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Van een idee naar het eerste nummer
En dan zomaar ineens krijgt het vorm. Een nederlandstalig tijdschrift voor alle
vormen van heidendom. Eerst was er een idee, toen een facebook groep, waaruit
een redactie ontstond, er was een vormgever, iemand voor de publicatie en de
online aanwezigheid. Er waren mensen die iets wilden aanleveren, geschreven,
gefotografeerd of getekend. We konden beginnen.
En toen kwamen de artikelen binnen en het beeldmateriaal en werden wij verrast door
de kwaliteit er van. Ook heel bijzonder, alles was op tijd binnen. We konden verder.
Drie weken met redactie werkzaamheden en vormgeving. Het was veel werk, maar
juist omdat er zo veel is aangeleverd was het voor ons belangrijk om door te gaan. Om
al dat werk niet voor niks te laten zijn.
En toen was het bijna klaar, alleen de laatste puntjes nog, zoals een editorial.
Er zijn veel mensen die wij willen bedanken, Lunadea, omdat jij het eerste idee had en
ons inspireerde, alle schrijvers en beeldmakers die hier hun tijd en energie ingestoken
hebben, Charlotte die te hulp schoot bij de redactie werkzaamheden. Allemaal
ontzettend bedankt, het hele idee om er een tijdschrift voor en door heidenen van te
maken is werkelijkheid geworden.
Hier wil ik in het bijzonder Yvette Fable bedanken, die de prachtige vormgeving
helemaal voor haar rekening heeft genomen. We hebben een resultaat om trots op te
zijn.
Ondertussen hebben wij alweer volop inspiratie voor een tweede nummer en heeft een
aantal mensen al toegezegd iets te willen schrijven of beeldmateriaal te willen maken.
En natuurlijk zijn meer ideëen welkom, laat het ons weten.

Rest ons nog jullie veel leesplezier te wensen met dit eerste nummer
van Eik-en-Blad.

Raymond, Yvette, Jacqueline

Vieringen
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Beltane
Op 1 mei vieren we Beltane. De naam
Beltane is van origine Gaelic. De oudste
geschreven vermelding komt uit de
10e eeuw in een Iers geschrift waarin
gesproken wordt over Beltine, het
vuur (tine in Gaelic) van Bel. Het is de
tegenhanger van Samhain, dat een
half jaar voor (of na...) Beltane valt.
Waar Samhain staat voor sterven, dood,
afscheid van wat was en voor de donkere
helft van het jaar, staat Beltane voor
leven, vuur, vruchtbaarheid en de lichte
helft van het jaar. Net als met Samhain
vervagen rond Beltane volgens de Ierse
mythologie de grenzen tussen andere
werelden en de onze. Zo is het een tijd
waarin mensen het risico zouden lopen
om in het feeënrijk terecht te komen
waarvan de ingangen vaak liggen aan
de voet van een heuvel of grafheuvel.

De geschiedenis van Beltane

Wie is deze Bel naar wie Beltane genoemd
is? Er is een god Bel, ook wel beter bekend
als Baäl, maar deze is afkomstig uit het
Midden Oosten. Er is echter ook een
Keltische god Belenus. Deze god was
een zonnegod en ook god van leven
en dood en van muziek. Hij had een
wagen die werd voortgetrokken door
een paard langs de zon. Dit kennen
we natuurlijk ook uit de Germaanse
mythologie. In 1902 is in Denemarken
de beroemde zonnestrijdwagen van
Trundholm gevonden. Een paard en een
zonneschijf die door het paard worden
voortgetrokken. De Noordse zonnegodin
Sól reed ook op een strijdwagen
(Germaanse vorm Sunne of Sigel). Of
Beltane naar deze god Belenus genoemd
is, ondanks dat het een zonnegod is
en er de associatie met vuur ligt, is niet
bekend. De bronnen verklaren ‘Beltine’
als het vuur van Bil, Bel of Bial, welke
afgod wordt genoemd. De Keltische god
Belenus is in Ierland en Groot Brittannië
vrijwel onbekend, hij werd vooral vereerd
in het gebied wat nu Oostenrijk is en in

Frankrijk. Baäl was in de tijd dat de eerste
bronnen geschreven zijn (in Christelijke
kloosters door monniken) bekend uit de
Bijbel. Het is dus niet verwonderlijk dat zij
deze connectie tussen Bel en Baäl legden.
Dan is er nog de vraag of Belenus te
corresponderen is met Beli Mawr uit de
Welsh Mabinogion en op die manier de
Brits-Keltische variant van Belenus zou zijn.
Bel is echter ook het Gaelic woord voor
helder of brengen van voorspoed. Het is
dus niet gezegd dat Bel ook daadwerkelijk
naar een god verwijst.
Op de avond voor Beltane, op 30 april,
werden overal in Ierland, Schotland
en Wales grote vuren ontstoken.
Beschrijvingen uit Ierland uit de 19e en
vroeg 20e eeuw vertellen over vuren op
heuvels. Mensen zongen, dansten en
aten samen bij deze vuren en het vee
werd na het doven van het vuur door de
as gedreven. De vuren waren wat men
noodvuren, tein-eigin noemde. Alle vuren
in de haarden van de mensen werden
gedoofd en met primitieve middelen,
door wrijving met hout, werd een nieuw
vuur gemaakt.

Dit vuur werd aangestoken met heilige
houtsoorten. De eerste mei is onder veel
verschillende namen bekend, Beltane
(Beltain, Baeltaine), maar ook Calan
Mai, Calan Haf, May Day, May Eve,
Cetshamain, Cetamuin, etc.

De maand mei is genoemd naar
de godin Maia. Volgens de Griekse
mythologie de oudste dochter van
de Pleiaden. Ze was de moeder
van Hermes. Haar Romeinse
tegenhanger is Bona Dea, de
aardegodin die de aarde weer
vruchtbaar maakte na de winter.
In sommige delen van het Romeinse rijk
was Bona Dea een godin van heelkunde
en genezing, maar ook een Matronae,
een moedergodin, in dit geval van kuise
vrouwen. Na de Floralia, de lentefeesten
voor de godin Flora, werden rond 1
mei feesten gevierd voor Bona Dea.
Na de kerstening werd de meimaand
omgedoopt tot Maria maand, ook een
moeder natuurlijk.

Walpurgisnacht

In Noord-Europa wordt de nacht van 30
april op 1 mei Walpurgisnacht genoemd.
Walpurgis is een Christelijke benaming
voor een feest dat hoogstwaarschijnlijk al
veel ouder is. De Germanen eerden op
deze dag hun vruchtbaarheidsgoden,
Freyr en Freya, maar ook Wodan. Ook was
het de nacht dat alle verbannen heksen
en demonen zich konden laten zien. Ze
vlogen op hun bezemstelen en andere
vervoersmiddelen naar de Brocken
(Blocksberg), een hoge berg in de Harz.
Hier vierden ze een wild feest. Nog steeds
is deze dag een belangrijke feestdag in
de Harz waarbij het heksenthema in veel
dorpen nog een grote rol speelt in de
feestelijkheden. Goethe heeft de berg
Brocken een belangrijke rol gegeven in
zijn bekendste werk Faust. Op deze berg
verkocht Faust zijn ziel aan de duivel,
aan Mephisto. Het graniet op de top
van de berg heeft door erosie bijzondere
vormen gekregen die namen dragen als
Teufelskanzel en Hexenaltar.
Ook in Nederland was de sage van de
heksensabbat op 30 april een bekend
verhaal. Meifluitjes gemaakt van vlierhout
zouden de heksen verjagen, vandaar
dat kinderen rond deze tijd fluitjes uit
takjes maakten. In Oldenzaal ligt een
grote zwerfkei op het marktplein. Deze
zou ooit als offersteen hebben gediend
en bij het heiligdom van Tanfana net
buiten Oldenzaal hebben gelegen (geen
historisch bewijs hiervan overigens).
Volgens de verhalen dansten de heksen
tijdens Walpurgisnacht op deze steen
in de stad en voerden ze hun rituelen
uit onder het genot van bier en mede.
Meifluitjes beschermden de lokale
bevolking tegen deze heksen.
Walburga, waar de dag nu naar
genoemd is, was een non die in de 8e
eeuw werd geboren in Engeland als
de dochter van de koning van Wessex,
Koning Richard. Ook een heilige overigens
en zwager van Bonifatius. Walburga trok
vanuit Engeland naar het vasteland van
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Europa om hier samen met haar oom
Bonifatius en haar broers de heidenen te
bekeren tot het Christendom. Na haar
overlijden werden haar resten in een grot
gelegd. Vanaf dat moment kwam er een
olie uit de rotsen van de berg waarin de
grot was die een geneeskrachtige werking
zou hebben. Ze is de beschermheilige van
onder meer zeelui en zieken en vooral
hondsdolle huisdieren. Waar de meeste
heiligen hun naamdag vieren op hun
sterfdag is dat bij de heilige Walburga ook
het geval. Ze is overleden op 25 februari
en dat is haar naamdag. 1 Mei is de dag
waarop haar resten zijn overgebracht
naar de kathedraal van Eichstätt in ZuidDuitsland. Dit is dus ook een naamdag, ze
heeft als heilige twee naamdagen.

Walburga wordt op oude gravures
afgebeeld met een hond en met
graanhalmen in haar hand. Volgens
een oude legende was ze eens op de
vlucht voor een groep ruiters. Een boer
verborg haar in een schoof en de ruiters
reden voorbij. De volgende ochtend was
de schoof veranderd in goud. Het is in
Duitsland gebruikelijk om de nachten voor
1 mei het raam iets open te laten omdat
Walburga wellicht op de vlucht is. Ze kan

dan schuilen en goud achterlaten. Ze
wordt beschreven als een witte schim,
een mooie vrouw in een lange jurk met
witte lange haren. Er zijn schrijvers die
overeenkomsten zien tussen Walburga
en verschillende Germaanse godinnen
en zij zien in Walburga een Christelijke
verpersoonlijking van eigenschappen van
pre-Christelijke lente of graangodinnen.

Meiboom

Vooral in Germaanse landen, maar ook
daaromheen, is het gebruik van het
opzetten van de meiboom bekend.
Een meiboom is een lange paal, een
boomstam, die door de alle leden van
een dorp rechtop wordt gezet op het
marktplein (of bij belangrijke plekken/
huizen) en daarna wordt versierd met
linten. Deze linten worden in een mooi
vlechtpatroon rondom de paal gewikkeld
in een dans waarbij alle deelnemers een
lint vasthouden en om de boom dansen.
Dit gebruik is nog steeds bekend en in veel
Duitstalige gebieden zul je op 1 mei dan
ook zien dat een meiboom wordt opgezet
met alle bijbehorende feestelijkheden,
drank en eten.
Vroeger was het opzetten van een
meiboom ook in Nederland een
wijdverbreid gebruik. Nu zie je het vooral
nog in het zuiden. Een deel van de mei
gebruiken zijn in de loop der eeuwen
ook verplaatst naar bijvoorbeeld Pasen,
Hemelvaart en Pinksteren. Denk aan de
hemelvaartprocessies waarbij bij een kruis
of grote boom brood werd uitgedeeld
aan de armen. Maar ook het Poastak
slepp’n in Denekamp vertoont veel
overeenkomsten met het ophalen (of in
veel gebieden roven) van een meiboom
uit het bos. In het oosten van Nederland
is het ook nog gebruik dat wanneer bij
de bouw van een huis het hoogste punt
is bereikt er een boom op de gevel wordt
gezet en feest gevierd wordt. In andere
gebieden gaven jongens meitakken aan
meisjes of werd een meitak gehangen
aan het huis van een ongehuwd meisje
op huwbare leeftijd. De oorspronkelijke
betekenis van de meiboom zou

samenhangen met het opwekken van
vruchtbaarheid en het vieren van de
komst van de zomer. Vaak wordt de
top van de meiboom ook versierd met
bloemenkransen of een zonnewiel. De
meiboom wordt als levensboom en
vruchtbaarheidsboom ook geassocieerd
met Yggdrassil, de levensboom uit de
Noordse mythologie.
Deze meiboom feestelijkheden gaan ook
vaak gepaard met vuren waarin onder
meer stropoppen verbrand worden die
het oude jaar of de winter of soms heksen
of demonen symboliseren. Ook springen
mensen over horizontaal gehouden
bezems en dansen en springen rond het
vuur.
Het is in veel gebieden, zowel in Duitsland
als Groot-Brittannië gebruik om een
jonge, sterke man uit te kiezen, de meikoning, die de winter verslaat in een
gevecht. Hij ‘huwt’ de mei-koningin, die in
sommige gevallen ook een oude vrouw
verslaat die de winter symboliseert. In de
Welsh mythologie is dit verhaal bekend
van Gwyn ap Nudd, heerser van de
onderwereld, die Creiddylad, symbool
van jeugd, lente, vruchtbaarheid en
ontwaken, ontvoerde van haar verloofde.
Iedere eerste mei vechten beide mannen
om deze vrouw.
En mocht je op zoek zijn naar een
echtgenoot, was dan op de ochtend van
de eerste mei je gezicht met de dauw
en het gezicht van je aanstaande zal
verschijnen.

