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Het is al een tijdje geleden dat ik ze vond, die stenen in het veld.
Ze keken me aan alsof ze geesten in zich hadden en me vroegen ze te
herinneren. Die dag begon de fascinatie voor de stenen,. Vreemde
figuren, soms haast karikaturaal zag ik; dieren, monsters, een scala van
wezens uit een andere tijd. Eerst dacht ik dat het stenen uit de steentijd
waren, sjamanistische gidsdieren naar de geestenwereld of goden. Maar
nu zit ik in hun wereld en loop van steen naar steen, voel hun strijd,
oorlog, hun liefde, hun weg naar de doden. Germanen en hun
sjamanistische wereld vol goden, monsters, dwergen en geesten.

Sjoerd Bras
Huizen 5-5-16
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De Stenen

Kelten

Waal

Rijn

Maas

IJssel

Germanen



De stenen werden ooit door Germanen op tweesprongen van wegen of van een heuvel gegooid. Dit moet een
ritueel zijn geweest,  een wens aan de goden of bezwering tegen ziekte of gevaar als doel. Ze worden vaak in
groepjes gevonden. (Je vindt er meerdere bij elkaar.)  Het bijzondere van deze stenen is dat  er meerdere
voorstellingen op zo'n steen voorkomen. Aan één kant een man met een hoed aan de andere kant een wezen
met een puntsnuit. Soms is bij een kleine draaiing al een andere voorstelling te zien.

De geschiedenis van deze stenen laat zich raden. Door de kerstening is dit gebruik compleet in vergetelheid
geraakt. Lange tijd heb ik gezocht naar enige informatie over deze stenen.

In een stuk over Sint Maarten vond ik een aanwijzing dat stenen werden geofferd aan Wodan rond 560. Dit zal
vermoedelijk al heel lang aan de gang geweest zijn.

Zo preekt Sint-Maarten, de bisschop van Braga, die in 560 aangesteld was om de Arianen van het noordwesten,
de Galicianen, tot het katholicisme te bekeren, op virulente wijze:

“ Toen nu de duivel en zijn dienaars, de boze geesten, die uit de hemel gestoten waren, zagen dat de mensen in
hun onwetendheid de Schepper in de steek lieten, en zich op hun dwaalwegen bij schepselen ophielden, gingen
zij er toe over zich in verschillende gestalten aan hen te tonen en met hen te spreken. Zij vroegen hun, dat men
hun op de hoge bergen en in loofrijke bossen offers zou brengen en dat men hen als God zou vereren. Daarbij
gaven zij zich de naam van misdadige lieden, die hun leven in alle misdadigheid en zonde hadden doorgebracht.
Zo gaf één zich uit voor Jupiter, iemand die vroeger een tovenaar was geweest en zich zozeer aan
bloedschendige ontucht had overgeleverd, dat hij met zijn eigen zuster, die Juno heette, getrouwd was en
bovendien zijn dochters Minerva en Venus verkrachtte en zijn kleindochters en heel zijn familie op de meest
schandelijke wijze onteerde. Een andere boze geest noemde zich Mars, iemand die zich vroeger steeds had
schuldig gemaakt aan twist en tweedracht.

Weer een ander wilde Mercurius heten: deze was vroeger de listige uitvinder geweest van allerlei diefstal
en bedrog. Hem brengen hebzuchtige mensen, wanneer ze een viersprong passeren, daar hij naar hun
mening de God van de winst is, offers van stenen, door deze op een hoop te gooien.

Weer een andere boze geest kende zich de naam Saturnus toe, iemand die tijdens zijn leven, wreed als hij was,
zelfs zijn eigen pasgeboren kinderen verslond. Weer een andere boze geest gaf zich uit voor Venus: deze was een
publieke vrouw geweest. Niet alleen hoereerde zij met ontelbare minnaars, doch zelfs met haar vader Jupiter en
haar broer Mars.

ngeleid en vertaald door Dr. J.J. Van den Besselaar, “De Kinkhoren”, Brugge/Brussel, 1946, pp. 136-146)

Mercurius is de Latijnse naam voor Wodan die door de Romeinen werd gebruikt.
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Thema’s
Met het inzicht  dat bepaalde vormen op de stenen steeds terugkomen, soms heel
anders gevormd maar wel duidelijk hetzelfe onderwerp, heb ik stenen gerangschikt
volgens thema's.

