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Een winter van rust en introspectie
Nu de bomen hun sapstroom in hun
wortels hebben teruggetrokken en alle
bladeren zijn gevallen, nu de dieren
putten uit hun wintervoorraad en teren
op hun vetreserves, is ook voor ons de
tijd aangebroken om een tandje terug
te schakelen. 
Onze voorouders zouden ons voor
gek verklaren! Door te blijven
rennen omdat de klok ons in de
nek hijgt. Deadlines die gehaald
moeten worden, verplichtingen rond
feestdagen, tientallen cadeaus die
gehaald moeten worden en kunstig
ingepakt, feest thuis, bij schoonouders,
met de vriendengroep en ook nog
bij de kinderen op school en bij de
sportclubs. 
Terwijl december de rustmaand zou
moeten zijn!

Kijk nu eens naar je eigen leven. Hoe
vaak heb je de kans om buiten te zijn?
Heb jij tijd om in de herfst en winter
te vertragen? Om je in de herfst voor
te bereiden op een héél seizoen
nagenoeg niets doen? 
Toch is dat wat de winter van ons
vraagt: vertragen en stilstaan. De
herfst was voor het doen van alle
voorbereidingen, voor het binnenhalen
van de oogsten van graan, fruit,
groente en noten, voor het jagen en
het aanleggen van je wintervoorraad.
En als dan de kou binnen viel trok je
naar binnen, in de wetenschap dat
dat kon en je alle mogelijkheden
had om te overleven. Nu zitten we in
onze centraal verwarmde huizen en
halen we op elke dag van de week
boodschappen in huis. De gemakken
van de eenentwintigste eeuw hebben
ervoor gezorgd dat we niet meer kijken
naar de verdere behoeftes die er
misschien van nature zijn.

Oerinstinct en nu
Ons DNA is in honderdduizenden jaren
gevormd. We hebben een heleboel
geleerd ten opzichte van de tijd
van de oorsprong, maar het DNA is
grotendeels hetzelfde. We hebben
geleerd te overleven, hebben geleerd
om met en van de natuur te leven, om
met de seizoenen mee te bewegen en
onze intuïtie te volgen. Maar pas sinds
de industrialisering zijn we in rap tempo
van de natuur en ook van onze eigen
natuur af gaan bewegen. 
Dat is dus pas de afgelopen 250 jaar!
Terwijl ons oerinstinct nog grotendeels
is afgestemd op de natuur.
Meebewegen met de seizoenen doen
we nog allemaal, hetzij grotendeels
onbewust. Waaraan je dat het meest
merkt is aan ons gemoed. In de herfst
begint een winterblues, je merkt dat je
wilt vertragen. Het ene moment wil je
buiten door de mooie oranje bladeren
rennen in de laatste zonnige dagen,
het andere moment trek je je huispak
aan en wil je met een boek op de bank
zitten. In de winter slaat menig gemoed
om naar een winterdepressie omdat
er te veel van ons wordt verwacht. In
de lente komt de zon terug en klaart
ook je humeur weer op. Eindelijk kun
je weer naar buiten om de nodige
portie vitamine D op te nemen en in de
zomer ben je op je best, vol energie en
blijdschap! Je volgt daarmee exact de
zonnecyclus!

Vertragen en stilstaan
Vertragen en stilstaan doe je door te
slapen als je lichaam daar behoefte
aan heeft. Als je wakker bent eet en
drink je, lees je een boek, besteed je tijd
aan een studie, praat je met anderen.
Laat je vooral niet gek maken door de
ratrace van de maatschappij. Besteed
aandacht aan je eigen behoeftes.
Dat is gemakkelijker gezegd dan
uitgevoerd. Maak daarom eens een
lijstje voor deze winterperiode en
schrijf op wat je allemaal zou willen
doen. Probeer alle verplichtingen zo
veel mogelijk te beperken. Zeg eens
nee als iemand iets vraagt waarmee
beslag wordt gelegd op je tijd in de
wintermaanden. Haal alvast een stapel
boeken in huis om te lezen, zodat je die
niet meer hoeft te halen. Vraag alvast
een studie aan en leg die klaar voor de
wintertijd. Haal nieuwe sloffen en een
dekentje voor op de bank en maak
het jezelf zo comfortabel mogelijk!


Streep dagen/weken door in je
agenda waarop je écht géén
afspraken buiten de deur aangaat en
houd skypegesprekken in plaats van
af te spreken met vrienden en familie.
Misschien wordt er vreemd opgekeken
als je dat voorstelt, maar leg het eens
uit! Meestal raak je daarmee een
behoefte bij de ander, want iedereen
wenst een rustige decembertijd. Ik ken
niemand die het prettig vindt om in
december geleefd te worden.

Maar echt vuur geeft zo’n andere sfeer
in huis, en werkt zo anders in op ons
gemoed dat het goed is om elke dag
een kaars te branden. Als je een open
haard hebt probeer dan minimaal
eens in de week een vuur te maken. Je
wordt er kalmer door en je intuïtie zal er
sterker door gaan werken.

Jouw toekomst
Besteed minimaal eens in de week
aandacht aan divinatie. In deze tijd
van het jaar was het heel gewoon om
vooruit te blikken op wat de toekomst
voor je in petto had. Ook dat geeft
weer een gevoel van rust, omdat je
jezelf voorbereidt op het jaar dat gaat
komen. 

De winter is er ook voor introspectie en
rituelen.
Introspectie betekent dat je in jezelf
keert voor een soulsearch. Kijk naar wie
je bent en wat je hebt bereikt. Wie ben
je en is dat ook hoe je wilt zijn? Besteed
aandacht al die onderwerpen en kijk
ook eens naar de mogelijkheden om
daar verandering in te brengen, als je
dat wenst. Nu je een rustperiode bent
ingegaan zou je daar tijd voor moeten
hebben. Ook dit is een manier om tijd
aan jezelf te besteden.

Bereidt jouw jaar voor. Weet wat je
komend jaar wilt gaan doen en hoe
je dat moet bereiken. Vanuit rust
werken is altijd prettiger dan werken
vanuit drukte. Dus nu je in de winter in
je rustperiode zit is het goed om alvast
vooruit te denken.
Door je wintermaanden op die manier
in te delen, lukt het je dit jaar misschien
om in rust de winter door te komen
en voorbereid te zijn op de lente en
zomer die gaan komen, zodat je in
de herfst kunt oogsten en weer kunt
voorbereiden op de volgende winter.

Mediteer dagelijks, liefst ‘s ochtends
meteen na het opstaan om de dag te
visualiseren en je dankbaarheid uit te
spreken voor je leven. En ‘s avonds om
de dag in rust af te sluiten. Meditatie
zorgt voor richting en balans in je leven
en is een manier om jezelf beter te
leren kennen.
Of ga voor een soulretrieval ritueel
naar een sjamaan. Elke gebeurtenis in
je leven heeft impact op je ziel en door
heftige gebeurtenissen kun je stukjes
ziel kwijtraken. In dit ritueel breng je je
ziel weer in balans en haal je stukjes
weer terug. Het helpt je om je weer
terug jezelf te voelen.

Lunadea

Ga op zoek naar je voorouders, want
zonder hen zou jij er niet zijn. Breng
hen elke dag offers van wat je eet en
drinkt, vertel hen wie je bent en dat je
hen niet vergeet. Door contact met je
voorouders heel je ook weer stukjes in
jezelf.
Brand kaarsen. Vroeger brandde er
dag en nacht vuur binnenshuis, omdat
binnen werd geleefd. Nu knippen we
een elektrische lamp aan en is er licht.

Een bijdrage van:
Lunadea

Eik-en-Blad #4 Yule
4

5

Voorouders en wintertijd
In eigenlijk alle natuur georiënteerde
religies
of
directe
voortvloeisels
daaruit is de verering van voorouders
een belangrijk element van de
geloofsbelevenis
en
levenswijze.
Gestorven leden van een familie of
sibbe verdwijnen niet uit beeld wanneer
zij komen te overlijden, hun rol en positie
veranderd slechts. De voorouders
trekken zich door hun sterven terug
uit het land van de levenden en
verplaatsen
zich
naar
andere
gebieden, een andere parallelle
realiteit, waar zij in een andere vorm
doorleven. In deze andere realiteit
kunnen wij, als levenden, hen bereiken
voor advies, wijsheid, bescherming en
andere gunsten.

We zoeken de huiselijke sfeer meer
op en we bewegen ons naarmate
de dagen vorderen door donkere
ochtenden en avonden heen om ons
te verplaatsen tussen huis en werk/
school.
Op de kalender komen we dan een
andere belangrijke datum tegen die
een markering is in de donkere periode.
Namelijk de dag dat dat de wintertijd
ingaat. Dit moment vindt plaats in het
laatste weekend van oktober. Rond
deze dagen komen we ook st. Cunera
tegen. Een dame die genoemd wordt
als katholieke heilige, maar wel erg
veel wegheeft van een heidense godin
wanneer je je er verder in verdiept.
Veel heiligen en hun legenden zijn
gebaseerd op bestaande, inheemse
goden en godinnen uit de heidense tijd.
Door hun verhalen te bestuderen kom
je vaak achter bijzonder interessante
aspecten die we weer terug naar onze
heidense levensstijl kunnen vertalen.
Cunera’s naam bijvoorbeeld betekent
niets minder dan ‘donkere periode’
(cunnes is Latijn voor vagina/in de buik
waar het zaad rust en era betekent
periode). De sterfdag van deze heilige
is 28 oktober. We bewegen verder de
donkerte in en laten ons omarmen
door deze periode die berusting en
bezinning mag brengen.

Voor ons levenden zijn er gezette tijden
in het jaar waarop we ons makkelijker
kunnen
verbinden
met
onze
voorouders. We kennen waarschijnlijk
allemaal de link tussen ‘Samhain’,
dunnere sluiers en overledenen wel,
dit is een Keltisch georiënteerd gebruik
waarvan wij in onze eigen heidense
wortels een equivalent kennen die
zich met name in de periode rond
Midwinter afspeelt.
In dit artikeltje wil ik jullie kennis laten
maken met voorouderverering binnen
het Germaans heidendom en met
name het belang daarvan in de
donkere periode van het jaar, de
winter- en Joeltijd. Daarvoor eerst wat
achtergrond en inleidende informatie
over de periode van het jaar waarin
we ons nu begeven.

We lopen verder op de kalender en
komen dan st. Lucia tegen. Ook Lucia
is een katholieke heilige die interessant
is nader te onderzoeken om heidense
elementen te ontdekken en terug te
vertalen naar het hier en nu. In dit artikel
noem ik vooral haar naam en haar
feestdag, 13 december. Haar feest
staat in het teken van de aankondiging
van het licht dat weder zal keren tijdens
Midwinter. Daarnaast het is ook zo dat
ten tijde van de oude tijdsberekening,
voordat we onze huidige Juliaanse
kalender hadden, Midwinter rond 13
december plaatsvond. Rond deze
datum valt ook de dag dat de zon het
allervroegst ondergaat.

Donkere periode
Wanneer de oogsten van het land
binnen zijn en de dagen korter worden
kondigt de dag van de herfstequinox
een kantelpunt aan. Rond de 21e van
september zijn dag en nacht even lang
en bewegen we geleidelijk de donkere
periode van het jaar in. Vanaf dat
moment worden de dagen korter dan
de nachten. Ook maken we langzaam
in onszelf de beweging naar binnen.

Voorouders

Uiteindelijk komen we uit bij 21
december, de dag dat we Midwinter
of ook wel Joel vieren (ook in het
Nederlands kennen we gewoon de
term Joel, Yule of Jul zijn anderstalige
varianten voor het Nederlandse woord
Joel). De geboorte van het hernieuwde
licht, vanaf nu gaan de dagen weer
lengen en volgen we langzaam weer
de klim van de zon.

Een belangrijk onderdeel van dit
woedende leger zijn onze voorouders.
Vanuit
het
Germaans
heidens
gedachtegoed geloven we dat
wanneer onze geliefden sterven zij zich
naar een andere dimensie begeven,
ze worden onderdeel van de ‘Regin’,
de gebundelde kracht zullen we maar
zeggen van goden en voorouders.
Zij leven niet meer in onze realiteit
van vlees en bloed en zijn daarmee
ook niet meer gebonden aan aardse
wetmatigheden. Ze gaan naar een
plek van ‘weten’ waar wij levenden
dat niet kunnen. Ze leren niet meer,
ze studeren niet meer, maar doordat
ze deel zijn geworden van een soort
oerbron weten zij op een ander
niveau. Hun zielen zijn ook weer dichtbij
de levensbron van waaruit nieuwe
levens geboren worden. Denk aan het
verhaal van de put van vrouw Holle,
overledenen komen bij haar maar ook
de zieltjes van de ongeborenen zijn
onder haar vleugels.

Joeltijd
Als we het hebben over de winter en
over de donkere periode van het jaar,
maar zeker als we het hebben over
voorouders dan kunnen we niet anders
dan verder inzoomen op de Joeltijd.
We zullen wellicht de allereerste
associatie hebben met een kerst-gelijk
plaatje van gezelligheid en lichtjes,
cadeautjes en lekker eten. Maar er is
meer aan de hand, veel meer en veel
heftiger dan dat. Mogelijk heb je al
eens gehoord van de Wilde Jacht, of
ook wel de Wilde Heir (heir betekent
leger).

Met dit ‘weten’ vormen onze
voorouders een belangrijke schakel
in het adviseren van de nog levende
familie. De voorouders zijn, in principe,
de familie goedgezind en zullen
hun nog levende familie voorzien
van advies en zegen vanuit de
dimensie waarin zij zich begeven, een
goddelijk geïnspireerde plek dus. En
dat is belangrijk voor het heil en het
voortbestaan van de familie.

Dit fenomeen doet zich voor in de
12 heilige of ook wel ruwe- rauweof rooknachten tussen Midwinter en
Driekoningen. 12 nachten die de tijd
tussen de jaren opvullen. In allerlei
oude bronnen is opgetekend dat er in
deze periode bovennatuurlijke, wilde
verschijnselen door de lucht bewogen
als een waar leger. Maar dit leger van
overledenen en goden stormt niet
voor niets door onze sferen heen. Het
leger heeft zich opgemaakt om te
strijden tegen de krachten van chaos
die proberen een negatieve invloed te
hebben op het rijk van de levenden,
orde te vernietigen en vruchtbaarheid
de kop in te drukken.

Vruchtbaarheid
Naast het belang van het voorzien
van kennis en advies is tevens
ook het aspect van vernieuwde
vruchtbaarheid
een
belangrijk
onderdeel voor het uitnodigen en
ontvangen van onze voorouders,
juist in deze periode van het jaar. We
kwamen net al tot de conclusie dat
onze voorouders zich weer dichtbij de
hernieuwende levensbron begeven.
Wanneer onze voorouders zich dan
nu weer even bij ons voegen nemen
zij een beetje van deze levenskracht
met zich mee. Zie vruchtbaarheid
dan ook niet puur en alleen als het
voortbrengen van nageslacht maar
ook de vruchtbaarheid op het land,

Wodan (Odin) als aanvoerder van
het leger bestrijdt deze krachten
hand in hand met de levenden. Alles
wordt ingezet om orde, structuur
en vruchtbaarheid te waarborgen.
Uiteindelijk wordt de strijd gelukkig weer
gewonnen door het heir en vangt er
wederom een nieuwe cyclus aan.

Eik-en-Blad #4 Yule
6

7

vruchtbaarheid voor levensvreugde,
nieuwe plannen, projecten en inspiratie.
De zegen van onze voorouders is
belangrijk. We zien dit nog terug in de
pepernoten van zwarte piet. Hoe dan?
Een kleine zijstap kunnen we maken
en de van oorsprong heidense figuur
zwarte piet (voordat hij zijn huidige
vorm had) terug verhalen op de uit
de onderwereld komende overledene
(vandaar ook zijn donkere doodse
kleur zwart). Wanneer zij ons bezoeken
nemen ze voor ons zaden mee, erwten,
noten en vruchten die we weer kunnen
zaaien in het nieuwe jaar. Deze zijn met
de loop van de tijd vervangen voor
een zoetere variant, de pepernoten.
Tot op de dag van vandaag wordt de
lekkernij rijkelijk gestrooid/gezaaid.

vinger in de pap als het gaat om het
verloop van het komende jaar. Een
offer om hen gunstig te stemmen klinkt
logisch en mooi.

Wijze
Wat kunnen wij tenslotte zelf doen om
onze voorouders te eren, uit te nodigen
en te betrekken in onze persoonlijke
‘vruchtbaarheid’ voor het komende
jaar?
In de Joelperiode bewegen onze
voorouders zich enerzijds al op
natuurlijke wijze mee in de ruwe
nachten van de Wilde Jacht, maar
we kunnen hen natuurlijk ook direct
in onze huizen en gezinnen uitnodigen
om heel even weer deel te nemen
aan het familieleven. Een kaars kan
bij het raam worden gezet, de tafel
wordt symbolisch met een extra bord
gedekt, namen worden genoemd,
verhalen en herinneringen worden
opgehaald. Onze voorouders worden
expliciet welkom geheten. Denk ook
aan de meer timide of terughoudende
voorouders die het wellicht spannend
vinden om binnenhuis te komen, en zet
ook wat lekkers buiten om ook hen te
verwelkomen.