- Mar Jolein
Bronnen/meer lezen:
De acht jaarfeesten - Joke en Ko Lankester
The stations of the sun - Ronald Hutton
Deutsche Mythologie - Jabob Grimm
Drei Gaugöttinen: Walburg, Verena und
Gertrud, als deutsche Kirchenheilige.
Sittenbilder aus germanischen Frauenleben E.L. Rochholz
Over-IJsselse Volksgebruiken – Adriaan Buter
De Mabinogion
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Bergkristal

Bergkristal clustertje uit Duitsland

Bergkristal cluster uit Ierland

Chemische en geologische
achtergrond

Bergkristal is de zuiverste vorm van het
mineraal kwarts. Kwarts is het tweede
meest voorkomende mineraal op aarde.
12% van het volume van de aardkorst
bestaat uit kwarts. Het is het belangrijkste
bestanddeel van bijvoorbeeld graniet,
maar ook van zand. Als je strandzand
onder de microscoop bekijkt zul je
voornamelijk kwartskorreltjes aantreffen.
Alle kwartsen hebben als basis de
chemische formule SiO2, silicium-dioxide.
Kwarts heeft Mohs hardheid 7. Het is dus
een vrij hard mineraal, je kunt er mee in
glas krassen. De kristalvorm van kwarts is
trigonaal.
Op basis van deze kristalvorm worden de
kwartsen nog weer onderverdeeld in twee
groepen.
• Macrokristallijne kwarts is kwarts waarvan
we de kristallen kunnen zien. Hieronder
vallen onder andere amethist, bergkristal,
rookkwarts en citrien en rozenkwarts.
• Cryptokristallijne of microkristallijne
kwarts is kwarts waarvan de afzonderlijke
kwartskristallen niet te onderscheiden
zijn en alleen met een sterke microscoop
te zien zijn. Een verzamelnaam voor
crytokristallijne kwartsen is ook wel

Witte kwartssteentjes gevonden
in de grafheuvels van Kilmartin
Glen, Schotland. Kilmartin
Museum.

chalcedoon. Hieronder vallen onder
andere agaat, jaspis, chalcedoon, onyx
en ook vuursteen
De naam bergkristal is een wat
verwarrende naam. Kleurloze kwarts wordt
vaak ook gewoon ‘kwarts’ genoemd.
Wanneer is een kwarts dan bergkristal
en wanneer is het kwarts? Meestal
wordt de term kwarts gebruikt voor
gesteentevormende kleurloze kwarts en
kwarts in volledig opgevulde aders in
gesteente. De naam bergkristal is vaak
voorbehouden aan kleurloze kwarts waar
mooie kristalpunten op te zien zijn, dit is
echter geen harde scheidingslijn. Ook
voor clusters met kristallen zul je vaak
de aanduiding kwarts zien in plaats van
bergkristal. Kristallen van bergkristal zijn
altijd te herkennen aan de zeshoekige
vorm.
Bergkristal wordt bijna overal op aarde
gevonden in allerlei soorten gesteente.
Het kan geodes vormen in vulkanisch
gesteente, maar ook spleten en breuken
in afzettingsgesteente opvullen.

Bergkristal, geschiedenis
en folklore
De Grieken dachten dat het eeuwig
bevroren ijs was, daar komt de naam
kristal (kristallos) vandaan. De naam
kwarts komt uit het Saksisch/oud Duits.
In een Oud-Grieks huis kan je vaak
een stuk bergkristal vinden, de mensen
dachten dat het verkoeling gaf. Ook
was er bij rechtszaken vaak een stuk
helder bergkristal aanwezig, omdat het
de mensen helder zou laten zien. Wij
kennen nu nog steeds de kristallen bollen
waarmee je in de toekomst kunt zien. De
Romeinen gebruikten de steen ook om
huidaandoeningen te genezen. Tot na de
Middeleeuwen werd bergkristalpoeder
en tinctuur voorgeschreven door
genezers, vooral in Duitsland, vanwege de
genezende capaciteiten. Tegenwoordig
weten we dat het inademen van
kwartspoeder gevaarlijk kan zijn. Bergkristal
zou verkleuren wanneer er gif in de buurt
was, vandaar dat het erg populair was
onder hooggeplaatste lieden die hun
leven niet zo zeker waren in het verleden.
De Habsburgse Keizer Rudolf II van
het Heilige Roomse Rijk zag veel
in de magische eigenschappen
van diverse stenen die hij in
zijn keizerskroon liet bewerken,
onder meer om hem te
beschermen. Bergkristal was
een belangrijk onderdeel van
zijn kroon.
Vanwege de helderheid
van bergkristal werd
het ook gezien als
water-steen en
in veel culturen
daarom gebruikt
als steen die
water zou
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brengen bij droogte.
Vooral in gebieden waar vuursteen
niet heel algemeen was, Schotland
bijvoorbeeld, werd soms kwarts gebruikt
om puntjes van te maken, op dezelfde
manier als we dat kennen van de mensen
die hiervoor vuursteen gebruikten.
In prehistorische graven in de Britse
eilanden en Ierland worden regelmatig
witte kwarts kiezels gevonden. Soms
verspreid over het hele graf, soms voor
de ingang, bij elkaar gegroepeerd als
hoofdkussen voor de overledene, in de
hand of zelfs in de mond.
Kwarts is een veel gebruikt materiaal als
bouw- of decoratiesteen van graftombes.
Het bekendste voorbeeld in natuurlijk
te vinden in Newgrange, Ierland. Hier is
kwarts gebruikt om de tombe aan de
buitenkant te bekleden wat voor een
bijzonder gezicht zorgt als de zon op deze
witte kwartssteen schijnt en de heuvel
baadt in een zee van wit stralend licht. Dit
moet belangrijk geweest zijn destijds, want

de steen die hiervoor gebruikt is, is geen
lokale steen. De Ieren hebben ook een
naam voor kwartsstenen, ze hete clocha
geala, wat stralende stenen betekent
of clocha bána, witte stenen. Later
werden ook benamingen als Godstones
of Marystones gebruikt. Kwarts is in
Ierland de steen van de sí, het feëenvolk.
Kwartsstenen waren volgens de legendes
geen stenen voor de levenden.
Kwarts keien werden gebruikt om
grafheuvels te bouwen, soms in
combinatie met lokaal gesteente.
Sommige steencirkels, waaronder die van
Men an Tol in Cornwall, hebben naast de
lokale stenen vaak 1 of 2 kwartsstenen.
Vermoedelijk was dit dan de ingang van
de cirkel. Ook bij de Clava Cairns, een
grafheuvel complex uit de bronstijd in
Schotland, zijn de soorten stenen bewust
gekozen. Hier is, waarschijnlijk met een
bedoeling, kwartssteen gebruikt en 1
steen van een opvallen roze graniettype.
Bij de Clava Cairns zijn ook veel kleine
kwartssteentjes gevonden in en om
de grafheuvels en onderzoek heeft
uitgewezen dat deze kwartssteentjes
over het terrein verspreid zijn voordat de
grote stenen er geplaatst zijn. Volgens
overlevering is het leggen van witte
kwartssteentjes op het graf van een vriend
of geliefde in dat gebied nog lang een
gebruik is geweest.

Niet alleen in Schotland, maar ook in
Engeland zijn talloze steentijd en bronstijd
graven met daarin witte kwartssteentjes
gevonden. Ook in urnen met crematie
resten zijn kwartssteentjes gevonden.
Tot de middeleeuwen bleef dit geloof
bestaan. Diverse shrines waarin relikwieën
van de doden bewaard werden,
waaronder een aantal St Patrick shrines,
werden bedekt met kwarts.
Verschillende verklaringen zijn geopperd
over dit eeuwenlange gebruik van kwarts,
waaronder de suggestie dat het gezien
werd als een steen die een energiebron
was die de dode de kracht gaf om naar
de andere wereld, het dodenrijk, te reizen.
Maar aan dit gebruik een verklaring
koppelen blijft natuurlijk speculeren.
Bijzonder zijn de vondsten van
kwartsstenen op de Shetland eilanden
waarop patronen getekend zijn. Deel
van deze getekende stenen is gevonden
in nederzettingen die aan de Picten
worden toegeschreven. De functie van
deze kwartssteentjes met lijnpatronen en

stippen is onduidelijk. Verklaringen lopen
uiteen van wapens, slingstones, waarbij
de patronen per persoon uniek waren
en de stenen dus later door de eigenaar
teruggevonden konden worden, tot rituele
stenen van Pictische sjamanen.
Kwarts had volgens de overlevering
ook een geneeskrachtige werking. Tot
in de middeleeuwen werd kwarts en
kwartspoeder in verschillende Europese
landen als geneeskrachtig gezien. Op
verschillende plekken in zowel Ierland als
Schotland zouden grote stenen met

ronde uitsparingen hebben gelegen. In
deze uitsparingen lagen witte kwartskiezels
die moesten zorgen voor genezing. In
de meeste gevallen ging het om negen
stenen, negen was een heilig getal voor
de pre Christelijke en vroeg Christelijke
bevolking in Ierland en Schotland. Ook
Columba zelf zou witte stenen uit het
water hebben gebruikt voor genezing.
Verhalen uit het oude Ierland vertellen van
witte kwartsstenen die met salie in water
gekookt moeten worden om het water
geneeskrachtig te maken. Een ander
verhaal is van een oude heks in Sutherland
die kwartsstenen in Lochmonar aldaar
gooide en iedereen die zich vervolgens
in het meer baadde werd genezen van
allerlei kwalen.

Kwarts tegenwoordig

Al met al is kwarts dus een steen met
een boeiende geschiedenis die tot op
de dag van vandaag doorgaat. Kwarts
heeft namelijk een bewezen eigenschap
die bijzonder waardevol is voor de
wetenschap. Het is piëzo-elektrisch en
produceert daarom een kleine elektrische
spanning als het onder druk komt te staan.
Deze energie kan om worden gezet in
een puls, een trilling. Kwarts heeft een hele
stabiele, aantoonbare trillingsfrequentie
en kan bestaande trillingsfrequenties
stabiliseren en versterken. Dit verschijnsel
noemen we oscillatie. Daarom is
kwarts een heel bruikbaar materiaal in
bijvoorbeeld uurwerken (de bekende
‘quartz’ uurwerken en horloges) en in
communicatie apparatuur. Vooral in de
Tweede Wereldoorlog steeg de vraag
naar kwarts enorm en zijn gigantische
hoeveelheden kwartskristallen uit Brazilië
gehaald en naar Amerika geëxporteerd.
Kwarts was in die tijd een bijzonder
waardevol product. Tot op de dag van
vandaag heeft kwarts talloze industriële
toepassingen, alleen wordt nu meestal
kwarts gebruikt die in een laboratorium is
gegroeid. Natuurlijke kwarts wordt weinig
meer gebruikt in de industrie.
Voor bergkristal bestaan ontzettend
veel namen, dat brengt soms de
nodige verwarring. Soms dankt het de
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naam aan de insluitsels die er in zitten,
bijvoorbeeld rutielkwarts, toermalijnkwarts,
chlorietkwarts, lodoliet, sjamanenkwarts,
petroleumkwarts, hematietkwarts,
enhydrokwarts. Soms aan de vorm of de
vindplaats of eigenschappen die mensen
aan bepaalde vormen ervan toeschrijven.
Denk aan kathedraalkwarts, vensterkwarts,
record keeper kwarts, lemurisch kwarts,
azeztuliet, kaarskwarts, zaadkwarts, maria
magdalenakwarts, etc. Ook krijgen
sommige kwartsen de bijnaam diamant,
vooral dubbeleinder kwartsen, dat zijn
kristallen die aan beide uiteindes een
zeshoekige punt hebbend, de beroemde
Herkimer diamanten bijvoorbeeld.
Helaas is het zelfs bij iets veel voorkomends
en herkenbaars als bergkristal
tegenwoordig oppassen geblazen. Er is
een manier om heldere kwartskristallen te
laten groeien in laboratoria, hydrothermale
kristalvorming, en zo worden de mooiste
bergkristal clusters nagemaakt met als
basis een kapot cluster met afgebroken
punten. Door toevoeging van kleurmiddel
ontstaan mooie gekleurde clusters, in groen
(Chloriet phantom Quartz), blauw, paars en
geel. Ook de zogenaamde ‘aura kwarts’,
is niet natuurlijk van kleur. Het is bergkristal
dat is bewerkt met een metaal dat onder
vacuüm in gasvorm gevaporiseerd wordt
en dat daardoor een buitenkant met een
kleur en glans krijgt. Verschillende metalen
kunnen hiervoor gebruikt worden en ze
geven allemaal een andere kleur.
Via websites als Ebay en AliExpress worden
allerlei mooi gekleurde bollen aangeboden
onder namen als Strawberry Quartz, Cherry
Quartz, Opal Quartz, etc. Dit is geen
kwarts maar gewoon glas met een mooi
kleurtje. Het is ook een misverstand dat
kristallen bollen altijd van kwarts zijn. Kristal
is naast de naam voor mooie mineralen
ook het predicaat voor een soort glas met
een extra hoog lood-gehalte. Dat is waar
de meeste kristallen bollen van gemaakt
zijn. Kristallen bollen van bergkristal zijn
te herkennen aan het feit dat ze nooit
glashelder zijn, maar altijd natuurlijke
onregelmatigheden bevatten.

- Mar Jolein

Volgens de Griekse overlevering
was Crocus de naam van een Griekse
jongeman van adellijke komaf die verliefd
werd op het herder-innetje Smilax. Toen
de goden hem verboden te trouwen met
Smilax, ontnam Crocus, ziek van
verdriet, zichzelf het leven. Toen Smilax
Crocus vond brak haar hart en was ze
ontroostbaar.
Uit medelijden veranderde de godin Flora
hen in planten: Crocus in een bloem en
Smilax in een wijnrank.

Planten

Cimaruta symbool en plant
Cimaruta betekend
letterlijk een takje wijnruit
Het symbool

De meeste overige symbolen kunnen ook
met Diana in verband gebracht worden of
zijn christelijke toevoegingen. Enkele veel
voorkomende symbolen:
•
Dolk - Diana Venatrix
• Verbenabloem - wordt in Italiaanse
folkore als een elfenbloem beschouwd
De Cimaruta is een heel oud symbool • Haan - de wachter
uit (Zuid) Italie, de oorsprong ervan is Symbolen uit de christelijke traditie:
waarschijnlijk Etruskisch en dus van voor • Hart (hoewel dit ook al in Romeinse
de Romeinen en christenen. Door de tijd varianten voorkwam)
heen is het gebruikt door zow-el heidenen • Vis
(Etrusken, Romeinen) als christenen.
De belangrijkste gebruikswijze was als De godin Diana wordt in verband gebracht
bescherming tegen kwaad, vervloekingen met hekserij en als verschijningsvorm
en ander onheil, met name in wiegjes bij van de godin beschouwd en is ook de
beschermvrouwe van jonge kinderen. In
baby’s, maar ook als hanger om de hals.
Het oudst bekende symbool dat op de het oude Rome brachten vrouwen haar
Cimaruta lijkt stamt uit de Etruskische tijd,
ook dit lijkt een hanger te zijn. Er zijn geen
geschreven bronnen over het gebruik
hiervan in de Etruskische tijd.
In dit artikel vertel ik iets over zowel
het symbool de Cimaruta als over de
plant wijnruit. Hierbij ga ik op zoek naar
de betekenis van het symbool en de
verbanden tussen het gebruik van het
symbool en van de plant.