Dit is ook de reden dat ik ze steeds makkelijker herken.

Er zullen ongetwijfeld meer thema's zijn, maar ik heb 17 thema's gemaakt,

1 .  Wodan brede hoed

2 .  Wodan Hoge hoed,

3 .  Wodan  éénoog

4 .  Wodan met tweede gezicht in de hoek

5 .  Spitsneus of breedkaak

6 .  Draconische spitsneus of breedkaak

7 .  Dubbelgezicht

8 .  Gezicht voorzien van kruis

9 .  Gezicht met één tand

10.  Gezicht met hand voor de mond

11.   Gezicht en profiel met vaak een tweede gezicht aan de andere kant

12.  Phrygische muts

13.  Gezichten

14.  Monsters

15.   Paard

16.  Tong

17.   Half gezicht

Gezichten die veelal één oog hebben.

De Edda, het IJslandse boek in dichtvorm uit de 14e eeuw
waarin de Germaanse religie,  het onstaan van de wereld en  de goden is beschreven,
verhaalt dat Wodan de hoofdgod  een oog  afstaat om van de bron van kennis en
wijsheid te mogen drinken. Dit oog gooit hij in de poel. De paganistische afbeeldingen
hebben meestal ook één oog.
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Wodan brede hoed
De stenen tonen hier het gezicht van een
man met een wijde hoed. De lijnen zijn
vaak ruw maar deze stenen zijn ook niet
bedoeld als kunstwerk maar als ode aan
de goden. Voornamelijk Wodan.

Ik ben een passage tegengekomen  rond
550 na chr. van St Maarten een bischop in
Portugal, die klaagt over het gedrag van
Gothen die tot het  Arianisme bekeerd
waren, dat die dikwijls terugvallen tot hun
oude goden en stenen op een viersprong
wierpen ter ere van Wodan. Dit gebruik is
heel oud en gaat over minstens duizend
jaar. Hier een passage uit dit document.

 “Weer een ander wilde Mercurius
(Wodan in het Latijn) heten: deze was
vroeger de listige uitvinder geweest van
allerlei diefstal en bedrog. Hem brengen
hebzuchtige mensen, wanneer ze een
viersprong passeren, daar hij naar hun
mening de God van de winst is, offers van
stenen, door deze op een hoop te
gooien.”

Wodan de gezicht

Stenen met gezichten en een ander
gezicht in de bovenhoek.
Dit is een bijzonder verschijnsel. Wat de
verklaring hiervoor is laat zich alleen
maar raden.
Misschien een verandering van gedaante.
Wodan stond bekend om het verschijnsel
dat hij zich in verschillenende gedaantes
kon veranderen. Een andere mogelijkheid
is dat het het hoofd van een reus zijn
vriend altijd met zich mee droeg.
Maar voor mij is het meest voorde hand
liggende verklaring dat de opdrachtgever
een portret van zichzelf kind, vrouw of
dierbare heeft laten maken. Dat denk ik
omdat je soms een kindergezichtje in de
hoek tegenkomt. (Zie rechterafbeelding)
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Hier een aantal Wodan afbeeldingen, de hoofdgod van de Germanen op de stenen. De linker heeft een
brede hoed en zijn linkeroog heeft een soort streng wat vaak te zien is ook bij andere soortgelijke stenen.

De tweede van links heeft een gezicht en profile over het linker gezichtsgedeelte heen.

De derde van links is  in werkelijkheid zeer klein, misschien 1 cm hoog.

In sommige gevallen bestaat de hoed van Wodan uit allerlei wezens. Een keer verscheidene gezichten. Dit
zijn demonen. Er wordt gezegd dat de hoed van Wodan uit demonen is gemaakt. Ook zijn jas.

