
 
 
 
 
 
 

 
 
 



In het verleden schraapten mensen gleuven en napjes in bijvoorbeeld de muren van kerken en in 
grafstenen. Als meest logische verklaring hiervoor zien we het gebruik van steenpoeder dat op 
deze manier werd verzameld voor geneeskrachtige en andere bijzondere doeleinden. Om dit aan 
te tonen, onderzochten we verschillende verklaringen die in de loop der tijd voor dit fenomeen zijn 
gesuggereerd. Daarbij waren we in staat om alle verklaringen op bovengenoemde na als onjuist 
van onze lijst met mogelijkheden af te voeren. We deden onderzoek naar het geneeskundig 
gebruik van verschillende steenpoeders en andere bijzondere poeders om aan te tonen dat niets 
ongebruikelijks is aan deze gewoonte. Van het gebruik van steenpoeder tot het krabben van 
steenpoeder van kerkmuren en andere plaatsen is maar een kleine stap. We voerden zelf 
experimenten uit met het winnen van steenpoeder bij verschillende soorten steen. De verse 
krabsporen die daarbij ontstonden, vonden we ook terug op meerdere locaties in ons 
onderzoeksgebied. Wellicht wijst dit erop dat het gebruik tegenwoordig nog steeds actueel is. 
 

KRABSPOREN 
 
Een aantal jaren geleden bezochten we de oude Sint Nicolaaskerk in Denekamp (Twente) in de 
provincie Overijssel, niet ver van de grens met Duitsland. We waren op zoek naar informatie over de 
toepassing van Bentheimer zandsteen. In Twente zijn verscheidene kerken gebouwd met deze 
zandsteen. Aan de andere kant van de grens, in Duitsland, is dat al niet veel anders. Daar ligt het 
kasteel van Bad Bentheim op een hoge rots van dit gesteente en is zelfs van deze zandsteen 
gebouwd. 
De Sint Nicolaaskerk van Denekamp is ook van Bentheimer zandsteen gebouwd. Toen we de kerk 
bekeken, ontdekten we aan een van de buitenwanden een aantal diepe verticale groeven (gleuven) 
met de vorm van een boot. Deze groeven liepen parallel. Later die dag waren we in Oldenzaal, 
eveneens in Twente. Daar is de Plechelmuskerk ook van Bentheimer zandsteen gebouwd. Hier 
troffen we de zelfde vreemde groeven in grote aantallen aan. 
 

 
Napjes zijn er in allerlei formaten. Sommige zijn groot genoeg om een hand in te stoppen. 

 
Een literatuuronderzoek op internet en in bibliotheken leerde ons dat het verschijnsel ook elders 
moet voorkomen. Vooral uit Duitsland bleek het een en ander bekend te zijn. We maakten kennis 
met de volgende verklaringen: 
 

• De groeven zijn het resultaat van het slijpen van wapens zoals zwaarden en messen 

• Het was niet toegestaan om tijdens de dienst de kerk met wapens te betreden. De groeven 
zijn ontstaan doordat men daarom de wapens tegen de buitenmuur plaatste voor men naar 
binnen ging. 

• De groeven zijn gemaakt door spelende kinderen. 

• De groeven zijn ontstaan door verwering. 

• De groeven ontstonden door het slaan van 'nieuw' vuur met Pasen of ze zijn het resultaat van 
het maken van 'nieuw' vuur door wrijving. 

• Napjes zijn veroorzaakt door kogels of andere projectielen. 

• De napjes ontstonden doordat mensen tijdens het prevelen van gebeden met de duimen 
tegen de muren draaiden. 

• De groeven zijn ontstaan door het verzamelen van steenpoeder voor geneeskrachtige en 
andere bijzondere doeleinden. 

We hebben al deze verklaringen onderzocht en ontdekten daarbij dat er maar één correct kan zijn: 
mensen schraapten het poeder van de stenen af om het leven draaglijker te maken, bijvoorbeeld 



door het als geneeskrachtig poeder te gebruiken. Om die reden zullen we de groeven en napjes in dit 
boekje krabsporen noemen. 
 
Gedurende de afgelopen jaren hebben we naar krabsporen gezocht in Nederland, België, Duitsland, 
Luxemburg en het noordwesten van Frankrijk. Op dit moment hebben we al meer dan 480 locaties 
(waarvan ruim 170 in Nederland en ruim 70 in België) met dergelijke gleuven en/of napjes gevonden. 
In de begintijd van ons onderzoek kwamen we tot een onderverdeling in drie groepen van de 
krabporen. Daarvan noemden we al de bootvormige groeven en de napjes. Daarnaast troffen we nog 
lange, smalle en ondiepe groeven aan. Later bleek dat er nog andere mogelijkheden en variaties 
waren. Deze behoren tot hetzelfde fenomeen maar ze zijn voor buitenstaanders soms niet meteen 
als zodanig te herkennen. Alleen door het bezoeken van grotere aantallen locaties met krabsporen 
leerden we de patronen en tussenvormen kennen. Tot de krabsporen die moeilijk te duiden zijn, 
vinden we lange, smalle en erg ondiepe groeven horen. Op het eerste gezicht zou je zeggen dat die 
niets met het fenomeen te doen hebben. Een van de locaties waar we de legitimiteit van deze 
krabsporen konden aantonen, is de Sankt Dionysiuskirche in de Duitse plaats Belm. Op de wanden 
van die kerk vinden we zulke lange, smalle en erg ondiepe groeven die vloeiend overgaan in de 
bekende diepe bootvormige groeven. Dit laat zien dat in een krabspoor meerdere types kunnen 
voorkomen. 
Bij de napjes komen we ook bijzondere overgangen tegen. Veel napjes zijn als zodanig te herkennen. 
Napjesvormen die zijn ontstaan door de inslag van kogels en andere projectielen hebben niets met 
het fenomeen krabsporen te maken. Recentelijk vonden we echter zulke uithollingen door 
kogelinslagen die daarna gebruikt waren om op een gemakkelijke manier te kunnen beginnen met 
het winnen van steenpoeder. Dus napjes voor de winning van steenpoeder waarbij een kogelgat aan 
de basis stond. 
Nog een nieuw ontdekt fenomeen zijn de uitgeholde hoekstenen bij kerkmuren. We troffen ze aan 
samen met andere krabsporen zoals groeven. 
 

 
Uitgeholde hoekstenen behoren ook tot de krabsporen 

 
Per gebied kunnen de soorten krabsporen en de dominantie van bepaalde vormen verschillen. 
Sommige locaties hebben diepe bootvormige groeven in rijen naast elkaar met daartussen diepe 
napjes. Andere locaties hebben alleen maar solitaire diepe groeven op meerdere plekken van de 
kerkmuren en op weer andere plaatsen treffen we alleen maar lange, smalle en ondiepe groeven 
aan. Verder zijn nog andere combinaties en voorkomens mogelijk. Vaak heeft dit te maken met het 
soort steen dat is gebruikt om het steenpoeder uit te winnen maar ook verschillen in 'traditie' 
kunnen ermee te maken hebben. 
Samenvattend kunnen we hierover zeggen dat het moeilijk is om een goede definitie van de vorm 
van krabsporen te geven. Het onderzoek van dit fenomeen is dan ook zeker geen geval van in hokjes 
denken. Ervaring is een belangrijke factor bij het herkennen van de verschillende soorten 
krabsporen. 
 



 
Bootvormige groeven kunnen heel diep zijn. 

 
Krabsporen als resultaat van het slijpen van wapens 

 
Deze verklaring is in het verleden al betwist door andere auteurs maar vaak gebeurde dit zonder dat 
er een goede reden voor het afwijzen werd gegeven. Wellicht is dat de reden waarom tegenwoordig 
nog steeds hele wat mensen geloven dat de groeven zijn veroorzaakt door het slijpen van wapens. 
Volgens deze verklaring slepen ridders en andere strijders hun wapens op de stenen (zoals muren) 
van religieuze gebouwen. Op die manier verwachtten ze dat zowel deze wapens als zijzelf gezegend 
werden. Daardoor zouden ze dan succes tijdens de strijd hebben en zouden ze daarna weer 
behouden thuiskomen. Op het eerste gezicht klinkt deze verklaring redelijk. Alleen, het is onmogelijk 
om met het blad of de snede van een zwaard, groot mes, speer, hellebaard of vergelijkbaar wapen 
door de bootvormige groeven te gaan. Deze groeven zijn hiervoor te diep en te kort. In de meeste 
gevallen blijkt het ook onmogelijk te zijn om een goed resultaat te krijgen bij de lange, smalle en 
ondiepe groeven. De meeste groeven bevinden zich trouwens op plaatsen die nu niet direct 
gemakkelijk zijn om een wapen te slijpen. We treffen ze bijvoorbeeld aan in de hoek van portalen, bij 
steunpilaren of net boven de grond. Het gebruik van deze plekken om de wapens te slijpen zou 
ongemakken zoals schaafwonden aan de handen of een pijnlijke rug veroorzaken. In het recente 
verleden moesten bijvoorbeeld boeren hun messen en zeisen slijpen. Daarvoor gebruikten ze 
handslijpstenen waarop ze heel andere slijpsporen achterlieten; slijpsporen die we absoluut niet 
kunnen vergelijken met de groeven uit ons verhaal. Een verband leggen tussen het slijpen van 
wapens en de zegening ervan is dan ook een verklaring die helemaal niet logisch is. 
 

 
Krabsporen komen ook voor als lange, smalle en ondiepe groeven. 

 
Krabsporen zijn ontstaan door wapens die tegen de muren van kerken werden geplaatst 

 
Krabsporen zouden het resultaat zijn van wapens die tegen de muren van kerken geplaatst werden 
omdat het niet toegestaan was om de wapens mee de kerk in te nemen tijdens de godsdienst. Als dit 
herhaaldelijk gebeurde, zouden groeven ontstaan. We moeten ons voorstellen dat de groeven vaak 
in (lange) horizontale rijen worden aangetroffen. Om zulke groeven in dergelijke horizontale rijen te 
laten ontstaan, moeten de wapens allemaal dezelfde lengte hebben gehad en van hetzelfde soort 
zijn geweest. Met andere woorden: alleen maar zwaarden, alleen maar speren, alleen maar 
hellebaarden, enzovoorts. En iedere keer als de krijgslieden een godsdienst bijwoonden, moesten ze 
dan natuurlijk de wapens op dezelfde plek neerzetten om de betreffende groeven te laten ontstaan. 
En hoe vaak moeten ze een godsdienst hebben bijgewoond om het mogelijk te maken dat dergelijke 



diepe groeven ontstonden? Vele honderden of duizenden keren? Als dat zo zou zijn dan zou er 
nauwelijks tijd over zijn voor andere activiteiten dan in de kerk zitten. Nee, het is onmogelijk om op 
deze manier de groeven te veroorzaken. En bovendien, hoe moeten we dan de groeven vlak boven 
de grond verklaren? Vroeger waren de mensen kleiner dan tegenwoordig maar natuurlijk niet zo 
klein dat ze een dergelijk klein formaat wapens hadden. 
 

Spelende kinderen zijn verantwoordelijk voor het ontstaan van de krabsporen 
 
Soms wordt wel eens gesuggereerd dat spelende kinderen de groeven en napjes veroorzaakt 
hebben. Het enige juiste hieraan is dat kinderen spelen. Spelen is vaak een vorm van leren. Kinderen 
leren van wat ze doen. Met het steeds weer maken van zulke groeven leert een kind niets; het doet 
er absoluut geen waardevolle ervaringen mee op. En het maken van groeve na groeve alleen maar 
met het doel om groeven te maken, is erg geestdodend. Kinderen doen niet zulke geestdodende 
dingen. Bovendien heeft iemand die zulke groeven of napjes in bijvoorbeeld zandsteen wil maken, de 
nodige spierkracht nodig. De meeste kinderen zullen niet genoeg kracht hebben om dit lang genoeg 
vol te houden om de krabsporen te maken. Het maken van krabsporen in harde stenen is niet iets 
wat je voor je plezier doet. Kinderen krabben in zachte steensoorten zoals de kalksteen (door de 
plaatselijke bevolking 'mergel' genoemd) in Zuid-Limburg in Nederland en in de Belgische provincie 
Limburg. Daar kerven ze hun namen of de naam van bijvoorbeeld iemand waar ze verliefd op zijn in 
de kalksteen. Of ze kerven er figuren in. Deze creaties zijn echter heel wat anders dan de groeven en 
napjes die we krabsporen noemen. 
 

