vrijgevig mens was. 
Toch droeg de sympathieke edelman een vreselijke vloek met zich mee. Zijn 
vrouw trof haar man nooit in bed als het volle maan was. De volgende ochtend 
trof ze haar echtgenoot uitgeput en onder het bloed aan in een hoekje ergens 
in de kerkers. De dag na volle maan was altijd een vreselijke dag.
De edelman, Gaston, hield zoveel van zijn vrouw dat hij zijn vreselijke 
geheim aan haar toevertrouwde. “Liefste,” sprak hij bedroefd. “Ondanks de 
vreugde van jouw bijzijn en dat van onze kinderen gaat mijn leven gebukt 
onder een vreselijke vloek. Is het je nooit opgevallen dat ik tijdens de volle 
maan je bed nooit deel? Ik… ben… weerwolf!”
Hoe sluw kan een mens zijn. De vrouw van wie Gaston zoveel hield had in 
het diepste geheim een affaire met een knappe ridder. En toen haar echt-
genoot in tranen zijn diepste geheim prijsgaf welde er een vreselijk idee 
in de dame op. 
Ze wachtte tot de volgende volle maan. Toen deze vredig en vurig over 
het slapende graafschap scheen deed zij alsof zij sliep. Haar man, die de 
hele dag al onrustig was geweest, haastte zich uit bed, trok zijn kleren 
uit en dook uit het raam terwijl hij veranderde in een gruwelijk monster. 
De hele nacht joeg hij achter hulpeloos vee aan. Zijn klauwen verscheurden 
en zijn tanden verbrijzelden. Maar juist toen de graaf uit zijn raam was 
gesprongen greep de gravin de kleding van de man en verborg deze in een 
geheime kist.
Met de eerste zonnestralen keerde de graaf terug in zijn slaapkamer 
maar kon zijn kleding niet meer vinden. Hij was gedoemd om in zijn 
weerwolvengedaante te blijven.
Soldaten wisten de weerwolf te vangen en de gravin schonk het beest aan 
de koning die het trots aan een metalen leiband overal met zich meenam.
De gravin speelde dat haar man om moest zijn gebracht door de weerwolf 
en trouwde met haar minnaar.

De jongste dochter van de graaf was altijd al zijn oogappeltje geweest en 
toen zij eens droevig door het landhuis zwierf, treurend om haar verdwenen 
vader, vond zij een kist. En toen zij het deksel opende trof zij daar de 
kleren van haar vader aan. Zij wist evenals iedereen in de omgeving dat 
een weerwolf niet tot zijn mensengedaante kon terugkeren als hij zijn kleren 
niet kon vinden. Nu doorzag hij het boosaardige plan van haar moeder. Ze 
stopte haar vaders buis, broek en schoenen in een zak en reisde naar het 
paleis van de koning. Zodra het meisje voor de troon van de koning ver-
scheen sprong de wolf op en kwispelde vrolijk bij het zien van het meisje.
“Heer koning,” sprak het meisje. “De weerwolf die daar zo mak naast u 
ligt, dat is mijn vader, Graaf Gaston le Loupe.” Er werd luid gelachen om 
de domheid van het meisje. Maar de koning, die de graaf altijd als één 
van zijn trouwste onderdanen had beschouwd had medelijden met het meisje.
“Ach, lief kind,” sprak de koning zacht. “Ik zou dat graag geloven, maar 
ik vrees dat je ijdele hoop koestert. Hoe zou je dat ooit kunnen bewijzen?”
Daarop trad het meisje naar voren en kleedde de weerwolf aan, waarop 
deze de gedaante van de graaf aannam. 
Zo kwam het verraad van de overspelige echtgenote en de ridder aan het 
licht. De graaf hertrouwde nooit weer en legde zich neer bij zijn lot. Elke 
volle maan liet hij zich opsluiten in de kerkers van zijn landhuis… maar 
voor de rest leefde hij nog lang en gelukkig!