Andere keren vind je als hoed een dier, een aap een wolf.
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Wodan
brede hoed

Veschillende uivoeringen van
Wodan, afhanke;lijk van de maker en
de orginele steenvorm
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Wodan
brede hoed



Wodan met brede hoed.
Weer één steen.
rechts een gezicht met één oog.

—-----------
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Hierboven een aantal afbeeldingen van dezelfde steen. Linkboven een
Wodangezicht,
Andere kanten van de steen vertonen kompleet andere figuren.  Links
een
spitssnuitachtig wezen met een gezicht en linksboveneen ander
spitssnuitachtig wezen in dezelfde steen.
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Wodan
                brede hoed

soms heeft het gezicht veel weg van een
kraaiachtige met een hoed zoals
rechtsboven.

Linksboven op deze bladzijde een
hoofdeksel inde vorm van een aap. Dit komt
regelmatig voor
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Wodan
één oog
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Wodan werd vaak afgebeeld als een éénogig wezen. Dat kwam omdat hij zijn oog heeft
opgeofferd om  van de poel van wijsheid te mogen drinken.
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Wodan
één oog
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Wodan
hoge hoed
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Wodan
hoge hoed



Wodan is hier afgebeeld met een hoge hoed. Veel oude verhalen vertellen over Sinterklaas die eigenlijk een
kerstening zou zijn van Wodan met zijn witte paard genaamd Seiphir. De schimmel had acht poten en kon door de
lucht vliegen. Wodan had ook vaak een hoge hoed en een staf. Het paard werd geeerd door de Germanen met
voedsel bij de haard :peen en hooi.

De haard was destijds een verbinding met de andere werelden, de bovenwereld en de onderwereld..

Alle verhalen uit de Edda zijn in dichtvorm geschreven, net als wij nog steeds rijmen met Sinterklaas gedichten.
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Wodan
met gezicht in de

bovenhoek

28



Bijzonder zijn de stenen met een ander gezicht in de bovenhoek. Hier zijn er drie afgebeeld. De linker twee
hebben een mensenhoofd links of rechts op hun hoofd, bij de derde is het een aapachtig figuur.

 De betekenis kan velerlei zijn. Zelfs de overgang naar een ander bewustzijn of andere verschijning. Soms kom
ik kinderen afgebeeld tegen.
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Boven, rechtsboven een
mensengezicht

Rechtsboven, een gezicht met een
aapachtig gezicht linksboven
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Wodan
met gezicht in de bovenhoek

linksboven een gezicht met een aapachtig
gezicht linksboven
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Spitssnuit



Genoemd naar hun spitse snuit. Ook hier heb je vele variaties. De linker heeft behalve één tand wat ook
een thema is waar ik aandacht aan besteed, ook een haarknot aan de rechterkant, een typische haardracht
van mannelijke Germanen.

De rechter één oog en ook een haarknot.

Deze afbeeldingen kom je vaak tegen op de achterkant van een Wodan afbeelding en daarom heb ik het
idee dat het om een andere gedaante van Wodan gaat, namelijke de razende oorlogsgod. Dit in
tegenstelling tot de wijsgeer en dichter, de andere kant van Wodan.
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Spitssnuit
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36

Breedkaak



Hier een wezen dat geen smalle kin heeft met een open mond, maar een brede kaak. De linker heeft bovendien
weer één tand.

Wie het moet voorstellen is niet duidelijk ,  maar je komt ze regelmatig tegen.
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Breedkaak
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Draconische spitssnuit
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Dit wezen is een variant op de Spitssnuit.  Echter deze heeft meer details en oogt soms wat
angstaanjagender. De linker heeft weer één tand.

De derde van links heeft een soort vogelsnuit.
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Draconische
spitssnuit
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Dubbelgezicht



Op deze stenen komen verschillende gezichten voor. Vaak naast elkaar. Soms zijn ze realistisch uitgewerkt
zoals bij de steen links. Het lijkt alsof een scala van oogjes en gezichtjes uit zijn voorhoofd komen.