De groeven en napjes zijn ontstaan door verwering 
 
Uithollingen in gesteenten die door verwering worden veroorzaakt, zien er geheel anders uit. De 
krabsporen waar we het in dit verhaal over hebben, kunnen uitsluitend door de mens gemaakt zijn. 
 

 
Krabsporen komen ook voor als lange, smalle en ondiepe groeven. 

 
De krabsporen (groeven) zijn enerzijds ontstaan door het slaan van 'nieuw' vuur met Pasen  

of zijn anderzijds (de napjes) het resultaat van het maken van vuur door wrijving  
 
Bepaalde auteurs denken dat de groeven een religieuze oorsprong hebben. Ze zouden ontstaan door 
het slaan van nieuw vuur met Pasen. In Duitsland is dit religieuze gebruik bekend als 'Samstagsweihe' 
omdat het plaatsvindt op de zaterdag (Samstag) voor Pasen. Mogelijk is dit slaan van nieuw vuur een 
gekerstende vorm van de heidense vuren in de lente. Deze heidense vuren stonden in verband met 
het begin van het nieuwe groeiseizoen. Om nieuw vuur met Pasen te maken moesten bepaalde 
voorschriften in acht genomen worden. Zo moest het nieuwe vuur aan de buitenkant van de kerk 
met een steen geslagen worden. 
 



 
Vuur maken met een vijl, een stuk vuursteen en verkoold linnen.  

Let op de overspringende vonk bij de linker foto. 
 
Het slaan van dit vuur op de muren van de kerk zou aldus de groeven veroorzaakt hebben. Laten we 
hier eens beter naar kijken. Om vuur te slaan, gebruikte de mens in het verleden een stuk vuursteen 
en een stuk koolstofhoudend ijzer (de zogenaamde vuurslag). Daarnaast hadden ze tondel nodig. 
Tondel is een goed brandbaar materiaal dat van bijvoorbeeld een tondelzwam of verkoolde stof 
gemaakt kon worden. Met de vuurslag schraapte men langs de vuursteen. Daarbij ontstond uit 
loslatende minuscule ijzerdeeltjes de vonk die dan in de tondel werd opgevangen. Door blazen kon 
de tondel verder aan het gloeien gebracht worden. Door het toevoegen van brandstof, bijvoorbeeld 
fijn houtschaafsel, kon dan een vuurtje gebouwd worden. Vaak zaten de hiervoor genoemde 
ingrediënten om vuur te maken in een tondeldoos die we zouden kunnen zien als de voorloper van 
de lucifer. Tondeldozen raakten aan het begin van de twintigste eeuw in onbruik. 
 
Terug naar de krabsporen. Volgens bepaalde auteurs zouden ze zijn ontstaan als het resultaat van 
het slaan van nieuw vuur tegen de kerkmuren. De zandsteen en de andere soorten gesteente waar 
we de gleuven meestal bij aantreffen zijn echter niet geschikt om vuur te maken. Daar krijg je niet de 
vonken uit geslagen die je nodig hebt om je tondel aan het smeulen te brengen. Eigen experimenten 
met een vijl (koolstofhoudend ijzer) op een blok zandsteen leverden geen enkel bevredigend 
resultaat op. Zelfs al zou het mogelijk zijn om met vuursteen en koolstofhoudend ijzer vuur te maken, 
dan hadden we nog een ander probleem. Iedereen die ooit geëxperimenteerd heeft met deze 
manier van vuur maken, moet weten dat de diepe groeven in de kerkmuren niet kunnen stammen 
van het slaan van vuur op dergelijke wijze. De meerderheid van de groeven is daar namelijk veel te 
diep voor. Ook hier zou je weer je handen en vooral je knokkels openhalen. Wie de gleuven 
overigens wat beter bekijkt, zal ontdekken dat ze niet door slaan maar door krabben zijn ontstaan. 
 
Er zijn ook auteurs die schrijven dat de napjes zijn ontstaan door het maken van nieuw vuur met 
Pasen door middel van wrijving. Om vuur door wrijving te maken, heb je een vuurboog nodig. In feite 
was dat een korte stok. Die stok zou dan met een uiteinde tegen de kerkmuur geplaatst moeten 
worden. Met het andere uiteinde rustte hij tegen (of beter gezegd in) een houten plankje dat tegen 
de borst gedrukt werd. Met een vuurboog kon de boor dan snel heen en weer gedraaid worden. 
Hierdoor zou de tondel die bij de boor in het plankje was gestopt, gaan gloeien waardoor dan 
uiteindelijk het vuur gemaakt kon worden. Aldus de theorie. 
 
Nu naar de praktijk. Het is inderdaad mogelijk om met een vuurboor en vuurboog vuur te maken. 
Alleen ligt het plankje dan op de grond en draait de vuurboor verticaal (en niet horizontaal zoals bij 
de theorie van de napjes). Aan de bovenkant wordt de vuurboor ook in een houten klosje gevat dat 
men met de hand vasthoudt. Door nu te draaien ontstaat in de holte beneden een fijn houtstof dat 
gaat gloeien. Door dit in contact te brengen met tondel kan uiteindelijk het vuur verkregen worden. 
De ruwe holte in ons liggende plankje verandert na enige tijd van gebruik in een echte napjesvorm 
met een doorsnede van 1 - 1½ centimeter. 
 



 
Experimenteel vuur maken met een vuurboog.  

De twee rechter foto's laten zien hoe de 'boor' in het 'napje' snel heen en weer draait.  
Geheel rechts is de eerste rook te zien. 

 
We gaan weer terug naar de theorie van de napjes. Bij de napjes zou zowel houtstof als tondel uit 
het draaigat vallen want het geheel wordt horizontaal gehouden. Dit kan dus gewoon niet. Zo kun je 
geen vuur maken. En als je dan naar de napjes zelf kijkt, deze zijn meestal mooi bolvormig. Als je met 
een stok in een muur gaat draaien, krijg je niet zulke vormen. 
 
De meeste napjes in kerkmuren zijn groter dan het 1-1½ centimeterformaat dat we krijgen als we in 
de praktijk vuur maken. Sommige zijn zelfs groot genoeg om een vuist in te stoppen. 
Vuur maken op kerkmuren met napjes is dus niet mogelijk, zeker niet met zulke grote napjes. De 
oorsprong van de napjes moet dus elders gezocht worden. 
 

De napjes zijn ontstaan door de inslag van kogels en andere projectielen 
 
Kogels en andere projectielen kunnen (kleine) kraters in muren veroorzaken. Bij oudere gebouwen 
komen zulke kraters regelmatig en soms in grote aantallen voor. Deze kraters stammen uit de 
Tweede Wereldoorlog maar ook van eerdere oorlogen. Deze kraters zijn hol en hebben verbrokkelde 
randen. Vaak is het oppervlak van de holte oneffen. Napjes hebben echter een effen oppervlak en 
egale randen. Ze zien heel anders uit dan de kraters van projectielen. 
 

 
Inslagkraters van kogels 

 
De napjes zijn ontstaan door het draaien van de duimen tegen de muren 

 
Wie aan een dergelijke verklaring geloof hecht, heeft nooit zelf geprobeerd om een napje op deze 
manier in bijvoorbeeld een zandstenen muur te draaien. De huid zal namelijk al snel beschadigen en 
pijn gaan doen, nog voordat op de muur echt resultaat te zien is. Bovendien zijn sommige napjes zo 
groot dat men wel heel dikke duimen gehad moet hebben. Napjes met de duimen draaien lukt 
gewoon niet. 



 
De groeven zijn ontstaan door het winnen van steenpoeder voor geneeskrachtige 

en andere bijzondere doeleinden 
 
Sommige auteurs geven voor het ontstaan van de krabsporen een verklaring die moeilijk weerlegd 
kan worden, zeker als je er wat nader onderzoek naar doet. De groeven en napjes zijn ontstaan door 
het schrapen van steenpoeder. Met dit poeder kon het leven draaglijker gemaakt worden, 
bijvoorbeeld door het als geneeskrachtig poeder te gebruiken. De mens gebruikte het steenpoeder 
om besmettelijke ziekten zoals de pest en tyfus mee af te weren en om van deze ziektes te genezen. 
En in Egypte wordt door gidsen bij de oude tempelcomplexen verteld dat de bootvormige gleuven 
daar het gevolg zijn van vrouwen die steenpoeder hebben afgekrabd. Dat poeder vermengden ze dan 
met voedsel waarna ze het opaten om vruchtbaarder te worden. 
Steenpoeder dat op deze manier van kerkmuren en andere religieuze gebouwen was gewonnen, was 
een heilig poeder. In het volksgeloof was het een echt medicijn. Maar hebben we bewijs hiervoor? In 
het volgende zullen we deze verklaring nader bekijken. 
 

 
Krabsporen op grafstenen in Halberstadt (foto 1), Göttingen (foto 2+3) en Hannover (foto 4), alle in 

Duitsland. 
 

Zand en ander fijn materiaal als medicijn 
 
De laatste anderhalve eeuw is er veel geschreven en gespeculeerd over krabsporen en het gebruik 
van steenpoeder dat door het afkrabben van stenen was gewonnen. We lezen over steenpoeder dat 
vaak werd gebruikt om nierstenen te bestrijden. Bij het vee werd het verder gebruikt om koliek tegen 
te gaan. Daarvoor werd het met veevoeder vermengd om te zorgen dat de dieren het opaten. Gewijd 
steenpoeder zou een krachtiger werking hebben dan poeder van 'normale' stenen. Elders lezen we 
dat steenpoeder werd gebruikt door het van stenen af te krabben. Dit steenpoeder zou een effectief 
geneesmiddel tegen allerlei ziekten zijn. 
 
In bepaalde gebieden werd niet alleen steenpoeder van stenen afgekrabd om kiespijn, hoofdpijn en 
ziekten van de nek te genezen maar bovendien om van wratten af te komen. Deze wratten zouden 
met behulp van het steenpoeder van de handen van jonge meisjes verdwijnen als het 's nachts 
tijdens volle maan werd gebruikt. Steenpoeder kon ook verlichting geven als kinderen tanden kregen. 
 

Angst voor de pest 
 
In Hessen (Duitsland) krabden mensen steenpoeder van de kerkmuren af om het te gebruiken als 
afweermiddel tegen de pest. Ze mengden dit poeder met water en dronken het op. De namen 
'Pestschaben' en 'Pestrillen' (pestgroeven) wijzen op dit gebruik. Ook in het graafschap Bentheim, net 
over de Nederlandse grens, wordt het gebruik van steenpoeder genoemd dat van kerkmuren werd 
geschraapt om het tegen de pest te gebruiken. 
 



 
Krabsporen op wegkruisen bij Reiler Hals langs de Moezel (foto 1+2) en in Allstedt (foto 3+4), beide 

in Duitsland. 
 

Het gebruik van steenpoeder ter genezing van allerlei ziekten 
 

In de literatuur lezen we dat volgens volksverhalen de mensen na het winnen van het steenpoeder in 
de groeven en napjes bliezen om de ziekte uit te bannen. Dit hoeft ons niet zo vreemd in de oren te 
klinken want tegenwoordig wordt nog met enige variatie aan het bannen van ziektes, kwalen en het 
kwaad gedaan. Een mooi voorbeeld daarvan is de lapjesboom bij Overasselt in Gelderland. In deze 
eik die naast de ruïne van een oude kapel staat, hangen grote aantallen lappen en lapjes stof. 
Mensen komen hier van overal naar toe om de koorts van een zieke op de boom over te dragen. 
Deze stof moet de nacht eraan voorafgaand door de patiënt op het lijf gedragen zijn. De mensen 
geloven dat de boom de koorts overneemt waardoor de zieke ervan bevrijd is. Omdat de takken van 
de eik iets te hoog zijn om er goed bij te kunnen, is men er in de loop der tijd toe over gegaan om 
steeds meer lapjes in lagere bomen en struiken rond de kapel te hangen. 
 