Ook zie je in gebruiken in andere
landen om ons heen dat de ‘pietfiguur’ strepen houtskool uitdeelt aan
mensen die hij in voorbijgaan treft. Ook
deze vegen worden gegeven als een
symbool van vruchtbaarheid.

Belang
Langzamerhand zul je doorkrijgen
dat het noodzakelijk werd geacht
om de voorouders te betrekken in
de gebruiken rond de Joelperiode.
Enerzijds voor het verdrijven van de
chaoskrachten en anderzijds voor de
continuïteit van de vruchtbaarheid
van de gemeenschap. Naast gunsten
die men van de voorouders kon
verwachten, hadden ook andere
mythische
wezens
en
goden/
godinnen een belangrijke rol om dit te
waarborgen.

voorouders als op een bijzondere plek
waarvan gezegd wordt dat er een
collectief van overleden zielen woont.
Op beiden plekken is ruimte voor
toepasselijke riten en momenten van
eerbied en herinnering. In vertrouwen
bewegen we met onze voorouders,
onder aanvoering van Wodan, mee
door de wilde nachten van Joel een
vruchtbaar nieuw jaar in.
Lianne de Munck

De prachtige illustratie van de Wilde
Jacht is van Martin Bosman, 2018
Op de foto zie je een glimp van een
voorouder ritueel tijdens een publieke
viering gemaakt door Bea Versluis, 2018

Het extra gedekte bord hoef je niet
langer te laten staan als de tijd die
je zelf voor de maaltijd uittrekt, maar
dat mag wel. Je zal zien dat het eten
voor het oog onaangeraakt is, we
geloven dat onze geliefden er wel de
energie en liefde uithalen die zij voor
hun bestaansvorm nodig hebben. Een
goed gebruik is ook om het ‘extra’ bord
als eerste op te scheppen, daarna pas
de borden van de fysiek aanwezigen.

Mooi om ook te noemen in dit artikel zijn
de dísir die werden geëerd tijdens de
Mōdraniht. De dísir zijn bovennatuurlijke
vrouwelijke wezens die in verband
worden gebracht met het collectief
van voormoeders, maar ook met de
schikgodinnen die ons levenslot in
hun handen hebben. De Mōdraniht,
de nacht van de Moeders, werd op
wat we nu als kerstavond aanhouden
gevierd. Tijdens deze avond zouden er
ook offers zijn gebracht aan de dísir. In
mijn oren klinkt dat ook helemaal niet
zo gek. Juist de voorouderlijke moeders
en de schikgodinnen hebben een

Ook is het mooi om broden te bakken,
erg leuk is het om hiervoor traditionele
recepten en vormen te gebruiken
(zoek maar eens op ‘Duivekater’) en
deze te offeren uit dankbaarheid.
Ook hier geldt dat je hem ergens kan
neerleggen in huis, maar ook kun je
een (stukje) brood goed meegeven
aan de natuur.
Tijdens de Joelnachten zal ik persoonlijk
tijd doorbrengen bij zowel de meer
recente graven van belangrijke

Een bijdrage van:
Lianne de Munck
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Energie van kaarten
De kaartlegging is nu net als dat steentje
in het water. Het heeft een rimpeling
veroorzaakt tijdens het leggen en jouw
stroming is veranderd.

Alles is energie, trilling en beweging.
Door een simpele beweging, kan je
een hele stroom aan effecten teweeg
brengen. 
Je hebt vast wel eens een steentje
in het water gegooid en je verbaast
hoeveel rimpelingen zo’n simpel klein
steentje tot gevolg kon hebben.	
Misschien heb je daarna nog een
steentje of zelfs een nog grotere steen in
het water gegooid, om te kijken welke
rimpelingen dit met zich meebracht.
Wat je je tijdens het gooien waarschijnlijk
niet gerealiseerd hebt, is hoeveel
effect het steentje in het water nog
heeft, lang nadat de rimpelingen zijn
weggetrokken en jij dat steentje allang
weer bent vergeten.
Je hebt namelijk de stroom van het
water voor altijd veranderd. Door
jouw steentje op de bodem, zal het
water nooit meer op dezelfde manier
stromen als het daarvoor deed.
Je hebt de beweging van het water
voor altijd veranderd.
Zo werkt het ook met kaartleggen.
Je legt kaarten om antwoorden te
krijgen op vragen of onzekerheden die
er spelen in je leven. Je wilt je graag
bewust(er) worden van processen die
er spelen, die je nog niet kan inzien of
overzien. 
Of je vind het ’s ochtends fijn om een
kaart te trekken om zo inzicht te krijgen
in de energie van die dag.
Want ook kaarten zijn energie. De
auteur heeft de kaarten heel specifiek
ontworpen voor een bepaald doel.
Zo zijn de lenormandkaarten &
tarotkaarten ideaal om op allerlei
verschillende gebieden in je leven
inzichten te krijgen.
Orakelkaarten zijn vaak ontworpen
voor specifiekere doelen bijvoorbeeld
inzicht in liefde, een boodschap van je
(bescherm)engel of om te ontdekken
wat jouw richting in het leven is.
Elke kaart is gemaakt met zorg,
liefde en nauwkeurigheid. Vaak is
dit een samenspel van de auteur
en de tekenaar; de auteur heeft
de boodschappen van de kaarten
bedacht of gechannelt. De auteur is
de basis van elke set kaarten en drukt
daarmee een stempel van energie

Dit maakt kaartleggen een superfijne
manier om antwoorden te krijgen op
prangende vragen.
Om
inzichten
te
krijgen
in
levensgebeurtenissen.
Vooral
bij
verandering, onzekerheid en twijfel,
kunnen de kaarten een houvast zijn en
een steuntje in de rug bieden.

op de kaarten. Maar vaak is er ook
een ontwerper/tekenaar/fotograaf bij
betrokken, die in samenwerking met de
auteur werkt en daarmee de specifieke
energie van die kaart benadrukt.
Op het moment dat jij een kaart wilt
gaan leggen, bedenk je met welk doel
je dit wilt doen. Dit kan zijn omdat je
een specifieke vraag hebt. Maar dit
kan ook met een intentie zijn, als: in de
ochtend willen weten wat de dag van
vandaag gaat brengen en hoe jij de
dag op de voor jou allerbeste manier
kan (be)leven.
Deze inzichten brengen jou ook
in beweging. Misschien denk je
gedurende de periode na het
kaartleggen nog aan je kaart(en).
Misschien laat je het bewustzijn los
en laat je gebeuren wat er gebeurt.
Toch komt er een moment dat je weer
terugdenkt aan je kaartlegging. En
gaat kijken of deze klopte met jouw
beleving en wat er is gebeurd in je
leven.

Helaas zie ik ook maar al te vaak in de
praktijk, dat mensen te veel houvast
zoeken in de kaarten. Dat ze zich als
het ware vastklampen aan de inzichten
die ze krijgen uit kaartleggingen (of ze
dit nou doen bij een medium of voor
zichzelf kaarten leggen). Ze laten de
kaarten niet als een rimpeling in het
water door hun leven lopen, maar
laten de kaarten een ware stortvloed
aan golven veroorzaken. Steeds
maar meer bevestiging zoekend en
daardoor telkens dezelfde (soort)
vraag herhalend, hopend op het
antwoord wat ze graag willen krijgen.
Verschillende
soorten
kaarten
gebruiken of zelfs naar verschillende
mediums gaan, in de hoop dat één
van hen de antwoorden geeft, die hij
of zij wil horen. 
Of nog erger: gaan leven naar wat
de kaarten hebben “aangegeven” of
“voorspeld”.
Op dit punt wil ik echt een duidelijke
waarschuwing meegeven: De kaarten
geven NOOIT het antwoord dat jij WILT
horen.
Op het moment dat jij met die intentie
en dus in een verkeerde energie gaat
kaartleggen, krijg je waarschijnlijk
alleen maar antwoorden die je nog
meer verwarren. Want de kaarten
zullen je waarschijnlijk aangeven op
welk gebied je je WEL mag richten.

proberen je verder te helpen op een
liefdevolle manier. Een goed medium
zal je ook nooit vertellen dat iets in de
toekomst gaat gebeuren. Want een
goed medium weet dat de toekomst
niet vaststaat. Dat jij alle keuzevrijheid
hebt om je toekomst te vormen zoals
jij dat wil; deels wordt je toekomst
beïnvloed door gebeurtenissen, maar
jij hebt zelf het overgrote aandeel
hierin, door de manier hoe je omgaat
met deze gebeurtenissen. En een goed
medium weet ook dat zijn of haar
kaartlegging het steentje is wat in het
water gegooid wordt.
Dat de kaartlegging bij jou rimpelingen
teweeg brengt en dat jij daardoor je
energie zal veranderen (bewust of
onbewust).
Dus een goed medium geeft je altijd
handreikingen, tips en vooral inzichten
in je leven en/of over je specifieke
vraag.
Jij bepaald zelf je leven. Leef je leven
voluit; in je eigen mooie energie.
Laat niemand je vertellen wat je wel of
niet moet doen met je leven.
Gebruik kaarten als leidraad en stel
je open voor de rimpelingen die de
kaarten teweeg kunnen brengen bij
jou.
Doe dit op een positieve en niet
dwangmatige manier en zie welke
mooie magische dingen er in je leven
kunnen gebeuren.
Ik wil vandaag afsluiten door je een
hele mooie Yule te wensen.
En natuurlijk alvast een 2020 waarin je
je dromen en geluk mag volgen.
Blessed be,
Nicolette

Sta daarom altijd open voor alle
antwoorden als je een kaartlegging
doet of laat doen en focus je niet op
het antwoord wat je wilt krijgen.
Wees kritisch naar het medium waarbij je
kaarten laat leggen; gebruik je gezond
verstand. Een goed medium zal altijd

Een bijdrage van:
Nicolette Boneschansker
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Wandmaker’s Workshop
Ik had in de vorige uitgave van Eik-enBlad zo’n plezier in het schrijven over
wands, dat ik mij gewoon aan een
volgend artikel durf te wagen. Want
er is zo veel dat verteld kan worden
over wands en alles dat met wands te
maken heeft.

Het Magisch Maken van een
wand
Ik heb zitten dubben waar ik het deze
keer over wil hebben, maar omdat
mijn grootste passie ligt in het maken
van de wands, heb ik besloten daar
wat meer over te vertellen. Niet zozeer
over hoe je de wand zelf maakt (ook
een leuk onderwerp!) maar meer over
de spirituele en magische kant van het
maken van een wand.

Maar hoeveel tijd en aandacht heb ik
eraan besteed? Hoeveel intentie is er
gaan zitten in het ontwerpen? Hoeveel
intentie in hoe ik aan het materiaal ben
gekomen? Welke diepere betekenis zit
er aan de gebruikte materialen en ben
ik daar bewust mee om gegaan? Niet
echt, niet veel. En hoe mooi het ook
wordt, dit zal niet de krachtigste kant
van de wand worden.

Okay, nu dat van mijn hart is kan ik rustig
schrijven zonder het gevoel te hebben
elke regel te moeten verdedigen.

Maar wat nu als ik al een halve dag
aan het denken ben over welke
symboliek ik in een wand wil stoppen.
Ik maak en verwerp 6 tekeningen om
pas bij nummer zeven het gevoel te
hebben de juiste balans te hebben
gevonden. Dan ga ik mij verdiepen
in het materiaal en hoe ik het geheel
wil maken. Wil ik er bepaalde stenen
of kristallen in verwerken die een
magische werking hebben? En hoe
zit het met mijn houtkeuze, of wil ik
misschien wel iets van metaal maken
(ja, metalen wands bestaan ook). Dan
ga ik bezig met het maken, ik bereid
mijn werkruimte voor en reinig het.
Even smudgen met salie. Ik ga bezig en
voel mij in een trance zakken waardoor
het ontwerp dat ik voor ogen had op
de juiste manier tevoorschijn komt.
Misschien voel ik aan dat het hout op
sommige punten net iets anders wil,
en dat volg ik. Daarna kan ik nog een
klein ritueel doen om hele proces af te
ronden en om de wand te wijden. Er
is nu al zo ontzettend veel intentie in
het maken van de wand gaan zitten,
het is in feite een lang en uitgebreid
ritueel geworden. Je voelt dit terug
in de wand. De wand is helemaal vol
geladen met intentie, het is net alsof er
een enorm reservoir in zit met energie.

Intentie

De elementen gebruiken

Net als bij veel magie is intentie heel
belangrijk. De mate van intensiteit
van intentie betekent veel voor het
magische vermogen van een wand.

Een ander deel van de magie in een
wand is hoe een wand tot stand komt.
Wist je dat hierbij de verschillende
natuurelementen en de geest een
belangrijke rol spelen? Datgene wat
ook de vijf punten van een pentagram
maakt? Jazeker. Zelfs als je er nog nooit
zo bewust naar gekeken hebt, als je een
wand maakt spreek je alle vijf aan. En
de kunst van een goede wandmaker
is hoe ze allemaal zo goed mogelijk tot
hun recht komen, bij elkaar gebracht

Allereerst even een hele grote dikke
disclaimer, er zijn heel veel meningen
en invalshoeken als je het hebt over
zaken die met spiritualiteit en religie te
maken hebben. Zo ook over wands.
Wat ik hier beschrijf, is mijn visie en
mening en ik nodig je van harte uit
deze te lezen en eruit te halen wat
je eruit kan en wil halen. Heb jij over
bepaalde onderdelen een andere
mening? Prachtig! Dat mag en dat kan
en ik zal de laatste zijn om te zeggen
dat mijn waarheid ‘de’ waarheid is.
Ook ik heb gaandeweg ideeën laten
komen én gaan, en nog steeds leer
ik bij. En juist door het uitwisselen van
ideeën en ervaringen, leren we onszelf
beter kennen.

Even een heel simpel voorbeeld. Ik
vind een mooie tak in het bos, hij
spreekt mij aan. Ik schil de bast ervan
af, en het is wel klaar zo. Boem, een
wand. En begrijp mij niet verkeerd, ik
zeg niet dat dit een slechte wand is,
of dat hij niet ontzettend mooi kan zijn.

Aarde

worden en besloten in de wand.
De elementen komen overeen met
vijf verschillende lagen of dimensies
waarin de mens bestaat. De laag
die wij met onze normale zintuigen
waarnemen is de materiële laag, maar
daar naast kennen wij er nog vier.
Hier wordt ook meer over geschreven
door vrijmetselaar en theosofist C.W.
Leadbeater in zijn werk “Man Visible
and Invisible”. Wij bestaan in vier van
deze lagen, zelfs als dat niet volledig
bewust zo is. We kennen de materiële
laag, de astrale laag, de mentale
laag en de archetypische laag. De
vijfde laag daarboven is de goddelijke
laag. Een goed begrip van deze
bestaanslagen kan heel behulpzaam
zijn voor magisch werk, maar velen van
ons op het magische pad gaan hier
ook al intuïtief mee om.
Terug naar het maken van een wand
en de elementen die daar bij komen
kijken.

Lucht
We beginnen met het element lucht,
waar de ideeën en inspiratie vandaan
komen. Als je geluk hebt komt dit
zo tot je, maar soms moet je er ook
hard voor werken. Mediteren, zoeken
en onderzoeken tot inspiratie zich
aandient.

Vuur
Nu we een idee hebben vloeien we
vanzelf over in het element vuur. Het
element vuur is synoniem met de
astrale laag en omvat intentie, wens,
wil en actie om een wand te willen
maken. We willen ons idee omzetten in
een wand, bedenken hoe we dit willen
creëren, en gaan over tot actie.

Het materiële, element aarde, is
uiteraard het materiaal van de wand.
Hout, eventuele mineralen en kristallen
die er bij gebruikt worden. Misschien
wel metaal in plaats van hout. Het
is het meest tastbare van de vijf
bestaanslagen.

Water
Het vormen van de wand vereist het
verwijderen van materiaal en het
aanpassen van het materiaal om een
bepaalde gewenste flow te krijgen,
hierbij komt de destructieve en tegelijk
vormende aard van water kijken.
Water destructief en vormend? Ja
zeker, kijk maar eens naar hoe water
enorme natuurgebieden als de Rocky
Mountains vormt, bergen laat afslijten
en rivieren en kanalen in het landschap
snijdt. Water is een oerkracht van
vorming. De wandmaker geeft zich
over aan het element water tijdens het
vormen van de wand. Hij (of zij) laat
zijn emoties en intenties uit vuur samen
vloeien met het vormende vermogen
van water om materie te vormen tot
een wand.

