Bijgeloof over bomen
Naar een artikel van Bas Visser en Frank Moens
Bas Visser is juridisch raadgever bos, natuur en landschap, gevestigd in Winterswijk.
Bij de Germanen was de eik een heilige boom, met als beschermheer de oppergod WODAN.
Eronder werd recht gesproken. De linde was in de Germaanse mythologie gewijd aan de
godin FREYA. Het lijkt er op dat in de loop van de eeuwen de linde de taak als heilige boom
overnam van de eik. De linde werd vaak gesnoeid in etages. Dit kan verwijzen naar de
rechtspraak eronder en naar vrouwe Justitia of naar FREYA. Later wijdden de katholieken de
linde aan Maria. Een beleid, dat gevoerd werd om “ongelovigen” = heidenen over de streep
te trekken naar het katholieke geloof.

Hierboven de laatste leengericht-zitting in Zutphen, in 1764.
In de ME kwamen in Brabant in de dorpen veel lindes voor . Velen met etage gesnoeide
takken. Men zegt, dat de etages de bevolkingsgroepen in de samenleving
vertegenwoordigden. De onderste etage vertegenwoordigde het gewone volk, de volgende de
adel, de geestelijken en het Goddelijke.
De rechtszittingen in de ME werden naar het gericht verdeeld . Je had “Holtrigt” (toezicht
houden op de verdeling van holt=hout uit het gemeenschappelijk markebos ,gehouden onder
lindes, eiken of beuken, “leengericht” (rechtspraak over adelijke personen, over “geleende”
eigendommen van hun vorst, gehouden onder een eik),“veemgerecht” (rechtspraak in hoogste
instantie over vrije personen. De rechter heette “vrijgraaf”, gehouden onder lindes),
“hofgericht”(rechtspraak door gewone rechters, die namens de koning oordeelden over vrije
burgers. Hieruit is het huidige publiekrecht voortgekomen, gehouden onder een eik),
“Seend”(middeleeuwse kerkelijke rechtspraak over alles wat de kerk aanging misschien
onder lindes gehouden)

Hierboven rechts de etagelinde voor het raadhuis in Groenlo.
Omdat er steeds meer recht moest worden gesproken, kon men niet langer wachten op mooi
weer om recht te spreken, en werd er omstreeks 1700 besloten de rechtspraak binnen in een
gebouw te gaan doen. De belangstelling voor gerechtsbomen verdween toen.
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