Een andere praktijk die tegenwoordig hier en daar nog wordt gebezigd en waarvan we zelf 
voorbeelden kennen, is het overdragen van wratten op bijvoorbeeld een ui of een stukje spek. Hierbij 
wordt met de doorgesneden ui of het spek over de wrat gewreven en wordt een kort gebed 
uitgesproken. Daarna worden ui of spek in de grond gestopt. Als ze vergaan zijn, moet de wrat 
verdwenen zijn. Als dergelijke gebruiken met de napjes en gleuven samenhangen, hoeven ze het 
winnen van steenstof natuurlijk niet uit te sluiten. 
 

 
Krabsporen bij (stads)poorten in Valkenburg aan de Geul (foto 1+2) en Gouda (foto 3+4) 

 
We lezen verder dat de kloosterlingen van het Carmelitessenklooster in Vaals in de provincie Limburg 
in het verleden steenpoeder als medicijn verkochten. Helaas bestaat dit klooster niet meer en het is 
dus ook niet meer mogelijk om dit gebruik zelf te gaan aanschouwen. Volgens de literatuur kunnen 
gelovigen wel nog steeds gewijde aarde meenemen van het kerkhof van het Belgisch bedevaartsoort 
Hakendover in de provincie Vlaams-Brabant. Om te kijken hoe dit zit, brengen we een bezoek aan 
het betreffende kerkhof. Aan de achterkant ervan heeft men tussen twee steunberen van de kerk 



een afdak gemaakt. En daaronder ligt in een met betonbanden afgezette bak inderdaad nog steeds 
de gewijde aarde. Men kan er gewoon wat van meenemen. 
 
In Heerle (gemeente Roosendaal) in de provincie Noord-Brabant konden gelovigen tot in de jaren 
negentig van de vorige eeuw gewijd wit zand krijgen. Dit zogenaamde Gertrudiszand strooiden ze 
thuis op plaatsen waar ze last hadden van muizen en ratten. Ook in Prinsenbeek, eveneens in Noord-
Brabant, vinden we een verband tussen de heilige Gertrudis en dit speciale zand. Daar gingen de 
gelovigen naar de Onze Lieve Vrouw Tenhemelopnemingkerk om het zogenaamde muizenzand te 
krijgen. Met dit zand konden ze de oogst beschermen tegen muizen en ratten. Volgens de legende 
leefde de heilige Gertrudis in Prinsenbeek. Als de inwoners van deze plaats geplaagd werden door 
deze knaagdieren, die hun oogst opaten, dan hielp de heilige Gertrudis hen om de beesten te 
verjagen. Sint Gertrudis wordt aanbeden als patroonheilige tegen ratten en muizen. Ook 
Woensdrecht in Noord-Brabant kent de aanbidding van Sint Gertrudis. Vroeger konden de gelovigen 
er op 17 maart, de sterfdag van Sint Gertrudis, gewijd zand mee naar huis nemen. Dit zand stond dan 
in een bak achter in de kerk. Het zand werd ook hier gebruikt om ratten en muizen te verjagen. 
 
In de Belgische plaats Vorst in de provincie Antwerpen wisten de mensen de heilige Gertrudis ook te 
waarderen. Ze riepen haar niet alleen aan als ze last hadden van ratten en muizen maar eveneens 
om wonden aan de neus en de lippen te genezen en om van eczeem en huiduitslag af te komen. 
Verder dachten ze dat Sint Gertrudis hen kon helpen bij geestesziekten en als de duivel hen 
probeerde te verleiden. Als ze door de pest of andere epidemische ziekten geteisterd werden dan 
hoopte men eveneens dat de heilige Gertrudis hen te hulp zou komen. Van het kerkhof namen 
pelgrims wat aarde mee die ze thuis dan als remedie tegen van alles en nog wat gebruikten. Het 
meenemen van wat zand of aarde van kerkhoven of de omgeving daarvan bij kerken waar Sint 
Gertrudis werd aanbeden, lijkt helemaal niet zo ongebruikelijk. Van dit gebruik tot het krabben van 
zand van kerkmuren is maar een kleine stap. 
 

 
Krabsporen in (stads)poorten in Harderwijk (foto 1+2) en in Zutphen (foto 3) 

 
In de Belgische plaats Lembeek wordt Sint Veronus, ook wel bekend als Sint Vroon, aanbeden. Er 
wordt gezegd dat Sint Vroon hulp kon bieden tegen verschillende ziekten en aandoeningen zoals 
hoofdpijn, hersenvliesontsteking en koorts. In het verleden kropen pelgrims in een kuil onder het 
graf van de heilige vanwaar ze dan wat aarde verzamelden. Deze aarde stopten ze in een klein 
stoffen zakje. Dat zakje legden ze 's nachts dan onder hun hoofd om te genezen. Later werd de kuil 
dicht gemaakt maar pelgrims konden in de kerk nog steeds een zakje met aarde krijgen. 
 
In het verleden moet er een doornstruik naast de kerk van Meldert hebben gestaan. Volgens de 
legende begon deze struik daar te groeien toen de staf van de heilige Ermelindis uitliep. Van de plek 
van de struik namen boeren wat aarde mee die ze daarna op hun velden uitstrooiden.  
 
Verhalen over zulke struiken zijn niet zeldzaam. In de kruisgang van de Mariendom in Hildesheim in 
Duitsland vonden we een 'duizend jaar oude rozenstruik'. Volgens de legende moet de struik uit het 
jaar 815 stammen. In deze Mariendom en in zijn kruisgang vonden we krabsporen. 
 



Steenstof had al heel vroeg de aandacht van de mensen. Zo is bekend dat bisschop Gregorius van 
Tours al in de zesde eeuw zei dat een beetje stof uit de kerk van Sint Martinus (Sint Maarten) meer 
hielp dan alle waarzeggers met hun onzinnige middeltjes. Ook het schraapsel van grafstenen van 
heiligen zou beter helpen dan welk ander geneesmiddel ook. Uiteraard zei Gregorius dat niet voor 
niks; het gebruiken van geneeskrachtig steenstof moet in die tijden al vrij normaal zijn geweest. 
 
De in Zwitserland wonende etnologen K. Derungs en I.M. Derungs beschikken over schriftelijke 
bronnen waarin verslag wordt gedaan van het afschrapen van steenpoeder van een cultussteen in de 
kerk van Saintes-Maries-de-la-Mer in Frankrijk. Dit poeder werd met voedsel vermengd en gebruikt 
als middel tegen onvruchtbaarheid. In de cultussteen bevinden zich twee diepe, vrij brede en lange 
groeven. 
Ook berichten ze over een steencultus in Orcival in Frankrijk waar van een heilige steen poeder werd 
geschraapt dat dan voor geneeskrachtige doeleinden werd gebruikt. Dit steenpoeder was zo geliefd 
dat van de heilige steen niet veel over bleef. 
Tenslotte schrijven ze nog over de zogenaamde 'Hemmastein' in de dom van Gurk in Karinthië, 
Oostenrijk. Slijpsporen op deze steen wijzen - aldus de auteurs - op het gebruik om steenpoeder voor 
geneeskrachtige doeleinden te winnen. 
 
In het boek 'Dämonen, Hexen, Böser Blick van de Zwitserse volkskundige Kurt Lussi wordt ook het 
gebruik van steenpoeder genoemd. Genadebeelden (heiligenbeelden waaraan een bijzondere 
devotie verbonden is) of zaken die er direct mee in verband staan, hebben in de ogen van veel 
mensen een heilige en genezende kracht. Om die reden worden in het Italiaanse Syracuse deeltjes 
van de Madonna delle Lacrime afgeschaafd. 
Lussi schrijft over het tot in onze tijd voortdurende medicinale gebruik van fossiele stengeldeeltjes 
van zeelelies in Thüringen (Duitsland). In gekerstende vorm worden deze stengeldeeltjes ook wel 
Bonifatiuspenningen genoemd. Volgens een boek over volksgeneeskunde uit 1725 zouden zulke tot 
steenpoeder vermalen deeltjes helpen tegen nierkwalen en bovendien werkzaam zijn bij onder 
andere melancholie, neusbloedingen, duizeligheid en kwalen aan de longen. 
 
Dichter bij huis schrijft Walter Hanf in zijn boek 'Dörfliche Heiler' over gebedsgenezers en 
volksmedicijn in de Eifel (Duitsland) over het gebruik van aarde en mineralen als geneesmiddel. Hij 
verhaalt van aarde voor inwendig gebruik en over leem die met azijn wordt vermengd om op de 
zieke plek aan te brengen. Afgeschaafde steen wordt als poeder gebruikt, bijvoorbeeld het rode 
poeder van hematiet (een ijzeroxide) dat als middel tegen allerlei soorten bloedingen wordt gebruikt.  
En hoewel spraakmakende genezingen in de dorpen soms het gesprek van de dag zijn, werken de 
tegenwoordig nog actieve volksgenezers toch vaak min of meer in het verborgene en hangt er een 
zekere waas van geheimzinnigheid om hun activiteiten. Vanuit die optiek is het niet verwonderlijk, 
dat we nog nooit iemand bezig hebben gezien om steenpoeder te winnen op de in deze publicatie 
genoemde locaties. Dat tegenwoordig nog steeds volksgenezers actief zijn, betekent ook dat men 
nog altijd geloof hecht aan deze vorm van genezen en er wellicht baat bij heeft. Met dat in gedachte, 
is het voorkomen van verse krabsporen niet zo vreemd. 
 
In onze 'moderne' maatschappij wordt vaak ook wat lacherig gedaan als men over dit soort zaken 
hoort. Allerlei 'bijgelovige' gebruiken komen ongeloofwaardig over. Maar de denkwijze was in 
vroeger tijden vaak heel anders dan nu. Zo schrijft Karl-Friedrich Amendt in 'Rheinische Wegkreuze' 
dat men ervan uitging dat wegkruisen waarbij tijdens processies het Allerheiligste werd neergezet, 
met de kracht van het heilige werden opgeladen. Daarom treffen we daar net zoals bij kerkportalen 
niet zelden krabsporen aan. Ze bewijzen de denkwijze - aldus Amendt - dat de eruit gekrabde 
steendeeltjes hulp tegen ziekmakende demonen verlenen als ze als medicijn door mens en dier 
gebruikt worden. 
 

Gewijde aarde in Rutten (België) 
 
Net zoals Sint Vroon wordt de heilige Evermarus aangeroepen als men van hoofdpijn verlost wil 
worden. In de vloer van de Sint Evermaruskapel in het Belgische dorp Rutten bevindt zich een putje 
dat met een tegel is afgesloten. In het putje zit gewijde aarde die door de gelovigen meegenomen 



kan worden. Ze gebruiken deze aarde om zieke dieren te genezen door er iets van in hun voer te 
mengen. Een vrouw die we bij de kapel ontmoeten, vertelt ons dat de aarde eigenlijk voor allerlei 
ziekten en kwaaltjes gebruikt wordt. Eigenlijk helpt het overal we bij, aldus de vrouw. Zelf legt ze een 
zakje met aarde onder haar kussen in bed. Ook voor andere mensen neemt ze wel aarde mee. Eén 
daarvan zou zelfs van poliepen genezen zijn doordat ze aarde voor haar had meegenomen. De 
Evermaruskapel is gebouwd van vuursteen en kalksteen. In de buitenmuren van de kapel vonden we 
krabsporen in deze kalksteen. 
 

Gewijd zand ('mergel') in Sint Gerlach 
 
Tegenwoordig gebruiken mensen nog steeds steenpoeder voor magische en medische doeleinden. 
Zo komen we deze toepassing tegen in de kerk van Sint Gerlach in het plaatsje met dezelfde naam in 
de provincie Limburg. Aan de basis van het gebruik staat Sint Gerlach, een ridder uit de 12e eeuw die 
op een gegeven moment zijn leven wilde beteren. Na jaren van boetedoening werd hij kluizenaar op 
zijn eigen landgoed dat in de buurt van het huidige Sint Gerlach lag. Na zijn overlijden deden zich bij 
zijn graf kleine wonderen voor en de mensen gingen grond van zijn graf meenemen omdat ze er 
allerlei heilzame werkingen aan toeschreven. Zelfs de stoffelijke resten van de heilige zoals stukjes 
bot werden begerenswaardige objecten. Dergelijke praktijken waren in vroeger tijden niet 
ongebruikelijk.  
 