Spirit
Nu we bezig zijn met alle vier deze
elementen komt vanzelf het vijfde
element naar voren, het spirituele. We
zoeken naar de geest van de wand,
of, zoals ik het zie, de ziel in het hout,
de dryade, die slapend besloten zit
in het hout, wordt gewekt door de
intentie, de aandacht en de continue
aanraking van het hout. Elk creatief
proces maakt gebruik van de eerste
vier elementen, maar de magie komt
uit het samenbrengen van deze
elementen met het spirituele. Hier gaat
de wandmaker verder van kunstenaar
en artistiekeling naar magiër en
wandmaker.
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Naar keus (en vaardigheid) van de
wandmaker kan hier nog een extra
stap worden genomen, het zoeken en
binden van een magische entiteit uit
de astrale laag aan de wand. Menig
mythisch wezen is hier te vinden, zo
ook de totemdieren die sommige
mensen hebben mogen leren kennen.
Een manier om dit te doen is om door
middel van meditatie op zoek te gaan
in de astrale laag naar het wezen
waarvan je graag de eigenschappen
zou willen binden aan je wand. Dit
moet je vragen, en het moet je gegund
worden, maar dan kan je bijvoorbeeld
een astrale veer van een hippogrief
ontvangen als symbool dat je wand
gebruik mag maken van de kracht van
de hippogrief in het beoefenen van
magie. Of je dit dan nog middels een
symbool op de wand wil bekrachtigen,
of, zoals ik ook wel eens heb gedaan,
een symbolische veer daadwerkelijk
in de wand te plaatsen, is aan de
wandmaker.

Zoals je misschien begrijpt gaat dit niet
alleen op voor het maken van wands,
hoewel het een mooi voorbeeld is.
Maar denk bijvoorbeeld ook eens aan
een smid die een athame smeed.
Metaal werd al in de tijd van de Kelten
gezien als een bijna magisch materiaal.
Er is veel bijzondere kennis voor nodig
om het te maken en te vormen. Het
is al een klein wonder als je over de
kennis beschikt om uit grondstoffen
een metaal te maken, en deze kan
vormen tot een gebruiksvoorwerp. Het
is maar een kleine stap verder om dan
ook de magische kennis te hebben om
een athame (ritueel mes) of zelfs een
metalen wand te maken.

Nu laat ik nog even mijn innerlijke nerd
boven drijven, ik kan ook ontzettend
veel gein hebben in de fantasy kant
van wands zoals in werken van Harry
Potter bijvoorbeeld, en hoe wands
in films gebruikt worden. Wat ik mooi
vind aan hoe J.K. Rowling wands
laat terugkomen in haar boeken is
dat deze allemaal door bijzondere
ambachtslieden zijn gemaakt, van
met zorg gekozen materialen. Wat zij
beschrijft als de magische kern van een
wand, éénhoorn haar, vezels van een
drakenhart, etc., is in haar magische
wereld mogelijk op het materiële
vlak. Wandmakers in de echte wereld
werken hetzelfde maar vinden de
magische kern op het astrale vlak.
Ook de karakters die zij beschrijft bij
de wands zijn heel typerend, die kan
je ook terugvinden in de geest en de
eigenschappen van het hout. Als je
het beeld van het ontwaken van de
dryade volgt, de boomgeest, dan
zal je ook zien dat zelfs dryaden van
eenzelfde soort boom, toch onderling
unieke karaktertrekjes kunnen hebben.
Rigide, flexibel, ondeugend, leergierig.
En de ene wand zal een magiër meer
aanspreken dan een andere wand,
net zoals mensen elkaar kunnen
aantrekken of afstoten.
Blessed be!
Raymond Brettschneider
www.magicmischief.nl

Een bijdrage van:
Raymond Brettschneider
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Bookreview: Wandmaker
Dit boek, van de hand van
Ed Masessa, is een fantastisch verhaal
voor jongvolwassenen. Okay, ik moet
toegeven, ook voor volwassenen is het
eigenlijk wel een erg leuk verhaal. Ik
kon er erg om lachen en er ook flink in
mee leven.

Het verhaal
Het verhaal draait voor het overgrote
deel rond Henry Leach, een tiener
en, belangrijk voor het verhaal, de
zevende zoon van een zevende zoon.
Wat hij niet weet, is dat hij de nazaat is
van een familie met een lange traditie
van wandmakers.
Als Henry een interessant boek vindt
dat beschrijft hoe je een wand voor
je zelf kan maken, gaat hij dit ook
proberen. Nu zou je denken dat dat het
moment is dat hij volledig onverwacht
succesvol een wand maakt, maar nee,
zelfs na verschillende pogingen wil het
gewoon niet lukken.
Hij schrijft daarom een brief naar de
schrijver van het boek, Corialis. En dat
is het punt waarop het verhaal een
vlucht neemt en hij in een wereld vol
magie tuimelt.

Karakters

Oordeel

Een ander belangrijk onderdeel in het
verhaal is de band tussen Henry en zijn
zus, die hij helaas in één van zijn eerste
pogingen tot magie heeft omgetoverd
in een egel. Iets waar ze ook niet
zomaar meer vanaf komt. Maar wat
wel mooi om te zien is, is hoe hij in de
loop van het verhaal van een haatliefde verhouding met zijn zus groeit
tot een echte broer en met haar leert
samen te werken.

Ik wil niet te veel vertellen over het
verhaal zelf, behalve dan dat er een
leuke mix van actie en persoonlijke
ontwikkeling in zit, maar ook veel
humor. Henry is lekker stuntelig, en de
oude Corialis snapt niks van de gewone
wereld. Je hoeft niet bang te zijn dat dit
een variant op de Harry Potter boeken
is, ook al is de magische opleiding van
Henry belangrijk, het is echt een heel
ander soort verhaal.

Dat is iets dat je ook in de andere
karakters ziet, een groei in hun
personage. En omdat er regelmatig
vanuit het perspectief van een van de
andere personages wordt geschreven,
maak je ook dit heel bewust mee.

Leuk ook om te weten voor wie zich aan
dit boek wilt wagen, er is een tweede
deel van beschikbaar, Wandmaker’s
Apprentice.

Een kleruplaat van:
Jacqueline Kok

Raymond Brettschneider

Ook te downloaden en printen van:
www.eik-en-blad.nl
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Een kleurplaat van:
Jacqueline Kok

De Buurheks en de bijzondere kerstboom
Er sluipt iemand langs het
huis van buurheks Vevina. De
Wendy Noordzij is auteur van het boek
onbekende persoon heeft
‘De buurheks en het lied van de natuur’.
iets in de handen. Het lijkt wel
Het boek gaat over een lieve, echte heks en
een reusachtige worst. Naast
de liefde voor de natuur. 
het raam staat diegene stil en
Speciaal voor Eik & Blad schrijft Wendy voor
tuurt voorzichtig naar binnen.
iedere editie een nieuw verhaal, passend bij
Vevina is in de huiskamer de
het thema. Dit keer is dat Yule. 
tafel aan het dekken. Ze zet
Voor meer informatie over De buurheks en het
een grote kom op tafel en
lied van de natuur zie: www.buurheks.nl en
merkt niets van de stiekeme
@debuurheks op Facebook.
gluurder, die ondertussen
voorzichtig aan het raam
voelt. Het raampje sluit niet zo
goed. Er past gemakkelijk een hand mevrouw de heks nou gewoon haar
tussen. Zachtjes schuift de persoon het dingen doen.’ Zonder verder nog iets te
raam verder open en wacht net zolang zeggen, loopt hij met het kerstboompje
tot Vevina de huiskamer uitloopt. Dan in de richting van Vevina’s huis.
duwt de onbekende iets door het
raam naar binnen. Het lijkt wel een Buurvrouw José is haar schaamte
grote worst, die op de grond terecht heel snel vergeten. ‘Een kerstboom…
komt. Maar …. de ‘worst’ heeft pootjes in het heksenhuis? Wat zou Vevina
en rent nieuwsgierig door het huis. ‘De daar inhangen?’, fluistert ze tegen
schaal ….. kijk in de schaal,’ fluistert de Keesje. ‘Misschien wel vleermuizen,
onbekende. De ‘worst’ springt van de of toverstokjes!’ Ze rent naar haar
stoel naar de tafel en… landt precies huis, snijdt een paar takken van haar
op een grote lepel. Hij verliest zijn kerstboom en hangt deze in haar
evenwicht en valt met lepel en al in de kleren. Een grote kerstkrans doet ze
kom. Gele spetters vliegen alle kanten om haar nek. Op haar hoofd zet ze
uit. ‘Kom terug’, roept de gluurder. een zilverkleurig hoedje. Daarna tilt ze
Teleurgesteld loopt de ‘worst’ weer de nog steeds plakkerige Keesje weer
terug. De onbekende persoon pakt op. Dit keer krijgt hij een rood jasje aan.
het plakkerige ‘ding’ op, bekijkt het Langzaam sluipt ze weer in de richting
van alle kanten en begint er daarna van Vevina’s huis….
nieuwsgierig aan te likken….
Plotseling
klinken
er
vrolijke
Op dat moment klinkt een grote kinderstemmen. Het zijn Elsa en Arne.
schreeuw. ‘Wel alle bomen van het Ze zijn heel blij dat de Kerstvakantie is
bos bij elkaar! Is wat ik zie echt waar? begonnen. Om dat te vieren, hebben
Dit is toch niet gezond? Neemt u ze een grote kan vruchtenlimonade
nu echt een hapje van uw hond?!’ gemaakt, die ze aan Vevina willen
Vol ongeloof kijkt Ogham, die een laten proeven. Vrolijk pratend lopen
kerstboompje in zijn handen heeft, de ze het tuinpad op. Maar plotseling
gluurder aan. Hij herkent haar meteen: blijft Elsa staan. Ze stoot Arne aan. ‘Zie
Het is de deftige buurvrouw José met ik dat goed? Heeft buurvrouw José
haar teckel Keesje. Het hondje zit vol zich verkleed als kerstboom? Moet je
appelmoes. Daar heeft buurvrouw kijken, Keesje ziet er ook heel grappig
José blijkbaar een lik van genomen! uit!’ Buurvrouw José springt opzij. Van
‘Het spijt me zo!’, mompelt ze met rode schrik laat ze Keesje los. Het diertje
wangen. ‘Ik heb net mijn huis versierd, valt door het openstaande raam en
want het is bijna kerst. En ik wilde heel komt voor de tweede keer op Vevina’s
graag weten of heksen ook kerst vieren keukenvloer terecht.
en allemaal lichtjes ophangen in huis.
Dus besloot ik samen met Keesje te Ogham en de buurheks hebben niets
gluren. Ik was heel benieuwd wat er in in de gaten. Ze zijn druk bezig met het
de schaal zat. Daarom wilde ik even versieren van de kleine kerstboom.
proeven.’ Ogham schudt zijn hoofd. Vevina bevestigt brandende kaarsjes
‘Bewaar voortaan uw fatsoen. Laat in de boom en Ogham hangt er

kerstballen in. Trots bekijkt de oude
man de boom, die er steeds mooier
begint uit te zien. Met zijn rechterhand
grijpt hij alvast naar de volgende
kerstbal. ‘Deze kerstbal is wel heel lang
en groot’, mompelt hij. ‘Maar hij is wel
prachtig rood.’ Voorzichtig legt hij hem
tussen de takken. Maar …. dan begint
‘de bal’ te bewegen. De hele boom
gaat heen en weer. Daardoor komt
een tak tegen de vlam van een kaarsje
aan. Direct begint de tak te branden.
En daarna branden er nog veel meer!
De kerstboom staat in brand! Vevina
gilt van schrik. Elsa en Arne twijfelen
geen moment. Ze duwen het raam
open, springen erdoor en gooien hun
limonade over de boom. Het vuur is
uit! Maar de boom is helemaal zwart!
Gelukkig kan Vevina erom lachen.
Verbaasd kijken de kinderen haar aan.
‘Licht en vuur passen heel mooi bij
deze tijd’, legt de buurheks uit. ‘Al was
dit wel een beetje veel.’
‘Wij vieren kerst altijd met heel veel
lampjes. Doe jij dat ook?’, vraagt Elsa
verbaasd. Vevina knikt. ‘Ga maar aan
tafel zitten. Dan zal ik het uitleggen.’
Maar Ogham steekt zijn hand op.
‘Voor we verder gaan, moet ik eerst
even achter iemand aan. ‘De grote,
rode kerstbal was een hondendier. En
de eigenaar is vast ook nog hier!’ Met
grote stappen loopt de oude man
naar buiten. Al snel is hij terug met
buurvrouw José naast zich. Ze heeft
de stukjes kerstboom nog steeds in
haar kleren en de kerstkrans om haar
hals. Haar hoedje staat een beetje
scheef. ‘Deze kerstboom heeft het
gedaan. Ik denk dat het goed is als
ook zij luisteren zal gaan’, legt Ogham
uit. Ongemakkelijk gaat buurvrouw
José op één van de stoelen zitten. Snel
springt de geschrokken en nog steeds
plakkerige Keesje bij haar op schoot.

met lekker eten en door allemaal
kaarsjes neer te zetten. Ook maken we
soms een groot vuur.’ Even kijkt ze naar
Buurvrouw Jose. ‘Al had dat niet zo
groot hoeven zijn als vandaag.’
Buurvrouw José is helemaal stil.
‘Lekker eten, het huis versieren en
kaarsjes aansteken. Dat is eigenlijk
best normaal! Keesje en ik zijn heel
dom geweest. Weet u wat? Ik ga mijn
kerstboom halen. Deze zwarte takken
staan zo somber in huis’, zegt ze, terwijl
ze naar buiten loopt. ‘Ga haar maar
aanmoedigen’,
glimlacht
Vevina
tegen Elsa en Arne. ‘Yule wordt ook wel
joelfeest genoemd. Dus er mag best
een beetje geschreeuwd worden!’
Zo komt het dat er een vreemde stoet
door de straat loopt: Een wandelende
kerstboom, een hondje met een rood
jasje aan en met allemaal appelmoes
in zijn vacht en daarachter twee
schreeuwende kinderen. Nieuwsgierige
buren openen hun deuren. ‘Moet je
kijken. Deze kerstboom beweegt!’,
roept buurman Hans. ‘Wat ziet hij er
grappig uit’, glimlacht buurvrouw
Betty. Maar hun zoontje Henk is het
daar niet mee eens. ‘Er zitten helemaal
geen lampjes in. Maar daar weet ik
wel iets op!’ Snel is hij terug met een
klein lichtsnoertje in zijn handen. Hij rent
op buurvrouw José af en hangt het in
de takken. ‘Veel beter’, mompelt hij.
Vevina en Ogham kijken lachend toe.
‘Zo’n grappige kerstboom heb ik nog
nooit gezien! Kunnen we die volgend
jaar weer versieren misschien?’, roept
de oude man vrolijk. De buurheks geeft
hem een knipoog. ‘Zonder het zelf te
weten heeft buurvrouw José voor een
prachtig midwinterfeest gezorgd.’

‘Jullie vieren Kerstfeest, ik vier Yule’,
legt Vevina uit. ‘Nu zijn de dagen heel
kort. Het is ’s avonds al heel vroeg
donker en het wordt ’s morgens pas
laat licht. Maar nu is het midwinter.
Na vannacht komt het licht langzaam
terug en worden de donkere nachten
weer korter. Daar zijn wij heel blij mee.
Daarom vieren we de terugkeer van
het licht. Dat doen we bijvoorbeeld

Een bijdrage van:
Wendy Noordzij
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Yule - Philip Aswind
Yule, Midwinter
‘De mooiste tijd voor ceremonie’.
Het is niet voor niets dat er zoveel
Kerstverhalen zijn en dat we juist in
deze donkere dagen de gezelligheid
opzoeken. Heel de natuur keert naar
binnen toe en als we luisteren naar
onze eigen natuur dan doen we dit
ook.
Mag ik jullie meenemen met dit verhaal
in een avontuur dat nog gebeuren
gaat.... Yule...

‘Lughnasadh is al geweest...’
Nadat we met Lughnasadh, 1 augustus
het houten beeld van Lugh 8 oghams
rond de hals hadden gehangen,
8 oghams welke de 8 Keltische
jaarfeesten
representeren
voelde
dit als een belofte aan Lugh en aan
onszelf om dan ook weer stil te staan bij
deze bijzondere momenten in het jaar.

Het is zo mooi en waardevol om met de
grote bewegingen van onze planeet,
zon, maan, planeten en sterren mee te
bewegen.

‘Samhain is al geweest...’
Dit keer was ik alleen en dit ceremoniële
moment viel voor mij samen met de
afronding van een veel groter ritueel
waar ik mee bezig ben, verbonden
met de voorouders, de bomen, rivieren
en de zee.
In het vuur brandde het hout van Taxus,
Eik, Vlier, Els, Es, Grove Den, Beuk, Lariks
en Berk.
Het offer dat ik bracht was het heilig
woud dat eens op mijn hoofd groeide.
Met Samhain begint echt de donkere
periode van het jaar en het is
mooi dat mijn hoofd nu meer een
maanlandschap is.

‘Mabon is al geweest...’
Met Mabon, 22 september hebben
we op het strand van Katwijk een
prachtige zanddraak gemaakt met
een Keltisch vlechtwerk op zijn rug.
Tegen
zonsondergang
maakten
we in een grote koperen ketel een
ceremonieel vuur. Ieder die gekomen
was had wat hout mee gebracht
van bomen die heilig zijn voor onze
voorouders. Zo leggen we diepe
verbindingen met onze bomen en
onze wortels.
Het vuur droegen we over de draak.
Terwijl de zee juist de draak bereikte.
We dansten mee in de dans van eb en
vloed. Het vuur, vol met drakenkracht,
de ketel lieten we zakken in de zee op
het moment dat de zon onderging.
Van 22 septenmber tot ongeveer 21
maart is de nacht langer dan de dag.
Op 21 maart vroeg in de ochtend
zullen we het vuur in de duinen weer
ontsteken om de zon te begroeten en
de lichte helft van het jaar te vieren.