De basisvorm is een takje wijnruit dat zich in
drie takjes splitst, hiermee symbool staand
voor de drievoudige godin Diana. Wijnruit
is een van de aan Diana gewijde kruiden.
Aan de tak worden verschillende symbolen
afgebeeld, de belangrijkste hiervan zijn
de maan, de slang en de sleutel welke
respectievelijk staan voor de godin als
Diana, Proserpina en Hecate.
Het aantal en het soort symbolen kan
wisselen.
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door Mar Jolein

offers om een voorspoedige bevalling te
krijgen. Dit is ook terug te vinden in het
gebruik van de Cimaruta door de eeuwen
heen.
De Cimaruta is tegenwoordig het symbool
van Stregheria, een Italiaanse vorm van
hekserij die te-ruggrijpt op oude, Etruskische
heidense wortels. Dit in tegenstelling
Stregoneria een vorm van hek-serij die
wortelt in de Italiaanse katholieke cultuur.
Na de engelse opleving van hekserij (Wicca)
is Stregheria met name opgebloeid in
Amerika, in eerste instantie onder Italiaanse
migranten. De belangrijkste auteur is Raven
Grimassi.
De term Stregheria is afkomstig uit een
boek uit 1751 waarin de Italiaanse
hekserij wordt beschreven als een Diana
cultus. Girolamo Tartarotti, abt, schreef
tractaten over hekserij. Hij noemde het
een georganiseerde religie en geen
duivelsaanbidding en probeerde mensen
die van hekserij werden beschuldigd
hiermee vrij te pleiten.

De plant: Ruta graveolens

Wijnruit komt van nature voor in Zuid-Oost
Europa en het Middellandse zeegebied. Er
zijn aanwijzingen dat de plant ook bekend
was bij de Azteken en Inca’s. Ondertussen
is hij verspreid over heel Europa en beide
Amerika’s.
Ruta komt van het Griekse ‘reuo’ en
betekent ‘losmaken.
Wijnruit heeft een sterke , typerende geur,
vandaar het tweede deel van de latijnse
naam: graveo-lens wat sterk ruikend
betekend. Deze geur zou katten, honden,
padden en kikkers en insecten weren.

Wijnruit Is een halfheester en wordt ruim 1
meter hoog. De plant heeft een tuilvormige
bloeiwijze met een typisch patroon.
Bovenaan in de tuil bevindt zich 1 bloem
met 5 blaadjes en 10 meeldraden, alle
onderstaande bloemen hebben 4 blaadjes
en 8 meeldraden. Bijzonder is dat slechts
1 meeldraad tegelijk vruchtbaar is, deze
buigt om na bestuiving of na een dag en
de volgende meeldraad rijpt. De bladeren
zijn grijs-groen en veerdelig.
Vooral de wortels bevatten alkaloïden,
hierdoor is de plant giftig bij veelvuldig
gebruik.
Daarnaast is wijnruit fototoxisch, het kan
bij blootstelling aan zonlicht huid- en
slijmvliesirritaties veroorzaken. De huid
wordt door de stoffen in wijnruit gevoeliger
voor het UV licht.
Rondom wijnruit bestaan zeer veel verhalen,
al in de Oudheid werd zij gebruikt door de
Grieken en Romeinen zowel medicinaal en
magisch als in de keuken.

Enkele gebruiken:

• De oude Romeinen dachten dat wijnruit
weerwolven verjoeg en beschermde tegen
vloeken
• Het was een beschermkruid tegen
heksen: bijv. wijnruit bij salie planten om
te voorkomen dat in een pad veranderde
heksen zich onder de saliebladeren zouden
verstoppen. Padden houden im-mers niet
van de geur van wijnruit.
• In de katholieke kerk werd een takje
wijnruit gebruikt om wijwater mee rond
sprenkelen.

Medicinale en magische werking

Door Plinius de Oudere wordt het genoemd
als middel waarmee de basilisk verslagen is
(1e eeuw na Christus) en als geneesmiddel.
Daarnaast was het volgens de Romeinen
een tegengif tegen onder-meer monnikskap
en slangengif. Wijnruit met amandel als
een tegengif voor vanalles, zelfs tegen
de pest. Rembert Dodoens noemt wijnruit
met honing als middel bij zware hoest. Ook
later wordt het kruid vaak genoemd en
gebruikt als geneesmiddel tegen erg veel
kwalen zowel medicinaal als mag-isch,
bijvoorbeeld om het zicht te verbeteren
en als abortivum. Geplette twijgen laurier
koken met winruit en gerst om ontstoken
testikels te behandelen. Bij oorontsteking
gebruik je wijnruit met walnoot.
Tegenwoordig wordt wijnruit nauwelijks
meer toegepast als geneeskrachtig
kruid, maar wel nog in de homeopathie.
In Bachbloesem remedies wordt wijnruit
gebruikt als bescherming en om inzicht te
geven.

Keuken:

De Romeinen mengden wijnruit door de
wijn en nog steeds wordt het toegevoegd
aan aan de Itali-aanse grappa, Grappa di
ruta.
Het werd ook gebruikt om vettig vlees
makkelijker verteerbaar te maken en om
oud vlees smakelijker te maken.
Als keukenkruid is het hier tegenwoordig
niet meer in gebruik vanwege de sterke,
bittere smaak, maar nog wel in landen
rond de Middellandse Zee.

Conclusie

Het is duidelijk dat wijnruit, als plant en als
symbool, staat voor bescherming. Een rode
draad is bescherming tegen vervloekingen
en op andere gebieden. Ook is de relatie
met de godin Diana opvallend. Wijnruit is
een plant die bij deze godin hoort en in
de Italiaanse traditie van hekserij speelt
Diana ook een grote rol. Dit blijkt ook uit
de symbolen die terug te vinden zijn op
de Cimaru-ta. Waarbij we terug zijn bij het
begin, het symbool dat al eeuwen wordt
gebruikt als bescherming.
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Bronnen:

http://www.stregheria.com
Raven Grimassi, The Cimaruta: And Other
Magical Charms From Old Italy, 2012
Twee oudere artikelen waaraan Raven Grimassi
refereert:
R.T. Gunther (1905). “The Cimaruta: Its Structure
and Development”. Folk-lore. Folklore Society.
16
Frederick Elworthy, The Evil Eye: an account of
this ancient and widespread superstition, 1895
Het hoofdstuk over onder andere de Cimaruta
vindt je online hier:
http://www.sacred-texts.com/evil/tee/tee14.
htm#img_34400
https://wilde-planten.nl/wijnruit.htm
http://www.floravannederland.nl/planten/
wijnruit
https://moestuinwijf.wordpress.
com/2016/01/21/985/
http://kruiden.hetbewustepad.nl/index.
php?kruid_id=16
Boek: Rituele Planten van Europa van Marcel
de Cleene en Marie Claire Lejeune

- Jacqueline Kok

Recept

en lente
e
r
o
o
v
huis
ie
Sage je
de energ
u
o
e
l
l
A
maak.
gin.
schoon
n fris be
e
e
r
e
e
weg en w

Eik-en-blad Ostara #1

Plantenmelk
Zelf plantenmelk maken is heel
eenvoudig, leuk om te doen
en een stuk goedkoper dan
wat je in de supermarkt koopt.
Bovendien weet je precies wat
er in zit en je kunt variëren naar
hartelust.
De eenvoudigste en goedkoopste
manier om plantenmelk te maken is met
havervlokken. Voor nog geen 50 cent
kun je een pak van 500 gram bij de Lidl
kopen en daar kun je bijna 5 liter melk van
maken!
Er zijn speciale dure apparaten te koop
om plantenmelk te maken, maar met het
normale keukengerei kan het ook. Wat
je nodig hebt is: twee beslagkommen,
een blender, een fijnmazige zeef en
een kaasdoek. Als je geen kaasdoek
hebt, kun je ook een theedoek of een
pantykousje gebruiken. Zelf gebruik ik een
zeer fijnmazig theezeefje, omdat ik het wel
lekker vind als er nog wat vezeltjes in de
melk zitten.

Recept
Neem per liter water ongeveer 100 gram
havervlokken. Als je een romigere variant
wilt, dan gebruik je meer havervlokken per
liter.
Doe de havervlokken en het water in een
kom en laat het 6 tot 8 uur weken. Roer
geregeld een keer om.
Na het weken mix je het geheel met de
blender.
Haal daarna de havermelk door de zeef
en daarna door de kaasdoek.
Op dit punt kun je je melk op smaak
brengen met bijvoorbeeld een snufje zout,
agavesiroop, vanille, cacaopoeder, fruit
of wat je maar wilt en mix het nog een
keer met de blender.

Giet het in een fles en genieten maar!
Wel elke keer goed schudden voor
gebruik en binnen 3 dagen consumeren.

De pulp

Gooi de pulp niet weg, want dat
kun je gewoon gebruiken als een
havermoutontbijt, maar je kunt er ook
koekjes van maken.
Meng de pulp met bijvoorbeeld
cacaopoeder, vanillesuiker, kokosolie,
kokosrasp, rozijnen.
Verwarm de oven voor op 180 graden.
Leg bolletjes van je mix op de bakplaat
en bak ze 15 minuten. Draai ze om en laat
nog 10 minuten bakken. Lekker bij een
vers fruittoetje!

Variaties

Je kunt de havervlokken ook vervangen
door noten, kokosrasp, pinda’s of
combinaties ervan. Mijn favoriet is haverkokosmelk.
Hak de noten of pinda’s voordat je ze in
het water laat weken.

- Petra Willemstein

Op de Hof van Brederode
Met een volle supermaan en maansverduistering achter ons,
kijken wij op de Hof van Brederode vooruit naar het voorjaar.
Tussen de net gevallen sneeuw, steken de eerste sneeuwklokjes
hun kopje op. Deze tijd is een tijd om stil te staan bij alles wat
belangrijk is, terwijl het leven aan ons voorbij raast. Zelfinzicht,
verstilling, de zachtheid van het leven, de innerlijke vriendschap
met jezelf. De lange donkere winter is bijna ten einde, de dagen
lengen en beetje bij beetje komt de natuur weer zichtbaar tot
leven.
Halsreikend wachten wij hier op de
eerste tekenen van de aantocht van het
voorjaar. Voor ons is dat de Meidoorn, die
weer in blad komt te staan. Dit malse blad
geeft ons eten weer meer sappigheid. De
salade mag opnieuw gevuld worden, de
rijkdom van de natuur komt weer tot leven.
De oude en laatste restanten van onze
wintervoorraad worden opgemaakt.
Wij danken de winterperiode altijd,
wanneer Imbolc er is. De natuur, waar wij
als mens onderdeel van uitmaken, heeft
zijn rust nodig gehad om weer in volle
overtuiging te groeien, bloeien en voort
te planten in de warmte van het nieuwe
seizoen. De ideeën komen als zaadjes in
ons op, na lange tijd van zelfreflectie. Wij
mogen dit laten ontkiemen en groeien en
bloeien in de warmte van de zon, door de
vochtigheid van de gesmolten sneeuw en
regen in de vruchtbare aarde.
Zodra de zon doorbreekt en wij als mens
weer zien en voelen dat de dagen lengen,
komen ook wij weer meer tot leven. De
voorjaarsperikelen gaan wij voelen. Op
zoek naar de eerste lammetjes die geboren
zijn. De eerste sneeuwklokjes, krokussen en
narcissen die velden van mooie kleuren
geven. De eerste vlinders die door de
warmte en het lengen van het daglicht uit
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hun pop komen. Dit alles geeft de mens
weer hoop op een goede oogst en geeft
een glimlach op het gezicht.
Voor ons is de tijd tussen Imbolc en Ostara
een tijd om ons voor te gaan bereiden
op een druk seizoen, waarin het rennen
en hollen is. Nu zaaien we de zaden vóór
binnenshuis. Straks gaan de zaailingen
naar de koude kas, om daarna in de volle
grond overgeplant te kunnen worden. Ook
het snoeien is een bezigheid van deze tijd.
Meerjarige bomen worden deels gesnoeid.
Veel van dit snoeimateriaal verwerken wij
in een houtwal. De knotwilgen geven weer
mooie wilgentenen en worden grotendeels
gebruikt om aangeplant te worden als
levende haag. Wij hebben al een grote
Living shelter in de Hof gemaakt. Een
heerlijke plek om, wanneer het iets warmer
geworden is, in te mediteren of gewoon
heerlijk in te gaan zitten en te genieten
van de rust, de geborgenheid en de
schoonheid van de natuur welke magisch
ontwaakt. De meidoorn heeft erg venijnige
doornen. Deze wordt dan ook verbrand.
De as van al het opgestookte schone hout
wordt in het voorjaar (rond Aswoensdag)
weer verstrooid als opneembare mineralen
voor de bomen en planten. Het einde van
de kringloop gesymboliseerd door as, om
weer als begin van het wiel der seizoenen

uren zonlicht, de mooie serenades van
de vogels, het gezoem van onze vrolijke
vliegende vrienden en wij hopen dat ons
een goede oogst gegund is.

Over de Hof van Brederode
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als voeding te dienen voor een vruchtbare
aarde.

De Hof van Brederode bevindt zich in de
noordelijke provincie Groningen. Amper
drie jaar geleden hebben wij als gezin ons
bestaan in de drukke Randstad verruild
voor het rustige en uitgestrekte OostGroningen. Vanuit een rijtjeshuis naar
een vervallen woonboerderij op een stuk
zandgrond. Als gezin hebben wij alles
achtergelaten en alles opgezegd om onze
droom waar te maken. Het was springen
in het diepe met de overtuiging dat we
konden zwemmen. De tuin, ofwel het stuk
grond, was toentertijd geheel ingericht
voor iemand met affiniteit met paarden.
Overal was zand. In de afgelopen drie jaar
hebben we een groot gedeelte van onze
boerderij zelfstandig verbouwd; daken
vervangen, gemetseld, gevoegd, muren
doorgebroken en opgebouwd, elektriciteit
aangelegd, trap geplaatst, steunbalken
geplaatst en heel erg veel schilderwerk
gedaan. Alles van slopen tot decoratief
aankleden.