De tweede van links is wat schematischer,  maar wel herkenbaar als gezichten.

De derde van links is een spitssnuit. Op zijn voorhoofd  een gezicht. Daarvoor weer een spitssnuit.

Rechts twee gezichten naast elkaar. Één is wat groter en heeft zijn ogen gesloten, de ander waarschijnlijk
Wodan met wijde hoed.

Een speculatie van mijn kant:  Wodan en het hoofd van de gedode reus, zijn vriend.

45



46



Dubbelgezicht

47



Dubbelgezicht
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Gezicht met kruis

Regelmatig kom ik kruizen  op stenen tegen. Ze kunnen op verscheidene plekken
zijn aangebracht. De betekenis van de X in het runen alfabet  is gift of heilige
interactie. Misschien ligt daar de reden van aanbrengen, want de steen is een gift.
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Gezicht
met kruis
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Gezicht met
 één tand

Heel bizar zijn de wezens met één tand.

Ook deze zijn veelvuldig aanwezig en ik heb hier een selectie
van gemaakt.

Wie het voorstelt weet ik niet, misschien weer een andere
verschijning van Wodan vanwege dat ene oog dat vaak
ontbreekt.
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Gezicht met
één tand
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Gezicht
met één tand
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Hand voor gezicht

60



Apart zijn de stenen met een gezicht dat een hand voor het gezicht heeft. Ook deze zijn niet
bepaald eenmalig gemaakt, ik kom ze regematig tegen. Het heeft dus een belangrijke betekenis.
Het kan een symbool voor een god zijn.
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Hand voor gezicht
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Hand voor gezicht
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Gezicht en profile en vaak ander
gezicht aan de andere kant

Bijzondere stenen zijn het omdat je hier een idee krijgt hoe deze mensen zichzelf zagen, hoe
hun hoofddeksels eruit zagen. Deze stenen laten een beetje hun menselijke kant zien, en niet de
soms angstaanjagende tronies en een harde wereld waarin zij leefden. Deze profilen zijn
voornamelijk op platte kwartsieten stenen aangebracht. Soms vind ik leisteen dat en profil een
gezicht heeft,  bijvoorbeeld een man met een helm.
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Bij  stenen waarbij een gezicht en profile is aangebracht zoals
hier links vind je vaak een tweede figuur aan de andere kant,
hier een gorilla achtige figuur. Dit is één en dezelfde steen.

Waarschijnlijk heeft de man een helm op.

67



Gezicht en profile
en vaak ander
gezicht aan de

andere kant
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Phyrische

hoed
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Phyrische hoed
Een hoedmodel afkomstig uit Libanon
zaakte in zwang bij de Germanen.
Kenmerken daarvan zijn de lange muts
met een knik aan de zijkant.

Soms is het verwarrend want het zou in
enkele gevallen ook de Germaanse knot
kunnen zijn, een haarknot die door de
mannen aan de zijkant werd gedragen.

71



Scheef gezicht,

scheve mond,

scheve neus

Kenmerkend voor deze stenen zijn de scheve verhoudingen in het gezicht. Meestal
staat niets op zijn plaats . Scheve mond, scheve neus, schuine ogen. Daardoor hebben
ze gelijk iets herkenbaars.

Ze hebben iets vervreemdends, angstaanjagends en tegelijk ook iets koddigs.
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Scheef
gezicht,
Scheve
mond,
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Menselijke
gezichten



Een aantal gezichten op stenen geven op indrukwekkende wijze aan dat de Germanen een zeer
goed oog hadden voor menselijke uitdrukking.

Met weinig middelen konden ze een mens een echt gezicht geven.

In het weergeven van mensen toonden ze meer variatie dan bij sommige andere stenen. Elke
steen is weer anders.



Menselijke gezichten
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Menselijke
gezichten
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Menselijke
gezichten

82



83



Menselijke
gezichten
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Monsters
Monsters zijn er in allerlei variaties. De
mooisten vind ik zelf die een wolf of een
aapachtige als afbeelding hebben.