‘Yule, kunnen we van
dromen...’
We gaan nu onderweg naar de
Midwinter.
De liefde van de voorouders stroomt
met de rivieren mee.
Hun kracht en zegen ligt verborgen
in de gewijde heuvels, die zij hebben
opgeworpen. Ze wachten op ons met
warme mantels die ons bescherming
bieden, met voedsel dat onze harten
voedt.
Er zijn portalen overal. De Zunnebelt in
Vorden is er één.
Verbeelding is de sleutel:
Ik zie ze staan: een priesteres met
een schaal met water uit de rivier.
Zes krijgers staan om haar heen, één
draagt een speer, die meer is dan een
speer, de kracht straalt er van af. Een
tweede heeft een zwaard verbonden
met de bliksem, zijn ogen zijn lichtend
wit. Ik voel dat hij me ziet. Een derde
is verborgen onder een berenvacht en
berenkop. Het is duidelijk dat dat zijn
kracht is. Een vierde heeft de kracht

van de wolf, de vijfde is de Arendman
en de zesde weet zich te verbergen. Ik
weet dat de vos zijn krachtdier is.
Ze wachten op het vuur dat wij
gaan brengen. Ze wachten op het
hoorngeschal dat hen zal wekken, de
liederen die hen zullen eren.
Ik weet dat ze een vuur bewaren, een
sacraal vuur. Zullen ze het met ons
delen wanneer wij ons vuur ontsteken?
Het wezen van de druïde waart rond in
de bossen. De krachten zijn nooit weg
gegaan.
Ik zie dat één van ons in trance gaat. Hij
zingt een lied. De wind doet de bomen
ruizen. Het is stil maar het bos is bezield.
Kinderen leggen tondel van zwam
en lisdodde in het midden op de
heuvel. Vonken worden geslagen.
Het tondel brand, berkenbast, kleine
houtsnippers... het Joelvuur is ontstoken!
De nacht valt. Schrille blijdschapskreten
klinken in het bos...

gekoesterd wordt, drie dagen en drie
nachten.
Er is een labyrint van kaarsen,
runenschijven, een grote warme ronde
tent, een verwarmende soep hangt
boven een vuur.
’s Avonds klinkt de Keltische harp en
midwinterverhalen van vervliegende
tijd.
Zo begint ons midwinterfeest.
Je bent van harte welkom om met ons
mee te vieren en jouw blok hout op het
vuur te leggen.
Meer informatie over deze Midwinter /
Yule ceremonie kan je vinden op onze
website www.donderelf.nl zie agenda

De trommels klinken, fakkels vangen
het
vuur,
lampionnen,
kaarsen
branden. De betovering is te lezen op
de gezichten van allemaal, een warme
gloed in het hart.
Een lied voor Freya wordt gezongen,
water van de rivier aan de berg
geofferd. Het water van de priesteres
uit de andere wereld vloeit samen met
het water dat we mee terug dragen.
En we weten dat het vuur dat in de
koperen ketel brand hetzelfde vuur is
als dat uit de onzichtbare wereld van
bosgeesten, elfen, trollen en kabouters,
hetzelfde vuur als van de voorouders.
Ze zijn met ons. Ze zijn in ons. Wij dragen
dat vuur. We dragen het vuur nu terug
naar de rivier en naar de plaats waar
we zullen verblijven, drie dagen en drie
nachten.
Naar het bos, zingend, in een
slingerslang van vuren lopen we terug
vervuld van magie, vervuld van kracht.
Bij de rivier was ooit een nederzetting,
duizenden jaren terug. Daar is een
gewijde plaats gemaakt waar het vuur

Een bijdrage van:
Philip Aswind
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Heksen in het buitenland

Bonjour, ik ben Mélanie Deijn en samen
met mijn man Marco en onze drie
katten woon ik boven op een berg in
de Auvergne in Frankrijk.
Het is eigenlijk allemaal begonnen bij
onze twee zoons, Robin en Kevin. We
houden niet zo van hokjes en toen
de heren gingen puberen en spikes
wilden en lang haar, hielden wij ze niet
tegen. In 2006 besloot onze oudste
dat hij Gothic wilde zijn en bezochten
we voor het eerst de midwinterfair in
het Archeon. Wat geweldig was dat.
Het eerste wat me op viel was dat
iedereen geaccepteerd werd zoals
hij was, iedereen had geduld, er was
saamhorigheid en ondanks de drukte
van de fair, rust. Ik voelde me als een
vis in het water tussen de “heksen” in
het middeleeuwse dorp. Het zette me
aan het denken en ik ging alles lezen
over hekserij, wicca, paganisme en al
snel bezochten we ook de Elf Fantasy
en Castlefest. Het werd iets om naar
uit te kijken, iets wat we samen konden
doen en waar niemand werd be-/
veroordeeld op zijn uiterlijk. Iets wat in
het dagelijkse leven nog wel eens een
item was met twee pubers waarvan
de één gothic was en de andere met
hanenkam en kilt naar school ging. In
het dagelijkse leven stond niet iedereen
open voor een afwijkend uiterlijk en als
ouders ging ons dat vaak aan het hart,
want wij vonden het juist fijn dat onze
jongens deden waar ze zich goed bij
voelden.

De natuur heeft altijd een enorm grote
rol gespeeld in mijn leven. Met mijn
ouders en twee zussen kampeerden we
van Pasen tot en met de herfstvakantie
ieder weekend. We maakten lange
wandelingen en mijn vader leerde me
de namen van de bomen en hoe ik ze
kon herkennen. Soms tot vervelens toe
dat ik dacht, ja pa nu weet ik het wel.
Zonder er iets voor te doen ploppen
er ook nu nog namen van planten en
bomen in mijn hoofd op als ik ze zie en
weet ik intuïtief waar ze voor gebruikt
kunnen worden. In een ander leven
heb ik die vast allemaal leren kennen.
Ik hou van de seizoenen en kan blij
worden van de eerste tekenen van
voorjaar, maar ook van de eerste
sneeuw en van het kleuren van de
bladeren. Stenen, kastanjes en veren
gaan mee naar huis en komen terecht
op één van de vele altaartjes die ik
binnen maar ook buiten heb gemaakt.
De natuur, de cyclus van de maan
en de seizoenen zijn belangrijk voor
me en voor mij werd duidelijk dat ik
een groene heks ben. Het woord heks
gebruik ik eigenlijk zelden, maar onze
jongens zeggen het wel tegen hun
vrienden, mijn moeder is een heks.

Ik ging me inzetten voor het IVN en de
heemtuin in Nieuwkoop. Samen met
een fijne groep mensen organiseerden
we lessen in de heemtuin voor de
basisschoolkinderen. We wilden ze
contact laten maken met de natuur,
heel dichtbij. In de kinderopvang waar
ik werkzaam was kreeg ik de kans van
mijn baas om een natuur BSO (Buiten
Schoolse Opvang) op te zetten, ik
vond het geweldig en ik kon er al mijn
energie en kennis kwijt.

Ik begon aan de gidsencursus van
het IVN en toen………….. gingen we
verhuizen naar Frankrijk!

Mijn man Marco en ik hadden tijdens
onze vakanties een liefde voor Frankrijk
ontwikkeld en ooit, riepen we, gaan
we een camping in Frankrijk beginnen.
Maar we kochten een huis, kregen
twee prachtige jongens en hadden
ons werk en de droom kwam alleen
nog ter sprake als we in Frankrijk op
vakantie waren. Misschien ooit als we
met pensioen zijn dan……. En toen
werd Marco na 25 jaar trouwe dienst
ontslagen en zagen we een kans om
de droom misschien nu al uit te laten
komen. Tijdens een werkvakantie bij
vrienden in de Auvergne vonden we
de plek waar we nu wonen. Er was
een oude boerderij die verhuurd werd
als groepsaccommodatie met daar
aan vast een woongedeelte voor
ons. Een groot terrein waar we een
camping konden beginnen en de plek
straalde rust uit en voelde super goed.
We waren verliefd en zetten ons huis in
Nederland te koop. Het duurde echter
nog 1,5 jaar voordat ons huis was
verkocht, maar uiteindelijk vertrokken
wij op 23 november 2013 naar de
Livradois Forez! Onze oudste was aan
zijn opleiding tot goud-/zilversmid
begonnen en woonde niet meer thuis
en onze jongste wilde wel met ons
mee.

Zo dicht bij en in de natuur te kunnen
leven en werken dat is een voorrecht.
Zo zie ik het nog iedere dag, als ik een
hertje spot, de eerste viooltjes ontdek
of de eerste vliegenzwammen op ons
camping-veld vind. Als ik de maan
zie aan de sterrenhemel, iets wat hier
zonder lichtvervuiling overweldigend
kan zijn, of als ik de zon zie opkomen
boven een veld met dauw. Als onze
gasten tot rust komen en genieten
van het uitzicht en de zonsondergang.
Op deze plek ben ik de cursus “Vier
het leven” van Lunadea gaan volgen
om meer diepgang te geven aan de
jaarvieringen. Hier heb ik meegedaan
aan de “moonchallenge” van Yvonne
Vrijhof en ben ik me nog meer bewust
geworden van de maancyclus.
Zelfs als er bewolking is die de maan
verstopt, weet ik haar plaats aan de
hemel te duiden. Hier ben ik me gaan
verdiepen in stenen met behulp van
de cursussen van Marjolein Heurman.
Vanaf ons plekje op de berg volg ik
nu Yvonne’s “Boomcirkel” omdat ik zo
graag nog meer wil voelen en beter
contact wil maken met deze prachtige
wezens. Hier ben ik begonnen aan mijn
moestuin die me zoveel vreugde, rust,
verwondering en voedsel levert en hier
ga ik de cursus “natuurlijk leven” van
Maria van Harmony Center volgen
om nog dichterbij mijn groene heks te
komen. Al veel jaarvieringen heb ik hier
gevierd met mijn man, onze buren en
zelfs met gasten.
Er doen hier in de Auvergne vele
verhalen de ronde over heksen,
kruidenvrouwen maar ook mannen.
De mensen staan nog dicht bij de
natuur, maken gebruik van wat de
natuur te bieden heeft en ze zijn zich
sterk bewust van de wisselingen van
de seizoenen. Ze vieren het niet zozeer
maar bereiden zich wel voor. Bij ons
kan er in de winter zomaar een meter
of meer sneeuw vallen, dan moet je
je voorraad hout en etenswaren wel
op orde hebben. Afgelopen Mabon
hadden we iedereen in het dorp en nog
wat vrienden uitgenodigd om met ons
de komst van de herfst en de rijke oogst
van de zomer te vieren. Er is niemand
die dat raar vindt, er kwamen zoveel
lieve mensen en iedereen had iets te
eten en te drinken meegenomen. Ze
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vonden het geweldig om dit met elkaar
te vieren. Zo vieren we ook andere
jaarfeesten zoals Midwinter met een
groot kampvuur op ons terrein. Een
glaasje Vin Chaud en iets lekkers. We
schrijven op een hartje onze wensen
voor ons zelf, een geliefd persoon en
voor de wereld. Omdat we boven
op een berg wonen en vrij uitzicht
hebben, merk je goed dat een paar
dagen na midwinter de dagen alweer
gaan lengen.

In Nederland vonden we januari en
februari altijd somber, maar hier,
zo dicht bij de zon, is er licht. Het is
fantastisch om te constateren dat
na midzomer de zon langzaam weer
terug kruipt en ineens niet na de
Puy de Dôme maar ervoor onder gaat.
Ook Imbolc vieren we met ons hele
dorp, denk dan aan een man of 21,
groter is het niet hihi. Rond Imbolc is
alles dat met pannenkoeken te maken
heeft in de aanbieding. Zonder dat
ze dat heel bewust doen leggen de
Fransen op “La Chandeleur” (MariaLichtmis) de zon op hun bord en vieren
ze dat de dagen weer gaan lengen.
Wij vieren dat in ons dorp, door als
Nederlanders
spekpannenkoeken
te bakken. De Fransen bakken hun
crêpes en met z’n allen eten we die
gezellig op. Meestal bij ons omdat we
een groepsaccommodatie hebben
en een grote keuken en zaal waar
iedereen makkelijk in past. Komende
Imbolc is de gîte echter verhuurd maar
het feest gaat gewoon door bij een
van onze buren. Na het eten spelen
we spelletjes en vanaf die dag doen
we dat zolang de winter duurt iedere
zaterdagavond met wie zin heeft,
steeds bij iemand anders thuis.

Ik ken geen andere heksen in mijn
omgeving maar ben daar ook niet
bewust naar op zoek. Ik heb inmiddels
wel kennis gemaakt met iemand die
net zo’n maanvolger is als ik, haar
huis staat vol met trollenbeeldjes en
er hangen overal heksen. Tot een
diepgaand gesprek hierover is het nog
niet gekomen maar dat gaat vast nog
gebeuren als we elkaar beter leren
kennen. Iedereen om ons heen weet
inmiddels wel hoe ik ben en niemand
kijkt er van op als ik een boom knuffel,
een plantje wil redden of een altaartje
maak in de tuin. Ik hou van wandelen
en doe dat niet graag alleen, maar
de plek waar ik wel graag alleen heen
ga zijn “Les Pierres Folles”(de gekke
stenen). Het is een groep stenen,
menhirs, hier in het bos die vroeger
duidelijk een bijzondere rol speelde in
de gemeenschap die hier woonde.
Het is een krachtplaats en de cirkel van
stenen straalt rust uit. Er is een steen met
bovenin een kommetje, ik breng daar
regelmatig een offer van bloemen
of steentjes en tref daar dan soms
ook offers van anderen aan. Er is een
verhaal dat iemand daar iedere volle
maan heen ging om te genezen van
rugklachten en dat dat heeft gewerkt.
Mocht je ooit hier zijn dan neem ik je
graag mee op een wandeling naar
deze bijzondere plek.

Ik maak eigen zalfjes zoals calendula
en weegbree zalf, droog kruiden
voor thee en keukengebruik. Maak
maanwater, en een kruidenwis, reinig
mijn huis en mijn stenen, leg af en toe
wat kaarten en als dat nodig is doe ik
een ritueel en ik draag mijn pentagram
altijd. Ik verstop me niet maar ben
mezelf en de mensen hier accepteren
me zoals ik ben.

Dus hoe is het om heks te zijn in het
buitenland, nou, heel natuurlijk.
Wat ik mis zijn onze jongens, ze wonen
allebei inmiddels samen met lieve
vriendinnen en het contact is soms
zelfs beter, intenser dan toen ze in
Nederland boven op hun kamer
vertoefden. Ik mis mijn vriendinnen.
Even een kopje koffie gaan drinken is
er niet meer bij en ik mis het werken
met kinderen. Gelukkig krijgen we
op de camping ook gezinnen met
kinderen en ik vind het altijd heerlijk om
iets met hen te ondernemen als ze dat
leuk vinden. Ik maakte zelfs een boekje
voor onze jongste gasten met weetjes
en dingen om te doen rond en op
de camping en er is een ontdek-tuin.
Mijn leven lang heb ik al een speciale
uitwerking op kinderen. In een drukke
winkel zien ze mij en lachen naar me.
Er zijn ouders die hier op de camping
komen en verbaasd staan over het
contact dat hun kinderen zo makkelijk
met mij leggen. Sommigen associëren
vakantie met Mélanie hihi.

Ben je nieuwsgierig geworden naar
onze mooie plek? Hou je van kamperen
en heb je zelf een kampeermiddel of
huur je graag een safari-tent? Wil je
met een groep gelijkgestemden wel
eens wat tijd doorbrengen op een
prachtige plek midden in de natuur?
Neem dan eens een kijkje op onze
website en zie welke mogelijkheden er
zijn om hier te verblijven. Als je via Eik en
Blad bij ons een week of langer komt
logeren geven we 10% korting op je
verblijf.
Wij delen onze prachtige plek graag
met iedereen!
Mélanie Deijn
https://www.deux-freres.fr

Maar goed dat is dan wel alles dat ik
echt mis. Ik ben blij op deze plek te
mogen wonen samen met mijn man
en onze katten en heb zelfs heimwee
naar “onze” berg als we in Nederland
zijn.