Tegenwoordig vinden we overblijfselen van heiligen nog steeds als relikwieën in kerken. Op een 
zeker moment heeft men dit gebeuren bij Sint Gerlach meer gestructureerd en is 'het zand' op een 
fatsoenlijke manier voor gelovigen beschikbaar. Ongeveer in het midden van de kerk bevindt zich de 
tombe van de heilige Gerlachus. Aan de onderkant van de tombe is een open ruimte waarin het 
'zand' (kalksteen die plaatselijk 'mergel' genoemd wordt) ligt. Dat het om 'gewijd zand' gaat, staat op 
een bordje naast de tombe. Ook ligt er een schepje en hangen er zakjes. Wie wil kan wat van het 
gewijd zand in zo'n zakje meenemen.  
 
De gelovigen gebruiken het om zieke dieren mee te genezen. Graan waaraan iets van dit 'zand' is 
toegevoegd, zouden de ratten en muizen links laten liggen. Uitgestrooid in de stallen zou het goed 
zijn voor het algehele welbevinden van het vee. En zelfs planten en bloemen zouden er baat bij 
hebben als het aan de aarde wordt toegevoegd. Kortom, het is voor allerlei doeleinden geschikt. Met 
dit in gedachten wordt het krabben van steenstof bij onder andere kerken ineens een heel stuk 
begrijpelijker. 
 

 
Gewijd zand (mergel) in Sint Gerlach. 

 
Gewijd zand ('mergel') in Banholt 

 
In Banholt in de provincie Limburg ligt eveneens een Sint-Gerlachuskerk. De pastoor zegent hier ieder 
jaar in januari, op de feestdag van Sint Gerlach, zand. Daarna worden ongeveer 150 zakjes met dit 
zand gevuld. Die worden achter in de kerk bij het beeld van Sint Gerlach gelegd. Zo ongeveer tegen 
het einde van maart zijn er geen zakjes meer te vinden; de gelovigen hebben ze dan inmiddels 
allemaal meegenomen. Ze nemen het zand mee om het bij het vee in de stallen te strooien om het 
zodoende te vrijwaren van ziekten. Sint Gerlach wordt hier in Banholt in het algemeen aangeroepen 
tegen ziekten bij mens en dier. 



 
Gewijd zand in Montfort 

 
Literatuuronderzoek leerde dat de Sint Catharinakerk in Montfort in de provincie Limburg eveneens 
interessant is. In deze kerk wordt Sint Antonius aanbeden. We lazen dat in het verleden grote 
emmers met gewijd zand in de kerk stonden. Gelovigen namen dit zand mee en ze strooiden het in 
de stallen bij het vee. Volgens de literatuur namen de gelovigen hun vee zelfs mee naar de kerk waar 
het dan door de priester gezegend werd. Ook brood werd in de kerk gezegend. Hoewel het gebruik 
tot het verleden schijnt te behoren, brengen we toch een bezoek aan de Sint Catharinakerk omdat er 
mogelijk krabsporen te vinden zijn. Helaas blijkt het om een vrij moderne kerk te gaan die gebouwd 
is op de plaats van een oudere kerk die wellicht interessanter was. We vinden er geen krabsporen 
maar omdat de deur van de kerk open is, nemen we toch ook binnenin een kijkje. Daar treffen we 
een van de leden van het kerkbestuur aan. We vragen hem naar het gewijde zand en hij vertelt ons 
dat dit nog steeds in de kerk aanwezig is. We vinden het achterin in een emmer naast het beeld van 
Sint Antonius. Als we vragen waar dit zand vandaan komt, wordt ons verteld dat men het in een zak 
bij de plaatselijke bouwmarkt haalt. Als de emmer leeg, is vult men hem weer met dit zand uit de 
bouwmarkt en dan zegent de priester het. Dit bouwmarktverhaal hoeven we niet vreemd te vinden 
want in feite is het een gewoon oud gebruik in een wat nieuwer jasje. Gezegend zand is immers 
gezegend zand. De gelovigen komen van heinde en ver om wat van dit zand te bemachtigen, zo 
wordt ons verteld. Ze gebruiken het nog steeds voor hun vee. Verder strooien ze het op hun akkers 
om die vruchtbaarder te maken. Zelfs het gebruik van het gezegende brood blijkt nog te bestaan. Net 
zoals in Sint Gerlach is hier een schepje beschikbaar om wat gezegend zand uit de emmer te 
scheppen. 
 

Aarde met bijzondere krachten in Haillot (België) 
 
Ook uit de Saint-Mortkapel in Haillot in de Belgische provincie Namur (Namen) wordt nog steeds 
aarde meegenomen om door het voer van dieren te mengen. Men zegt dat deze dan gevrijwaard 
blijven van ziekten en dat zelfs koeien er meer melk door zouden gaan geven. Bij een bezoek aan de 
kapel vinden we de aarde in een gat onder het altaar rondom de bovenkant van een grote steen die 
hier uit de grond steekt. Mogelijk is het een menhir maar zekerheid kan daarover niet gegeven 
worden, omdat dit nog nooit goed onderzocht is. We weten ook niet hoe diep hij onder de grond zit. 
Dat het om een megaliet zou gaan, hoeft ons echter niet te bevreemden. Niet veel verder ligt hier in 
Haillot immers de 'Pierre de Diable', een 4½ ton zware steen die we met zekerheid tot de menhirs 
mogen rekenen. Gelovigen komen in de kapel tot Saint Mort bidden om van bijvoorbeeld hoofdpijn 
en kiespijn af te komen. Mogelijk wordt de aarde onder het altaar niet alleen meegenomen om aan 
de dieren te geven maar gebruiken mensen ze ook voor zichzelf. In de kuil met aarde zien we immers 
ook spenen van kleine kinderen liggen, die als ex voto's zijn achtergelaten. Dat gebeurt wel meer in 
kapellen en kerken. 
 

 
Krabsporen in de stadhuizen van Blankenburg (foto 1+2) en Goslar (foto 3+4), beide in Duitsland 

 
Aarde van het kerkhof in Hakendover (België)  

 
Hakendover (in de Belgische provincie Vlaams-Brabant) ligt ten zuidoosten van Tienen. Hakendover 
geniet vooral bij katholieken bekendheid door de paardenprocessie die er ieder jaar op Paasmaandag 
plaatsvindt. Dan worden ook bedevaartgangers en dieren gezegend en vindt er een paardenrennen 



over de akkers plaats. Bedevaartgangers kunnen van het kerkhof wat gewijde aarde meenemen. 
Deze aarde kan gebruikt worden ter afwering of uitbanning van allerlei onheil. Ze wordt bijvoorbeeld 
op akkers gestrooid of aan het vee gegeven. De gewijde aarde vinden we op het kerkhof aan de 
achterkant van de kerk onder een afdakje tussen twee steunberen. Aan de voorkant is dit hok 
afgescheiden met twee betonbanden. Vroeger stond op de betonbanden een stevig ijzeren hekwerk 
met toegangshekje met hangslot. Gewijde grond kon men daar dan voor een paar centimes kopen 
van een vrouw die de grond vanuit het hok aanreikte. Tegenwoordig wordt de grond niet meer 
verkocht; men kan er gewoon wat van meenemen.  
 

Het gebruik van (steen)poeder als medicijn door de eeuwen heen 
 

Spreuken om ziekten te genezen 
 
Het uit 1890 stammende artikel 'Deutsche Segen, Heil- und Bannsprüche' van Dr. Friedrich Losch 
geeft een opsomming van opgetekende gebruiken en spreuken ter genezing van ziekte en uitbanning 
van kwaad. Nummer 27 van zijn lijst komt vertaald op het volgende neer: Als iemand betoverd werd, 
moet hij naar een moordkruis in het veld gaan. Daar moet men drie keer van de linkerkant af 
omheen lopen onder het uitspreken van de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dan 
moet men een stuk van het kruis slaan en dat in stromend water gooien onder het uitspreken van "Ik 
werp je in deze stroom opdat alle toverij en ongeluk wegstromen en ik degene weersta die me dit 
heeft aangedaan." Nummer 300 van de lijst vermeldt ongeveer: Men moet om middernacht zolang 
de klok slaat met een wit tafelkleed naar een grenssteen gaan die drie percelen scheidt. Daar moet 
men onder het uitspreken van de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest drie stukjes van 
de steen op het tafelkleed slaan en naar een waterstroom gaan. Men moet de urine van de zieke bij 
zich hebben, de drie brokjes steen tot meel slaan en water van het stroompje nemen. Alle drie deze 
zaken moet men in een glas doen en de zieke ervan laten drinken. Zeg dan zolang hij drinkt drie keer: 
"Zo gewis Jezus Christus aan het kruis gestorven is, zo gewis sterf jij ook niet." De auteur vermeldt er 
nog bij dat grensstenen van oudsher oorden waren waar geesten samenkwamen en die het toneel 
van bovenzinnelijke gebeurtenissen waren. 

 
Zandsteenpoeder 

 
In 1975 schrijft Karl Josef Minst in het artikel 'Heilige Wetzrillen' dat boeren hun vee genazen met 
zand dat ze uit de zandstenen van heilige plekken hebben gekrabd. Hielp het niet dan was het als 
onfeilbaar geziene middeltje waarschijnlijk te laat toegepast. Als het heilige steenmeel in de 
akkervoren werd gestrooid dan zorgde het voor een goede oogst. Mocht de oogst toch mislukken 
dan had de boer de heiligen bij het uitstrooien van het stof gegarandeerd niet goed aangeroepen. 
Ook bericht Minst dat het zandsteenmeel nog veel meer wonderbaarlijke werkingen werd 
toegeschreven. Maar dan moest het wel in de 12 Heilige Nachten (25 december tot 6 januari) 
uitgekrabd worden. Dat moest onder absoluut zwijgen gebeuren anders schoot het schaafwerktuig 
uit waardoor de gelovige zich flink kon verwonden. Bovendien zou ook maar één enkel gesproken 
woord het tovermiddel onwerkzaam maken. 
 

 
Krabsporen in Bentheimer zandsteen in Oldenzaal (foto 1+2) en in Nordhorn (foto 3+4), Duitsland 



Poeder van mummies als medicijn 
 
In het verleden gebruikte de mens niet alleen steenpoeder om ziekten te genezen. Poeder gemaakt 
van menselijke mummies was eveneens een gebruikelijk medicijn. Karl Kohlstock uit Gotha schrijft in 
1933 over het geneeskrachtig gebruik van mummiestof. Hij noemt het voorbeeld van de hofapotheek 
uit Gotha die zo'n 100 jaar eerder een Egyptische mummie voor dit doel kocht. Het lukte Kohlstock 
zelfs om een origineel houten apothekersblik met het opschrift 'Mumia pulv.' op de kop te tikken 
voor het heemkundig museum van Gotha in kasteel Friedenstein. Zelf heeft hij nog meegemaakt dat 
werklieden bij graafwerk gevonden mensenbotten droogden en daarna verpulverden om het als 
geneesmiddel tegen difterie te verhandelen. 
In het Niederrheinisches Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte in Kevelaer in Duitsland is 
een doos te zien waarin een gemummificeerde menselijke hand en voet liggen. Volgens de 
begeleidende tekst was het aan het begin van de 20e eeuw nog steeds een algemeen gebruik om 
gemummificeerde delen van mensen uit Afrika naar Europa te exporteren. In Europa werden deze 
delen tot poeder vermalen en daarna vermengd met medicinale kruiden. Mensen gebruikten het 
aldus vervaardigde geneesmiddel onder andere tegen vergiftigingen. Analyse van de 
gemummificeerde lichaamsdelen heeft uitgewezen dat ze waarschijnlijk toebehoren aan een 20 tot 
40 jaar oude vrouw. 
 

Een altaar als veevoeder? 
 
Geïnspireerd door het verhaal van Minst, vermeldt Werner Haas in 1976 het volgende bijzondere 
verhaal: In Birkheim über Kastelaun bevond zich een altaar waarvan gezegd werd dat het steenstof 
ervan het vee erg goed zou doen. Het zou er snel van groeien. Dat bracht boeren die ernaar op 
bedevaart gingen op het idee om steenstof van dat altaar af te schaven en dat bij het vee in het voer 
te doen. Het ging er steeds meer op lijken dat het altaar compleet in veevoeder zou veranderen. 
Toen aan de boeren bekend gemaakt werd dat het altaar uit gips bestond en dat elk ander gips ook 
voor dit doel geschikt was, namen ze dat aan en werd het altaar niet meer verder afgeschaafd. Haas 
had dit interessante verhaal in een publicatie uit 1793 gevonden. 
 