Het geheim van Eline

Op een grote boerderij ver weg in de heuvels werkte Eline. Haar 
ouders waren al lang geleden ten slachtoffer gevallen aan een weerwolf. 
Maar Eline was op miraculeuze wijze de dans ontsprongen. Elke maand, 
wanneer de maan vol aan de hemel scheen werden in de wijde omtrek de 
luiken gesloten en het vee binnen gehaald. Wie zich die nacht nog buiten 
bevond was zijn leven niet zeker. En zo vielen er elke maand toch weer 
opnieuw slachtoffers onder vee en burgers.
Op een dag kwamen alle burgers van de wijde omgeving bij elkaar op het 
dorpsplein. Boos hieven zij hun vuist op naar de burgemeester en eisten dat 
deze nu eindelijk eens in actie kwam tegen de weerwolf. 

weerwolfverhalen
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De burgemeester formeerde een leger van de moedigste mannen, liet een 
zilveren kogel maken en rustte elke soldaat uit met een houten staak. En 
zo begon de eerstvolgende keer de jacht op de weerwolf. Al snel had men 
een spoor gevonden en begon de klopjacht. Soldaten zouden het beest naar 
het dorpsplein jagen en hem daar doorboren met een houten staak en een 
zilveren kogel.
Het beest was enorm, zijn haren stonden als stalen pinnen in zijn nek en 
bloed droop uit zijn gevaarlijke bek vol vlijmscherpe tanden. Vele soldaten 
vonden die nacht een gruwelijke dood, maar men wist toch het beest op 
het marktplein te krijgen. De schutter die zijn geweer in de aanslag hield 
schoot maar één kogel, juist toen het de sprong maakte om de schutter te 
grijpen. Helaas miste hij het hart van het best maar trof het in de buik.  
De weerwolf stortte voorover en viel recht in de grote put die midden op 
het plein stond. Er viel een doodse stilte. 
Toen de dorpelingen over hun schrik heen waren stapten de moedigsten 
naar voren en keken voorzichtig op de rand van de put. Daar, diep 
beneden lag een mager, naakt meisje, badend in haar eigen bloed dat uit 
een schotwond in de buik stroomde. Daar lag Eline van de boerderij.
Eerst meende men nog dat de wolf het meisje mee zou hebben gesleurd. 
Het kon toch immers niet dat zo’n mager, hulpeloos meisje in zo’n groot 
en gruwelijk monster kon veranderen? Maar al snel drong de vreselijke 
waarheid tot iedereen door. Eline stierf die dag nog aan haar verwonding. 
En sindsdien is het rustig in de wijde omgeving.

De lotgevallen van Brammeke Nieuwlaets

D it verhaal komt uit Rucphen en om precies te zijn in de Kromme 
Elleboog. De naam alleen zegt al genoeg, het is hier niet pluis en je moet 
er maar nooit heen gaan. Het volgende verhaal is bij iedere rechtgeaarde 
Rucphenaar bekend, maar men zal dat niet snel toegeven. Verzwijgen is 
wellicht de beste oplossing.
Op de Rucphense heide waart immers al eeuwenlang de Floder rond. Een 
weerwolf. Zodra de nevels over de heide trekken, keren de houthakkers 
terug naar huis. Zij sluiten de luiken en de hele omgeving lijkt uitgestorven. 
Wie zich toch buien vertoont, loopt grote kans dit niet na te vertellen. 
Luister goed naar dit treurige verhaal. 

Cornelia en Ad Nieuwlaets keken elkaar ver-
ontrust aan. De bevalling was dan wel goed 
gegaan en het kind was kerngezond. Maar het 
was alweer een jongen... de zevende zoon. 
Ja, je hoort het goed de zévende zoon in één 
gezin. Iedereen wist dat dit onheil betekende. 
Het kind was vervloekt!

Brammeke, zoals het kind heette groeide ech-
ter op als een vrolijke, intelligente en gezonde 
jongen. Tegen de tijd dat hij achttien jaar zou 
worden, meenden Ad en Cornelia dat ‘de vloek 
van de zevende zoon’ slechts ouwewijvenpraat 
was om onschuldige, hardwerkende mensen angst 
aan te jagen.

