
In de St. Nicolaaskerk te Monnickendam bevinden zich enkele grafstenen met als enige inscriptie een 
pentagram. Namen van de overledenen worden niet vermeld. Wat is de betekenis van dit, onchristelijke 
symbool, in het bijzonder wanneer het is aangebracht op een grafzerk? 
 
Het pentagram als symbool, stamt evenals het nauw verwante en soms inwisselbare hexagram (Davitster), uit 
de antieke magie. Vermoedelijk moet de oorsprong in het oer- jodendom worden gezocht, alwaar het 
pentagram in de vorm van het zogenaamde “Davidschild”voorkwam. In het midden van het teken stonden de 
letters “Agla”geschreven, één van de oudtestamentische benaming van God. Gedragen als een amulet kon het 
Davidster de bezitter bescherming bieden. 
Via de Grieken en de Romeinen deed het pentagram zijn intrede in West Europa, alwaar het zijn onheil 
afwerende taak behield. Het symbool werd boven deuren en ramen en zelfs op voedsel en vee aangebracht, 
om zo huis , en bewoners en bezittingen voor het immer aanwezige kwaad te behoeden. Het pentagram 
groeide aldus uit tot één van de belangrijkste symbolen uit de “verhinderingsmagie”, een negatieve vorm van 
tovenarij die iets of iemand verhindert zijn normale gedrag uit te voeren. 
 
Een grote rol was voor het pentagram weggelegd bij het tegengaan van nachtmerries die gepaard gingen ment 
een drukkend gevoel op de borst en veroorzaakt werden door overvloedig eten. De angstdroom werd gebracht 
door een geest,verschijnend in de gedaante van mens of dier of als schim. Wanneer de geest in het lichaam van 
de slaper kroop, ontstond een drukkend gevoel op diens borst. Door te gaan slapen met een pentagram op de 
borst, werd de geest gedwongen buiten te blijven en op zoek te gaan naar een andere, roekeloze slaper. 
Overigens bestond ook wel degelijk het besef dat een dergelijke nachtmerrie kon worden voorkomen door een 
langere tijd tussen maaltijd en nachtrust in acht te nemen. 

 
 
Tenslotte werd het pentagram bij uitdrijvings- en bezweringsrituelen gebruikt. Dergelijke rituelen waren vaak 
zo gevaarlijk, dat het pentagram alleen niet voldeed. Hier zien we dan ook de band met het hexagram 
terugkeren: op de grond werd een enkele meters groot hexagram getekend, met bij iedere punt een kleiner 
pentagram (zes in het totaal). Diegene die zich binnen de Davidster bevond was veilig voor de uit te drijven of 
te bezweren demon. Langs deze weg kwam het pentagram in de sfeer van de hekserij terecht, om uiteindelijk 
te eindigen in de satanskerk, waar het tot op de dag van vandaag wordt gebruikt. 
Wat de betekenis van het pentagram op een grafsteen is, lijkt niet bekend. Uit het voorgaande wordt echter 
één ding duidelijk: de belangrijkste functie van het pentagram was bescherming bieden aan de drager en het 
vrijwaren van de plaats waarop het was aangebracht. Twee interpretaties, die in wezen even onchristelijk zijn, 
zijn nu mogelijk. 
Het pentagram is bedoeld om de overledene, die om wat voor reden dan ook anoniem is gebleven, te 
beschermen en te veroorzaken dat diens rust inderdaad in vrede zal plaats vinden. 
Dat andere mogelijkheid is echter dat de vijfpuntige ster tot doel had om de vrede in de kerk te handhaven. De 
grafsteen was de deur naar het hiernamaals, of beter gezegd naar de wereld van de schimmen, die gedoemd 
waren op aarde rond te dolen. Vanaf de 12

e
 eeuw wordt het dodenleger, na een afwezigheid van ettelijke 

honderden jaren, weer in West Europa gesignaleerd en allengs krijgt het een steeds diabolieser karakter. Tot 



ver in de vroeg moderne tijd heeft deze duivelse stoet stad en land onveilig gemaakt. Mogelijk moest het 
pentagram er voor zorgen dat datgene wat zich aan de andere kant van de grafsteen bevond, ook 
daadwerkelijk aan de ander kant bleef. 
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