Maar je komt ze in allerlei gradaties tegen,
wezens met spitse snuiten, vervormde
hoofden, wezens met holle ogen en open
monden.  Ze hebben allen iets
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Monsters
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Paard

Detail



Het paard is een regelmatig terugkerend thema op de
stenen.

De stenen zijn herkenbaar aan de langerekte vorm en
twee soms zeer gedetailleerde neusgaten. Ook de
tanden kunnen zijn afgebeeld.
(Zie volgende pagina).

De meest voorkomenden zijn links en rechts
weergegeven. Deze hebben dan ook een echt
paardenmondje, een beetje scheef en een kuifje.
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Tong uit

de mond
Deze stenen tonen een wezen met de tong uit de
mond. Ik ben verscheidene beelden
tegengekomen uit IJsland van Wodan waar deze
tong uit de mond ook op voorkomt.

Net als de tand is de betekenis hiervan mij
onduidelijk en zal meer onderzoek duidelijkheid
kunnen brengen.
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Half gezicht
Deze stenen hebben een half gezicht. Het andere deel lijkt
vaak afgeslagen.
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Tekeningen
Deze tekeningen ben ik gaan maken om een duidelijker beeld te krijgen wat die stenen nu werkelijk
voorstellen.

Hierboven een bijzondere steen, vooral omdat  het hoofd  twee bewoners bovenop heeft. Één houdt zijn
hand voor zijn gezicht alsof er iets gebeurd is, de ander meer pijnzend.. De steen is vrij groot (ca 8 cm)

De stenen die hier zijn getekend, maakten duidelijk dat heel veel stenen als een soort dobbelsteen werken,
draai je ze een kant op dan heb je een andere voorstelling. En zelfs bij omdraaien verschijnt er een ander
figuur. Ik heb dit door middel van streepjes duidelijk proberen te maken. Stenen met streepje verbonden
zijn dezelfde steen maar uit een andere hoek getekend.
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Verschillende kanten
Veel stenen kunnen  van verschillende kanten bekeken worden. Zoals de bovenste  vier afbeeldingen. Dit is één
steen van    verschillende kanten bekeken. Bij de meest rechtse van de vier zie je een hoofd in de
rechterbovenhoek, zoals ik eerder heb  beschreven. Onder een kleine steen, een Wodan met een hoge hoed. (De
stenen zijn op ware grootte getekend..) Daarnaast een steen met twee gezichten over elkaar heen.
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Wanneer twee tekeniningen verbonden zijn met een lus dan betekent dit dan het één steen is.en je
bijvoorbeeld de voorkant en de achterkant ziet.
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Gezicht met aap bovenop

gezicht met tweede gezicht
rechtsboven.

De symboliek van de aap in de Germaanse cultuur
schijnt vrij algemeen te zijn en staat voor rijkdom
en voorspoed. Dit volgens een kennis uit IJsland
waar de cultuur nog vrij levendig is.
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Scheve neus
scheve mond
scheef gezicht

Zie hier links een paar voorbeelden
daarvan
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Gezicht met vinger
in de mond

Zie hier links

Ware grootte

Links: weer een vinger in de mond,
deze vinger eindigt in weer een
gezicht, ik heb geen duidelijke
uitleg hiervoor.

Links:  een steen van twee kanten
bezien.
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Boven:

Ministenen

Onder:
Mannetje dat een hoofd
vasthoudt ter hoogte van
zijn buik
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Verschillende figuren
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Ministenen
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Wodan
hoge hoed met hand
voor zijn gezicht
Links

103

Dezelfde grote steen maar
dan de achterkant en is een
spitssnuit met één tand

Onder: vier kanten van een
steen met gezichten



Wodan
figuren hoge hoed

Ware grootte
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De afbeeldingen
zijn allen afkomstig van

dezelfde steen
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Gezicht met éen tand,
Wodan wijde hoed

Éénoog,
Spitssnuit met gezicht in de

linkerbovenhoek
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Ministenen

Linksonder :
gezicht met hand voor

 mond, daarnaast

prygische hoed
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Midden:  portret met tong uit de mond
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Boven: Wodan Hoge hoed