 
Krabsporen in bontzandsteen in Bonn (foto 1+2) en in Saarburg (foto 3), beide in Duitsland 

 
Allerlei soorten aarde voor allerlei doeleinden 

 
Aarde van graven en begraafplaatsen van heiligen, martelaren en andere religieuze personen of van 
plekken waar ze gestorven zijn of waar een bijzondere gebeurtenis met hen in verband staat, kende 
men heel vaak een bijzondere kracht toe. Zo namen pelgrims grond uit de Heilige Grafkapel in 
Jeruzalem mee. Een pelgrimsverslag uit de vierde eeuw leert ons zelfs dat de bodem van die kerk 
regelmatig moest worden opgevuld ter compensatie van al die grond die werd meegenomen. 
Aarde werd ook voor andere doeleinden uit het Heilige Land meegenomen. Vaak werd er iets van op 
een kerkhof gestrooid. De overledenen zouden dan sneller tot ontbinding overgaan. Zo’n gebruik kon 
flink uit de hand lopen. Toen aartsbisschop Ubaldo Lanfranchi van Pisa in de twaalfde eeuw op 
pelgrimstocht naar het Heilige Land ging, liet hij een enorme hoeveelheid aarde naar Pisa brengen 



voor gebruik op het kerkhof naast de dom. Bronnen verhalen zelfs van vijftig tot zestig 
scheepsladingen. 
Ook werd aarde meegenomen van de plek waar Sint Thomas in India gedood zou zijn. Die aarde gaf 
men dan aan iemand die ziek was. Deze zou meteen genezen na het nuttigen van de aarde. En van de 
tombe van Sint Eutropius in Saintes (departement Charente-Maritime, Frankrijk) werd tot ver in de 
negentiende eeuw steenstof afgekrabd. Dit steenpoeder zou bijzonder krachtig werken bij het 
genezen van koorts. 
Ook aarde van het graf van diaken François de Pâris (1690-1727) op het voormalige kerkhof van Saint 
Médard in Parijs zou voor bijzondere genezingen zorgen. De aarde werd in een kleine hoeveelheid 
water of wijn gemengd en dan opgedronken. Naar vermeld zouden er honderden genezingen 
hebben plaatsgevonden. 
Bij de angelsaksische bisschop Cuthbertus uit de zevende eeuw deden zich zelfs wonderen voor bij 
gebruik van de aarde waarop het water was weggegooid waarmee hij was gewassen.  
 

En toen was herstel van de muur nodig 
 

In een vrij recente uitgave van de Katholische Kirchenzeitung für die Pfarre Marmagen (Katholische 
Pfarrgemeinde St. Laurentius Marmagen; onder redactie van Hermann-Josef Pönsgen) lezen we over 
een bijzonder geval uit Roth bei Auw in de Eifel. 
In het verleden vond bij Roth in de Eifel ieder jaar op 6 november een processie voor de heilige 
Leonardus van Noblat plaats. Leonard is de patroon van onder andere boeren, maar ook van hun 
vee, de paarden en de stallen. De krabsporen (groeven) in de zandstenen muren van de kerk werden 
daarbij ieder jaar dieper. Dat leidde ertoe dat in de loop der tijd sommige zandsteenblokken zover 
uitgehold waren dat ze vervangen moesten worden. In de publicatie wordt onder andere ook 
melding gemaakt van de winning van steenpoeder in de stad Euskirchen. Het door uitkrabben 
gewonnen steenpoeder werd gebruikt als afweermiddel tegen allerlei ziektes en kwalen, tegen de 
'boze blik' (ook wel het boze oog genoemd; het kon allerlei onheil over de getroffene brengen en 
hem zelfs doden) en tegen hekserij. Men mengde het door het voedsel van mens en dier. 
 

Heilzaam steenpoeder voor de schapen 
 
In juni 2017 meldt E. Brohl aan de redactie van de website Schabespuren een interessant geval uit 
Bietigheim-Bissingen in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. Daar werd hem door kosteres 
Wasserbäch van de Kilianskirche uitleg gegeven over krabsporen aan die kerk. Het daar gewonnen 
steenmeel werd over de schapen gestrooid als men die in processie rond de kerk leidde. In de kerk 
bevindt zich een beeld van de heilige Wolfgang, de patroon van de herders, aldus de kosteres. 

 
Steenstof van prehistorische stenen bijlen 

 
Niet alleen 'heilige' plaatsen zoals kerken, kruisen, grafstenen en kerkhoven waren geschikt om 
geneeskrachtig poeder te winnen. Ook aan prehistorische stenen bijlen werden bijzondere krachten 
toegewezen. In de volksmond stonden deze bijlen bekend als donderstenen (in het Duits 
'Gewittersteine' of 'Donnerkeile', in het Engels 'Thunderbolts' en in het Frans 'pierres de foudre' of 
'pierres de tonnerre'). Ook belemnieten (de pijlvormige versteende overblijfselen van fossiele 
inktvissen) werden met deze namen aangeduid. Zowel prehistorische stenen bijlen als belemnieten 
kunnen her en der op akkers gevonden worden. Vroeger geloofde men dat ze met de bliksem uit de 
lucht kwamen vallen. Vandaar hun bijzondere namen in de volksmond. Gezien hun vermeende 
herkomst waren stenen bijlen met een waas van geheimzinnigheid omgeven en werden bijzondere 
krachten aan hen toegewezen.  
 
Allereerst waren ze natuurlijk geschikt als bescherming tegen de bliksem. Daarvoor werden ze op het 
lijf gedragen en werden ze in de fundamenten van stallen en boerderijen zelf opgenomen. Ook 
werden ze wel op het dak bevestigd. In de stallen konden ze het vee tegen ziektes beschermen. Maar 
ook het menselijk lijden kon ermee verzacht worden. Zo konden de bijlen gebruikt worden om 
bloedingen te stoppen en geboortes te vergemakkelijken. Het opeten van stukjes steen van deze 
bijlen zou bovennatuurlijke krachten geven.  



 
Van stukjes steen is het een kleine stap naar steenstof dat men verkreeg door het van stenen bijlen 
af te schaven. Dit steenstof van stenen bijlen werd met water vermengd en aan het vee te drinken 
gegeven om het weer gezond te maken. Bij mensen werd dit steenstof gebruikt tegen vallende 
ziekte, steken in de zij, allerlei kwaaltjes aan de hals en weeën. Sommige van deze gebruiken 
bestonden in ieder geval vorige eeuw nog. Soms komt men in archeologische verzamelingen wel 
stenen bijlen tegen waarin dellen (kuiltjes) zitten. Over de precieze betekenis daarvan bestaat nog 
geen duidelijkheid maar bepaalde bronnen gaan ervan uit dat deze dellen in feite gewoon napjes 
zijn, ontstaan door het winnen van steenstof. En die mogelijkheid vinden we niet eens zo gek klinken. 
 

 
Krabsporen in ijzerzandsteen in Averbode in België 

 
Verse krabsporen 

 
Het krabben van steenpoeder (en dus het maken van krabsporen) is niet iets wat alleen maar lang 
geleden gebeurde. Onze eerste verse (recente) krabsporen ontdekten we op 1 september 2009 in de 
Duitse plaats Schadeleben in de Sankt Annenkirche. Het gaat hier om recente gleuven die zich naast 
oudere gleuven bevinden. Deze verse gleuven doen de vraag rijzen waarom mensen tegenwoordig 
nog steeds steenpoeder krabben. Mogelijk heeft het iets te maken met de ramp die zich enkele 
weken eerder bij deze plaats voordeed. Schadeleben ligt aan de Concordiasee, een meer dat is 
ontstaan na bruinkoolwinning. Eveneens aan het meer ligt Nachterstedt. In de ochtend van 18 juli 
2009 gleed bij Nachterstedt een ongeveer 350 meter brede strook grond in de Concordiasee. Daarbij 
werden huizen en enkele mensen meegesleurd. Van de mensen is nooit meer iets teruggevonden. 
Vanuit Schadeleben is aan de Concordiasee in de verte de plaats des onheils te zien. Het enorme gat 
dat bij de oever is geslagen, heeft iets beklemmends, iets beangstigends. Op banken aan de oever 
van het meer zien we mensen zitten die steun bij elkaar zoeken en over de 'Erdrutsch' 
(aardverschuiving) praten. Het gebeuren heeft uiteraard een diepe impact op de bewoners. En 
zouden er dan geen mensen zijn die weer hun toevlucht nemen tot heilig steenstof als afweermiddel 
tegen verder onheil? Voor ons lijkt die gedachte niet zo vreemd. Vele vormen van bijgeloof en 
volksgeloof blijken nog veel meer deel van het dagelijks leven uit te maken dan vaak wordt gedacht.  
 
Zo blijkt uit onderzoek uit het laatste kwart van de vorige eeuw dat tegenwoordig nog een aanzienlijk 
deel van de bevolking in heksen gelooft en dat ook het geloof in satanische machten nog groot is. In 
de wereld om ons heen komen we nog regelmatig het gebruik van afweermiddelen tegen. Een 
voorbeeld daarvan is het gebruik van gewijde buxus. In sommige katholieke kerken wordt buxus 
tijdens bepaalde gelegenheden door de priester gezegend. De gelovigen hangen deze gewijde buxus 
daarna in hun huizen op om deze te beschermen tegen onheil zoals brand en blikseminslag. Of het 
nu om buxus of om steenpoeder gaat, het principe is in feite hetzelfde.  
 
Maar we weten natuurlijk niet zeker of de mensen in Schadeleben het poeder geschraapt hebben om 
het als afweermiddel tegen onheil te gebruiken. Het is natuurlijk ook mogelijk dat ze het als medicijn 
toepassen. Na de vondst van verse krabsporen in Schadeleben zijn we beter op dit fenomeen gaan 
letten en vonden we ze al spoedig ook elders. 
 



 
Krabsporen in kalksteen ('mergel') in Bree in België (foto 1+2) 

en in Rogenstein in Braunschweig in Duitsland (foto 3) 
 

Hoe ontstaan krabsporen? Een experiment 
 
We hebben in de loop der tijd behoorlijk veel groeven en napjes gezien maar het is nog altijd niet 
duidelijk hoe ze ontstaan. Wat ons opviel, was dat de napjes een hele regelmatige vorm hebben. De 
groeven hebben vaak de vorm van een boot maar er zijn ook lange, smalle en ondiepe groeven. 
Omdat we ons afvroegen hoe deze krabsporen ontstaan, zijn we er zelf mee gaan experimenteren. 
Voor deze experimenten gebruikten we een lepel en een mes. 
 

Experimenteren met 'mergel' (kalksteen) 
 
In Zuid-Limburg en het aangrenzende deel van Belgisch Limburg zijn veel kerken en andere 
gebouwen gemaakt van kalksteen. De plaatselijke bevolking noemt deze kalksteen 'mergel' maar dat 
is geologisch gezien niet helemaal correct. Om een onderscheid te maken tussen deze kalksteen uit 
Zuid-Limburg en andere soorten kalksteen, zullen we in dit verhaal het gesteente ook als mergel 
benoemen. De mergel is een marien sediment dat uit het Boven-Krijt stamt. Het is een zacht 
gesteente en je kunt er gemakkelijk in krabben. We hadden maar één minuut nodig om een volle 
lepel steenpoeder uit een blok mergel te halen. Hierbij ontstond een mooi egaal napje. Met een 
grotere lepel lukte het eveneens in een minuut om een grotere hoeveelheid steenpoeder te 
verzamelen. Het napje dat hierbij ontstond, was uiteraard ook groter. Met een aardappelmesje lukte 
het om in een minuut een duidelijke, bootvormige gleuf te maken. Uiteraard leverde dat weer een 
aardige hoeveelheid steenpoeder op. 
 