Bij Ostara, houden wij het zaad vast waarvan
wij hopen, dat het in liefde mag ontkiemen
tot iets moois. Niet alleen de persoonlijke
intenties, maar ook het werkelijke zaad,
waaruit hopelijk straks plantjes mogen
ontkiemen. Deze tijd van het jaar maakt
vrolijk. De liefde hangt in de lucht. De Vanuit interesse, een goede intuïtie en
levensvreugde ontkiemt in de komende eerdere opleidingen hebben wij de 4200
periode zo ontzettend snel, dat bijna elke m2 zoveel mogelijk natuurlijk ingericht,
dag een dag vol verwondering is. De
eerste heilzame jonge planten komen op.
De brandnetel, kleefkruid, kleine veldkers,
zevenblad en paardenbloem geven al
hun grootse kiemkracht in de allereerste
groeifase. Heerlijk als reiniging van het
lichaam en om het immuunsysteem aan te
sterken na de uitputtende winter. Het is de
tijd van de voorjaarsschoonmaak, zowel
voor het lijf als ook voor het huis. Wanneer
het huis schoon is, dan is er ruimte voor de
mens om zich vol kunnen concentreren op
het nieuwe oogstseizoen.
De levenskracht neemt toe richting Beltane.
Nog even en we kunnen weer genieten
van alle mooie bloemenpracht van de
bloesems in de bomen en de bloemen in
het veld, de heerlijke warmte van de extra

volgens de principes van Permacultuur.
Het uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk
zelfvoorzienend en biodynamisch te leven
van eigen grond. We zaaien, oogsten en
snoeien aan de hand van de maanstanden.
Om zelfvoorzienend te willen leven en dit
te kunnen realiseren is een goed beeld van
de natuur op dit stuk land noodzakelijk.
De droom om een eigen kruidenwiel/
medicijnwiel te mogen hebben is sinds
begin 2016 uitgekomen. Met volle maan
is deze uitgezet en met opkomende
maan aangeplant. Het is een liefdevol
medicijnwiel met kruiden geworden, waarin
de liefde van vele vrienden voelbaar is. Zo
komen er vele stekjes bij hen vandaan.
Ook hebben we een boomgaard met
fruit-, notenbomen en bessenstruiken
aangeplant.

Wij werken vanuit een holistische gedachte.
Alles heeft met elkaar te maken, alles is
aan elkaar verbonden en alles is 1 geheel.
Wat je eet en drinkt heeft effect op je lijf en
geestelijke gesteldheid. Alles groeit op de
Hof ecologisch en biologisch.

Wij organiseren Proeverijen met producten
van het seizoen en deze zijn altijd
“Hof van Brederode” is de historische vegetarisch (geen vlees noch vis). Geven
kasteeltuin van Batenstein gelegen in lezingen, presentaties en workshops over
Vianen, ooit de laatste soevereine stad permacultuur, planten, kruiden, sagen en
van Nederland. Op het braakliggende legenden en alles wat met de natuur te
terrein tussen Hofplein en Ringdijk lag in maken heeft.
de vroeg 17e eeuw een toonaangevende
tuin. De kasteeltuin van Batenstein. Een De Hof is een ontmoetingsplek, een plek om
tuin die later van grote invloed was en te mogen ZIJN, daar waar elkaar inspireren
als voorbeeld heeft gediend voor tuinen en motiveren de grootste drijfveer is.
als ‘t Loo en Versailles. De tuin is verloren Het mooie van werken met en in de
gegaan, maar de plaats waar de tuin lag, natuur is dat ik altijd blijf leren en mij blijf
ligt er na vier eeuwen nog bijna onberoerd verwonderen over hoe mooi alles in
bij. De tuin is ooit met veel aandacht en zorg de natuur met elkaar samenhangt en
aangelegd. Uit het roemrijke verleden van geregeld is. Wat ben ik intens dankbaar
Johan Wolfert van Brederode zijn prachtige voor de oer kennis van onze mooie natuur.
schilderijen en etsen overgebleven die een Ze geeft zoveel, wanneer we haar eren en
duidelijk beeld geven van de tuin.
goed behandelen. Alleen nemen wat we
Omdat wij als gezin de naam Van Brederode écht nodig hebben en genoeg over laten
dragen hebben wij in Oost-Groningen ons voor alle dieren om ons heen.
perceel de naam “Hof van Brederode”
toegekend.
Ik wens iedereen een mooi en liefdevol
In ons Hof gaat niets verloren en alles wordt
weer gebruikt. In de kringloop van de natuur
is namelijk geen afval. Brandnetels worden
omgetoverd tot een heerlijk kopje thee,
een pesto of een heerlijk voedzame soep.
Heilzame kruiden worden gebruikt door
mens en dier. Wat velen zien als onkruid, is
hier een weldaad aan voedzame stoffen
voor mens, dier of voor de composthoop.
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nieuw seizoen vol levenskracht en magie.
- Isabelle van Brederode – van Katwijk
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‘De buurheks en het lied van de natuur’
23 Maart verschijnt er een bijzonder nieuw
boek, geschreven door Wendy Noordzij. En
niet alleen het boek is bijzonder, maar ook
de hele aanpak rondom de lancering van
het boek.
De buurheks gaat over een bijzondere
vrouw die de nieuwe buurvrouw van Elsa en
Arne wordt. Al snel horen de twee kinderen
dat hun nieuwe buurvrouw niet alleen de
nieuwe buurvrouw is, maar een heuse heks!
De twee gaan op onderzoek uit en leren
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dat heksen helemaal niet alleen maar
kinder-etende monsters zijn, maar juist hele
wijze vrouwen. Hun nieuwe buurvrouw weet
van alles over kruiden, de maanstanden
en hoe krachtig sommige stenen wel niet
kunnen zijn.
Tijdens hun avonturen ontmoeten ze
een oude man die in het bos woont. Een
verdrietige oude man, want het lied van
de natuur is verdwenen. Met de hulp van
de kennis van de heks gaan de kinderen
proberen de man te helpen. Daarbij krijgen
ze de hulp van een grommende kanarie,
een piano spelende zwarte kat en een
kikker met heel vreemde gewoontes.

Vanuit verschillende fragmenten uit het
verhaal was te zien dat het een heerlijk
vlot, voor de jeugd geschreven verhaal is.
Het heeft dan ook een officiële CITO AVI
classificatie van M6 gekregen, geschikt voor
kinderen tussen de zeven en tien jaar. Maar
ik denk stiekem dat veel volwassenen ook
wel zullen kunnen lachen om de avonturen
van Elsa en Arne. Het lijkt mij een bijzonder
leuke manier om kinderen op een speelse
wijze kennis te laten maken wat échte
hedendaagse heksen zijn en doen. Ik deel
een klein stukje met jullie:
Een dag later sluipen de kinderen door de tuin.
Ze willen de buurvrouw nog eens van dichtbij bekijken.
Voorzichtig gluren ze door de heg.
Hun hart klopt in hun keel.
Weer zien ze een vrouw met lang, donker haar.
‘Haar kleren zien er best vrolijk uit’, fluistert Elsa.
‘En ze heeft helemaal geen punthoed op’, zegt Arne
verbaasd.
Zijn zus schudt haar hoofd.
‘Deze mevrouw is veel te mooi, de heks heeft vast
visite.’
‘Dat denk ik niet’, zegt Arne ademloos.
‘Zie je die zwarte ketel in haar handen?’
Elsa’s ogen worden groot.
‘Een echte heksenketel!
Daarin koken heksen vast vieze soepjes.
Misschien wel met pissebedden en vleermuizensnot!’
De vrouw hangt de kookpot boven een vuurtje.
Arne buigt verder naar voren om haar nog beter te
bekijken.
Op dat moment begint zijn neus te kriebelen.
Hij probeert zich er tegen te verzetten, maar... dat lukt
niet!
‘HATSJIE!’ klinkt het heel hard.
Elsa springt van schrik overeind, precies tegen Arne
aan.
Daardoor verliezen ze allebei hun evenwicht.
Onder het geluid van brekende takken vallen ze door
de heg.
Snel proberen ze overeind te krabbelen, maar.... ze zijn
te laat!
‘Oh nee!’, gillen de kinderen.
De mevrouw komt op hen af.
‘Wat komen jullie hier doen?’, vraagt ze.
‘Eeeehhh, sorry het spijt me, ik moest niesen!’, stamelt
Arne.
‘Stop ons alstublieft niet in de kookpot!’
Maar de heks kijkt hen vriendelijk aan.
‘Ik ben Vevina en wie zijn jullie?’
‘Arne en Elsa’, antwoordt Elsa, terwijl ze overeind
krabbelt.
‘We wonen hierachter.
U bent dus de nieuwe... eh... hek... eh...
achterbuurvrouw.’
‘Ja, ik ben jullie achterbuurvrouw én een heks’,
glimlacht
Vevina.
‘Eigenlijk ben ik dus jullie buurheks!

De schrijfster, Wendy, heeft er voor gekozen
om datgene dat het boek probeert uit
te dragen ook in de praktijk te brengen.
Zo zal de lancering van haar boek op 23
maart ondersteund worden door allerlei
buurheksen. Vooraf bestelde boeken
kunnen op deze dag namelijk door kinderen
en ouders opgehaald worden bij een hele
reeks aan buurheksen in Nederland en
zelfs België. Zo kunnen de kinderen en hun
ouders meteen kennis maken met een
echte buurheks, wat natuurlijk een hele
magische dimensie aan het verhaal geeft.
Voor meer informatie over ‘De buurheks en
het lied van de natuur’ kun je terecht op
www.buurheks.nl

~Raymond Brettschneider

Natuurlijk geverfde eieren
Merry meet, creatieve geesten!
Je kan er eigenlijk bijna niet omheen in een Ostara nummer: eieren. Zelfs tegenwoordig
komen eieren nog prominent voor in verschillende geloofsovertuigingen rond deze tijd.
Een ei is dan ook een bijzonder symbolisch iets. Het schept leven, het verbergt iets, het is
een belofte, het is een rijkdom… het is soms verstopt.
Deze uitgave wil ik graag eieren verven op een creatieve manier met natuurlijke
grondstoffen. Het standaard eieren versieren kennen we bijna allemaal wel. Met een klein
molentje je ei laten ronddraaien en er met verf of stiften allerlei patronen op schilderen
en tekenen. Maar je kan er nog veel meer mee. In dit stukje wil ik samen met je kijken
naar het ontwikkelen van natuurfoto's op je eieren, op een volledig natuurlijke manier.

Wat heb je nodig?
• Eieren, liefst wit, hard gekookt
• Oude panty
• Takjes van kruiden, blaadjes, platte
bloemetjes, etc.
• 1 rode kool (blauw en paars)
• 1 biet (rood en roze)
• Azijn
• Glazen potjes, glazen of schaaltjes
waar je de kleurstof in kan doen en de
eieren in kan onderdompelen.
• Optioneel: Nietjes / tie wraps

Kleurtjes voorbereiden

Het maken van de natuurlijke kleurstoffen
vraagt enige voorbereiding. Houdt hier
rekening mee wanneer je dit wilt gaan
doen. Je kan natuurlijk minder natuurlijke
kleurstoffen gebruiken… maar dat zou wel
een beetje zonde zijn.

Blauw/Paars

Voor het maken van de kleurstof voor blauw en paars
nemen we een pan, 2 liter water, een ¼ kop azijn en een
fijngehakte krop rode kool. Breng het water en de azijn
aan de kook en voeg de gehakte kool toe. Zet er een
deksel op en laat dit heel zachtjes een paar uur pruttelen
en kijk af en toe of de kleur al intens genoeg is. Giet af
door een vergiet en vang de kleurstof op in de glazen
potjes of schaaltjes (let op, gebruik gerust plastic, maar
houdt rekening met een nieuwe kleur van je potjes. Het
zal er niet meer uit gaan!)
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Rood/Roze

Voor het maken van de rode/roze
kleurstof doen we bijna hetzelfde, maar
dan met de rode biet. Hiervoor gebruiken
we 1 liter water en een kwart kop azijn.
De azijn helpt de kleurstof eruit te trekken
en na het kleuren te fixeren op het ei,
gebruik de voorgeschreven verhoudingen
voor het beste effect. Een paar uur laten
pruttelen, controleer af en toe de kleur en
giet het dan af door een vergiet of zeef in
de potjes voor de kleurstoffen.

Maak die eieren!

Nu komt het leukste stukje, het echt
versieren van de eieren. Neem de oude
panty en knip deze zo in stukken dat je in
elk afgeknipt deel een ei kan stoppen. Let
op, er moet een knoop in komen om de
panty dicht te houden. Niet handig met
knopen? Een goed geplaatst nietje of tiewrap werkt ook om de panty op zijn plaats
te houden.
Plaats je takjes, blaadjes of bloem zo op
het ei dat het met de bovenkant op het
ei zit. In het geval van een bloem, de kop
op het ei. Stop het ei in de panty en trek
die er goed strak om heen. Let op, als je
het te losjes doet krijg je alleen een hele
vage print. Dit vraagt wat experimenteren.
Knoop de panty dicht (of gebruik een
nietje of tie-wrap).
Als je je eieren allemaal hebt voorbereid,
dan kan je ze gaan kleuren.
Leg je eieren in de potjes met de kleur die
je hebben wilt, zorg ervoor dat ze goed
onder staan. Laat ze er minstens een half
uur in zitten, je krijgt dan een lichte tint.
Hoe langer je de eieren in de kleurstof
laat liggen, hoe donkerder de kleur wordt.
Tevreden met de kleur? Haal ze eruit.

Nu een heel belangrijk iets voor een mooi
resultaat, laat het ei rustig opdrogen voor
je de panty verwijderd. Ben je gehaast,
dan kan de nog natte kleurstof over je
mooie print heen druipen. Als je de panty
verwijderd hebt, is je ei klaar.
Geef je hem een mooi plekje?

- Raymond Brettschneider

Steve Hubback
Voor de eerste editie van Eik-en-blad mocht ik Steve
Hubback interviewen. Steve is een muzikant en smid uit
Wales. Hij treedt door heel Europa op als percussionist.
Hierbij gebruikt hij verschillende soorten instrumenten,
drums, gongs, cymbalen en andere slaginstrumenten.
Hij werkt samen met verschillende andere artiesten.
Daarnaast maakt hij zijn smeedwerk voor zichzelf en om te
verkopen.

We spraken in zijn werkplaats over zijn passie voor muziek en vooral smeden.
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We spraken in zijn werkplaats
over zijn passie voor muziek en
vooral smeden.
In zijn werkplaats staat en
hangt een aantal werkstukken
zoals zijn drumstel, gongs,
klankschalen, een aantal
prachtige mobielen en nog
veel meer.
Wat maak je als smid?

Ik maak instrumenten zoals gongs,
cimbalen en andere percussie
instrumenten. Daarnaast maak ik
mobielen, sculpturen en af en toe
sieraden.
De sculpturen zijn vaak een combinatie
van hout en metaal en geschikt voor
buiten. Soms hebben de objecten ook
een dubbele functie en bijna altijd speelt
de klank er van een rol, bijvoorbeeld bij
de mobielen die geluid maken als ze in
beweging komen.