De nacht dat Brammeke dan echt achttien jaar zou worden gebeurde het. 
Ad en Cornelia werden bij de twaalfde klokslag van middernacht gewekt 
door een ijselijk gegil dat aanzwol tot een heftig gebrul. Het leek of het 
hele huis instortte. 
Ad, die niet te bang was aangelegd greep een knuppel en snelde naar de 

Ill: Skapare Plan
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slaapkamer van zijn zoon. Alles was kort en klein geslagen en het venster 
was er met een deel van de muur uitgeslagen. In de verte zag Ad het 
harige silhouet van een weerwolf verdwijnen. 
Het was dus toch waar. Brammeke was een weerwolf, gedoemd om zijn 
levenlang te moorden. En hij zou deze vloek dragen tot er in de streek 
weer een zevende zoon zou worden geboren.

Zakdoekje leggen
Op een Galderse boerderij raakte de boerendochter eens stapelverliefd op 
de knecht. Maar haar ouders mochten dit niet zien en dus spraken de twee 
het liefst af in de bossen. Urenlang liepen zij daar, bestookten elkaar met 
complimentjes, zoentjes in de nek en ga zo maar door. Het leek te mooi 
om waar te zijn. 
Was het niet dat de knecht één kleine onvolkomenheid bezat. Hij was een 
weerwolf. En toen het verliefde stel eens over de paden flaneerde, voelde 

hij die vreemde, gruwelijke krachten langzaam opborrelen. Snel greep hij zijn 
zakdoek en zei tegen zijn lief: “O hemel, ik moet nodig. Loop alvast maar 
verder. Hier heb je mijn zakdoek. Er zitten hier een hoop wilde honden en 
wolven. Als je er een tegen het lijf loopt, werp hem dan de zakdoek toe.”
Met die woorden verdween de jongen en slechts enkele tellen later dook er uit 
de bosjes een woeste wolf, zwart als roet en stinkend naar zwavel. Gillend 
wierp het meisje de zakdoek naar de wolf en rende weg. Het beest dook 
woest op het doekje en begon het te verscheuren. En toen dat gedaan was, 
werd het monster langzaam weer mens. 
Op zijn gemak haalde hij het meisje in en het leek of er niets ergs was 
gebeurd.

De weerwolvenband
Een achterdochtige boer in een Bladel vreesde dat zijn knecht weerwolf was. 
En omdat hij het beu was dat er zo vaak schapen gegrepen werden door 
wolven, bedacht hij een list. Hij stuurde de knecht weg. Hij gunde de jongen 
niet eens de kans om naar zijn kamer te gaan om zijn jas te pakken. Zo kon 
de jongen ook niet die mysterieuze band pakken. Zodra de jongen de band 
om zijn middel knoopte, veranderde hij in een weerwolf. Jazeker, de jongen 
koos ervoor om weerwolf te zijn. Maar dit keer zou het anders lopen.
Zodra de jongen weggestuurd was, snelde de boer naar de knechtskamer. 
Daar vond hij inderdaad de band. Deze wierp hij in het brandende vuur van 
de haard in de keuken. De boerin en de meid waren erbij. Ze deinsden 
achteruit toen in een flits de knecht bij het vuur stond. Hij schreeuwde het 
uit van de pijn. Van zijn hele lijf steeg een rook op die stonk naar zwavel. 
Hij wilde net in het vuur duiken om de band te redden toen de boer, de 
boerin en de meid hem vastgrepen. Ze gebruikten al hun krachten om 
de brullende weerwolf tegengehouden terwijl de band brandde. Pas toen het 
laatste stukje van de band helemaal opgebrand was, kwam de jongen tot 
bedaren en verloor hij zijn weerwolvenuiterlijk. Hij was gered van zijn vloek.

Ill: Skapare Plan
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Alweerwolf
Hij is er weer… op Wolfslaar!