Experimenteren met zandsteen 
 
Voor dit experiment hebben we gebruik gemaakt van Bentheimer zandsteen. Deze zandsteen is een 
marien sediment uit het Onder-Krijt. We treffen deze zandsteen goed zichtbaar aan in en rond Bad 
Bentheim in Duitsland. Bentheimer zandsteen is veel harder dan de 'mergel' uit Zuid-Limburg. Deze 
keer was het minder gemakkelijk om een lepel met steenpoeder te verzamelen en aldus een napje te 
maken. Om het gewenste resultaat te krijgen, moesten we meer (spier)kracht gebruiken. Voor de 
mensen die in het verleden het steenpoeder wonnen, moet de extra kracht en tijd die de activiteit 
kostte echter geen echt probleem geweest zijn. De kans is groot dat ze meer geduld hadden dan wij 
in de 21e eeuw. 
Groeven maken met een aardappelmesje bleek niet zo'n goed idee te zijn, we hadden een steviger 
mes nodig. Deze keer gebruikten we dan ook een stevig zakmes. Ook nu hadden we extra tijd en 
kracht nodig om het gewenste resultaat te behalen. 
 



 
Experimenteren met het maken van krabsporen in Bentheimer zandsteen (foto 1+2), in kalksteen 

('mergel', foto 3) en in kolenkalksteen (foto 4) 
 

Experimenteren met kalksteen uit het Onder-Carboon 
 
In de Maasregio (aan beide zijden van de rivier en zijn zijrivieren, voornamelijk in België) vinden we 
een harde en taaie kalksteen met een blauwgrijze kleur. Het is een marien sediment uit het Onder-
Carboon. Heel wat kerken en andere gebouwen zijn met dit gesteente gebouwd. Tijdens een 
experiment bleek dat het niet zo eenvoudig is om steenpoeder van deze kalksteen te schrapen. We 
hadden deze keer wat meer tijd en kracht voor de klus nodig. Daarbij lukte het ons niet om een 
diepe, bootvormige gleuf te maken; het bleef bij een ondiepe kerf. Om een bootvormige gleuf te 
maken, zouden we een hele tijd bezig zijn. Het experiment maakte duidelijk dat het verzamelen van 
steenpoeder van deze steensoort vrij moeilijk is. Dat is dan waarschijnlijk ook de reden dat we in dit 
gesteente op een uitzondering na alleen maar ondiepe, smalle gleufjes vonden en dat dan ook nog 
op een beperkt aantal plaatsen. 
 

Werd het steenpoeder in het verleden met lepels en messen gekrabd? 
 
Om napjes met een lepel te kunnen maken, moet je natuurlijk wel over een lepel beschikken. In 
vroeger tijden was die lepel voor de meeste mensen van hout. In Nederland en omgeving zullen heel 
wat mensen zelfs nog tot het begin van de vorige eeuw houten lepels hebben gebruikt. Vanaf de 14e 
eeuw kwamen tinnen en koperen lepels goed in zwang maar het duurde nog tot de 19e eeuw eer 
lepels van nieuwe materialen zoals messing industrieel werden vervaardigd en voor bredere lagen 
van de bevolking ter beschikking kwamen.  
 
Het winnen van steenpoeder en aldus het maken van napjes in zachte kalksteen is mogelijk maar als 
je steenpoeder uit harde zandsteen wilt halen met een houten lepel dan heb je een probleem. In dat 
geval heb je echt een metalen lepel nodig en dan mag dat metaal ook nog niet te zacht zijn. Uiteraard 
had niet iedereen zo'n metalen lepel. Voor onze theorie over het winnen van steenpoeder met een 
lepel hoeft dit echter geen probleem te zijn. We vragen ons namelijk af of iedereen zelf dat 
steenpoeder verzamelde. Het is heel goed mogelijk dat het winnen van het poeder heimelijk 's 
nachts gebeurde, als het donker was. En mogelijk hadden degenen die het poeder verzamelden een 
zekere status in de maatschappij. Mogelijk waren het helers, wijze mannen en vrouwen. En mogelijk 
hadden zulke mensen metalen lepels. Het is ook mogelijk dat de mensen een vuurslag gebruikten om 
steenpoeder te verzamelen. De vuurslag zal bovendien van voldoende hardheid zijn geweest om in 
zandsteen mee te krabben. Veel oude vuurslagen hebben ronde kanten waardoor mogelijk ook 
napjes gemaakt konden worden. Om de groeven te maken, moet het mes een goede optie zijn 
geweest tijdens vroegere tijden. 
 
Dr. Albrecht Zott uit Duitsland voerde eveneens experimenten uit met het winnen van steenpoeder. 
Na het lezen van een eerdere versie van deze publicatie 'Krabsporen - steenpoeder als 
geneesmiddel?' schreef hij ons op 2 september 2016 dat oude hoefijzers van paarden bij hem de 
beste resultaten opleverden. Hoefijzers kan men met beide handen vasthouden. De uiteinden zijn 



bovendien voldoende scherp en ze leveren veel steenpoeder op. Met spuug of water wordt het 
geschaafde steenpoeder een brei die men er met een houtspaan van af kan krabben. Destijds 
hadden de mensen, van herder tot beul en van boerin tot smid, voldoende ijzeren werktuigen ter 
beschikking.  
 
Het gebruik van de in ons experiment genoemde lepels vindt Zott niet waarschijnlijk. In zijn boek 
'Dänonen, Hexen, Böser Blick' schrijft de Zwitser Kurt Lussi echter over rituele gebruiken met lepels. 
Zo wijst hij op het onderzoek van de volkskundige Josef Zihlmann waarin sprake is van tot in de 20e 
eeuw offeren van lepels in een kapel in de omgeving van Luzern (Zwitserland) om van kiespijn verlost 
te raken. Lussi noemt ook het offeren van bestek in het Zwarte Woud in Duitsland door pas 
getrouwde stellen om de zegen voor een kinderrijk gezin af te roepen. Het (rituele) gebruik van de 
lepel om steenpoeder te winnen voor bepaalde geneeskrachtige doeleinden mag dus niet uitgesloten 
worden. Uitsluitsel over het gebruik van bepaalde voorwerpen voor het schrapen en winnen van 
steenpoeder hebben we echter nergens. Het gegeven, dat er voldoende ijzeren werktuigen onder 
brede lagen van de bevolking voorhanden zijn, zoals Zott schrijft, zou in ieder geval wel aannemelijk 
maken, dat krabsporen vaak massaal en op vele plaatsen voorkomen. 
 

 
Krabsporen in baksteen in Wijk bij Duurstede (foto 1) en in Bellingwolde (foto 2+3) 

 

Waar vinden we krabsporen? 
 

Steensoort 
 
We vonden de meeste krabsporen in zandsteen. Het soort zandsteen is daarbij van ondergeschikt 
belang. We kwamen ze tegen in zandsteen uit Trias, Krijt en Tertiair. Met de kalksteen is het iets 
anders.  De zachte 'mergel' van Zuid-Limburg en omgeving was uitstekend materiaal om steenpoeder 
uit te winnen. Hardere soorten kalksteen zoals die uit het Onder-Carboon zijn alleen maar op een 
zeer beperkte manier gebruikt en de krabsporen er in zijn vrijwel altijd klein, smal en ondiep. In een 
heel beperkt aantal gevallen troffen we de krabsporen aan in de vulkanische gesteenten tufsteen en 
basalt. Tufsteen is zacht en daarin zaten brede, diepe krabsporen, net zoals bij zandsteen en 'mergel'. 
Basalt is hard. De krabsporen daarin lijken op die van de kalksteen uit het Onder-Carboon. Tenslotte 
hebben we inmiddels op twee locaties in Nederland krabsporen in baksteen gevonden.  
 
In de bodem aanwezige, geschikte gesteenten bepaalden vroeger voor een belangrijk deel welke 
natuursteen in een bepaald gebied als bouwsteen gebruikt werd. Zo komen we bijvoorbeeld in Zuid-
Limburg veel gebouwen van kalksteen ('mergel') uit de Krijtperiode tegen. In de Eifel in Duitsland zijn 
veelvuldig vulkanische gesteenten toegepast en in de Belgische Ardennen harde kalkstenen uit het 
Onder-Carboon. Voor Nederland ligt dit - met uitzondering van Zuid-Limburg - anders. In de directe 
ondergrond is hier op zwerfstenen na namelijk geen geschikte natuursteen om mee te bouwen 
aanwezig. Dit betekende dat men natuursteen van elders moest aanvoeren om te kunnen bouwen. 
Die aanvoer vond vooral uit Duitsland en België via de grote rivieren en de waterwegen langs de kust 
van Zeeland en Holland plaats. Politieke spanningen konden echter aanleiding zijn tot het stilvallen 
van de aanvoer waardoor men voor andere steensoorten moest kiezen. 
 



In het algemeen zou men dus kunnen zeggen dat voor het zoeken naar krabsporen een oriëntatie op 
een geologische kaart een goede start is. Gebieden waar bijvoorbeeld zandsteen aan of nabij de 
oppervlakte voorkomt, maken de trefkans groot. Jonge gebieden met vrijwel alleen losse sedimenten 
uit het Kwartair vormen daarop een uitzondering. Daar zijn de aanvoermogelijkheden van elders van 
belang. Hier is het minder gemakkelijk om vooraf een goede trefkans te bepalen. 
 

Locaties 
 
De meeste krabsporen troffen we bij kerken aan, meestal aan de buitenkant maar ook wel binnenin. 
Binnenin vonden we ze op de muren, op de pilaren, naast de biechtstoel en naast het doopvont. 
Krabsporen zijn in beperkte mate ook te vinden op grafstenen en op wegkruisen. En verder vonden 
we ze bij stadspoorten en stadhuizen. Op enkele plaatsen vonden we ze op natuurlijke rotsen met 
effen oppervlakten. 
Maar waarom werd steenpoeder uit seculiere gebouwen zoals stadspoorten en stadhuizen gekrabd? 
Mogelijk had dit te maken met het oude geloof dat geesten van overledenen in rotsen en 
bouwstenen van huizen en andere gebouwen of rustige plaatsen leven. Stadspoorten kunnen 
plaatsen geweest zijn waar gedurende belegeringen mensen omkwamen. En in stadhuizen besliste 
de rechter over leven of dood. Zelfs diepe gleuven in rotsen zoals in Quedlinburg (Duitsland) kunnen 
op deze manier verklaard worden. 
 
Op een aantal plaatsen verwachtten we ze niet, maar bleek een verklaring meestal niet ver weg. Een 
goed voorbeeld hiervan is het zandstenen kasteel van Bad Bentheim in Duitsland. Dit kasteel heeft 
twee toegangspoorten. Hier vonden we krabsporen bij de binnenste toegangspoort. Waarom zouden 
mensen op een dergelijke plaats steenpoeder verzamelen? We vonden de verklaring hiervoor aan de 
andere kant van de muur. Dat was de binnenkant van een kapel die vanaf de plek van de 
toegangspoort niet te zien was. Een ander geval troffen we aan in de Duitse stad Quedlinburg. Daar 
vonden we een behoorlijk aantal diepe groeven aan de basis van een zandstenen rots die plaatselijk 
bekend is als de Schloßberg Klippen. Bovenop deze rots is een kerk gebouwd, de Schloßkirche St. 
Servatius. En waarom zou je helemaal de klim naar de kerk maken als je het steenpoeder eenvoudig 
aan de basis van de rots kan verzamelen? Het is immers de rots waarop de kerk is gebouwd. Waarom 
zou het steenpoeder dan niet dezelfde kwaliteit hebben als bij de kerk zelf? 
 
Soms vonden we krabsporen op de muren van profane gebouwen. Enig historisch onderzoek maakte 
dan meestal al snel duidelijk dat die gebouwen ooit toebehoorden aan een kerk, een kerkelijke 
functie hadden of zelfs onderdeel uitmaakten van een kerkelijk complex. 
 
In de literatuur kwamen we zo zelfs interessante informatie tegen over een zandstenen portaal uit 
1618. Dit portaal en het huis waartoe het behoorde had geen religieuze betekenis. In de sluitsteen 
boven de ingang bevond zich een wapenschild waarin een hoefijzer voorkwam. Het pand bleek door 
een smid gebouwd te zijn en dit kan de krabsporen verklaren. Smeden hadden in het verleden vaak 
een bepaalde status. Ze werden als 'wetenden', als 'wijzen' gezien. Beroemd in dit opzicht is Wieland 
de Smid uit de Germaanse mythologie. Hij is het equivalent van Vulcanus uit de Klassieke mythologie 
die een smidse onder de vulkaan de Etna bouwde. Wieland wordt in verband gebracht met nogal wat 
prehistorische vindplaatsen. Zo ligt er bijvoorbeeld in Oxfordshire in Groot Brittannië een megalitisch 
langgraf met de naam Wayland's Smithy (Wieland de smid). Volgens het verhaal lieten ruiters hun 
paard samen met een zilveren munt bij het langgraf achter als het dier een hoefijzer miste. De 
volgende ochtend was het paard dan beslagen en was de munt verdwenen. Volksgeloof dichtte aan 
zulke plaatsen vaak een bijzondere kracht toe. 
 