Waarom ben je met smeden
begonnen?

Ik ben met smeden begonnen in 1990 uit
pure noodzaak. De instrumenten die ik
wilde hebben waren bijna niet verkrijgbaar
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en peperduur. Ze werden door slechts een
paar mensen in Europa gemaakt. Voor
mij was de enige mogelijkheid om te leren
hoe ik ze zelf kon maken.

Heb je een opleiding gevolgd?

Geen formele opleiding. Ik ben zelf
begonnen met experimenteren en zoeken
naar wat voor mij werkte.
Waar ik destijds werkte was ook een
Noorse smid aan het werk en die heeft
mij wel veel advies gegeven over hoe
ik dingen kon doen. Later heb ik in
Denemarken leren lassen.
In de loop van de tijd leer je hoe je het
beste kunt werken. Dat houdt ook in
dat je leert veilig te werken. Je maakt
toch gebruik van hitte met kolen of gas,
er komen schadelijke dampen vrij en
smeden kan heel belastend zijn voor je
spieren en gewrichten.

Welke metalen gebruik je?

De metalen die ik veel gebruik voor
muziekinstrumenten zijn messing, brons
en aluminium, voor sculpturen meestal
roestvrij staal, en voor sieraden messing,
koper en zilver. Elk metaal heeft zijn eigen
energie, eigen geluid en eigen sfeer. Brons
en koper zijn zeker materialen met een
bepaald gevoel en meestal weet ik van

Mijn werk wordt vooral geïnspireerd door de natuur en
door de klanken die ik wil oproepen

tevoren welk materiaal ik wil gebruiken
voor een instrument of een sculptuur.
Ik experimenteer met de klanken die
een bepaald metaal maakt, de dikte
en bewerking van het instrument maken
hierbij ook uit. Daarnaast is het een
uitdaging om met allerlei vormen te
werken, ook dat beïnvloed de klank.
Elk metaal heeft ook zijn eigen manier
van verwerken. RVS is hard en daardoor
moeilijker te verwerken dan brons dat veel
zachter is. RVS is wel weer heel sterk en
geschikt voor bijvoorbeeld sculpturen die
buiten komen te staan.
Op dit moment werk ik aan getunede
gongs van aluminium omdat dat metaal
lichter is en daardoor makkelijker mee
te nemen naar optredens. Een ander
voordeel van aluminium is dat gerecycled
aluminium makkelijk te verkrijgen is.
Afhankelijk van het materiaal kiest ik de
bewerkingstechniek, veel wordt koud
gesmeed, maar dat kan niet altijd en is bij
bijvoorbeeld RVS ook erg zwaar.

Waardoor wordt jouw werk
geïnspireerd?

Mijn werk wordt vooral geïnspireerd door
de natuur en door de klanken die ik wil
oproepen. Ik gebruik meestal organische
vormen. Vaak zijn dit cirkels, maar juist ook
het opzoeken van andere vormen voor
gongs vind ik een uitdaging. Hierbij kun je
denken aan schelpvormen, maar ook de
drakenvleugels of de rituele gong met de
hoorns.
Verschillende tijden en culturen hebben
invloed op wat ik maak. Ondermeer de
noordse cultuur heeft invloed op mijn werk
maar ook het oosters gedachtengoed
over de energie die ontstaat als je muziek
maakt.
Een aantal werken is ontstaan door een
droom waarin ik het werk zag. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de metalen draak die
voor op mijn drumstel staat. In de droom
zag ik een man spelen op een organische
drakenvleugel die een magisch geluid
maakte. Deze droom inspireerde mij tot
het maken van een draak die ook een
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heel bijzonder geluid maakt.
Ook een instrument dat klinkt als een
ouderwets carillon is door een droom
ontstaan. Hierbij speelden het gevoel van
een middeleeuwse stad (Praag) en de
klanken van klokkenspel een rol.
Ten slotte maak ik op en in mijn mijn werk
gebruik van symbolen, bijvoorbeeld een
pentagram of een Keltisch kruis. Deze
geven een instrument of object een extra
betekenis.

Wat zou je graag nog een keer
willen maken?

Ik zou graag een beeldentuin willen
maken. Waarbij ik met metalen en
andere materialen kan werken. Ik
gebruik steeds meer hout in mijn werk.
De combinatie van hout en metaal
heeft iets krachtigs. Een voorbeeld van
een heel bijzondere beeldentuin die mij
inspireert is de Tarottuin van Niki de Saint
Phalle in Toscane (Giardino dei Tarocchi in
Capalbio).
Tot slot laat Steve nog horen hoe zijn zelf
gemaakte drumstel klinkt. Het is verbazend
hoe de klank van elk materiaal is.

- Jacqueline Kok
Informatie over Steve kun je vinden op zijn
website en Facebookpagina:
Stevehubback.com

https://www.facebook.com/Mobilesand-forged-metal-creations-by-SteveHubback-396038837497885/
Muziek van Steve op Youtube: https://youtu.
be/7fyLFaITbdI
https://www.nadiabirkenstock.com/english/
projekte-the-glow-within.html

De naam lieveheersbeestje is een
herinnering aan de tijd dat de Germanen
in Europa gekerstend werden. De
bestaande Germaanse naam voor het

Freyafugle

kevertje,
, vogel
van de godin Freya, werd verchristelijkt
tot onzelievevrouwebeestje of
lieveheersbeestje.

Ostara

minder zon en hebben we dus langere
nachten en kortere dagen. Gedurende
een equinox staat de zon loodrecht
boven de evenaar en zijn overal op aarde
dag en nacht dus even lang. Een andere
naam voor equinox is nachtevening. De
beide equinoxen zijn de enige dagen in
het jaar dat de zon precies in het oosten
opkomt en in het westen ondergaat.
Moderne heidenen vieren op deze dag
het tweede lentefeest van het jaar. Een
veelgebruikte naam voor het feest is
Ostara. Bij de druiden heet dit feest Alban
Eilir.

Een stukje geschiedenis

21 Maart vieren we dat
de lente begint. Deze dag
noemen we tegenwoordig de
lente -equinox. Equinox komt
van aequinoctium, dat is Latijn
voor ‘gelijke nacht’. Met een
equinox zijn dag en nacht even
lang. We kennen een herfst en
een lente-equinox. De lenteequinox valt dit jaar officieel
op 20 maart, om 22.58 uur.
Deze equinox heet officieel
aequinoctium vernum.
De aarde draait in een jaar om de zon.
Omdat de aarde iets gekanteld is, 23,5
graden, kennen we seizoenen. In onze
zomer is het noordelijk halfrond naar de
zon gekeerd en schijnt de zon meer op
ons halfrond. Onze dagen zijn langer
en de nachten korter. Op het zuidelijk
halfrond is het dan winter. Tijdens onze
winter is het omgekeerd en krijgen wij
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Ostara is genoemd naar de godin Ostara.
Als we in de boeken duiken is het vrij lastig
om iets over haar te vinden. Er is maar een
historische bron waarin zij genoemd wordt
als godin. Deze bron is een geschrift van
de monnik Bede (Beda). Dit is een monnik/
schrijver die in de 7-8e eeuw in Engeland
leefde. Engeland werd in die periode
deels bewoond door Angelsaksen die,
vanuit wat nu Duitsland en Nederland,
is naar Engeland waren getrokken. Ze
namen hun gebruiken en geloof mee.
Bede beschreef in zijn ‘De Temporum
Ratione’ de maanden van het jaar en
april heet daarin Eosturmonath, maand
van Eostre ofwel Ostara. Hij beschrijft dat
de naam van de maand is afgeleid van
de naam van een godin, Eostre, wiens
feest in deze maand gevierd wordt.
Er is nog een oude bron die april dezelfde
naam geeft. In de tijd van Karel de
Grote heette april Ôstarmânôth. Vraag is
natuurlijk of hiermee de godin bedoeld
wordt of dat dit destijds al een bekende
naam was voor het paasfeest, zoals het
nu ook in Duitsland Ostern heet en in
Engeland Easter.
In de meeste geschriften uit die periode
heette april Paschalmânôth, Paschal is
de naam voor Pasen, maar het is niet
ondenkbaar dat Ostern ook toen een
naam was die gebruikt werd voor Pasen.
Dit houdt wel in dat een eventueel
heidens Ostarafeest niet rond de lenteequinox gevierd werd, maar in april. De

maand maart was volgens Bede bij de
Angelsaksen vernoemd naar de godin
Rheda (Hrēþe).
Dan hebben we nog Jacob Grimm,
welbekend van de sprookjes die hij samen
met zijn broer schreef. Hij had grote
interesse in mythologie en schreef ook
over Ostara als godin. Hij beschrijft een
aantal mogelijke oorsprongen van het
woord Ostara. Daarin stelt hij onder meer
dat het is afgeleid van het Germaanse
austa of austra, later ostar. Dit zou duiden
op het oosten, uit het oosten, in het oosten
of van het oosten. In het Oudengels is
dit éaste. In het oosten komt de zon op,
begint de dageraad austrōn of aušrà. Wat
zou aangeven dat Ostara een godin was
van nieuw begin, lente, vruchtbaarheid,
een dageraadgodin, aldus Jacob Grimm.
Er zijn nog een paar meer etymologische

verklaringen van de naam waarbij
gedacht wordt dat het verwijst naar glans
of naar het gieten van water.
Als we Jacob Grimm volgen in zijn
redenering dat de naam afkomstig is
van Austra (oosten), kan Ostara ook
in verband gebracht worden met
Austriahena, de Romeins-Germaanse
matronen of moedergodinnen waarvan
votiefstenen zijn gevonden in Duitsland.
Het is echter nooit door historici bewezen
geacht dat Ostara en Austriahena van
een gelijke bron stammen.

Over paasvuren, hazen en eieren

De laatste jaren liggen ze letterlijk en
figuurlijk onder vuur... de paasvuren in
noord en oost Nederland. Ze zouden te
vervuilend zijn en voor te veel overlast
zorgen in de andere delen van Nederland.
Nu ben ik zelf een rasechte Twentse en
het paasvuur is voor mij altijd een magisch
iets geweest. Bij ons in het dorp werd het
vuur aangestoken door de pastoor met
een fakkel die was aangestoken aan
de paaskaars in de kerk. Ik heb dat altijd
een beetje vreemd gevonden, want het
paasvuur voelde voor mij als een veel
ouder iets waar de kerk eigenlijk niet zo
veel mee te maken had.
Er zijn verschillende ideeën over waar
het gebruik van het aansteken van een
groot vuur met Pasen vandaan komt.
En een deel van deze verklaringen gaat
inderdaad terug naar de tijd voor het
Christendom. Het zou symbool staan voor
het einde van de winter, de lichte en
warmere tijd heeft de winter verslagen.
Alles kan weer gaan groeien. Mensen
dansten in een grote kring om het vuur
terwijl ze elkaars hand vasthielden. Als de
paasvuren uitgedoofd waren was het hier
en daar gebruikelijk dat het vee door de
as van het vuur liep om een vruchtbaar
jaar te bedingen. Of de as van het vuur
werd uitgestrooid over de akkers. Soms
wordt ook een pop in het vuur verbrand.
Op sommige plekken staat deze pop
voor Judas, die Jezus met Pasen heeft
verraden, maar in andere gebieden staat
deze pop voor de winter die verslagen is.
De vuren werden vaak ontstoken op
heuvels, zodat ze in de wijde omtrek te
zien waren. Nu is ons landje niet heel
rijk aan heuvels die van verre zichtbaar
zijn, maar er zijn toch een paar heuvels
in Nederland met de naam Paasberg,
waaronder in Twente en Gelderland.
Hazen die eieren rondbrengen is op zijn
minst bijzonder. Toch staan de winkels in
deze periode vol met chocoladehazen
die tasjes met eieren meedragen om
te verstoppen in het veld. De eieren
zijn eenvoudig verklaarbaar. Eieren
staan in verschillende culturen symbool
voor vruchtbaarheid, geboorte van

nieuw leven en zijn daarom een heel
mooi symbool voor de lente waarin
spreekwoordelijk alle vogeltjes een ei
leggen. Bronnen dat in ‘onze’ gebieden
eieren deze rol speelden in het leven
van de heidense volken zijn er niet, dus
we moeten het doen met wat andere
geloven en culturen ons leren over eieren
en hun symboliek.
De symboliek van de haas is ook al oud.
In middeleeuwse schilderijen zijn hazen en
konijnen een dankbaar en veelgebruikt
symbool. In de antieke oudheid waren
hazen en konijnen symbool voor
vruchtbaarheid, niet zo vreemd als je
de huidige gezegdes over konijnen, hun
voortplantingsgedrag en hun aantallen
nakomelingen beschouwt. De Grieken
zagen hazen als metgezel van de godin
van de liefde en seksualiteit, Aphrodite.
Aphrodite zou de Griekse tegenhanger
zijn van Ishtar of Inanna. Er zijn ook
mensen die pleiten voor een link tussen
Ishtar en Ostara, maar die verbinding kan
niet gesterkt worden met overtuigende
bronnen.