Ooit, nog voor de Denen op de splitsing van Mark en Aa de stad 
Breda stichtten, waren de bossen even zuidelijker vrijwel ondoor-
dringbaar. Dikke bomen, dicht struikgewas, verraderlijke moerassen. 
Een ideale plaats voor struikrovers om zich op te houden. Maar 
ook de plaats waar elke volle maan een vreselijk gehuil weerklonk. 
Boeren in de omtrek sloten hun vensters bij volle maan en telkens 
was het weer raak. Een dronkenlap, een kind dat zijn hondje uit de 
stal haalde, de boer die nog even wilde kijken of zijn vee er goed 
bij stond in de stallen…de verliefde jongeling die tegen beter weten 
in zijn lief opzocht. Ze werden die nacht vermist en zelden in één 
stuk teruggevonden.
Monsters fluisterde men… weerwolven… al…weer…wolven!

Nu is het zo dat er perioden zijn waarop de scheiding tussen de 
wereld der demonen en mensen erg dun is. De demonen willen dan 
nog wel eens door die scheiding breken en in de wereld der 
stervelingen letterlijk de beest uithangen.
De tragedie van Wolfslaar wordt angstvallig doodgezwegen. Niemand 
in deze tijd kent nog dat ene vreselijke verhaal. Dirk was nog maar 
een jongeling, toen een enorme wolf zich in de bossen vlakbij 
Ginneken ophield. Zijn lief was de mooie Andrea. Werkelijk beeld-
schoon was ze en de jongens stonden in de rij voor haar aandacht. 
Maar het noodlot was haar niet goed gezind. Ze was hout gaan 

sprokkelen en niet teruggekeerd voor de nacht. Mensen in Ginneken 
hadden die nacht een vreselijk gehuil in de bossen gehoord. Als dit 
een wolf was, dan moest het een reusachtig en kwaadaardig exemplaar 
zijn, zo gruwelijk was de kreet die het uitsloeg. Doodsbang zaten ze 
in hun huizen en meenden dat het einde der tijden was aangebroken. 
De volgende dag vertelde men fluisterend op de markt dat Andrea die 
nacht niet was thuisgekomen.
Dirk was ten einde raad en rende terstond de bossen in, vastbesloten 
het beest te doden. Niemand kon hem tegenhouden. Als hij zou sterven, 
wat dan nog? Zijn leven had geen zin meer zonder zijn Andrea.
Ook die nacht weerklonk het afschuwelijk gehuil in de bossen en men 
vreesde dat ook Dirk gegrepen was door de monsterlijke wolf.
In de dagen die volgden sloop er een enorme wolf door het dorp Ginneken. 
Men hoorde het beest snuiven aan de deuren. Met zijn klauwen krabde 
het aan de luiken. Drie mensen verdwenen die nacht. Toen bleef het 
een maand rustig.
Maar nauwelijks drie weken later, bij wassende maan, begon het gehuil 
weer. Eerst ver weg, maar iedere nacht harder en vervaarlijker. Ginneken 
barricadeerde haar deuren. De volgende dag sprak men angstig van het 
monster dat met zijn klauwen het pleisterwerk van de kerk had bekrast. 
Diepe groeven doorkliefden de altijd zo stakke pleisterlaag.
Uiteindelijk, opnieuw bij volle maan, vond de Wolf zijn weg in drie 
huizen en sleurde drie inwoners de bossen in. Zij keerden nooit meer 
terug.
Het gehuil was die nacht zo sterk dat men meende dat dit niet één wolf 
kon zijn. Zou er een wolvenburcht in de bossen zijn? Bij de dorpsraad 
besloot men dat te allen tijde voorkomen moest worden dat de wolventroep 
zich zou uitbreiden. Met omliggende dorpen werd een afgesproken tot 
de jacht over te gaan.
Toen kwam de nacht van de nacht, de langste nacht van het jaar. Een 
nacht waarin de dorpen een groot offer gaven. Het was een donkere 
nacht, want de maan ging schuil achter een dicht wolkendek. De dorpelingen 
drongen de bossen in van alle kanten tegelijk. Voortdurend werd er 
geritsel gehoord. Dan was het een ree, dan een vos, dan weer een 
konijn dat angstig zijn weg zocht tussen de boze jagers. En toen… toen 
kwam men zó diep in het bos, op een open plek, een laar die niemand 
ooit had gezien. De laar waar wij op dit moment staan. En daar ston-
den alle dorpelingen die in de afgelopen jaren verdwenen waren in het 
woud. De jagers lieten hun wapens vallen en renden op de hulpeloze 
mensen op de laar af. O, wat was men blij met het weerzien.
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Maar de verdwenen dorpelingen waren veel minder blij. Integendeel, 
zij wilden dat de jagers vertrokken en hen met rust lieten, in het 
midden van het woud. 
“Ga, nu het nog kan!” riepen ze de jagers toe. “Vlucht, want wij 
zijn vervloekt! Wij zijn het die in het maanlicht in weerwolven 
veranderen. Wij zijn het die telkens weer slachtoffers maken onder 
onze eigen families.”
Te laat! De maan verscheen in zijn volle pracht boven de bomen en 
legde een kil licht over de laar. Op de heuvel in het midden van 
de laar verscheen een enorme wolf, kruipend op vier poten waaraan 
klauwen zolang als geslepen messen. Zijn nekharen stonden omhoog 
als een kam van dodelijke pinnen. Het beest gromde zo hard dat de 
grond onder hen trilde. De jagers stonden aan de grond genageld. 
Toen rees het monster op twee poten, gooide zijn hoofd in zijn nek 
en een oorverdovend gehuil rees op van de laar.
Plotseling werden de leken dorpelingen getroffen werden door hevige 
krampen. Hun haren op rug en nek groeiden zichtbaar tot een dichte, 
ruwe vacht en hun gezichten vervormden afschuwelijk tot wolventronies. 
Hun stemmen veranderden in gegrauw en gegrom. Hun ogen schoten 
vuur. 
Dit waren geen wolven… dit waren weerwolven.
Even nog staarden jagers hun prooien aan. Toen werden de jagers 
de prooi. Nu was de jacht werkelijk geopend. Brullend storten de 
weerwolven zich op de hulpeloze jagers.