Voor de groeven en napjes in oude stadhuizen en stadspoorten hebben we nog geen verklaring. 
Hopelijk kan de toekomst hier meer duidelijkheid in brengen. 
 

Zijn krabsporen een vervelend verschijnsel? 
 
Op behoorlijk wat plaatsen troffen we krabsporen aan die waren opgevuld met cement. Opvallend 
daarbij is dat vrijwel altijd maar een deel van de krabsporen is dichtgesmeerd. De rest is nog gewoon 



'open'. Waarom zouden maar enkele ervan dichtgesmeerd zijn? Op deze vraag hebben we nog geen 
antwoord. Dat hebben we ook niet op de vraag wie de krabsporen dichtsmeerde. We kunnen ons 
voorstellen dat de eigenaren van de betreffende gebouwen niet gelukkig waren en zijn met het 
krabben van steenpoeder uit de muren. Wij zien de krabsporen als historisch erfgoed maar goed 
beschouwd was het maken ervan ook een verfijnd en beperkt soort slopen van het betreffende 
gebouw. Mogelijk probeerden de eigenaar verder krabben tegen te gaan door de bestaande 
krabsporen dicht te smeren.  
 

 
Een op krabsporen lijkend verschijnsel: pseudonapjes die zijn ontstaan door de ronde koppen van 

bouten waarmee de scharnieren van deuren zijn bevestigd. 
 

Conclusie 
 

We hebben inmiddels heel wat informatie over krabsporen gevonden in boeken, artikelen en op 
internet. Op die manier ontdekten we dat er verschillende theorieën zijn over hun oorsprong. Niet 
iedereen hangt dezelfde theorie aan. Dit verhaal geeft onze visie en onze conclusies. Onze conclusies 
bevestigen voor een deel de hiervoor genoemde informatie maar ze bestaan ook uit aanvullende en 
iets afwijkende ideeën over de krabsporen en hun oorsprong. 
 
De hiervoor genoemde informatie leverde ons ook locaties van krabsporen op. Een aantal van deze 
locaties hebben we bezocht om de krabsporen zelf te kunnen bekijken. De meeste locaties met 
krabsporen hebben we echter gevonden door systematisch kerken en andere oude gebouwen in 
allerlei gebieden te bezoeken en te bekijken. Van de meeste krabsporen die we tijdens onze 
zoektochten ontdekten, is geen informatie in de literatuur te ontdekken. Het gaat daarbij dus 
hoogstwaarschijnlijk om 'nieuwe vondsten'. Als we alle locaties die we bezochten bij elkaar optellen 
dan komen we tot het aanmerkelijke aantal locaties in Nederland, België, Duitsland en een stukje van 
Frankrijk. Op dit moment hebben we al meer dan 480 locaties gevonden (bezocht) met groeven en 
napjes. En dit aantal zal zeker nog verder toenemen als we nieuwe dorpen en steden op de 
aanwezigheid ervan gaan onderzoeken. Ook in andere dan de hier genoemde landen komen 
krabsporen voor. Een zoektocht op internet naar krabsporen in (de rest van) Frankrijk en in Groot-
Brittannië leverde al meerdere vindplaatsen op. Zelfs in andere Europese landen en daarbuiten 
komen ze voor. Op de Duitse website Schabespuren auf Stein (Rillen und Näpfchen) 
(www.schabespuren.de) kan men met vondstmeldingen van krabsporen van over de hele wereld 
terecht. Ze worden er per land geordend zodat men de informatie erover per locatie (met foto's) kan 
bekijken. Tegenwoordig treffen we er naast meldingen uit de bovengenoemde landen ook meldingen 
aan uit Oostenrijk, Zwitserland, Tjechië, Denemarken, Spanje, Croatië, Italië, Noorwegen, Polen, 
Roemenië, Zweden, Slowakije, Egypte, Tunesië, Turkije, Israël en zelfs Oezbekistan. Daarnaast bevat 
deze website een uitgebreide literatuurlijst en allerlei andere interessante informatie over dit 
fenomeen. 
Er zijn echter nog heel wat vragen op het gebied van krabsporen. Het laatste woord daarover is zeker 
nog niet gesproken. 



Publicaties en websites met informatie over krabsporen 
 
De informatie die we tijdens onze zoektocht over krabsporen in boeken, artikelen en op internet 
vonden, leverde heel wat interessants op. Vaak was een bepaald verhaal of een bepaalde website 
maar voor een bepaald deel aan de groeven en napjes gewijd. Soms betrof het een aanzienlijk deel, 
soms ging het om maar erg beperkte informatie. Uit al deze bronnen hebben we een keuze gemaakt, 
die wellicht interessant zijn voor degenen die meer over dit onderwerp willen weten. Van de 
websites moet nog gezegd worden dat het om tijdopnames gaat. Websites worden in de loop der tijd 
vaak aangepast. Daardoor komt niet alleen nieuwe informatie beschikbaar maar wordt ook 
informatie verwijderd. 
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BIJLAGE 1 - OP KRABSPOREN GELIJKENDE VERSCHIJNSELEN 
 
Er is een aantal verschijnselen dat een zekere gelijkenis met de ons bekende krabsporen vertoont, 
maar waaraan toch een ander ontstaan ten grondslag ligt. 
 
1) Slijpgleuven op zogenaamde polissoirs hebben te maken met het slijpen van stenen bijlen in vooral 
het Neolithicum (Nieuwe Steentijd; het laatste deel van het stenen tijdperk). Tijdens het Neolithicum 
sloeg men voornamelijk uit vuursteen stenen bijlen. De halffabricaten die daarbij ontstonden werden 
in nogal wat gevallen geheel of gedeeltelijk gepolijst. Dit polijsten gebeurde op een slijpsteen van 
vooral zandsteen of kwartsiet. Daarbij werden zowel draagbare slijpstenen van minder dan een kilo 
tot enkele kilo's als meerdere tonnen zware, locatiegebonden megalithische stenen gebruikt. 
Slijpgleuven op zulke stenen ontstonden door het slijpen van de snijkanten van de bijlen. Deze 
slijpgleuven kunnen nogal op de bootvormige groeven lijken die wij tot de krabsporen rekenen. 
Slijpgleuven op polissoirs hebben een heel glad en effen oppervlak en ze kunnen tot op zekere 
hoogte ten gevolge van het polijsten glanzen. Stenen bijlen zijn in de prehistorie massaal gemaakt en 
veelvuldig geslepen. Megalithische slijpstenen worden daardoor op nogal wat plaatsen gevonden. 
Wie bij een zoekmachine op internet de zoekterm 'Polissoir (archéologie)' invoert, vindt op de Franse 
Wikipédia een verhelderende pagina over deze megalithische slijpstenen uit het Neolithicum. Op de 
websitepagina staan goede voorbeelden van de slijpgleuven op zulke polissoirs. 
Ook op de websitepagina asepa.over-blog.com/article-patrimoine-historique-les-polissoirs-
neolithiques-du-canton-de-pont-sur-yonne-54284315 van de ASEPA (Association de Sauvegarde de 
l'Environnement de Pont-sur-Yonne et ses Alentours) vinden we bij het 'Patrimoine historique: les 
polissoirs neolithiques du canton de Pont-sur-Yonne' verhelderende informatie en afbeeldingen van 
polissoirs. 
 
2) Soms zijn slijpgleuven ontstaan door het slijpen van griffels. Al in de 18e eeuw werd met zulke 
griffels op leien geschreven. Griffel en lei zou men de voorlopers van pen en papier kunnen noemen. 
Griffels hadden een potloodvorm en ze waren gemaakt van zachte steen zoals leisteen. Ook de leien 
waren - zoals de naam al zegt - gemaakt van leisteen. Nadat de lei met de griffel volgeschreven was, 
kon het geschrevene met een natte spons worden uitgewist. Als de lei daarna weer was opgedroogd, 
kon ze opnieuw beschreven worden. Net zoals potloden, moesten griffels geslepen worden. Dat 
deed de schooljeugd op allerlei plaatsen zoals op stoeptegels en trottoirbanden maar ook aan 
uitstekende delen van de bakstenen muren van de school of een ander gebouw. Mooie voorbeelden 
van zulke slijpsporen vinden we in de bakstenen muren van het voormalige schooltje in de 
Dorpstraat van Cothen in de provincie Utrecht en in de eveneens bakstenen muren van de 
Nederlands Hervormde Kerk van Hekendorp in de provincie Zuid-Holland. Achter deze kerk stond tot 
in 1985 de dorpsschool. Deze slijpgleuven van griffels zien er heel anders uit dan de groeven die wij 
tot de krabsporen rekenen. Ze hebben ongeveer de breedte van een griffel en zijn relatief diep met 
vrij steile 'wanden'. Ze bevinden zich vooral op uitstekende baksteenranden. 
 



 
Een op krabsporen lijkend verschijnsel: slijpgleuven ontstaan door het slijpen van griffels 

 
3) Sterk op napjes lijkende komvormige uithollingen die ontstaan zijn doordat de bouten waarmee 
de scharnieren aan de kerkdeuren bevestigd zijn, bij het openen van de deuren tegen de muren aan 
kwamen. De deuren en bouten die het verschijnsel veroorzaakt hebben, zijn meestal nog als bewijs 
voor dit ontstaan aanwezig. 
4) Inslagkraters van kogels en andere projectielen worden vaak voor napjes aangezien. Dergelijke 
inslagkraters komen nogal eens voor bij gebouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog of andere 
oorlogen aan beschietingen onderhevig waren. Inslagkraters zijn hol en hebben verbrokkelde randen. 
Vaak is het oppervlak van de holte oneffen. Echte napjes hebben een effen oppervlak en egale 
randen. 
 

 
Een op krabsporen lijkend verschijnsel: slijpgleuven op zogenaamde polissoirs waar tijdens het 

Neolithicum stenen bijlen werden geslepen. Links is de polissoir van Slenaken te zien.  
In het midden en rechts de polissoir van Zonhoven in België. 

 

 
Polissoirs van Velaine-sur-Sambre in België (foto 1+2) en Saint -Benoît in Frankrijk (foto 3+4) 

 



 
Deze handslijpsteen uit Noord-Afrika voor het schaven van pijlschachten is ook een op krabsporen 
lijkend verschijnsel (foto 1). Halffabrikaat bijlen zoals op foto 2 werden op polissoirs geslepen. In 

geslepen toestand zagen ze eruit zoals het exemplaar op foto 3.  
De speld (3 cm lang) is ter aanduiding van de grootte. 

 
BIJLAGE 2 - OVER KRABSPOREN OP ENKELE BRITSE WEBSITES 
 
(Houd er rekening mee dat websites in de loop der tijd aangepast (kunnen) worden of verdwijnen 
waardoor de betreffende informatie niet meer te vinden zal zijn.) 
 
Op de website 'Undiscovered Scotland' (www.undiscoveredscotland.co.uk) worden krabsporen 
besproken die zich bij de ruïnes van Lady Kirk bevinden, vlakbij Lady Village en Kettletoft. Deze 
krabsporen, die hier 'Devil's Clawmarks' genoemd worden en die bestaan uit een serie 'deep 
grooves', bevinden zich bovenop een stenen balustrade. Dat de krabsporen zijn veroorzaakt door een 
groot wezen met klauwen wordt uiteraard met een korrel zout genomen. In het algemeen zouden 
sceptici meer geneigd zijn om te concluderen dat de 'grooves' het overblijfsel zijn van een soort 
erosie. Maar meteen vraagt men zich af waarom de steenhouwers de geërodeerde kant van de steen 
hebben gebruikt voor de bovenkant van de balustrade. De foto's op de website laten zien dat we hier 
te maken hebben met de ons bekende bootvormige groeven. 
 