Een bijdrage van:
Mélanie Deijn
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Yule - Marjolein Heurman
In de afgelopen drie edities van dit
tijdschrift heb ik jullie verteld over de
geschiedenis achter de heidense
jaarfeesten. In deze editie de laatste
twee jaarfeesten die we nog niet
besproken hebben, Yule en Imbolc.
Yule, joel, juul, jul… winterzonnewende.
De langste nacht en de kortste dag. De
tijd van het jaar dat we het minst lang
van de zon en het daglicht kunnen
genieten. Om nog even ons geheugen
op te frissen, hoe was het ook al weer
met de zon en de zonnewendes?
Solstice of solstitium in het Latijn, in het
Nederlands wil dit zeggen dat de zon
ogenschijnlijk stil staat aan de hemel.
Hij komt een paar dagen op dezelfde
plek op. Dit jaar (2019) valt de precieze
winterzonnewende op 22 december
om 05.19 uur. Omdat de aarde niet
helemaal ‘recht’ staat, maar de as iets
gekanteld is (23 graden) staat de zon
niet altijd recht boven de evenaar. In
onze winter schijnt de zon meer op het
zuidelijk halfrond dan op het noordelijk
halfrond. Daarom is het dan daar zomer
en bij ons winter. Op het moment van
de winterzonnewende staat de zon
precies boven de Steenbokskeerkring.
Dat is een cirkel rondom de aarde die
precies op de 23 graden zuiderbreedte
ligt die de aarde op dat moment ook
gekanteld staat. Vanaf 22 december
zal de zon langzaamaan weer onze
kant op komen en zullen de dagen
weer langer worden (De zon komt
natuurlijk niet echt onze kant op, maar
het lijkt zo).

Vierde men vroeger Yule?
Rond deze tijd kun je zelf ervaren
dat daglicht een kostbaar iets is.
‘s Ochtends in het donker van huis
gaan naar je werk en ‘s avonds in het
donker weer thuis komen, ook al is het
nog maar vroeg in de avond, is niet
altijd leuk en makkelijk. En dan wonen
we nog niet eens helemaal in Noord
Europa. Binnen de poolcirkel wordt
het helemaal niet licht tijdens deze
dagen. Stel je voor… 24 uur schemer
en donker. Dit heeft natuurlijk invloed
op ons lichaam en ons ritme van leven.
Helaas kunnen we daar in de moderne
wereld vaak geen gehoor aan geven.
Dat de prehistorische mensen deze

donkere tijd als bijzonder en misschien
ook wel beangstigend hebben ervaren
kunnen we ons in deze dagen wel
voorstellen. Hoe lang blijft het donker?
Zouden ze de goden genoeg gunstig
kunnen stemmen om het licht te laten
terugkeren?

Tradities
Over de geschiedenis van Yule is
ontzettend veel te zeggen en te
schrijven. Er bestaan talloze tradities
en gebruiken die heel waarschijnlijk
een paganistische oorsprong hebben.
Te veel om allemaal te noemen en te
beschrijven in dit artikel.
Op
zoek
naar
bewijzen
van
feesten en gebruiken rondom de
winterzonnewende in het oude
prehistorische Europa weten we
dat ze er geweest moeten zijn. De
mensen toen moeten dit als een
bijzondere tijd van het jaar gezien
hebben. Kijken we bijvoorbeeld naar
de bouwwerken die zijn overgebleven
uit de prehistorie, dan zien we dat
een paar daarvan zijn gebouwd
in lijn met de winterzonnewende.
Sommige met zonsopkomst, anderen
met zonsondergang. Het bekendste
voorbeeld is de grafheuvel van
Newgrange in Ierland. Op 21
december komt de zon op en
schijnt door een opening waarbij de
binnenkant van de tombe verlicht
wordt. Een ander voorbeeld is Maes
Howe, een grafheuvel op Orkney.
Ook zou Stonehenge wellicht een
doorgang hebben gehad waarop
het licht scheen op zonsondergang
op 21 december. Er zijn talloze feesten
en gebruiken rondom kerst en de
kortste dag die kunnen duiden op een
paganistische oorsprong. Maar echte
geschreven bewijzen zijn er natuurlijk
niet uit deze tijd. Het is ook erg moeilijk
om te ontrafelen wat vroeg christelijke
gebruiken zijn en wat echt een
oudere bron heeft. We weten dat de
Romeinen in December de Saturnalia
vierden, feesten voor de god Saturnus,
en het zonnefeest van Sol Invictus op
25 december, de onoverwinnelijke
zon. Dat ze hun huis versierden met
groenblijvende takken en elkaar
geschenken gaven. Dat lijkt veel op

wat we nu doen met Kerst. Kerst is het
feest dat een heel groot deel van de
wereldbevolking tegenwoordig viert
rond midwinter.

Kerstfeest
Het Kerstfeest zoals het nu gevierd
wordt door veel mensen gaat over
de geboorte van Jezus in de stal in
Bethlehem omdat zijn vader Jozef
en moeder Maria met een ezeltje op
weg waren naar de stad van Jozefs
stamvader Koning David. Hier kunnen
we kort over zijn. Bijna iedereen die
hier grondig naar heeft gekeken is het
erover eens dat Jezus niet in december
geboren is. Meest waarschijnlijk is
dat hij in het voorjaar ter wereld
is gekomen. Waarom dan Kerst in
december? Ook dit is een aanwijzing
dat eind december voor de nietchristelijke bevolking een tijd moet zijn
geweest waarop iets gevierd moest
worden, vereerd moest worden. En
aangezien Kerst in de betekenis nu en
al eeuwenlang een lichtfeest is, Jezus
kwam ons licht brengen in de duisternis,
is het heel waarschijnlijk dat de vroege
kerkvaders hebben bedacht dat dit
de christelijke vervangen zou moeten
gaan zijn voor de heidense feesten die
al bestonden.
Over de iets minder oude paganistische
oorsprong van Yule van na de prehistorie
is meer te vinden. De Angelsaksische
Bede, de monnik en geleerde, schreef
in zijn geschriften over een winterfeest.
Hij noemde een maand Geola, wat
het huidige december en/of januari
zou moeten zijn.
In de 8e eeuw
stelde hij een kalender samen met
feesten en belangrijke dagen, De
temporum ratione. Hierop noemde
hij op 24 december Moedersnacht
(Modranicht). Hier zou je kunnen stellen
dat Moedersnacht wijst op de maagd
Maria die in deze nacht haar kind ter
wereld bracht. Bede was tenslotte
een christelijke geestelijke. Daarnaast
werd in alle andere Angelsaksische
geschriften de geboorte van Jezus
aangeduid met Midwinter. Maar hij
schrijft ook dat Modranicht een heidens
woord is om de nacht van 24 december
aan te duiden. Als we kijken naar
Romeinse, Gallische en Angelsaksische

(Germaanse) moedercultussen komen
we al snel bij de Matronae en de
nornen. Er zijn daarom historici die
hierin bewijs zien dat deze nacht voor
Romeinen, Galliërs en Germaanse
stammen een heilige nacht was voor
moedergodinnen. De drie Maria’s uit
de Bijbel zouden volgens sommigen
gebaseerd zijn op de Matronae of op
de nornen (ook de dísir en walkuren
worden hieraan gelinkt door sommige
historici). Dat deze Kerstnacht nog
lang als een magische en bijzondere
nacht werd gezien blijkt ook uit talloze
volksgebruiken die her en der in ook
ons land tot in het midden van de 20e
eeuw bewaard zijn gebleven. Men
geloofde dat dieren in deze nacht
konden spreken, water in putten in wijn
veranderde, bijen konden zingen, de
vlier uitliep, men staande onder een
appelboom de hemel zou kunnen
zien en je zittend bij het haardvuur een
glimp zou kunnen opvangen van je
toekomstige geliefde.
De benaming Yule of Joel komt in
Noord-Europa voor als aanduiding
voor de periode van midwinter. In
Scandinavische landen kende men
de naam Iol, Jol of Jul. Dit wordt in
verband gebracht met één van de
oude namen voor Odin, Jólnir. Denen
en Vikingen namen het woord mee
vanuit hun thuisland naar Engeland
(in verschillende schrijfwijzen) en dit
verbasterde tot het oud-Engelse Géol.
Dit werd later Yule. In de Edda staan
Yule feesten beschreven, net als in
een aantal andere Scandinavische
oude geschriften (bijv. Heimskringla).
Tradities als het joelblok, een blok hout
dat in het haardvuur werd gelegd in
het donker en helemaal tot as moest
vergaan zonder te doven zijn nog
lang blijven bestaan in grote delen
van West-Europa. Voor de Germanen
was de Joeltijd ook de tijd dat de
voorouders geëerd werden en ze je
konden bezoeken. Tijdens het branden
vertelde men (spook)verhalen en
deed men aan waarzeggerij. Ook
de
Julbocken,
Kerstman,
Wilde
Jacht en Krampusch horen bij de
decembertradities die herleid kunnen
worden naar pre-christelijke gebruiken
uit deze periode.
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De Wilde Jacht of Wilde Heer zou
verbonden zijn met Odin of Wodan
die langs de hemel raast met zijn
spookachtige, wilde gevolg van
geesten en honden op jacht naar
Fenrir die de zon op had gegeten
waardoor het donker was. In bijna
heel Europa bestaan hierover verhalen
en gebruiken. Ook hier in Nederland
geloofde men in de wilde jacht en was
het zaak om ’s avonds binnen te blijven
en vooral geen werk te verrichten. Deed
je dit wel liep je het risico meegenomen
te worden door de spookbende van
de wilde jacht. Er zijn diverse verhalen
bekend die bij het haardvuur en in de
cafés verteld werden over mannen die
in de Joeltijd onderweg waren na het
vallen van de nacht en meegenomen
werden door de geesten van de wilde
jacht. Ook het geloof in een groot zwijn
dat je erf overhoop zou halen als je het
niet had opgeruimd op de avond voor
Kerst of dat je zou straffen of halen als
je op deze avond nog aan het werk
was, is gebaseerd op de verhalen
rondom de wilde jacht. Een dame
die op Kerstavond nog aan het werk
was achter haar spinnenwiel werd
hardhandig ondersteboven gelopen
door een reusachtig zwijn, de ‘beer
van Derk’.
Een ander nog bestaand gebruik is
het blazen op de midwinterhoorn
in grote delen van oost Nederland.
Een midwinterhoorn is een houten
hoorn van 1-1,5 meter lang die een
magische klinkend geluid produceert
dat kilometers verderop nog te horen
kan zijn. Volgens goed gebruik mag
dit alleen in de adventtijd en moet
dit instrument boven een put worden
bespeeld. Harde bewijzen over waar
dit gebruik precies vandaan komt
zijn er niet, maar het lijkt erg veel op
muziekhoorns in andere oude Europese
culturen. Ook weten we dat het maken
van geluid in de Joeltijd een oud
gebruik is om de geesten te verjagen.
De midwinterhoorn kan daar deel van
zijn, maar ook het ‘foekepotten’ dat
tot niet zo lang geleden op een aantal
plekken in Nederland goed gebruik
was en natuurlijk het lawaai rondom
Oud en Nieuw zou hier ook mee te
maken hebben. Daarnaast is de hoorn
natuurlijk het instrument van herders en

engelen die de geboorte van Jezus
op deze manier verkondigden en op
die manier weer verbonden met het
christelijke kerstverhaal.

Mistletoe, hulst en klimop

Sterk verbonden met Yule en Kerst is de
mistletoe of maretak. De magie rondom
mistletoe komt deels door de verhalen
die er zijn over druïden die in witte
gewaden met gouden sikkelvormige
messen mistletoe uit bomen zouden
snijden voor magisch werk. Dit gebruik
is ooit eens beschreven door een
Romeinse schrijver die hier ooggetuige
van was geweest in Gallië. Er zijn veel
verhalen over de magische werking van
de mistletoe. Zo zou een tak in je hand
of in je huis beschermen tegen heksen
en geesten. Als je een tak vasthield was
je in staat om met geesten te spreken.
Volgens Plinius zagen de Kelten de
mistletoe als heilig, vooral als deze
groeide op een eik. Hij beschrijft ook
het druïden ritueel van het afsnijden
van de plant met een gouden mes.
Op de zesde dag van de maan oogst
de druïde, gekleed in een wit gewaad,
de mistletoe van de eikenboom met
een gouden sikkelmes. De mistletoe
mag de grond niet raken en wordt
zorgvuldig opgevangen. Onder de
eikenboom worden twee witte stieren
geofferd. Daarna maakt hij een drank
van water en de mistletoe. Deze drank
zou alle onvruchtbaarheid oplossen
en zou een tegengif zijn tegen allerlei
soorten vergif. Plinius heeft dit niet zelf
gezien, hij heeft het beschreven naar
aanleiding van een verhaal, maar de
precieze bron is onbekend. Plinius is ook
de enige die dit ritueel zo beschrijft.

In de Edda staat het verhaal van
Frigga, de godin die haar zoon Baldr
wilde beschermen. Ze liet alles en
iedereen zweren hem niet te zullen
doden. Alleen de mistletoe werd niet
gevraagd om dit te zweren, want hij
was toch nog te jong en onbelangrijk.
Loki maakte een pijl uit een tak van de
mistletoe en liet deze door de blinde
Höðr op Baldr afschieten en doodde
hem daarmee.
De Trojaanse held Aeneas vluchtte na
de val van Troje weg. Hij droeg een
gouden boog bij zich, gemaakt van
het hout van een mistletoe. Dit was een
geschenk van zijn moeder Aphrodite,
met haar duiven leidde ze hem naar
de plek van de boog. Met deze boog
kon hij afdalen in de onderwereld, op
zoek naar zijn overleden vader.
In de winter, als de bladeren van de
bomen vallen en de bomen bijna
dood lijken, zou de spirit van de boom
huizen in de altijd groene mistletoe. De
mistletoe zorgt er voor dat de geest
van de boom veilig is en in de lente
weer terug kan keren in de boom.
En er is de traditie van het kussen onder
de mistletoe. Volgens verschillende
verhalen was staan onder een mistletoe
een teken van vrede en liefde. Bij de
Germanen was mistletoe de plant van
Freya, godin van de liefde. Als vijanden
elkaar in een bos tegenkwamen onder
een mistletoe mochten ze elkaar niet
bevechten. Als een meisje zich onder
een mistletoe bevond mocht ze gekust
worden door een man.
In veel kerken is mistletoe trouwens
verboden als decoratie. Vanwege de
heidense connecties van de plant. In
York trekken ze zich daar weinig van
aan. Tijdens een speciale ‘mistletoe
service’ konden criminelen onder de
mistletoe hun zonden opbiechten en
om vergiffenis vragen.

Behalve mistletoe is ook hulst een
populaire wintergroene boom om
het huis mee te versieren rond Yule.
Hulst staat voor mannelijkheid. In de
christelijke uitleg van hulst rondom
kerst staan hulstbladeren voor de
doornenkroon die Jezus droeg bij zijn
kruisiging en staan de rode besjes voor
de druppels bloed die hij voor ons
vergoot. De eerste hulst zou volgens
een legende zijn ontsproten uit de
voetstap van Jezus op weg naar zijn
kruisiging. In het ogham alfabet is
hulst de letter T, van tinne, en wordt
de boom geassocieerd met het
feest van Lughnasadh en de achtste
maan van het jaar. Met Litha, de
zomerzonnewende en met Yule, de
winterzonnewende, gaan koning Hulst
en koning Eik in gevecht. Koning Hulst
wint met Litha en mag vanaf dan
regeren tijdens de donker wordende
helft van het jaar. Met Yule gaan ze
opnieuw in gevecht en wint koning Eik,
die vervolgens de lichte helft van het
jaar regeert. Waar dit verhaal precies
zijn wortels heeft is onduidelijk. Sommige
geschiedschrijvers zien gelijkenis met
het verhaal van Sir Gawain en the
Green Knight, maar dan gaat het
vooral om aannames. James Frazer
beschreef het gevecht tussen de twee
koningen in zijn werk en vergeleek dit
ook met verhalen over bosgeesten en
seizoenskoningen in andere Europese
legendes en sprookjes.
De Romeinen gebruikten hulst als
decoratie tijdens de Saturnalia.
Ook gaven ze hulsttakken cadeau
aan hun vrienden en familie. Hulst
beschermt tegen magie en hekserij,
tegen onheil, maar vooral tegen
blikseminslag.
Hulstbesjes
konden
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helpen bij divinatie en voorspellende
dromen. Voor de druïden was hulst een
bijzonder magische plant. Een staf van
hulsthout was een magisch werktuig.
Druïden zouden in de winter hulst in
huis halen zodat spirits daarin konden
overwinteren. Al eeuwenlang is het
gebruikelijk huizen met Kerst te versieren
met huist, klimop en maretak. Pas sinds
de intrede van de versierde kerstboom
in huis, in de 19e eeuw, verdween dit
gebruik naar de achtergrond. Er zijn
gebieden waar men gelooft dat de
hulst pas op Kerstavond geplukt mag
worden. De versiering van hulst, klimop
en maretak zelf wordt, afhankelijk
van waar je woont, verbrand op
Driekoningen (Twaalfde Nacht), met
Imbolc, op de dinsdag na carnaval of
op kerstavond van het volgende jaar.
Ook faeries zouden graag ‘s winters in
de hulsttakken in je huis wonen. Maar
dan moeten de takken wel met Imbolc
naar buiten en verbrand worden,
anders blijft het kleine volkje je de hele
zomer lastigvallen met hun plagerijen.
In Schotland slaan jongens elkaar met
bossen hulst op oudejaarsavond. Ieder
druppeltje bloed staat voor een beetje
geluk in het nieuwe jaar.
Hulst staat symbool voor winter, voor
afsterven en dood. Aan het einde
van de winter zou de Cailleach, de
moedergodin (later hag, oude heks)
in Schotland haar staf onder de hulst
leggen als teken dat haar tijd van
het jaar geweest is. Volgens Schotse
overlevering zou het juist ongeluk
brengen om hulst te verbranden.
Dan is er nog de wintergroene klimop.
De Romeinen associeerden de klimop
met de god Bacchus, die van de
wijn. Hij werd vaak afgebeeld met
een krans van klimop rond zijn hoofd.
(Griekse tegenhanger is Dionysos, vaak
afgebeeld met een staf omwikkeld
met klimop, een thyrsus). Klimop
zou volgens de Romeinen dan ook
beschermen tegen dronkenschap.
Een krans van klimop op het hoofd
voorkwam dat je dronken werd en een
afkooksel van klimopblad zou helpen
bij een kater. Klimop is licht toxisch,
dus ga dit niet zelf zonder kennis
uitproberen! In vroeger dagen hing