Hazen en konijnen zouden
geassocieerd worden met
verschillende maan- en
vruchtbaarheidsgoden en
godinnen. In het Egyptische
Dendera staat een oud
tempelcomplex waar een inscriptie
is met een godin met het hoofd
van een haas. Haar naam is Unut
of Wenut. In vroeg Egyptische
afbeeldingen is zij een slang, later
krijgt ze het lichaam van een vrouw
en het hoofd van een haas.
In Chinese, Boeddhistische en inheems
Noord Amerikaanse verhalen is er een
verbinding tussen de maan en het konijn
of de haas. Volgens legendes maakt
het konijn het levenselixer en mengt het
medicinale kruiden bij de volle maan. In
het Sanskriet heet de maan śaśaŋka, vrij
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vertaald ‘datgeen wiens teken een haas
is’. Volgens Chinezen en boeddhisten is
in de maan een tekening van een haas
of konijn te zien die in een vijzel kruiden
fijnstampt. Vlak voor de astronauten
van Apollo 11 de eerste stappen op de
maan zetten kregen ze vanuit Houston
de vraag uit te kijken naar een meisje dat
verbannen was naar de maan en daar
al 4000 jaar woonde volgens Chinese
verhalen samen met een konijn. Ook
de Maya’s en de Azteken kenden een
maankonijn.
In de Christelijke symboliek zijn er
meerdere visies op de haas. Enerzijds is
het een negatief symbool want volgens
het Oude Testament is het een onrein dier.
Ook staat het symbool voor ongeremde
seksualiteit. Aan de andere kant is het
positief: de haas is een dier dat bijna
onmogelijke paden bergop kan nemen
en dat zo laat zien dat de weg omhoog
soms zwaar en moeilijk is, maar dat je door
volharding je doel (in de middeleeuwen
was dit doel de liefde van en voor God
en Jezus) kunt bereiken. In een beroemde
afbeelding van Maria en kind Jezus speelt
Jezus met een haas. Ook zijn er wijn en
een mand met brood in het schilderij.
Hierin zouden de wijn en het brood duiden
op het Laatste Avondmaal en de haas,
symbool van vruchtbaarheid en leven, op
de wederopstanding. Deze rol, symbool
van vruchtbaarheid en leven, maar ook
van seksualiteit, spelen haas en konijn
vaak in middeleeuwse kunst.
In Europa, onder meer Duitsland,
Frankrijk en Engeland, vind je in kerken
en op schilderijen afbeeldingen van drie
hazen die als een soort molenwieken
met elkaar verbonden zijn. Dit symbool
doet sterk denken aan de triskele. Dit
driehazenbeeld zou staan voor drieeenheid.
Afhankelijk van je cultuur, traditie of
geloof kun je aan deze drie-eenheid
verschillende invullingen geven. Niet
alleen in Europese symboliek vinden we
hazen en driehazen-afbeeldingen, ook in
Azië, onder meer in China en Mongolië.

Bij moderne druïden is de shamrock
of driebladige klaver een veel gezien
symbool bij het tweede lentefeest Alban
Eilir, net als bij St Patricksday dat op 17
maart, dus vlak bij de lente-equinox,
gevierd wordt. Volgens de christelijke
kerk staan de drie klaverbladeren voor
de drie-eenheid, maar deze drievoudige
symboliek is ouder dan het Christendom.
Fijne lentenachtevening, equinox, Ostara,
Alban Eilir!

- Mar Jolein
Bronnen/meer lezen:
De acht jaarfeesten - Joke en Ko Lankester
The stations of the sun - Ronald Hutton
Ostara, Eostre, Eostar – GardenStone
De Temporum Ratione – Bede
Deutsche Mythologie - Jabob Grimm
www.druidry.org
www.wikipedia.org
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Hoop
Alleenstaande moeder is het meest juiste woord voor mij ... Hoewel ik niet alleen sta voel
ik me regelmatig alleen.
Heb drie puberzonen die soms niet luisteren, ik vraag me af of ik wel een goede moeder
ben. Mijn zus dat is een goede moeder zeg ik tegen mezelf, jij rommelt maar wat aan
verwijt ik mezelf!! De laatste weken na Yule waren donkere weken in mijn hoofd ....
Van alles kwam op mijn pad alles had een trigger in zich, maar ik overleefde het, en
nam mijn lessen. Vorige week werd het weer lichter, voelde me stukken beter... totdat
een vriendin die ik al 19 jaar ken, op de meest bizarre manier een dolk in het hart van
onze vriendschap stak .... als de gestoken persoon haper ik, geen tekst had ik, helemaal
niets ... En ja het laatste jaar was al heel moeizaam verlopen, en omdat mijn zus mij
een grotere sociale kring en veel geluk toewenst, had ze mij aangemoedigd om haar
toch te bellen. Dat deed ik, en met een steek nam ze het leven uit onze vriendschap,
verslagen was ik... ik zat op de grond, met de overleden ziel van onze vriendschap in
mijn handen... Vanmorgen belde mijn zus, ze probeerde me te verlichten, maar ook te
vertellen dat mijn kinderen hier niets aan kunnen doen, ik was nogal geïrriteerd door
alles wat ze deden, maar eigenlijk was het puur verdriet omdat ik even aan ieder aspect
van leven twijfelde ... Mijn zus probeerde bij mij binnen te dringen en troost te bieden,
maar ik was boos, en intens verdrietig... Zus zei: je bent een sterk en mooi mens en ik
antwoordde boos: en wat heb ik daar aan, dat je dit zegt? Tenslotte zag ze een boot met
mijn naam erop, ze zei: oh ik denk meteen aan een huwelijksboot, en zelfs daar kon ik
niet volwassen op reageren, mijn kleine ziel had de totale controle. Ze hing op met de
woorden sterkte met alles en ik brak... ik bleef huilen, de hele dag... tot ik tot twee keer
toe iets tegen kwam met Ostara erop... nieuw leven.... “soms sterft iets af, om uiteindelijk in volle bloei te komen,” las ik... Dat gaf me hoop, verdrietig begraaf ik het levenloze lichaam van de vriendschap en bedank het, en stap weer terug mijn leven in. En
uit de dood van een vriendschap in mijn leven, zal er nieuw leven opbloeien, een nieuw
leven met de liefde van mijn leven ... maar eerst maar het feest van Ostara vieren het
feest van hoop en nieuw leven!  

Rubia~Pauline 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Buiten de grenzen

17 december
2018, Ixtlan del
Rio, Mexico
Na een hobbelige rit achter op
een pick-up truck, volgeladen
met mensen, koffers en spullen,
zijn we aangekomen op het
gedeelte van de berg waar het
kampement, de keuken en de
ceremoniële Kiva zijn.

Philip van der zee

Dit jaar zullen er minder mensen aanwezig
zijn omdat de vakanties nog niet
begonnen zijn en de ceremoniële dagen
doordeweeks zijn.
De zonnewende verander je niet even.
Het is even wennen. De laatste dagen
heb ik veel vertrouwen gevoeld, de
aanwezigheid van spirits en energieën
door me heen voelen stromen. Nu voel ik
de spanning. Ik voel de aanwezigheid van
heel veel spirits hier op de berg en in en
rond de Kiva. Ik voel nu weer de spanning
dat er iets van mij verwacht wordt en ik
weet niet wat. Ik weet dat ik me aan het
proces moet overgeven. Maar het is niet
alleen overgave. Het is ook een stuk focus.
Vorig jaar werd mijn doedelzakspel
bijzonder gewaardeerd en de chief,
Heriberto zei dat het de spirits van onze
Euro-pese voorouders roept. Nu wil de
kleine bourdon niet en nu boven op de
berg geeft het riet in de speelpijp ook
vreem-de geluiden. Mogelijk vraagt Spirit
iets anders van mij.
Het me door de angst laten mee voeren
leidt nergens toe. Dat gaan we niet laten
gebeuren.

Alles is altijd weer anders. Het is onmogelijk
een ervaring die geweest is opnieuw
te beleven. Vaak in het dagelijks leven
vooral wanneer het een sleur wordt dan
zien we de veranderingen niet meer. Soms
kan het leven uitermate eento-nig zijn. Het
echte leven is anders.
Ik zit nu in mijn tent, een geel blauwe
tent die ik net als vorig jaar deel met Milo
Yellow Hair een spirituele Lakotaman van
het Pine Ridge reservaat, South Dakota.
Vorig jaar hadden we even een stevige
botsing met elkaar maar daarna draaide
alles weer en konden we het erg goed
met elkaar vinden. Vaak liggen we dubbel
van het lachen!
Vandaag achter op de pickup-truck
was ik met Janke en Raquel, twee
Nederlandse vrouwen die zeer betrokken
zijn en veel werk doen voor de organisatie
van de Kiva in Borculo, Peter uit Oostenrijk
die een deel van het jaar in Mexico
woont en een Huichol familie, een oud
vrouwtje, heel lief met een prachtige lach,
een oudere man traditioneel gekleed,
een jong Huicholi echtpaar en een
mooie jonge vrouw met een meisje van
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ongeveer anderhalf.
Boven op de berg is het vrienden
begroeten die ik vorig jaar ontmoet heb.
De spirits die aanwezig zijn maken het
in-tens. Het voelt niet alleen maar goed.
Maar de spanning maakt ook alert en
zorgt ervoor de ceremonie serieus te
nemen.
Morgen gaat het allemaal al beginnen.
Vorig jaar was er een vrouw met rapé, een
soort snuiftabak met as en andere kruiden
die in de neus geblazen wordt. Het geeft
vaak even een flinke knal, tranende ogen
en daarna gaat de geest helemaal open
en wordt helder en komt in focus.
Het is nu 17.30uur en het licht is bijzonder
mooi. De vallei is wat mistig en kleurt licht
blauw. Waar de zon ondergaat kleurt de
lucht rozig en de limestone waar we op
staan met de tenten is ook rozig gekleurd.
Het is alsof de hele atmos-feer met
zachtheid wordt gestemd.
Allesbehalve mijn doedelzak...die gaat
nog steeds tekeer als een speenvarken.
Grootmoeder Paloma/ Dove kwam nog
even langs, een kort praatje houden.
Het voelt steeds bijzonder goed haar te
spreken. Onze gesprekken zijn steeds ‘to
the point’. Het helpt bewust te zijn in het
moment. De spirits houden ons wakker en
het is goed respect te hebben.

18 december: Dag 1

De wekker ging om 5 uur af. Om 5.30 uur
waren we verzameld rond de vuurplaats
van de tezmazcal / zweethut. Ik had mijn
Vikingkleding aangetrokken om respect te
tonen aan de voorouders. Er worden een
cirkel en een kruis gemaakt. Op de vier
hoeken en in het midden worden kaarsen
geplaatst. De cirkel en het kruis worden
van vnl. tabak gemaakt. Eerst gaat de
middelste kaars aan en dan kloksgewijs
de windrichtingen beginnend in het
oosten. In het midden wordt er rond de
middelste kaars een vuurstapel gemaakt
van kleine houtjes, twee bij twee parallel
rond de brandende kaars, een vierkant
vormend of beter gezegd een ‘boter,
kaas en eieren-vorm. Alles gaat met veel
aandacht en liefde. We krij-gen stukjes

hout, koekjes en ook chocola voor het
vuur en de spirits.

19 dec. Dag 2

Ondertussen is het avond. Gisteren kwam
Milo Yellow Hair de tent binnen en vroeg
me of ik aan mijn blogspot werkte. Ik was
gestopt met schrijven. Gisteren zaten we
om 7.00 uur in de zweethut en om 9 uur
gingen we de Kiva in.
Er gebeurt zo veel op één dag en daarbij
zijn de momenten in en rond de Kiva zeer
intensief. Aan Braziliaanse India-nen uit het
regenwoud vroeg ik of ze rapé hadden
(spreek uit hape) Dat is fijn want het maakt
de geest helder en ik had gister deels
door de hoogte waarop we zitten een
lichte hoofdpijn, cocabladeren kauwen
helpt daar goed voor. Maar deze had
ik niet. De zweethutten zijn natuurlijk ook
zoals altijd intens. Vandaag kreeg ik een
klein handje cocabla-deren van Mamo
Lorenzo en dat helpt. Coca is een heilige
plant, de bladeren zijn rijk aan vitaminen.
Het is meer dan jammer dat de plant zo
misbruikt wordt.
De energie die de Kiva uitstraalt wanneer
de ceremonies plaatsvinden is enorm. Het
is regelmatig te voelen dat er een grote
spirituele golfbeweging vanuit de Kiva de
wereld in stroomt, de aarde vibreert en
het universum.
De twee Braziliaanse Indianen uit het
regenwoud waren ooit deel van een zeer
grote stam. Maar er vinden veel verzwegen genocides plaats. Er zijn er nu van
hun stam slechts 600 over. De vrouw is
de leider en bijzonder krachtig, met haar
stem, met haar ogen. Hun liederen en
dansen zijn dat ook. Er is een Inca sjamaan
uit Peru. Het is heel mooi wanneer hij
bezig is ook heel krachtig. Vandaag stond
Mamo Lorenzo te zingen in de kiva en
het was niet alleen mij opgevallen dat de
rook van het vuur in perfecte harmonie
bewoog met zijn lied.
De eerste keer dat we vandaag de Kiva
ingingen, groep voor groep... Op dag
1 zijn we 1 x met zijn allen, alle elders de
Kiva in geweest. Ik voelde ergens dat

ik het middeleeuwse welkomstlied voor
Bacchus wilde zingen en spelen en toen ik
bij de Kiva zat bedacht ik me dat ik toch
echt mijn drinkhoorn nodig had. Er moest
even iets clowneskes gebeuren om de
te serieuze sfeer die tijdens ceremonies
kan ontstaan even te breken. Dus na
de Huicholis ging ik de Kiva binnen met
een hoorn gevuld met water ... als een
dronkenman … ging ik langs de altaren en
‘eerde’ Freya, Odin, Thor, Balder en in het
midden bij het vuur Loki natuurlijk.
De tweede keer dat we de Kiva ingingen
was met zijn allen met Milo voorop. Hij giet
het water nu in de zweethut. Ik zei dat ik
kwam maar het werd me allemaal even
te veel. Het duurde ook lang en ik begon
me aan van alles te ergeren. Dus nu zit ik
achter mijn beeldscherm te typen.
Morgen is in zekere zin de grote dag. Nou
ja, zo zag ik het eerder. Ik zal morgen vast
een keer alleen de Kiva in gaan. En ja wat
ga ik dan doen? Mogelijk ‘Freya Ferro’
lied dat ik een half jaar terug gedroomd
heb zingen? Ik heb het al gezongen toen
het vuur net aan ging samen met de
Mexicanen. (zo was het ook in de droom)
Eens kijken of we de drum daar bij kunnen
aansporen. Ik zal hen vragen.
Vanmiddag heb ik een dutje gedaan.
Mijn voeten zijn nu warm gisternacht niet.
Wacht, ik maak een foto hier met de
computer want ik heb een soort zeepklei op mijn gezicht van de Braziliaanse
vrouw. Ze hebben een website... want er
is daar van alles aan de hand. De grote
ondernemingen die de aarde aan het
verzieken zijn kennen geen grenzen in hun
hebzucht, buitensporigheid en onvervalste
vernietigingsdrang. Hoe het toch mogelijk
is ten koste van alles steeds maar weer
in totale ontkenning van wat we onze
Moeder aandoen, volledige blinde
hebzucht.
Op de foto’s zie ik hoe moe ik ben... ik ga
slapen. Mijn voeten zijn gelukkig nu warm.
Soms na de zweethut willen ze maar
moeilijk warm worden. Het was een koude
nacht en ik had gisternacht geen sokken
aan. Slapen!
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Het is nu een dag na de Kiva. Vorig jaar
heb ik echt door een barrière moeten
breken. Dat was dit jaar niet het geval.
Ik vroeg me vandaag af wat het
hoogtepunt voor me was... en ik zag
allerlei beelden aan mijn geestesoog
voorbijkomen... het enige antwoord op
de vraag die ik mezelf stelde was een
langgerekt: “Wow!!!”
Er zijn zoveel prachtige gezegende en
krachtige momenten geweest. Het waren
momenten die in elkaar overgingen.
Misschien kan ik mezelf beter vragen
wat de dieptepunten waren. Maar die
vergeet ik liever. Soms mistte ik een sterke
bak koffie en soms had ik het ’s nachts
koud. Maar of dat nou een dieptepunt
was. Misschien dat mijn darmen af en
toe een dag verstopt waren. Maar dan
was het weer vertrouwen hebben in het
proces en ook in mijn lichaam. De kleine
dieptepunten die er waren, waren niet
meer dan kleine hobbels die genomen
moesten worden en hielpen in het proces.