Onder: vijf kanten van een steen
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Verscheidene Wodan met Wijde
hoed variaties

Ware grootte
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111Wodan Hoge hoed       Achterkant: figuur kijkend over zijn schouder

Éénoog

Gezien van twee kanten



Spitssnuit verandert van opzij in een menselijk profiel

Midden rechts: hand voor gezicht

Onder: o.a. een aantal spitssnuiten
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Mini’s met o.a.
spitssnuiten
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Ministenen
Waaronder:

Spitssnuiten, hand voor gezicht,
verscheidene Wodans met

wijde hoed.  Op ware grootte
afgebeeld.
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Scheve gezichten, spitssnuit en hand voor
gezicht



Kleine stenen

Bovenin een strip van kleine
stenenvaak gevonden bij elkaar.In
werkelijkheid zijn ze twee keer zo
klein.Het zijn stuk voor stuk
gezichtjes. Soms hebben ze een
hoed op. Twee wat grotere stenen
worden eronder vergeleken met
een soortgelijke voorstelling van
minder dat 1 cm groot.
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Kattenbeeldje
Dit kattenbeeldje dient als voorbeeld voor
de soms bizarre verbeeldingen die ik ben
tegengekomen tussen mijn vondsten. De
vondsten hebben soms iets weg van een
afbeelding van Jeroen Bosch.Als het
kattenbeeldje wordt omgedraaid komt dit
wezentje tevoorschijn. glimlachend
liggend op een steen.



Gidssteen met wolvenkop
Een van de eerste vrij grote stenen, die ik vond, zette mij aan tot het maken van een
schilderij over een trance ervaring, geleid door gidsstenen.

Gidsstenen werden door de sjamaan gebruikt als gids om in contact te komen met
geesten of goden. Stenen werden ook gebruikt als middel om het evenwicht in de
menslijke geest terug te brengen.   Het bijzondere van deze steen is dat op het hoofd
van de linkerafbeelding een wolvenkop is te vinden.   De steen die hier afgebeeld is,
is één steen, men ziet de voorkant én de achterkant.
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Notities

De stenen in dit boek zijn gevonden in het Gooi. De eerste vondsten dateren van september 2015.

In de loop der maanden werd duidelijk dat het vondsten waren uit de Germaanse tijd.

De maten variëren. Gemiddeld zijn ze vier centimeter lang, maar hele kleine stenen kunnen ook ¾ cm zijn en ik
heb ook stenen van 12 cm gevonden. Al deze stenen zijn bewerkt. Daardoor zijn gezichten ontstaan; dieren,
monsters, apen, tronies of schedels. Verderop komen we hierop terug. Vaak vind je een scala van deze
afbeeldingen op dezelfde steen terug. Ik heb een beschrijving proberen te geven van wat ik zie en door de vele
soortgelijke afbeeldingen op de stenen is er een structuur waar te nemen. Hoewel ik het hier nuchter beschrijf, is
elke vondst een sensatie voor mij, iets onbekend en geheimzinnig. Waarom ze hier lagen laat zich alleen raden.
De geschiedenis van de Germaanse cultuur is door de kerstening opgeslokt, hun goden verdwenen en vaag zijn
nog rituelen overgebleven. Denk aan eieren zoeken, de kerstboom, carnaval. Dat ze het overleefd hebben komt
omdat ze ingelijfd zijn in de Christelijke cultuur.

De stenen hebben heel veel met hun hoofdgod Wodan te maken en de naam zal in dit boek ook veel vallen. Ik
heb bij mijn beste weten geprobeerd er een verhaal van te maken, maar verder onderzoek zal een hoop nieuwe
feiten naar buiten kunnen brengen en ons een duidelijker beeld kunnen geven wat daar gebeurde.

Nog even een aantal feiten naast elkaar.

Germanen: De Germanen waren een groep stammen ongeveer 200 BC-400 AD die de Indo Germaanse taal
spraken. De naam komt van de Romeinen die hun gebied Germanië noemde.