Over St. Dunstan's Church in Mayfield lezen we op Wikipedia (http://commons.wikimedia.org) dat op 
de zuidelijke muur krabsporen voorkomen. Volgens het verhaal waren mannen die 'de militaire 
leeftijd' hadden bereikt, in het verleden wettelijk verplicht om op zondagnamiddag met pijl en boog 
te oefenen. Verder wordt gezegd dat 'many church across the country' het bestaan van deze wet 
aantonen door de 'scratch marks on the church where the archers sharpened their arrows' 
(krabsporen op de kerk waar de boogschutters hun pijlen scherp maakten). De foto bij dit verhaal 
toont weer de diepe, bootvormige groeven. Wikipedia (http://en.wikipedia.org) vermeldt dat ook 
het portaal van de kerk van Kingsbury in Warwickshire 'grooves' heeft die het bewijs zouden zijn van 
'arrow sharpening'. 
 
Dergelijke 'arrow sharpening marks' komen volgens de website van Derbyshire Heritage 
(www.derbyshireheritage.co.uk) ook voor op 'St Leonard's church porch at Thorpe'. De 'grooves' 
komen hier aan beide kanten van de deur voor. De wettelijke verplichting om met pijl en boog te 
oefenen, schijnt ingevoerd te zijn nadat in de 14e eeuw de pest veel van de beschikbare 
boogschutters had weggevaagd. De mensen bewaarden pijl en boog thuis maar omdat de meesten in 
houten huizen woonden, konden ze daar de pijlen niet scherp maken. En daarom deden ze dat maar 
op de stenen bij de ingang van de kerk, aldus het verhaal op de website. Foto’s laten weer duidelijk 
bootvormige groeven zien. 
 
Flickr (www.flickr.com), een website voor het delen van foto's en videofragmenten, komt met 
krabsporen in St. Gregory's Church, Offchurch, Warwickshire. Ook deze 'grooves' zouden zijn 



ontstaan door 'sharpening of arrows'. Een begeleidende foto laat de overbekende groeven zien. 
Dezelfde website komt met krabsporen in de 'doorway of St. Mary's Church'. Deze keer zou het 
echter gaan om 'sword-sharpening grooves'. In welke plaats zich deze kerk bevindt, wordt ons echter 
niet geheel duidelijk. 
Dan zijn er op deze website krabsporen aan de buitenkant van Parish Church van Checkley in 
Staffordshire die alweer worden omschreven als 'arrow grooves'. De foto laat onmiskenbaar rijen 
met bootvormige groeven zien. 
 
Nog meer krabsporen komen we tegen in de church of All Hallows van Sutton-on-the-Forest in 
Yorkshire. De informatie daarover is te vinden op de website van Britainexpress 
(www.britainexpress.com). De krabsporen zijn te vinden in de buitenmuren. Deze keer zijn het lange, 
smalle en ondiepe 'grooves' die weer het gevolg zouden zijn van 'arrow sharpening'. 
 
De krabsporen aan de binnenkant van het zuidelijk portaal van St Mary's Church in Thirsk zijn weer 
bootvormig en heel diep en breed. Dat is duidelijk te zien op foto's op de website 
www.docbrown.info. Men zoekt de oorzaak van de 'deep grooves' weer in het scherp maken van 
pijlpunten. Op de website van dagblad The Press (www.yorkpress.co.uk) komen de krabsporen van 
deze kerk eveneens ter sprake. In een artikel van Stephen Lewis is sprake van het slijpen van wapens, 
'probably arrowheads' in de middeleeuwen. 
 
De krabsporen in Sutton Coldfield die op de website www.sutton-coldfield.net worden beschreven, 
bevinden zich in een 'establishment in Sutton Coldfield, not a stones throw form Trinity Church'. Ook 
hier gaat het om bootvormige en diepe (zoals de begeleidende foto's laten zien) 'grooves' die 
gevormd zijn door 'archers sharpening their arrows prior to heading out into the woods to go 
hunting' (boogschutters die hun pijlen slepen alvorens de bossen in te trekken voor de jacht). Volgens 
dezelfde auteur bevinden zich ook 'grooves' in de kathedraal van Lichfield in Staffordshire 'where 
Cromwell's troops sharpened their swords on the faces of carvings'. 
 
Midlands Heritage (www.midlandsheritage.co.uk) heeft een forum waarop over St Michael and All 
Saints' Church, Penkridge wordt gesproken over 'grooves that were made bij archers'. De groeven 
moeten te zien zijn op de zuidmuur aan de buitenkant van de kerk. De erbij horende foto toont de 
bekende bootvormige groeven. 
 
Over Holy Trinity Church in Eccleshall, Staffordshire wordt op myweb.tiscali.co.uk gesproken over 
'grooves' die zich 'around the walls' van de kerk bevinden en die in de middeleeuwen zijn gemaakt 
door boogschutters die 'sharpened their arrowheads for practice'. De begeleidende foto laat weer 
onmiskenbaar de diepe, brede gleuven zien. 
 
BIJLAGE 3 - OVER KRABSPOREN OP ENKELE FRANSE WEBSITES 
 
(Houd er rekening mee dat websites in de loop der tijd aangepast (kunnen) worden of verdwijnen 
waardoor de betreffende informatie niet meer te vinden zal zijn.) 
 
Op de website 'Vosges-Passion' van Martine Schnoering (www.martineschnoering.com) lezen we 
over de église Saint Martin van Pfaffenheim in het departement Haut-Rhin in de Elzas dat daar 'de 
nombreux polissoirs' te vinden zijn in de muren van het oude gedeelte van de kerk. Begeleidende 
afbeeldingen maken duidelijk dat met 'polissoirs' krabsporen worden bedoeld die hier bootvormig en 
behoorlijk diep en breed zijn. 
 
Bij de église Saint-Saturnin in Chalagnac in de Dordogne worden - zoals een begeleidende foto laat 
zien - de diepe, bootvormige krabsporen op de muren van deze romaanse kerk op internet 'graffitis' 
genoemd. Meer details staan op de website 'Visites en Aquitaine' van de Région Aquitaine 
(www.visites.aquitaine.fr). Er wordt vermeld dat bij de muren van deze kerk 'comme ceux de 
nombreuses églises semblables' (zoals bij die van meerdere vergelijkbare kerken) in de stenen 
'marques gravées' (gegraveerde sporen) voorkomen die naar het schijnt 'grafittis' zijn. De krabsporen 



hebben de vorm van 'griffes' (klauwen) maar de betekenis ervan is volgens deze website 
'difficilement explicable' (moeilijk te verklaren). 
 
De Franse wikipedia (www.fr.wikipedia.org) heeft het bij de église Notre-Dame de Coust in het 
departement Cher ook over krabsporen. Deze bevinden zich in de toren. Ze worden daar omschreven 
als 'de nombreuses stries'. Volgens de website is de theorie dat 'griffures' die aanwezig zijn op 
'édifices religieux' gewoonlijk sporen zijn die bedevaartgangers achterlieten 'en prélevant de la pierre 
pour la conserver comme une sorte de relique' (bij het meenemen van steen[poeder] om hem/het te 
bewaren als een soort relikwie) en zelfs om 'l'ingérer et s'approprier le lieu saint' (hem/het in te 
nemen en zo het heilige oord tot zich te nemen). Het steenpoeder zou dus als een soort relikwie 
verzameld zijn en zelfs opgegeten of opgedronken om daardoor de heilige plek tot zich te nemen. 
Bij Dettwiller bevinden zich ook krabsporen bij de kerk en daar worden ze wel 'griffes du diable' 
(duivelsklauwen) genoemd. De oorsprong van deze verticale 'rainures' is onderwerp van heel wat 
hypotheses maar ze komen in feite allemaal neer op het slijpen van klingen op de steen. In Dettwiller 
worden niet alleen soldaten genoemd die hun wapens hier slepen maar ook kleermakers zouden zich 
ermee bezig hebben gehouden. Maar waarschijnlijker vindt men het idee dat wevers op deze plaats 
hun spoelen geslepen hebben. Volgens de auteur zou dit idee ook geopperd zijn voor Rosheim en 
Roufach. In de 18e eeuw moeten weversfamilies naast de kerk gewoond hebben en we mogen niet 
uitsluiten dat ze de kerkmuren gebruikt hebben om de afgestompte punten van hun weefspoelen 
hier te slijpen. Maar, zo zegt de auteur, het feit dat we deze sporen in het algemeen op kerkmuren 
tegenkomen, zou er ook op kunnen wijzen dat we hun ontstaan aan bijgeloof te danken hebben, 
evenals aan het feit dat in de middeleeuwen de kerken tot de weinige bouwwerken van steen 
behoorden. 
 
Over krabsporen - hier 'griffes du diable' genoemd - bij de église Saint-Georges van Haguenau lezen 
we op Wikipedia dat het sporen lijken te zijn van 'glaives de soldats, voulant ainsi se placer sous la 
protection de saint Georges avant de partir au combat' (zwaarden van soldaten, die zich met deze 
handeling onder de bescherming van Sint Joris plaatsten alvorens ten strijde te trekken). 
 
Een forum (uit 2012) van de regio Berry die in het midden van Frankrijk ligt - 'Les forums détours & 
patrimoine en Berry' (www.leberry.forumsactifs.com) - houdt zich met 'des stries sur les pierres de 
nos églises' bezig. Voorbij Saint-Amand, in de richting van Chatelet vindt men 'stries' op de 
kerkmuren en men vindt 'surtout des stries' op bedevaartroutes. Foto's van bootvormige groeven en 
napjes begeleiden deze tekst. Ook bij de kerk van Valigny en in Lurçy komen 'stries' voor, in Coust 
zelfs op meerdere plaatsen. Saint-Martin de Charenton du Cher en 'la chapelle Notre-Dame de Grâce' 
hebben eveneens 'de belles stries'. De bijgevoegde foto's laten zien dat het inderdaad gaat om wat 
wij onder krabsporen verstaan. Over het ontstaan van de krabsporen wordt ook ingegaan: ze zijn 
ontstaan door het afschrapen van de steen door bedevaartgangers tijdens hun bedevaart, maar dat 
schijnt een gebruik te zijn dat niet alleen in de regio Berry voorkomt. Het steenschraapsel zouden ze 
vermengen met water en het daarna opdrinken. Daardoor zouden ze de spirituele krachten van de 
betreffende plek beter in zich opnemen. De kerken met krabsporen worden zelfs in verband 
gebracht met pelgrimsroutes naar Santiago de Compostella.   
 
Op een Franse website die zich bezighoudt met de middeleeuwen (www.an1000.org) vinden we een 
forum waarop krabsporen in het voetlicht staan. Daar worden ze omschreven als 'entailles' die 
gezien worden als 'des mystères' die bij talrijke kerken aangetroffen kunnen worden. Ze komen voor 
aan de buitenkant van het koor, aan de rechterkant, gezien vanaf de ingang van de kerk. De 
betreffende deelnemer aan het forum schrijft dat ze in zijn regio voorkomen bij de kerk van Rosheim, 
Rouffach, Colmar en Freiburg maar eveneens in andere regio's van Frankrijk en Europa. En zelfs op de 
tempels van Egypte moeten ze voorkomen. Sommige 'stries' kunnen wel 50 cm lang zijn, met een 
diepte van 10 tot 15 cm. We weten niet uit welke tijd ze stammen. En bovendien bestaat er geen 
enkele tekst 'interdisant ou en recommandant la pratique' (die deze praktijk verbiedt of aanbeveelt). 
De praktijk is volgens deze deelnemer dus getolereerd. Maar wie om welke reden verantwoordelijk is 
voor de krabsporen, dat is volgens deze deelnemer een kwestie van gissen. Niemand weet het. 
 



Op de website van de 'Commune de Hohatzenheim - Pays de la Zorn' 
(http://hohatzenheim.payszorn.com) heeft men wel een antwoord op de vraag over het hoe en 
waarom. In de kerk van Hohatzenheim komen namelijk ook krabsporen voor. De foto ervan op de 
website toont mooie, bootvormige gleuven. Bij de ingang van de kerk vindt men daar 'des entailles 
que l'on nomme poétiquement et pour éveiller la curiosité de enfants, les griffes du diable'. In 
werkelijkheid zou het gaan om sporen die sedert lange tijd door boeren zijn achtergelaten tijdens het 
slijpen en tevens zegenen van hun werktuigen. 
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