Ik leer de laatste maand beter
communiceren met de voorouderspirits, zeer oude traditionele elders
van Europa, uit een voorchristelijke
cultuur, zeer respectvol. Vaak
moet ik ze bewust verwelkomen
in ceremonies omdat ze een respectvolle bescheidenheid kennen.
En ik voel me vereerd dat zulke
krachtige spirits mij helpen op mijn
pad.
Ze helpen en zijn gekomen om onze
wortels te vinden en nieuw leven in te
blazen.
Het communiceren met spirits is niet
moeilijk. Het is alleen moeilijk wanneer we
ons hart niet kunnen openen, wanneer
we het contact met het innerlijk kind
verloren hebben en alleen nog vanuit het
verstand kunnen waarnemen. We kun-nen
dan denken zeer intelligent te zijn maar in
wezen zijn we slechts gevangen, of erger
nog, slaven van ons intellect en de wereld
waarin we zijn opgegroeid. Verbeelding
is zoveel meer dan fantasie. Wanneer we

met ons hart kunnen dromen dan zien we
verder dan de driedimensionale wereld
waarin we (ook) leven.
We kunnen beginnen met simpele ja en
nee vragen en daarna kan er al snel een
communicatie op gang komen. Dankzij
jarenlange deconditionering, die ik nodig
had, kan ik nu beter communiceren.
Ik heb een staf gemaakt in Lier, thuis om
mee naar Mexico te nemen. Deze moest
klein zijn en in mijn koffer passen.
Dit keer moest het geen taxus zijn. Omdat
de taxus behalve met leven ook altijd
een connectie met dood heeft. De spirits
brachten eerder ook hazelnoten naar
de yuwipiceremonie, zo voelde het voor
mij. De staf heb ik van hazelaar gemaakt,
twee lijnen spiralend er omheen, één rood
en één zwart. Tijdens de Kiva begreep ik
waarom deze kleuren. Ik bewandel beide
paden, de rode weg, het heilige pad
van het leven maar ook het pad van de
heilige clown, waar de zwarte lijn voor
staat, in harmonie met elkaar.

Iedere dag zijn we één keer per ‘volk/
familie’ de Kiva in gegaan. Iedere dag zijn
we ook één keer met alle elders de Kiva in
gegaan.
Op dag twee was de energie van
alle elders zeker heel gefocust,
geconcentreerd en serieus op een
prettige manier. Maar nadat de vierde
groep op deze wijze de Kiva in ging
voelde ik dat er iets anders van mij
verwacht werd. Het was nodig dat even
alles anders ging. Dus besloot ik mijn
zwarte pad in te zetten, de weg van de
heilige clown.
Ik vulde mijn hoorn met water en als
een dronkenman zwabberde ik de Kiva
binnen. Sowieso horen we slingerend als
een slang de Kiva binnen te gaan dit als
respect naar de Spirit, Moeder Aarde en
spirits die in de Kiva aanwezig zijn.
Bij het oosten groette ik Freya met een
beweging haar grote borsten aan te
duiden. Bij het vuur groette in vriend Loki,
de grote heilige vuurclown. In het noorden

groette ik Odin... het was grappig en ook
krachtig.
Na mijn optreden konden de volgende
elders weer op de volle aandacht van de
aanwezigen rekenen en dieper gaan.
De twee Braziliaanse Indianen die
aanwezig waren... De vrouw had
een enorm sterke persoonlijkheid,
aanwezigheid en liefde. De man die bij
haar was minder opvallend maar wel
ook chief, waar ze een ander woord
voor hebben. Wanneer zij rond het vuur
dansten dan was dit zeer harmonieus
en krachtig. Ik heb de Kiva-dagen goed
contact met hen gehad ook dankzij
Pedro die met hen was en hen vertaalde.
Op dag vier heb ik de chief mijn mooie
Viking-jas gegeven. Ik kan de jas nog
steeds missen. Het was een erg mooie jas,
had veel waarde voor me. Maar de Kiva
, dit was mijn vierde keer ( twee keer in
Nederland , twee keer in Mexico) vroeg
om een offer. En het is goed om iets waar
je veel waarde aan hecht weg te geven.
Hij was er bijzonder blij mee en erg van
onder de indruk. Ik hoop dat ze naar de
Kiva in Nederland kunnen komen. Ze willen
dat graag!
Nou ja, dat was het weer even voor nu. Ik
ben heel blij nu in een hotel te zijn, goed
gedoucht te hebben. Ik ben erg moe.
Ik deel de kamer met Hugo die weinig
Engels spreekt en ik weinig Spaans. Ik zal
goed slapen vannacht!
En dat deed ik. Vanmorgen lieten de
spirits me zien kleine containers te maken
van vlierhout, het merg te gebruiken als
offerstof. Ook te kijken of ik een kleine
blaashoorn ervan kan maken, een nieuwe
jas zelf te maken van een deken mogelijk of van geruite stof, rood is mooi,
ook wortels van bomen te gebruiken. De
heilige kracht van bomen ligt soms onder
de wortels...
Oké, even terug naar dag 3 en hoe ‘Spirit’
me heeft voorbereid. De ingang van
de Kiva is op het oosten. De Kiva is een
circulaire ruimte, twee meter diep gezien
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vanaf de verhoging die voortgekomen
is van de grond die verwijderd is. Er zijn
5 altaren in de Kiva, 4 voor en op de
windstreken en één in het midden voor
het sacrale vuur. In deze Kiva stond er ook
een kruis- altaar in het zuid-oosten. Er zijn
veel tradities in Mexico die een mengvorm
met het christendom heb-ben gevonden
en in mijn ogen nog 100% sjamanistisch
zijn. Door het accepteren en integreren
van het christendom dat opgedrongen
werd konden tradities overleven.
Dus wanneer je de Kiva binnen gaat dan
daal je af, een lichte helling. Deze behoor
je traditioneel gezien kronkelend als een
slang te nemen.

Ik kan niet vertellen hoe bijzonder de
Mamo’s uit Colombia zijn. Ze zijn de
Elder-brothers. Mamo Lorenzo van
de Arhuaco beschouw ik als mijn
grootste leraar. Het meeste dat ik
van hem leer gaat zonder woorden,
via het hart en het maakt niet uit of
hij naast me zit of aan de andere
kant van deze mooie planeet.
Mamo Lorenzo liet me het zuivere spirituele
water zien. Als ik het vertel, ik weet zeker
dat wanneer je dit leest en begrijpt met
je hart, dat je het kent, de essentie van
water. Het is Heilig.
Vaak gebruiken we mede, de gouden
honingdrank, de godendrank gebrouwen
met honing in onze ceremonies. Maar
het is goed om te weten dat het gebruik
van wijwater in de Katholieke kerk van
de Keltische, Druïdische tradities komt.
Het gebruik van de koeienhoorn is tevens
zeer oud in onze Europese tradities,
zelfs al paleolithisch. Kijk naar ‘Venus
met de hoorn’. Ze heeft een hoorn met
13 inkepingen voor het vrouwelijke, de
vrouwelijke cyclus en de 13 manen van
het jaar.
Dus het gebruik van de hoorn en het
water als sacrament is essentieel en juist
om onze Europese wortels te vertegenwoordigen.
Aan weerszijden van de afdaling in de
Kiva zijn twee speciale plekken, links voor

de maan en rechts voor de zon. Aan de
zonnekant staat de grote ceremoniële
drum, eromheen de zangers (m/v).
Aan de linkerkant zitten de maanvrouwen,
de vrouwen die in hun cyclische
ceremonie zijn.
Op dag twee zag ik de Amazone,
Braziliaanse vrouw, ook de maanvrouwen
zegenen, wat mij bijzonder raakte en iets
in mij deed bewegen.
Vandaag legde Heriberto, de chief van
de Kiva mij uit wat Amazone betekent:
de zone, het gebied van de Ama’s
, de vrouwelijke chiefs. En geloof mij
deze vrouw was een chief. Ik zal al mijn
overredingskracht inzetten om haar te
laten uitnodigen naar Nederland te
komen. Desnoods start ik een ‘Go fund
me’ actie.
Deze vrouw haar leven wordt bedreigd
omdat zij het opneemt tegen grote
verwoestende en roekeloze bedrijven die
niets ontziend zijn in hun dood en verderf
brengende mechanismen.

Dag 3, eerste ronde:

Sterk gefocust met hoorn, staf, doedelzak
en tas van Mamo met benodigdheden
ging ik de Kiva binnen, respectvol lopend
in een slangenbeweging.
In de Kiva: eerst vulde ik de hoorn met
water en daarna richtte ik me tot het
oosten en vroeg de drummers (zon) een
ritme te geven dat ik aangaf. Daarna
zette ik mijn Freya-lied in dat tot me
gekomen is in een droom en nodigde
ieder-een uit mee te zingen. Knielend op
één knie offerde ik een paar druppels
water aan het altaar van het oosten.
Vandaar uit ging ik langs de vijf altaren
steeds een paar druppels water offerend
in een stil gebed, de mysterieuze liefdevolle kracht daar aanwezig ervarend.
Na rond te zijn gegaan gaf ik de hoorn
met water aan de maanvrouwen. Deze
vrouwen zijn vruchtbaar, leven gevend,
niet op dit moment van hun cyclus, maar
ze zijn het wel en dus net als het water:
leven gevend.
Het voelde enorm waardig, emotioneel,
mooi en het juiste om te doen. Nu ik dit
schrijf zie ik pas dat ik van de zon (de

drum) naar de aarde (de Kiva) en daarna
naar de maan (de maanvrouwen) ging.
Met de doedelzak worden veel Europese
voorouders opgeroepen en zo maakte
ik weer een ronde met een melodie die
tot me is gekomen na het neerhalen van
MH17. Ik was toen zelf met het vliegtuig
net van de Sundance teruggekomen en
dus kwam de ramp stevig bij me binnen.
Uitgeput van de reis, gevuld met spirituele
energie van de Sundance, wak-ker
van de koffie en ijs (suiker) dat ik beide
toen weinig gebruikte en stevig werkt...
aangeslagen door de moord en de
waanzin van oorlog... kwam de melodie...
Dit was de juiste melodie om nu te spelen
in de Kiva, steeds draaiend om mijn as op
het hoogtepunt van de melodie, tussen
de altaren van de 4 winden en het sacrale
vuur.
Vorig jaar was het met meer geluid en
grotere gebaren dat ik Thor, Odin, Freya,
Loki en ook Koning Arthur en zijn ridders
uitnodigde.
Dit jaar voelde een grotere zachtheid en
krachtige focus als het juiste.
In februari is de Kiva van Raices de la
Tierra, Roots of the Earth in India tijdens de
Khumba Mela. 14 t/17 februari.
Nu weet ik, sinds vandaag dat ik graag
wil gaan te meer omdat dit eenmalig zal
zijn. Er zullen mogelijk 30 elders van de
Amerika’s gaan, ook voor een pelgrimage
langs Heilige plaatsen. En natuurlijk zullen
er ook veel Indiase elders aanwezig zijn.

-
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Tarot
In het begin van mijn tienerjaren kocht ik een pakje tarot kaarten. Kort
daarvoor had ik al een boekje gekocht over de tarot en wat was ik blij
toen ik korte tijd later op een zomermarktje een pakje tarotkaarten zag
liggen. Ik kocht het pakje van mijn laatste zakgeld. ´s Avonds dook in
enthousiast in mijn “studie”. Om er vervolgens achter te komen dat de
kaarten heel anders waren dan de kaarten die in mijn boekje stonden.
Verward en teleurgesteld heb ik de kaarten weggelegd. Pas een jaar of 8
geleden viel het pakje kaarten weer in mijn handen. Inmiddels heb ik veel
geleerd over kaartleggen en kwam de herinnering aan deze gebeurtenis
boven.
Het boekje ging over de klassieke tarot, terwijl mijn kaarten
MlleLenormandkaarten waren, een inmiddels zeldzame uitgave, dus ik ben
maar wat blij dat ik ze altijd bewaard heb.
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Soorten kaarten

De kaarten die je kan vinden in de grote
arcana zijn:

De tarot

De magiër, de hogepriesteres, de keizerin,
de keizer, de hiërofant, de geliefden, de
zegewagen, gerechtigheid, de kluizenaar
(of heremiet), het rad van fortuin, kracht,
de gehangene, de dood, gematigdheid,
de duivel, de toren, de ster, de maan, de
zon, het oordeel & de wereld.

Een veelgebruikt deck is het Rider Waite
tarot. Dit is een deck dat uitgaat van
eenvoudig te begrijpen symboliek en
tekeningen. Eenvoudig is hierin een
relatief begrip, want om de kaarten te
kunnen lezen, zul je je altijd eerst moeten
verdiepen in de betekenissen van de
symboliek en de combinaties van kaarten
onderling.
Wat ik vaak hoor als nadeel van de Rider
Waite tarot zijn de “enge” kaarten, zoals
de zegewagen, de dood en de duivel.
Hoewel de dood meestal niet betekend
dat jij of een geliefde komen te overlijden,
kan het wel een hele confronterende
kaart zijn.
Wanneer dit ook voor jou een drempel
is om met tarot te starten, zou je eerst
kunnen kiezen voor een alternatief deck,
zoals het engelentarot van Doreen Virtue
of het OSHO zen tarot (zie foto).
Deze decks zijn gebaseerd op de
klassieke tarot, maar de tekeningen &
boodschappen van deze kaarten zijn
liefdevoller en minder direct.
De klassieke tarot (zoals de Rider Waite) is
opgedeeld uit een kleine arcana en een
grote arcana.
De kleine arcana bestaat uit 56 kaarten
welke zijn verdeeld onder staven,
bekers, munten & zwaarden. Ze worden
geassocieerd met de elementen:
• Staven met vuur.
• Bekers met water.
• Munten met aarde.
• Zwaarden met lucht.
•
Elk “element” bevat 14 kaarten: aas, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 & 4 hofkaarten (in
de Rider Waite zijn dat King (koning),
Queen (koningin), Knight (ridder) & Page
(schildknaap).
De grote arcana heeft 22 kaarten,
waarop menselijke figuren staan
afgebeeld. De kaarten van de grote
arcana zijn meestal genummerd van 0 tot
21, vaak met romeinse cijfers.