vaak een bos klimop boven de deur
van de herberg om aan te geven dat
er goede wijn geschonken werd. Hier
is ook het spreekwoord van afkomstig
‘Goede wijn behoeft geen krans’, als
men weet dat de wijn ergens goed
is, hoeft er geen bos aan de deur te
hangen, dan weet men dat gewoon.
Als tegenhanger van de hulst, staat
klimop voor het vrouwelijke. Waar hulst
met rode bessen het mannelijke en
Jezus en zijn bloed vertegenwoordigt,
is klimop met de zwarte bessen het
vrouwelijke en de maagd Maria.
Voor de druïden stond de klimop voor
vrouwelijke kracht, ook gezien haar
krachtige groei. Er is een associatie
met de godin Arianrhod, maangodin
en moedergodin. Zij zou vrouwen
helpen hun eigen kracht te vinden.
De stap van de moedergodin naar
de moeder van Jezus is natuurlijk
snel gemaakt. Arianrhod was ook de
godin van vruchtbaarheid, vandaar
dat klimop ook met vruchtbaarheid
geassocieerd werd en gebruikt werd
in
vruchtbaarheidsamuletten
en
bruidsboeketten. Een klimop stond
ook voor verbinding, niet zo vreemd
gedacht aangezien de plant van
boom naar boom kan groeien en ze zo
kan verbinden. Volgens de Engels/Ierse
legende zouden de geliefden Tristan
en Isolde door de jaloerse echtgenoot
van Isolde, Koning Mark, in twee aparte
graven zijn begraven om ze in de dood
ook uit elkaar te houden. Maar een
klimopplant groeide door beide graven
en verbond zo de twee geliefden in de
dood. In Ierland was klimop op het erf
een goede bescherming van huis en
haard, de dikke haag die klimop kan
vormen werd gezien als een krachtige
verdediging tegen onheil. Maar een
klimop die doodging op het erf zou
onheil brengen.

Een bijdrage van:
Marjolein Heurman
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Een kunstwerk van:
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Op de hof van Brederode
Terwijl het buiten steeds donkerder
wordt en de wind langs de boerderij
giert, zitten wij, heerlijk warm en droog,
binnen te genieten van het hout dat
knispert in de houtkachel en drinken
wij heerlijke zelfgemaakte kruidenthee
of likeur. Vanaf november is het steeds
stiller aan het worden, buiten op de
Hof van Brederode. De tuinmeubels
zijn naar binnen gehaald, de planten
die de vrieskou en de gure wind niet
buiten zullen overleven zijn in onze
“Orangerie” gezet.

lekker onder weg te kunnen kruipen
deze winter. Het wordt overal steeds
kaler en leger.
Samhain is geweest en Yule is in
aankomst. De dagen van licht zijn
in deze periode kort. Het is een tijd
van de laatste handelingen voor de
winter. Het inmaken van het laatste
gevallen fruit, het verwerken van
de noten, het op orde brengen van
onze kruidenvoorraad en het maken
van nieuwe persoonlijke producten
daarvan. Na Samhain komt bij ons
al snel de Yuleboom naar binnen.
Een boom met een kluit heeft een
acclimatiseringsperiode nodig om van
buiten naar de warmte binnen en weer
vanuit de warmte binnen naar buiten
in de grond gezet te kunnen worden.
Het is bij ons geen echte boom, omdat
we al tientallen jaren dezelfde nep
boom opzetten. De boom brengt
het groen naar binnen, nu het buiten
soms te guur is om van het groen te
genieten. Dit jaar hebben we onze
eigengemaakte versieringen in de
boom hangen. Aangekleed met liefde
en licht geeft hij vreugde in de meest
donkere periode van het jaar.

De mandarijntjes groeien binnen rustig
door aan de boom en de citroen krijgt
nieuwe bloemen, klaar om straks weer
heerlijke zure citroenen van te mogen
oogsten. De overvloed aan gevallen
eikels is aan de kant geveegd en een
paar bomen zijn gesnoeid. Vanuit
het struweel komt een roodborstje,
ondertussen niet meer zo schuw en
eigenlijk een tikkeltje brutaal. Ook dit
roodborstje heeft zijn eigen territorium
en zal in een grote straal om dit
struweel geen ander mannetje dulden.
Nu is er nog voldoende te vinden aan
insecten, nootjes, besjes en is het delen
nog niet het grootste probleem. Straks
zal het weer moeilijker worden voor alle
vogels om op een natuurlijke manier
eten te vinden. Het winterklaar maken
van ons Hof is zo gedaan. De bladeren
blijven liggen waar ze gevallen zijn
en bedekken vele planten en de
aarde waarop ze gevallen zijn tegen
de komende winter. Het blad dient
daarnaast als voedingsbron voor vele
dieren, insecten en schimmels. Onze
Hofegel heeft genoeg plekjes om

Op Yule draait het jaarwiel weer en
zullen de dagen met licht langer
worden en de donkere nachten korter.
Met Yule geven wij een Yule log vol met
wensen en de as van de vorige Yule
vuren mee aan het vuur. Het vuur zal
de kou en de duisternis van de winter
laten verdwijnen en bespoedigt de
terugkeer van de warmte en het licht
van de zon.
In vroeger tijden was dit het moment
waarop de voorraden die niet langer
houdbaar waren opgegeten werden,
een tijd van overvloed met daarbij de
wetenschap dat de komende weken
van Yule tot Imbolc juist heel schrale
weken zouden worden. Veel van wat
van het land afgekomen was, werd
eerder al verwerkt om langer houdbaar
te kunnen blijven, om de mens door de
winter heen te helpen. Hoe langer de
vorst bleef, hoe minder men te eten
had. Met Imbolc, het einde van de
winter, komen de eerste tekenen van
leven in de natuur weer tevoorschijn,
maar dat levert niet direct een grote
maaltijd op. Net voor Imbolc gaan
bij ons de eerste zaadjes weer in de
stekbakken, om binnen achter het glas
te ontkiemen. Imbolc markeert het
einde van de winter en het prille begin
van het voorjaar.

Deze periode van winter is ook een
tijd waarin ik terugga naar mijzelf. De
bomen laten hun bladeren vallen,
waardoor ze meer energie hebben
voor hun basis in de koude en barre
tijden. Samhain is voor de oud-Kelten
de dag van oud en nieuw. Het oude
jaar laten wij achter, maar niet zomaar
door het in een lade te stoppen
en op slot te doen. Het echt kijken,
doorleven, voelen en beschouwen
van wat afgelopen jaar ons gegeven
heeft. Wat heeft vreugde gegeven,
welke kleine cadeautjes zijn er op het

pad gekomen, wat deed zeer en wat
mag daarvan geleerd worden en
weer losgelaten worden in liefde. Elk
gevoel mag er zijn en weet dat tranen
de ziel balsemen (nadeel is dat je ogen
mega rood zijn en je hoofd als drie
keer zo groot aanvoelt... maar ook dat
verdwijnt weer vanzelf). De bladeren
die gevallen zijn in de natuur dienen
weer voor nieuwe humus, voedingsrijke
stoffen die ervoor zorgen dat er weer
een nieuwe periode gestart kan
worden. Een nieuwe cyclus, waarin de
boom elk jaar een beetje groter groeit
en steviger verankerd raakt in de aarde.
Door bewust te zijn van de cyclus die
de natuur doormaakt, kunnen dingen
losgelaten worden door te accepteren.
Eigenlijk beter gezegd...door dingen te
overdenken en te doorvoelen kunnen
ze geaccepteerd worden en daarna
losgelaten. Het terugtrekken naar de
basis, voelen, luisteren naar het innerlijk
weten, het voelen van de kracht en de
zwakte.
Het is de tijd om te overdenken wat
afgelopen jaar uitgekomen is van al
die voornemens en wensen en de tijd
om een balans op te maken van de
dromen die nog uit te werken zijn. Wij
dromen groots, buiten de werkelijke
mogelijkheden soms, maar het brengt
ons op ideeën zo mooi. Wanneer de
twinkeling in onze ogen komt, dan
hebben we iets moois in het vooruitzicht
gezien. Sommige dromen zullen niet in
een korte periode verwezenlijkt kunnen
worden, maar hebben tijd nodig. Zeker
ook omdat we het zelf doen. Beetje bij
beetje vallen de puzzelstukjes op hun
plaats en weten we hoe we de Hof
van Brederode verder gaan inrichten.
Wat we nodig hebben om steeds meer
zelfvoorzienend te kunnen gaan leven
en wat we nodig hebben om onze
dromen uit te laten komen. In deze
periode heb ik ook meer tijd om te
blijven leren middels het volgen van
cursussen, workshops en lezingen.
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Pagan new year
Het is ook de tijd van het afmaken
van onafgemaakte klussen. Nu de
tuinklussen van buiten stil liggen wordt
de focus weer naar binnen gericht en
zullen we een grote klus in het verbouwen
verder gaan uitwerken. De muren zijn
gesloopt en de stoeptegels hebben
we uit de deel van onze woonboerderij
gehaald. De fundering van de muren is
nu in het zand zichtbaar. Voordat daar
o.a. onze keuken komt, zijn er nog vele
stappen te zetten. Gelukkig hebben
we alles al een keer gedaan. Het is
zo mooi wanneer wij aan anderen
onze plannen vertellen en wij dit al
helemaal voor ons zien in gedachten,
dat de ander dan met een frons op het
gezicht een wenkbrauw omhoogtrekt.
Maar wie ons kent, weet dat deze
droom ook uit zal gaan komen, stapje
voor stapje.

Ik wens iedereen een mooie en
liefdevolle tijd, vol met dromen, wensen
en doelen. Dat de zaadjes van deze
wensen en intenties tot ontkieming
mogen komen.
Isabelle van Brederode – van Katwijk
Holistisch Bewustzijnscoach
Mocht je ook geïnteresseerd zijn om een
“Ontdekkingstocht door de natuur” te
maken, een lezing/ seminar/ workshop
of een andere natuurbeleving bij te
willen wonen, neem dan gerust contact
met ons op via info@ArdentDesire.nl

Het is goed voor een mens om echt
even – liever iets langer dan even terug naar jezelf te keren en met het
vooruitzicht van de lente je ideeën,
wensen en dromen uit te kunnen
werken, om straks als “nieuw en
herboren” te ontwaken, net zoals de
eerste sneeuwklokjes in de natuur. Rust
doet een mens goed…

Eik-en-Blad #4 Yule

Veel heksen en andere paganisten
over de hele wereld beschouwen
Samhain als paganistisch nieuwjaar,
eind- én beginpunt van de cyclus
van het jaarwiel. Aan het einde van
de 19e eeuw suggereerden Sir John
Rhys en Sir James Frazer (The Golden
Bough) dat dit gebaseerd was op het
Keltische nieuwjaar; deze visie is door
vele wetenschappers aangenomen
en herhaald. Voor de Kelten (voor het
gemak bij elkaar genomen al is het
niet één homogeen volk) begon een
nieuwe dag niet bij zonsopgang maar
bij zonsondergang de avond ervoor.
Het idee erachter was dat er eerst
donker was voordat er licht kon zijn.
Voor het leven was er een leegte; uit
het donker werd het licht geboren. Zij
verdeelden hun jaar in een donkere en
een lichte helft. Zoals een nieuwe dag
in de nacht begon, begon het nieuwe
jaar dus aan het begin van de donkere
helft van het jaar, op Samhain. In zijn
boek ‘The Stations of the Sun: A History
of the Ritual Year in Britain’ beschreef
Dr. Ronald Hutton echter, dat het
bewijs voor Samhain als Keltisch of
Gaelic nieuwjaar heel erg dun is. Toch
vieren wereldwijd velen het nog steeds
op deze manier, en op zich is daar niets
mis mee natuurlijk.
Er zijn echter ook andere ideeën over
een ‘pagan new year’. Midwinter of
Yule wordt ook vaak gezien als zodanig:
de dagen worden daarna weer langer
en de terugkeer van het licht vormt
het nieuwe begin. Omdat het nog
steeds de donkere kant van het jaar is,
voelt het echter niet altijd zo. Daarom
vieren anderen de ‘echte’ terugkeer
van het licht en hun nieuwjaar juist pas
rond Imbolc. Begin februari worden de
dagen eigenlijk pas merkbaar langer
en vaak zijn de allereerste tekenen
van de komende lente al in beeld.
Een kleinere groep beschouwt Beltane
als nieuwjaar soms als tegenhanger
van Samhain op het zuidelijk halfrond,
omdat dat het begin aangeeft van juist
de lichte kant van het jaar. En eigenlijk
is het ook niet onlogisch om het nieuwe
jaar te vieren op Midzomer of Litha,
als hoogtepunt van het licht voordat
de dagen weer korter worden. Zoals
met zoveel dingen op ons heksenpad:
er is niet één waarheid, niet één

definitie van nieuwjaar. Je kunt hierin
je eigen keuzes maken vanuit je eigen
redenering. Jij beslist, wat anderen
daar ook van mogen denken.
En hoe doe ik het dan zelf, hoor ik je
denken... Ik heb het allemaal in mijn
cauldron gegooid en maak er mijn
eigen nieuwjaarsbrouwsel van! Bij mijn
eerste schreden op dit pad leerde ik
dat heksen op Samhain hun nieuwjaar
vierden, dus deed ik daaraan mee
omdat het zo ‘hoorde’. Niet de beste
reden als je het mij vraagt; ik ben altijd
benieuwd naar het hoe en waarom
van dat soort keuzes. Omdat het
voor mij niet echt lekker voelde, ging
ik verder op zoek. Ik bleek veel met
het Noordse pantheon te hebben en
zocht contact met heidense heksen,
andere heidenen, asatruers etc.
Daar maakte ik kennis met de Twaalf
Nachten. Onze voorouders gebruikten
veelal een maankalender, waardoor
er 12 dagen over bleven, die niet bij
het oude jaar hoorden maar ook niet
bij het nieuwe. De eerste nacht heet
Módraniht (Mother Night), waarop
de Disir (beschermende vrouwelijke
voorouders / godinnen / krachten)
geëerd worden. Soms wordt het op
21 december gevierd, soms op 24
december, dat verschilt. De Twaalf
Nachten zijn ook de tijd van De Wilde
Jacht, The Wyld Hunt. Later heb ik
er nog veel meer over geleerd, ook
andere interpretaties en keuzes, maar
in elk geval resoneerde wat ik toen
leerde heel erg met hoe ik het zelf zag
en vooral voelde.
Al
deze
zoektochten
en
ontdekkingen hebben geresulteerd
in een heel persoonlijke kijk op het
heksennieuwjaar. Ik zie het niet zozeer
als een bepaald tijdstip maar meer als
een periode, die start met Samhain
als einde van het oude jaar. Met Yule
vier ik de terugkeer van het licht en
daarmee het daadwerkelijke begin
van het nieuwe jaar. De weken tussen
deze jaarfeesten zijn in-between-time
(‘tussentijd’?). Ik ben dan vaak tussen de
werelden, buiten de tijd... een gevoel
dat eigenlijk niet echt in woorden te
vangen is. Ik kijk terug op het oude jaar
en bereid me voor op het nieuwe jaar.
Retrospectie en introspectie. Ik kijk naar