De mens went aan de wreedste omstandigheden. Elke volle maan 
keerde de weerwolf terug. En men had het al snel over alweerwolf. 
Elke maand verdwenen er mensen in een van de omliggende dorpen. 
Zwaarder werden de barricaden voor de luiken en de deuren. Het 
waren de onvoorzichtigen en ongelovigen die het slachtoffer werden.

Maar op een keer was het stil tijdens de volle maan. Zo stil en 
vredig was die nacht, dat de moedigsten het waagden om naar buiten 
te gaan. Niemand weet wat er gebeurd is. Was de weerwolf ver-
dwenen? Dood misschien? 

 
 

Conclusie
Zomaar een paar verhalen, ken-
nis uit verschillende, uiteenlopen-
de bronnen. Is het ontsproten aan 
fantasie of angsten? Of  bestaat de 
weerwolf echt? We weten het niet.
Of... eigenlijk weten we het maar al 
te goed. Woede, geestdrift,  machts-
wellust, geloof, het zijn allemaal 
zaken die een mens  totaal kunnen 
veranderen. Ze kunnen het lelijk-
ste in hen boven halen. Hadden de 
IJslanders dan toch gelijk dat je een 
ander wezen wordt als je uitzinnig 
van woede wordt?

Dan is de conclusie eenvoudig; we 
moeten het elkaar niet zo moeilijk 
maken. Accepteer de ander voor 
wat hij/zij is. Laat elkaar met rust! 
Laat elkaar leven zoals men leven 
wil!

Duidelijk in het verhaal van de 
weerwolf is, dat het volksbijgeloof 
vreemde creaturen heeft voortge-
bracht. In dit geval wellicht angst-
aanjagend, maar vaak zo enorm 
boeiend. 

Maar wat te denken van de wolf die 
weer terugkeert in de Nederlandse 
natuur. Is het een vloek of een ze-
gen? Een natuurlijke vijand voor 
grootwild ontbrak, dus wat dat be-
treft is het een zegen. Maar in de 
ogen van de veehouder zal de wolf 
eerder dezelfde reputatie hebben 
als die van de weerwolf.

Dus wat ons betreft: ja, de weer-
wolf bestaat, al is het dan in de oer-
oude verhalen en de beleving van 
de mens!

Melchior Grimlein
Ill: Skapare Plan
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