Orakelkaarten

Orakelkaarten zijn een prachtige tool om
op een liefdevolle maar krachtige manier
inzicht te krijgen in processen waar je je
(vaak) niet bewust van bent.
Je kan orakelkaarten gebruiken om
een legging mee te doen, waardoor je
inzicht krijgt in een bepaalde vraag of
onderwerp.
Maar je kan ook ’s ochtends een
dagkaart trekken. Om te kijken welke
energie die dag met zich mee brengt
of om duidelijk te krijgen waar jij je focus
vandaag het beste kan leggen.
Affirmatiekaarten
Er zijn heel veel decks met een prachtige
boodschap: een affirmatie.
Dit is een krachtige tool om te gebruiken.
Herhaal de affirmatie van de kaart
regelmatig en voel maar eens wat er
gebeurd.

MlleLenormandkaarten

De lenormandkaarten zijn ook een soort
tarot, maar dan met veel minder kaarten
(36 in plaats van 56). In de lenormand
komen ook de kleuren (rood en zwart) en
vormen van de bekende speelkaarten
voor: schoppen, klavers, harten en ruiten.
Elke kaart staat voor een bepaalde
thema. Een kaart zegt iets over dat
thema. Een combinatie van kaarten
geeft inzicht hoe het zit met dat thema.
Ook de kleurcombinaties en de vormen
zeggen iets over het thema waarvoor je
de kaarten legt.
In volgende edities van Eik-en-blad
ga ik dieper in op de verschillende
kaartendecks, waarvoor je ze kan
gebruiken en hoe je ze gebruikt.

De wet van aantrekking

Zoals je begrijpt zijn kaarten een hele
mooie tool om je verder te helpen. Of je
de kaarten nou voor jezelf legt of voor
iemand anders.
Je hoeft niet bang te zijn dat je
“verkeerde” kaarten pakt. Elke kaart
heeft een bepaalde energie, waardoor je
altijd een passende kaart voor de situatie
waarover je vraag gaat pakt. Dit is de wet
van de aantrekking.
De kunst is om de kaart op de juiste
manier te interpreteren. En dat leer je…….
Door te doen!

Zelf aan de slag

Ben je geïnspireerd geraakt door
bovenstaande en wil je ook aan de slag
met de kaarten ?
Dan zijn er een paar dingen van belang:
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Kaarten uitkiezen: hoe doe je dat
Ga naar een spirituele of new-age winkel.
Hier zijn vaak wanden vol met kaartensets.
Volg je gevoel. Vaak neig je naar 1 of een
paar verschillende decks. Bekijk deze op je
gemak.
Blijven er daarna nog meerdere decks
over waaruit je niet kan kiezen? Neem
dan de decks 1 voor 1 in je linkerhand. Zet
je voeten een beetje uit elkaar en ontspan
je knieën.
Concentreer je op het deck in je hand.
Zak je achterover, dit deck is (nu) niet
geschikt voor jou. Zak je voorover,
gefeliciteerd! Het deck heeft jou
gevonden.

De kaarten uitpakken

Neem rustig de tijd om de kaarten uit te
pakken. Het is een mooi moment, je gaat
kennismaken met een nieuwe tool, waar

je heel veel aan gaat hebben.
Bekijk de kaarten 1 voor 1 en voel de
boodschap.

De kaarten reinigen

In het boekje bij de kaarten staan vaak
wel tips hoe je dit kan doen. Mijn favoriete
manier is om het deck even door wierook
te halen (Witte salie of Palo Santo zijn zeer
geschikt) om het te zuiveren van ballast.
Of houdt ze even boven een kaars om de
kaarten weer op te laden, niet te dichtbij
want het is papier.

Kaarten bewaren

Om de kaarten te beschermen, kun je ze
het beste bewaren in zwart fluweel. Een
tarotzakje, fluwelen doek of kist bekleed
met fluweel zijn ideaal.
Toekomstvoorspellingen
Voor je begint met kaartleggen, nog even
dit:
de toekomst ligt niet vast! De toekomst
is onderhevig aan keuzes die jij maakt.
Kaarten kunnen dus NOOIT de toekomst
voorspellen.

1

3

De kaarten kunnen je wel inzicht geven
in de mogelijke afloop van iets, maar
wanneer jij na het leggen van de kaarten
een andere keuze maakt en in een
andere energie komt, zal de afloop
anders zijn.

Tip: Gebruik de kaarten dus alleen om
inzichten te krijgen in het verleden,
het heden en (onbewust) spelende
processen.

Voorbeeldlegging

Tot slot wil ik je graag een eenvoudige
legging geven, om mee te starten.
Je kan deze legging doen met
tarotkaarten, MlleLenormandkaarten en/
of orakelkaarten. Deze legging kan je het
beste ’s avonds doen, want het geeft
inzicht in de dag die achter je ligt:

- Sära Lyna

6

2
4

5

1: Welke energie van vandaag draag ik
nog bij me.
2: Hoe kan ik deze energie loslaten voor ik
naar bed ga.
3: Dit gebeurde er vandaag, waar ik op
dit moment even extra aandacht mag
schenken.
4: Wat kan ik doen om vandaag extra
mindful te zijn.
5: Wat kan ik doen om van morgen een
goede dag te maken.
6: Waar moet ik vannacht extra op letten
in mijn dromen.

Planten gids

Het gebruik van planten in
rituelen in de voor-christelijke Germaanse wereld
Even een korte uitleg over het woord “kruiden”.
Velen denken dan aan geurige blaadjes en
zaadjes voor het eten, maar in bijvoorbeeld de
kruidengeneeskunde wordt er al het bruikbare
plantaardige materiaal mee bedoeld. Bloem,
blad, bast, zaad, hars en wortel onder andere.
Kruiden werden gebruikt bij oogstfeesten, om te branden,
te versieren.
Olijfolie werd tijdens oogstfeesten gebruikt om beelden te
zalven.

Mythologie

In de beleving van de Germanen hield de
vegetatiekracht verband met de onderwereld. De God
verdwijnt, de winter komt en de God verschijnt, het
voorjaar is er weer. Het ontluiken en afsterven was iets
magisch.
Bomen werden geplant bij een geboorte.
Volgens de Germanen hebben ook bloemen een ziel,
net als bomen, stenen, water en sterren.
De meimaand is de tijd van de terugkeer van Wodan
van zijn huwelijksreis.
De tijd met zonnepracht en bloemenweelde. Altaren
werden versierd met bloemen.
Er werden offers gebracht bij bomen voor een gunstig lot.
De linde was de heiligste boom.
Als er een heilige boom ontschorst werd was dat een
grote zonde en er volgde een gruwelijke straf.
De navel werd opengesneden en de darm vastgemaakt
aan de boom en de gestrafte stierf een gruwelijke dood
met zijn darmen om de boom gewikkeld.
Van diverse bomen werden staafjes gesneden en met
runen gekerfd, om het lot te voorspellen.
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Paddenstoelen zouden
zijn ontstaan uit het schuim
uit de mond van Sleipnir,
Wodans paard.
De Akelei, Aquilegia
vulgare
Deze prachtig gevormde
bloem is gewijd aan Frigga
Amandelboom
Een kind is een geschenk
uit de hemel en kreeg een
geschenk mee van de
schikgodin. Ik weet niet
welke godin. Dit geschenk
waren amandelen. Denk
maar aan de gesuikerde
amandelen die bij een
geboorte gegeven
werden.
Appel Malus
Vruchten van de eeuwige
jeugd. Balder is de
appelgod. Symbool voor
de vruchtbaarheid.
Iduna zorgde voor de
appels die de Asen aten.
Fylla, een godin in dienst
van Iduna droeg ze in een
kist naar Ask, bestemd voor
de helden in Walhalla.
Iduna wordt geschaakt
door Loki en alles gaat
mis. Goden en mensen
verouderen en de goden
konden de aarde niet de
baas. Uiteindelijk kunnen
de goden met vereende
krachten Loki dwingen om
de appel terug te geven.
Sna, boodschapper van
Frigga, liet een appel vallen
voor koning Rerir. De koning
at hem samen met zijn
vrouw op en ze kregen een
kind.
Freya zond 11 gouden
appels naar Gerd, als
huwelijksgeschenk.

Appels werden ook
gegeten.
Beuk Fagus sylvatica
Gewijd aan Donar, er
werden runenstaafjes en
lotsstaafjes van gemaakt.
Een orakelboom, de wind
die door de bomen ruist
gaf de boodschap door.
Ook werd het hout gebruikt
voor het joelblok.
Veel beukennoten
betekend een lange winter.
Brandnetel
Is gewijd aan Donar, god
van de vruchtbaarheid
en het huwelijk. Het werd
gegeten en de pluk
geschiedde op heilige
plaatsen. Ik ga ervanuit
dat het niet op heilige
plaatsen werd geplukt als
het diende als voedsel.

droeg men dennentakken
in de hand.
Dennentakken werden
ook gebruikt tijdens het
Joelfeest als versiering.
Het huidige Driekoningen is
het eigenlijke einde van het
Joelfeest.
Dat ging gepaard met
boomverbrandingen.
Denk aan het gebruik in
Nederland om kerstbomen
te verbranden.
Eik
De eik was een
vredesboom.
De eikels zijn voedsel.
Onder de eik vonden de
vereringen van Donar en
Teutatis plaats.
Bijeenkomsten van de
Saksen bij deze bomen
werden later verboden.
Het was verboden om
schade toe te brengen
aan een eik.
Een Loh (loo) is een heilige
plaats in een eikenwoud.
Els
Gebruikt bij offers aan de
goden.
De eerste vrouw, Embla
werd hieruit geboren, uit
de boom getrokken door
Wodan.

Dennenboom
Tacitus schrijft over een
Dennenfeest, tanfana,
maar Tanfana is ook een
Saksische godin.
Tijdens dit Dennenfeest

Es
Als de wind in de essen
zingt,komt er vrede.
De eerste man, Ask, werd
hieruit geboren
Komt voor in het
scheppingsverhaal van het
geslacht Buri. Wodan, Vili
en Ve, de drievuldigheid. Zij
worden door Audhumla uit
een ijsklomp gelikt.
Wodan onttrekt Ask uit de
es.

Graan
Een brij van erwten,
bonen en meel was
een onderdeel van een
offermaal.
Brood en gebak werd
gebruikt als een symbolisch
offer in bijvoorbeeld een
diervorm, of een vlecht.
Ronde broden met een
gat, als een symbool
voor het zonnerad,
de seizoenen. Ook als
dodenoffer, de armring.
Gras
Heimdall kan gras horen
groeien.
Hazelaar, Coryllus avelana
Aan Donar gewijd en als
vredesboom.
Verbonden met magie en
geeft bescherming tegen
de donder.
Ijzerhard, Verbena
Werd gebruikt tijdens
rituelen voor en na de
oorlog. Gewijd aan de
Germaanse oorlogsgod
Diu( dinsdag).
Gebruikt bij magische
geneeswijzen en bij het
voorspellen of de zieke zal
genezen of sterven.
Jeneverbes, Juniperus
De jeneverbes is een heilige
struik.
Kers Prunus
Onheilspellend, er huizen
demonen in.
Klimop, Hedera
Ook deze is gewijd aan
Donar, zoon van Jord.
Madeliefje, Bellis perennis
Het madeliefje is gewijd
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aan Ostara, godin van de
lente en schoonheid en
Freya, godin van de liefde
en de vruchtbaarheid.
Ostara=
Ostern=Eastern=Pasen
Ostermanoth
Maretak, Viscus album
Gewijd aan Frigg, de
moeder van Balder
en Donar. Zie ook de
Baldermythe.
Symbool voor het
overwinnen van het leven
op de dood.
Groeit veel op eiken en het
verbond tussen deze twee
wijst op wijsheid, kennis,
licht en kracht.
Meidoorn, Creatagus
Ook weer een heilige struik.
Monnikskap
De verschillende
Skandinavische en Duitse
namen van deze plant
verwijzen naar Tyr, de
oorlogsgod: Tirshjelm,
Tyrihalm, Thorhut, Thorhat.
Fenris kwam met een
ijselijk gehuil het hemelse
rijk binnen en dreigde
de Asen te verslinden.
Donar bond de wolf aan
twee rotsen. Toen het
godenrijk teloorging, kon
hij zich losrukken. Donar
keerde zich tegen de
wolf en streed ook tegen
Jormungan. Hij stierf
door het inademen van
de giftige adem van de
slang. Widar, Donar's zoon
wreekte zijn vader door zijn
zwaard in de muil van de
wolf te steken, tot in het
hart.
Zodoende zaaide de
Thorhut, ontstaan door
goddelijke kracht, dood en

verderf onder de wolven.
Perenboom
De peer is een heilige
boom.
Roos, Rosa canina
Germanen noemde het
slagveld een rozengaard.
Het vermoeden is dat
de hondsroos gewijd is
aan Frigg, godin van het
huwelijk en moedeschap.
Tuinboon
Tijdens het feest van de
laatste Joelnacht(12de)
was er gebak, waar een
tuinboon in zat. Degene die
de boon had was koning of
koningin voor een dag.
Vlas
Vlas is en was een
leverancier van vezels voor
stof en touw.
Vlier, Sambuccus nigra
Deze struik is gewijd aan
Donar en Freya. Een
boom verbonden aan
begrafenissen.
Walnoot, Juglans regia
Deze langzame groeier, die
door de Romeinen in deze
noordelijke streken terecht
kwam, is gewijd aan Fro en
Donar.
In een van de verhalen
wordt Iduna veranderd in
een noot.
- Charlotte Koerni-Lagendijk
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