Een bijdrage van:
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Imbolc
wat ik meegemaakt heb, weeg de
waarde en ervaring, trek conclusies,
etc. Wat heb ik geleerd? Wat laat ik
achter me? Waar kijk ik naar uit? Wat
mag hetzelfde blijven en wat wil ik
veranderen? Waar ben ik dankbaar
voor? Wat heb ik nodig? Dit doe ik op
verschillende manieren, o.a. meditatie
en meerdere vormen van divinatie.
Soms schrijf ik alles op, soms gebeurt
het alleen in mijn gedachten. Ik heb
geen vastomlijnd programma, want
elk jaar is anders, ik ben immers zelf
ook weer anders. Soms ligt de nadruk
op terugkijken, soms meer op plannen
maken voor de toekomst, altijd een
combi van beiden. Ik luister naar mijn
behoefte van het moment. De laatste
jaren zijn bijvoorbeeld de Nornen een
terugkerende factor: Urd, Verdandi
en Skuld als ‘vertegenwoordigers’ van
verleden, heden en toekomst sluiten
naadloos aan op waar ik mee bezig
ben. Ik schrijf dit stuk in de periode vlak
na Samhain en het past er prima in.
Het gaat zoals het gaat, en het is altijd
goed zoals het komt!
Dan is er natuurlijk ook nog het meest
gevierde nieuwjaarsmoment, op 1
januari van de Gregoriaanse kalender.
Dat is nu eenmaal onderdeel van ons
dagelijkse leven en het wereldwijde
bewustzijn dus ja... daar sta ik zeker

ook bij stil. Ik vier Oudejaarsavond
en Nieuwjaarsdag met familie en/
of vrienden. Een aantal jaren achter
elkaar heb ik op Oudejaarsdag ’s
ochtends vroeg bij zonsopgang een
labyrint dat vrienden maakten op
het strand gelopen. Ik houd sowieso
erg van labyrinten en dit was een
hele mooie manier om het jaar af
te sluiten. Het labyrint lag er voor
iedereen die het wilde lopen, totdat
de vloed opkwam en de zee het weer
uitwiste. Ik ontmoette daar vrienden
en onbekenden. Gezamenlijk luidden
we het oude jaar uit en na afloop was
er, voor wie wilde warme chocomel
of een andere versnapering. Ik houd
van een gezellig Oud & Nieuw, maar
heb niet zoveel met vuurwerk. Dat is
een traditie die ik aan me voorbij laat
gaan. Zo kiest ieder wat voor hem of
haar goed en fijn voelt, en zo hoort het
ook.
In dit artikel heb ik je een inkijkje in
mijn persoonlijke beleving en viering
gegeven. Ik besluit vanuit mijn ‘inbetween-time’, of ik voor jou nu vroeg,
laat of juist precies op tijd ben, met de
allerbeste wensen: Gelukkig Nieuwjaar!
B*B, Tink (Cora)

Zo na de kerst worden de dagen weer
langer (en vaak ook nog een stuk
kouder) en heel voorzichtig gaan we al
uitkijken naar de lente, naar het einde
van de periode waarin de natuur in
diepe rust is. Als je goed kijkt zul je overal
om je heen tekenen gaan zien van de
aankomende lente. Sneeuwklokjes zijn
zo dapper om hun kopjes al boven de
grond te laten zien en te gaan bloeien.
Niet lang daarna volgen de krokusjes.
Aan de bomen kun je soms de knoppen
al zien zitten waar het nieuwe blad uit
zal gaan groeien. In de middeleeuwen
begon op plekken met een wat
gematigder klimaat de voorbereiding
op het nieuwe groeiseizoen direct na
de kerstperiode. Na Driekoningen op 6
januari begonnen sommige boeren al
met het eerste ploegen van het land.
In een aantal gebieden was de eerste
zondag na Driekoningen de dag
waarop boeren hun ploeg konden
laten zegenen in de kerk. In Nederland
en grote delen van Duitsland, waar
we juist in januari en februari vaak de
strengste vorst kennen, is dit gebruik
van het eerste ploegen wat later, hier
begon het nieuwe groeiseizoen vaak
op 22 februari, de dag van Sint Pieter.
Op die dag werden de ploegen van
stal gehaald, de knechten voor het
komende jaar aangenomen, pachten
betaald en op een aantal plekken zelfs
vuren gebrand waarin Judas poppen
verbrand werden (dit komt overeen
met Paasgebruiken in een aantal
streken).

Landbouw

bewaard gebleven over hoe men dit
vierde. Het feest is gewijd aan de heilige
Brigid. Brigid is één van de belangrijkste
heiligen van Ierland, na Saint Patrick. Ze
wordt geassocieerd met natuur, dieren
en overvloed. St Brigid zou op de avond
voor Imbolc de huizen bezoeken als
iedereen nog sliep en de aanwezige
bewoners haar zegen geven. Om te
laten zien dat ze welkom was hing men
een gevochten ‘Brigid’s Cross’ voor het
raam gemaakt van gras, stro of tarwe.
Dit kruis bleef vervolgens het hele jaar
in huis hangen als bescherming. Het
was ook gebruik om een hoofddeksel
of sjaal buiten te hangen die St Brigid
kon zegenen en die men iedere dag
kon dragen. In een aantal gebieden
maakte men ook van stro grote cirkels
waar mensen doorheen konden lopen
om zo gezegend te worden. Of Bridie
dolls, stropoppen die Brigid moesten
verbeelden. Ook was het in sommige
gebieden gebruikelijk om de grond
‘wakker te maken’ door er met takken
(bij voorkeur berk, zuiverend) op te
slaan en zo de lente en de groeikracht
te wekken. Heilige bronnen werden
versierd, er ‘met de klok mee’
omheen lopen bracht geluk en men
liet een offer achter in de vorm van
muntjes of doeken. Ook melk was een
veelgebruikt offer. En het was de dag
waarop je het weer voor het komende
groeijaar kon voorspellen. Er zijn (ook in
Nederland) nog steeds rijmpjes waarin
het weer op deze dag voorspelt hoe
het jaar gaat worden. De meeste van
deze gebruiken komen uit Ierland. Op
een aantal Hebriden eilanden, kent

Landbouw was vroeger een belangrijk
iets, het voorzag het volk van eten.
Het is dan ook niet vreemd dat het
eerste lentefeest dat voorkomt in de
Ierse kalender het feest is van Imbolc
op 1 februari. Imbolc (Imbolg, Oimelc)
is de dag dat de lente begint en de
ooien weer melk gaan geven, dus de
lammetjes geboren gaan worden.
Twee mogelijke betekenissen van het
woord zijn dat het gaat om ‘in de
buik’, zwangerschap, of om ‘reiniging’.
Het feest wordt onder meer genoemd
in de Ulster Cycles, in de Tochmarc
Emire. Het is waarschijnlijk dat het een
heidense oorsprong heeft, maar helaas
zijn er geen vroegere beschrijvingen

Een bijdrage van:
Cora van Leeuwen
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men gebruiken rondom Brigid of ‘Brud’,
een vrouwelijk figuur die in het vroege
voorjaar op bezoek moest komen om
een goed oogstjaar te brengen. In
Zuidwest Engeland, Cornwall, Dorset en
Devon, zijn ook een paar plekken die in
verband worden gebracht met Brigid,
onder meer een bron in Cornwall en
een heuveltop en kerk in Dartmoor.
Ook in Nederland en België is Brigid
een bekende heilige. Diverse plaatsen
hebben Brigid heiligdommen, kerken of
bronnen en vieren feesten hieromtrent.
Bekendst is de Brigida bron en kerk in
Noorbeek, Limburg, waar ieder jaar
na Pasen een feest is ter ere van haar
omdat ze het dorp heeft beschermd
toen een veeziekte heerste.

Wanneer vieren we het?
Christenen vieren op 2 februari het
feest van Maria Lichtmis. Op deze dag
zou Maria, 40 dagen na de geboorte
van Jezus, naar de tempel zijn gegaan
om een offer te brengen en zich
te laten zuiveren zoals beschreven
in het evangelie van Lucas. De
Angelsaksische monnik en schrijver
Bede beschreef hoe op deze dag
kaarsen worden aangestoken en in
een processie worden rondgedragen.
De Romeinen gaven de maand
februari deze naam omdat het de
maand is van nieuw begin. Februa komt
van de god Februus, die staat voor
reiniging, puurheid, een nieuwe start.
De Februa waren voor de Romeinen
dagen van boetedoening en zuivering.
Ook vierden ze in deze periode de
Lupercalia, een feest voor reiniging
maar ook voor vruchtbaarheid.
De februari-maand heeft niet altijd
bestaan, de oude Romeinse kalender
telde slechts 10 maanden. Januari
en februari bestonden niet. In de 7e
eeuw voor Chr. zijn deze maanden
toegevoegd, oorspronkelijk aan het
einde van het jaar wat februari dus
de laatste maand van het Romeinse
kalenderjaar maakte. Dit is nog steeds
te zien in het feit dat februari wat
betreft het aantal dagen afwijkt van
de rest van de maanden. Het was dus
ooit de laatste maand van het jaar
met het laatste restje dagen, 28 of 29.

De oud Ierse versie van Imbolc
werd waarschijnlijk ook niet precies
op 1 februari gevierd, maar rond
die dag. Afhankelijk van weer en
omstandigheden werd dit bijvoorbeeld
gevierd als men het eerste zaaigoed
kon zaaien of als de sleedoorn begon
te bloeien.

Geschiedenis Saint Brigid
Saint Brigid (Naomh Bríd) is volgens
de overlevering geboren rond 451 in
Faughart, Ierland. Ze was de dochter
van een Pictische slavin en een Ierse
Chief. Haar moeder bekeerde tot het
Christendom en werd gedoopt door
Saint Patrick. Brigid was in haar prille
jeugd zelf ook slavin en later bediende
in het huishouden van haar vader. Er
worden verschillende wonderen aan
haar toegeschreven, al in haar jeugd
begon ze wonderen te verrichten. Een
aantal van haar wonderen zouden zijn
dat ze water in bier kon veranderen
en ruig weer kon kalmeren. Toen ze
iets ouder was trok ze zich terug als
kluizenaar en zou ze in een holle eik
gewoond hebben in wat nu Kildare is.
De naam Kildare (Cill Dara) betekent
kerk van de eik. De eerste kerk/klooster
zou daar gesticht zijn door Brigid.
Volgens de legende vroeg ze de
koning om land om haar klooster te
bouwen. De koning weigerde. Brigid
bad tot god dat hij het hart van de
koning zou verzachten zodat hij haar
land zou geven. Ze vroeg de koning
nogmaals om land, zoveel land als
haar mantel kon bedekken. De koning
moest vreselijk lachen en stemde
toe. Vier van haar bediendes namen
ieder een punt van haar mantel en
beginnen in de vier windrichtingen te
rennen. De mantel groeide en groeide
tot een groot stuk land bedekt was en
de koning niet wist hoe hij het had. Hij
vroeg haar te stoppen en beloofde
haar een goed en groot stuk land om
haar klooster op te bouwen.
Haar leven is opgetekend door de
monnik Cogitosus van het klooster van
Kildare, een aantal eeuwen na haar
dood. Er zijn een paar iets vroegere
geschriften over haar, maar minder
volledig. De verschillende geschriften
spreken elkaar op een aantal punten
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tegen. Brigid zou zijn overleden in 523
of 525 in haar eigen klooster. Haar
naamdag en tevens sterfdag is op 1
februari. Ze zou begraven zijn op de
plek van het altaar in een rijkversierde
tombe in haar eigen klooster. Na de
rooftochten van de Vikingen was hier
weinig meer van over en in de 12e
eeuw zouden dat wat gedacht werd
haar resten te zijn overgebracht zijn
naar de kathedraal van Down, waar
ook Saint Patrick en Saint Columba
begraven zouden zijn. Tegenwoordig
zijn er meer plekken die claimen resten
van al deze heiligen te bezitten.

de godin Brigantia vereerd werd door
de Brigantes. Maar of ze hun gebied
ook naar haar hebben genoemd is
onduidelijk. De naam van het gebied
Brigantia zou volgens historici ook
kunnen zijn afgeleid van Brigantium,
‘daar waar de hogen wonen’ of ‘hoog
woonland’. Waar de godin Brigantia
mee geassocieerd wordt weten we
niet. Maar er zijn wel afbeeldingen
van haar gevonden die sterk lijken op
Minerva of waar ze dezelfde attributen
bij zich draagt als Minerva, de Romeinse
godin van wijsheid en strategische
oorlogsvoering.

Godin Brigid
Naast de heilige Saint Brigid is er ook
de godin Brigid (Brigit, Brig, Bride). Zij
is een oud-Ierse godin die volgens de
Ierse mythologie (o.a. Lebor Gabála
Érenn, Book of Leinster) deel uitmaakt
van de Tuatha Dé Danann, het
beroemde Ierse volk van goden. Ze
was de dochter van de Dagda, de
vadergod van de Ierse mythologie. Ze
was getrouwd met de niet zo geliefde
koning Bres. Brigid wordt beschreven
als godin van de dageraad, de
lente, de vruchtbaarheid, dichtkunst,
vee, heilige bronnen en genezing.
Ook is ze de godin van de smeden.
In latere geschriften wordt ze ook
vaak beschreven als godin met
drie verschijningen of drievoudige
godin, dichteres, genezeres en smid.
Gedacht wordt door sommige historici
dat ze dezelfde godin is als de Britse
godin Brigantia. Hierover bestaat veel
onduidelijkheid en discussie. Andere
historici zien Brigantia als een op zich
staande godin. De betekenis van
beide namen, grote of verhevene,
komt
wel
van
dezelfde
stam
taalkundig gezien. De godin Brigantia
is op de Britse eilanden alleen bekend
uit Engeland en Schotland, niet uit
Ierland. Ook zijn er op plekken op het
Europese vasteland vermoedelijke
verwijzingen naar een godin die
Brigantia of Brigante heet, allemaal in
gebieden die bewoond werden door
Keltische stammen. Dan zijn er ook nog
de Brigantes, de Keltische stam die
woonde in ruwweg het gebied dat nu
Yorkshire en de Midlands is. Dit gebied
heette destijds Brigantia. We weten dat

gezien door de overeenkomsten tussen
de godin en de hoogstwaarschijnlijk
pre-christelijke
gebruiken
rondom
Imbolc en de verering van Saint Brigid
op 1 februari en de manier waarop
dat vorm werd gegeven. Naast
overeenkomsten tussen de heilige en
de godin, zijn er ook overeenkomsten
tussen Maria, de moeder van Jezus, en
de heilige Brigid. Zo wordt Brigid gezien
als moeder figuur in de vroege Keltische
kerk en wordt ze soms afgebeeld met
een blauwe sluier. Haar bijnaam is ook
wel de Ierse Maria of Mary of the Gael.
Wil je zelf een Brigid’s cross maken?
Verzamel een aantal takjes stro, riet
of pitrus (dat is dat dikke groene
grasachtige spul dat lang water groeit).
Gebruik je oud stro of graanhalmen,
leg het dan eerst een paar uur te

weken in water om het beter te laten
buigen. 12 Stuks is genoeg, met een
paar reserve. Begin met 1 waar je een
volgend takje omheen buigt. Dan
draai je dit alles 90 graden en sla je
er nog eentje omheen. Zo ga je door,
telkens een kwartslag draaien en een
nieuw takje omvouwen. Als je drie of
vier lagen hebt, afhankelijk van wat
je zelf mooi vindt en hoeveel takjes je
hebt, bind je de uiteindes vast. Klaar
is je Brigid’s cross. Volgens de legende
maakte Saint Brigid het eerste kruis
voor een stervende heidense Chief
(misschien wel haar vader), die erg
onrustig was op zijn sterfbed. Van het
stro op de grond vlocht ze dit kruis en
gaf het aan hem. Hij werd rustig en kon
vredig sterven.

Het is de vraag of de heilige Brigid een
werkelijk bestaand persoon is geweest.
Op de plek waar haar klooster staat
zou een pre-Christelijk heiligdom zijn
geweest, een eeuwig brandend vuur
onder een grote eik gewijd aan de
godin Brigid. Dit vuur werd door een
aantal vrouwen of wellicht priesteressen
verzorgd en brandend gehouden. In
het klooster van Kildare is dit gebruik
van de eeuwige vlam overgenomen
en 19 nonnen verzorgden dit heilige
vuur dat continue heeft gebrand
tot in de 16e eeuw, toen het klooster
vernield werd tijdens de ‘Dissolution
of the Monastries’. Dit principe van
een eeuwig brandend vuur vinden
we in verschillende religies en culturen
terug. Gedacht wordt dat Saint Brigid
de gekerstende versie van de godin
Brigid is, wellicht met een inspirerende
bestaande vrouw als voorbeeld. Mede

Een bijdrage van:
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Amethist
Ooit was het de steen van koningen
en evenaarde het de huidige waarde
van diamanten. Tegenwoordig heeft
iedereen die ‘iets’ met stenen heeft
waarschijnlijk wel een stukje van dit
mooie paarse mineraal.

In Neolithisch Europa werd amethist al
door de mensen gezien als bijzonder,
het zou helpen de dieren te vinden
om op te jagen. De oudste Europese
archeologische vondsten van amethist
zijn 25.000 jaar oud.

Over de amethist

De Egyptenaren gebruikten amethist,
dat weten we uit grafgiften die onder
meer in de tombe van Toetanchamon
gevonden zijn. Zij zagen amethist als
beschermend tegen boze magie en
tegen nare gedachten. Paars was de
kleur van de farao, een koninklijke kleur.
De Egyptenaren hadden hun eigen
mijnen waar bijzonder mooie amethist
gevonden werd. Bij archeologische
opgravingen in het Middellandse Zee
gebied zijn veel sieraden zoals kralen,
ringen en kettingen van amethist
gevonden, maar ook amethisten
kelken, bekers en vazen. Niet alleen
Grieks en Romeins, maar ook Assyrisch.
Ook in Anglo-Saksische graven zijn
amethist kralen gevonden, onder
andere in de bekende Sutton Hoo
ship burial in Engeland. Middeleeuwse
ridders droegen amuletten van
amethist om ze te beschermen in
gevechten. De kruisridders hadden
een amethist aan hun rozenkrans.