Ik noem hier uitdrukkelijk geen stammennaam omdat ik niet precies weet wanneer deze stenen daar
achtergelaten zijn en er verschillende stammen in deze perioden het Gooi bevolkten. Vast staat dat ze het
Germaanse geloof en zijn rituelen beleden. Daarbij hoort het Germaans sjamanisme.

Sjamanisme: is het beheersen van bovennatuurlijke krachten door contact te maken met geesten en de
geestenwereld, veelal om op die manier, door geesten veroorzaakte ziekten te genezen.

Een sjamaan begeleidde ook een dode naar de onderwereld. Stenen werden gebruikt als gids om een uit
evenwicht gebracht bewustzijn weer in harmonie te brengen.

Wodan: de naam Wodan voor de oppergod van de Germanen was algemeen in West-Europa; in veranderde
vorm komen we hem later tegen in het westen, noorden en oosten; maar vooral in Noord-Europa als Odin.

Op de volgende bladzijden ga ik uitgebreid in op de vondsten. Als ordening heb ik ze in categorieën verdeeld..

Bij bladzijde 10 begint een gedeelte, waarbij ik de stenen  die overduidelijk bij een thema hoorden bij elkaar heb
gebracht. De meesten van deze stenen zijn recent gevonden.  Ik heb hiermee geprobeerd aan te tonen dat het
niet zomaar stenen met oogjes zijn, maar dat hier sprake is van een expliciete cultuuruiting van Germanen.
Thema’s werden keer op keer gebruikt. Dit 126 bladzijden tellende  gedeelte geeft een schat aan informatie en
doet soms sensationeel  en bizar aan. Het toont ook aan dat de Germanen zeer creatief om konden gaan met
stenen bewerken en een techniek van bewerken kenden die wij niet meer beheersen.

Sjoerd Bras
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De stenen waren niet voor de mensen
bedoeld maar voor de goden

Sjoerd Bras (geboren in Voorburg 1952)

Sjoerd Bras woont en heeft zijn atelier nu in Huizen. Studeerde aan de
Koninklijke Academie in Den Haag, vrij tekenen en schilderen (1975-1980)  De
vondst van een bijzondere steen met een menselijke afbeelding in het veld
zette hem aan tot het zoeken naar soortgelijke stenen.

Door dit intensieve zoeken ontdekte hij vrij snel dat er steeds terugkerende
thema's waren. Er waren afbeeldingen van mensen, vaak met een uitlopende
hoed op en één oog, aapachtige wezens, hoofden als karikatuur, monsters enz.
Een bijzonder kapsel wat de mannelijke Germanen altijd droegen, was één van
de redenen dat hij deze stenen in de Germaanse tijd kon plaatsen (Germanen
hadden de gewoonte om hun haar in een knot aan de zijkant te dragen).

Dit kapsel komt regelmatig voor op de stenen hoofden. Verder het feit dat
veelafbeeldingen één oog hebben, kan weinig anders betekenen dat dit hun
hoofdgod Wodan is die één oog had.

De vondsten zijn in dit boek in categorieën verdeeld en beschreven.

Voor hem is met deze vondsten een wereld via een geheime deur opengegaan
die nog nooit open is geweest. De stenen waren ook niet voor de mensen
bedoeld maar voor de goden.
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Germaanse Familie
Olieverf op paneel  22-16,5 cm
Stenen heb ik gebruikt voor gezichten van Germanen.

De stenen krijgen daardoor een extra dimensie namelijk levend
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Freya en de Wodancultus
Olieverf op doek 160-120 cm

Dit schildeij stelt Freya voor, de godin van de vruchtbaarheid en in de Germaanse cultuur
de vrouw van Wodan.

Ze bevindt zich op de hei waar ik de stenen gevonden heb en heeft haar twee poezen bij zich.
De witte is vergetelheid geraakt, de zwarte wordt nog steeds gezien als de onheilskat.

De raven zijn de helpers van Wodan
Wodan is zelf twee keer afgebeeld op de stenen die ik daar gevonden heb.

Met deze stenen werd Wodan geëerd.
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