De chemische formule van amethist
is SiO2 (Fe). Het is dus een kwarts,
siliciumdioxide, met ijzer. Fe is de
chemische formule voor ijzer, deze
‘vervuiling’ zorgt voor de paarse
kleur. De vorm van amethist kristallen
is gelijk aan die van bergkristal,
nagenoeg altijd zeshoekig. Amethist
wordt op veel plekken in de wereld
gevonden. In Europa onder andere
in Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk,
Finland
en
Hongarije.
Amethist
vormt vooral in holtes in vulkanisch
gesteente, in geodes.
De naam amethist is afgeleid van het
Griekse woord amethystos, dat ‘niet
vergiftigd/onder invloed’ betekent. Zij
geloofden dat als men dronk uit een
amethisten beker men niet dronken
kon worden. Ook beschermde volgens
de Grieken het dragen van amethist
tegen dronkenschap.
Dit heeft alles te maken met de
legende van de maagd Amethist.
Volgens Griekse verhaal had de god
Dionysos een maagd die de godin
Artemis kwam eren aan laten vallen
door zijn tijgers. Artemis beschermde
haar tegen de tijgers die haar wilden
verscheuren door haar in helder
kristal te veranderen. Dionysus goot
uit boosheid zijn kelk wijn over haar
heen en het kristal werd paars door de
kleur van de wijn. De maagd heette
Amethist. Ditzelfde verhaal kenden de
Romeinen met de god Bacchus en de
godin Diane en leeuwen. Dit is de reden
dat amethist zou beschermen tegen
dronkenschap. Dat was echter niet de
enige kracht van amethist. Volgens de
Romeinse naturalist Plinius de Oudere
moest je een amethist dragen aan
een ketting van hondenhaar om je te
beschermen tegen slangenbeten. Het
zou ook de steen van liefde zijn.

Merovingische graven werden met
amethist beschermd tegen grafroof,
amethist zou namelijk negatief werken
wanneer het werd gestolen en zo
dus beschermen tegen diefstal. Er zijn
Merovingische graven gevonden met
sporen van roof waarbij alleen de
amethist ongemoeid was gelaten. Het
zou ook beschermen tegen hekserij en
tovenarij.

Goddelijke steen
De steen wordt zelfs genoemd in de
Bijbel als één van de twaalf stenen in
de borstplaat van de Hogepiester van
Israel en één van de twaalf stenen
waar de poorten van Jeruzalem mee
versierd zouden zijn volgens het boek
‘Openbaringen’. Zowel de stenen
op de borstplaat als de stenen bij de
poorten staan voor de stammen van
Israel, de kinderen van Israel. Amethist
was de negende steen, Ahlamah is de
Hebreeuwse naam voor amethist.

De kleur paars was erg moeilijk te
maken, men kon het eigenlijk alleen
maken van mangaan en van een
bepaald soort zeeslak (Bolinus/Murex).
Daarom was paars een kleur die alleen
door koningen, heersers en priesters
gedragen werd. God vroeg van Mozes
een paarse doek als offer dat gebruikt
kon worden als gordijn voor het
tabernakel met de 10 geboden. Toen
Jezus gevangengenomen werd door
de Romeinen, zouden ze hem een
paarse doek om hebben gehangen
als ‘koningsmantel’ om hem te kunnen
bespotten als Koning der Joden.
Vandaar dat paars later ook werd
gezien als een heilige kleur, die in de
katholieke kerk een belangrijke rol
speelt tot op de dag van vandaag.
Bisschoppen
dragen
altijd
een
episcopale ring van amethist. De steen
werd vanwege de paarse kleur gezien
als goddelijk.

Kroonjuwelen
Het is dan ook niet heel verwonderlijk dat
veel van de Europese vorstenhuizen in
hun kroonjuwelen amethist verwerkten.
De kroonjuwelen van onder andere
Groot-Brittannië, Frankrijk, het Heilige
Roomse Rijk, Lombardije en Noorwegen
bevatten amethist. De Russische
keizerin Catharina de Grote stuurde
een heel leger mijnwerkers naar het
Oeral gebergte om op zoek te gaan
naar de koninklijke amethist.

Vervloekte amethist
Niet alle amethisten zijn zo gewild en
positief. Zo is er het verhaal van de
vervloekte amethist. Deze amethist in
een mooie zilveren zetting werd in 1857
gestolen uit een tempel in Kanpur,
India. Hij werd meegenomen naar
Engeland, maar de kolonel die de
steen bezat verloor alles wat hem lief
was. Hij werd ziek en zijn zoon erfde de
steen na zijn dood. Maar zoonlief werd
ook ziek en gaf de steen aan een vriend
die vervolgens zelfmoord pleegde. De
vriend had de steen in zijn testament
genoemd en wilde dat hij na zijn dood
werd teruggegeven aan degene
waar hij hem ook van gekregen had.
De steen kwam uiteindelijk terecht
bij Edward Heron Allen, een Britse

onderzoeker/verzamelaar. Nadat hij
de steen kreeg kwam er allerlei onheil
op zijn pad. Hij gaf de steen aan een
vriendin, een zangeres, die vervolgens
haar stem kwijtraakte. De steen ging
terug naar Allen, die hem maar wat
graag kwijt wilde en in het water van
een nabijgelegen kanaal gooide. Korte
tijd later werd de steen teruggevonden
bij baggerwerkzaamheden in het
kanaal en door een antiekhandelaar
herkend als zijnde van Allen. Hij
kreeg de steen dus weer terug. Hij
bestempelde de steen als vervloekt
en borg hem op in 7 afgesloten kistjes
die hij vervolgens in zijn bankkluis
opsloot. In zijn testament verklaarde
hij dat de kistjes pas 3 jaar na zijn
dood geopend mochten worden. Zijn
dochter gaf de steen aan het Natural
History Museum in Londen, vergezeld
van een waarschuwend schrijven dat
Allen zelf had opgesteld waarin hij de
nieuwe eigenaar waarschuwt voor
de vervloekte eigenschappen van de
steen en adviseert de steen in zee te
gooien. De steen ligt tegenwoordig
veilig opgeborgen in de kluis van het
Londense museum.

Bijzonder mineraal
Vanaf de 19e eeuw werd de
mineralenmarkt overspoeld met grote
hoeveelheden amethist uit Brazilië
en later ook uit Uruguay. Dit heeft de
waarde van amethist flink doen dalen
en het is nu een mineraal dat voor
iedereen te koop is. Dit neemt niet
weg dat het nog steeds een bijzonder
mooi mineraal is dat in heel veel
verschillende verschijningsvormen wat
betreft kleur en manier van groeien
voorkomt. Veel mensen zien de steen
als rustgevend en harmoniserend.

Een bijdrage van:
Marjolein Heurman

Eik-en-Blad #4 Yule
42

43

Hoodoo en Winter
Ik zal me voorstellen, ik ben Vic en
ik ben hoodoo en new Orleans
voodoo opnieuw tegengekomen in
de USA, waar ik er meer over leerde.
In Nederland was ik met hoodoo
in aanraking gekomen en eigenlijk
heeft mijn verblijf in de USA me
richting gegeven omdat ik mensen
tegenkwam die het beoefenden. Ik
ben een opleiding gaan volgen en het
past bij me, hoodoo is een overleving
traditie, omgaan met de moeilijkheden
die op je pad komen. Het gaf en
geeft mij verlichting en sturing in mijn
alledaagse leven. Ik werk ook met de
Orishas en mijn favoriete Orishas zijn
Yemaya en Oshun die een belangrijk
deel uit maken van mijn leven. Ik
gebruik meerdere richtingen die ik tot
een geheel maak. Het geeft me rust
en vastigheid in mijn dagelijks leven
maar soms is het ook lastig want niet
iedereen zal en kan begrijpen wat het
is om met hoodoo bezig te zijn.
In de hekserij spreken we van Yule,
in hoodoo bestaat niet zozeer een
winterfeest maar wordt een aantal
verschillende dagen gevierd, een
belangrijke is Halloween. Eigenlijk zijn
rootworkers en conjuration mannen
en vrouwen altijd met magie bezig
en hierbij maken zij gebruik van de
seizoenen. Ik ging naar een waterval
die in de winter bevroren was om daar
een spell te doen voor een nieuw
begin, ik schreef mijn wens op een
laurierblad en als de lente weer kwam
smolt het en werd het meegenomen
door het water. Zoetwater staat ook
voor Oshun en zo heb je 2 elementen
in 1. Ik nam ook sneeuw mee voor mijn
altaar, welke uiteraard smolt, om als
offer te geven in de dagen voor de
kerst.
In hoodoo en voodoo doen we vanaf
21 dec tot 25 transformatie spells om
het nieuwe jaar goed te starten. Ik
legde hulst op het altaar, witte ijspegels
die ik in de winkel kocht als decoratie
en het gaf een mooi winteraltaar.
Mensen die zelf mooie dingen maken
en met liefde dat voel je des te meer in
je huis en is ook een vorm van liefde in
huis halen. Ik vind het heerlijk kadootjes
te ontvangen van mensen die ze zelf
maken en dat doet mij zo goed nog

kristallen, gebruik echte sneeuw in
je magie om je doelen te bereiken.

beter dan een fles Chanel.
Wat ik ook wel doe, is van sneeuwwater
een kamer spray maken, ik laat de
eerste sneeuw smelten en gebruik het
water, dat ik oplaad bij volle maan, zo
heb ik 2 krachten in 1. Dan voeg ik er
zout en kruiden aan toe, laat dat weken
en giet het vervolgens af in een andere
fles, wat geurolie en de spray is klaar.
Als je een grotere voorraad wil voeg
er dan wat wodka aan toe. Zo kan je
voor jezelf een seizoenspray maken en
gebruiken tijdens de maanden van het
seizoen. Winter is ook een periode om
naar binnen te gaan, na te denken wat
wil ik nu. Gaat het zo zoals ik dat wil?
Schrijf het eens op voor jezelf en laat
het met oud en nieuw opgaan in het
vuur zodat de spirits het mee kunnen
nemen naar het nieuwe jaar.

Gebruik maken van
sneeuwmagie
Denk eens na over de fysieke
eigenschappen van sneeuw. Wat het
meest vanzelfsprekend is, is dat het
koud is. Het is ook wit. Soms is het licht
en voelt het aan als een soort poeder,
maar het kan soms ook zwaar en nat
zijn. Hoe kan je deze eigenschappen
gebruiken voor je magie?
•

Als je van kaarsen houdt, verzamel
wat ijs van buiten en maak
ijskaarsen. Ze zijn heel leuk en
makkelijk om te maken tijdens de
wintermaanden.

•

Maak een sneeuwman en gebruik
hem of haar als een soort hele
grote magische pop. Geef de
sneeuwman of een groep van
sneeuwmannen de taak om de
ingang tot je huis te beschermen.

•

Heb je een slechte gewoonte
waar je graag van af wil? Maak
sneeuwballen die de slechte
gewoonte moeten voorstellen en
gooi ze zover mogelijk van je af.

•

Sneeuwkristallen
worden
vaak
gebruikt om wensen en dromen
uit te laten komen. In plaats van

•

Als iemand je lastigvalt en niet
alleen wil laten, probeer deze
simpele magie. Schrijf zij of haar
naam op een papiertje en leg het
in een pot of kom met sneeuw erin.
Zet het dan in de vriezer en wacht
tot dat de persoon is wat chiller is
geworden.

•

“Shadow of Shadow’s Magic
Place” raadt aan om ijs in
schoonheidsmagie te gebruiken
en zegt: “Maak een mengsel
van citroenbalsem, rozemarijn en
basilicum. Giet het in een ijs bak
en gebruik het ijs wanneer er een
wassende maan is, of nog beter
wanneer er een volle maan is, in
bad of op lichaamsdelen waarvan
je zou willen dat ze mooier waren.

•

Bewaar een zakje of pot met
sneeuw
erin
voor
maanden
wanneer er geen verse sneeuw is.

•

Ga wandelen in het bos op een dag
dat het sneeuwt. Geniet van de
stilte en de magie van de vallende
sneeuw. Sommige mensen zeggen
dat ze berichten van boven hebben
ontvangen terwijl ze wandelden
op een sneeuwige dag. Misschien
komt dat doordat we de goden
beter kunnen horen wanneer het
stil is!

geliefde die er niet echt was en we
lachten en picknickten onder de hoge
groene bomen totdat dat moment
alleen nog maar een hoofdstuk van
vroeger was, een boek dat dicht was
geklapt. Dat soort nostalgie. Ik stond
een moment stil en keek om me heen,
op dat moment in tijd realiseerde ik dat
er nooit een mooier zicht zal bestaan
dan de vallende sneeuw in het kale
verlaten bos.
Dat is nou pure magie.
Vic ( en Laura )

Ik herinner me nog een dag toen ik
door het met sneeuw bedekte bos liep
in Pennsylvania. De bomen waren kaal
en er was geen teken meer van de
herfst te bekennen, het vroor, het was
zeker wel onder de nul en de bladeren
en de takken waren glanzend wit.
Waar tijdens de bloedhete zomer,
kinderen lachten en renden was het
nu doodstil. De vogels waren al weg
gevlogen en mensen zaten binnen
bij de openhaard. Ook al klinkt dit
misschien depressief voor sommigen,
het was allesbehalve dat. De stilte gaf
me vrede en rust. Weg van alle drukte
van de stad en mensen. Het was
bijna alsof ik nostalgisch was naar een
herinnering die nooit echt gebeurd
was, alsof ik daar liep in juli met een

Een bijdrage van:
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The Dark Crystal
Age of Resistance
Thra, een wereld zo anders maar
tegelijk als een spiegelbeeld van de
onze. Brea, een Gelfling, neemt vlucht,
haar kleine vleugels tillen haar van de
aarde, hoog boven de stad. De huisjes
onder haar lijken wel poppenhuisjes.
Heerlijk is de kleur van de avondlucht
boven haar en je geniet van een briesje
en de ondergang van de zonnen. Al
snel verruilt de stad zich voor een groen
landschap. Een vreemd woud neemt
de plaats in van de stad. Ze besluit te
dalen om de omgeving wat beter te
kunnen bekijken. Zachtjes zetten haar
vleugels haar neer op zacht gras en
mos. Ze hoort getjirp van vreemde
insecten en beestjes. De rijkheid van
de wereld verbaast je en prikkelt iets
diep binnen in je. Een nieuwe wereld
voor jou om te ontdekken.
Ik keek al een hele tijd uit naar de
nieuwe Netflix serie die onlangs uit
kwam onder de naam ‘The Dark
Crystal: Age of Resistance’. De meeste
onder ons hebben de gelijknamige
jaren 80 film van deze wereld wel eens
gezien. Maar voor wie die tijd niet heeft
gevonden is het de moeite waard deze
cultfilm op Netflix te bekijken. Zonder te
veel in detail te treden gaat deze film
over twee groepen wezens. De Skeksis,
een reptielachtig, hebzuchtige ras
dat de macht heeft in een wereld die
Thra heet. De Gelflings zijn dicht bij de
natuur staande, elf-achtige wezens.
Daarnaast is er een enorm kristal wat
de levensenergie van Thra verbeeldt.
In deze film kunnen we tussen de regels
door lezen hoe de makers, onder
andere Jim Henson (geestelijk vader
van de Muppets), Brian Froud (bekend
van het boek Faeries) en Wendy Froud
(poppenmaakster) de kijker kritisch
laten kijken naar hoe we om gaan met
moeder aarde. Want hoewel het genre
fantasy plaats vindt op werelden uit
onze fantasie met karakters die nooit
echt hebben bestaan, de emotie en
de betekenissen zijn diep en resoneren
met ons dagelijkse leven.

Zo ook in deze nieuwe Netflix serie
met de ondertitel Age of Resistence.
Deze serie is gemaakt door een groot
gedeelte van het jaren 80 team. Jim
is helaas in 1990 overleden maar zijn
dochter Lisa Henson heeft het stokje
en de wereld van hem overgenomen
en is er naar mijn mening erg goed in
geslaagd om zijn visie door te geven
aan de rest van het team. Brian, vrouw
Wendy en hun zoon Toby hebben
overduidelijk hun visuele stempel op
de film gedrukt. Het is een 10-delige
serie geworden die bomvol zit met
visueel spektakel. Het begint al met de
poppen en ongelofelijk gedetailleerde
sets. Alle sets zijn met de hand gemaakt
voor deze serie. Daarnaast zijn er een
hele hoop spirituele symbolen en
betekenissen die de huidige crisis van
onze aarde reflecteren. Deze serie
heeft zo veel wijsheden en lagen dat
je kunt blijven kijken.

T

Natuurlijk valt er ook te lachen en is er
incidentele ranzigheid voor degene
die dat kan waarderen, maar als je het
met je kinderen wilt kijken blijf er dan
wel bij. Want al kan het een beetje aan
de Muppets doen denken en is het ook
gemaakt voor kinderen, het heet niet
voor niets ‘The Dark Crystal’ want het
kan af en toe behoorlijk grimmig zijn.
Ondanks dat is er gelukkig ook veel
hoop en menig magisch moment. Ik
raad hem daarom zeker aan.
Voor de twijfelaars staat er op Netfilx
ook een prachtige “making of” waarin
je kan zien hoeveel tijd, aandacht
toewijding en enorm budget er nodig
is geweest voor een productie als
deze, onder de naam Making the Dark
Crystal: Age of Resistance.

Yvette Blonk

Tot 2020
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