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Van de redactie

De eerste editie van het tweede jaar. Wat een mijlpaal! En tot stand 
gekomen in een bijzondere tijd. Terwijl de wereld langzaam aan bijna 
tot stilstand kwam tijdens de Corona crisis, moest Eik-en-Blad eigenlijk 
net in volle vaart komen om van de grond te komen. We zijn dan ook 
iets later uit gekomen dan we verwacht hadden, maar met veel hulp, 
zeker ook met het controleren van de teksten, kunnen we nu toch mooi 
bij jullie op de virtuele (en in sommige gevallen echte) deurmat vallen.

We zijn het jaar ook met veranderingen begonnen. Het was tijd voor 
een nieuw thema en dit jaar gaan we vier van de elementen volgen. 
We trappen het jaar af met Aarde.

Ook nemen wij, op haar verzoek, afscheid van Jacqueline in onze 
redactie. Ze was een drijvende kracht in het van de grond krijgen van 
Eik-en-Blad en heeft met veel tijd en energie geholpen om het blad 
en de vrijwilligers te krijgen tot het mooie geheel dat we nu zijn. Wij 
hopen uiteraard in de toekomst nog mooie geschreven of ontworpen 
bijdragen van Jacqueline te mogen plaatsen. Maar willen haar tegelijk 
bijzonder bedanken voor alles wat ze in de redactie voor Eik-en-Blad 
heeft gedaan.

 

Raymond & Yvette
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Een bijdrage van:  
Willemieke de Haan

“Elke plant en elk dier spreekt 
continu. Ze praten tegen jou, 
tegen mij en het enige dat we 
hoeven te doen is luisteren. Zo 
simpel is het, ook al is het niet 
makkelijk

- Tamarack Song

Wat weten we nog van het Land (noot 
1)  waarop we wonen? Weten we nog 
waar ons voedsel vandaan komt? 
Waar onze voorouders zijn begraven? 
Voelen we de verbinding met het Land, 
wanneer we ’s ochtends de deur uit 
gaan, op weg naar ons werk, school, 
de supermarkt? Wat zien we, wanneer 
we een Sloot passeren, waar net de 
Eend met haar jongen zenuwachtig de 
kant op zijn geklommen, omdat er net 
een grote Snoek voorbij zwom? Voelen 
we de Wind langs onze wangen strijken, 
horen we Ganzen roepen vanuit de 
lucht? Of waren we bezig met het werk 
wat op ons ligt te wachten, de was die 
nog in de droogtrommel moet, wat we 
vanavond eens zullen eten?

In dit artikel probeer ik zo duidelijk 
mogelijk te beschrijven wat natuurtaal 
is, hoe je een relatie kunt opbouwen 
met je eigen natuur en die om je 
heen en deel ik technieken die je kunt 
gebruiken om zelf het gesprek aan te 
gaan met de krachten en wezens die 
onze Aarde mede bevolken.

Natuur
Wat is jouw relatie met de grond onder 
je voeten? Wat betekent dat Land voor 
jou? Dat je dit tijdschrift leest, betekent 
waarschijnlijk dat je je wel bewust bent 
van jouw plaats in de natuur, of daar in 
ieder geval over nadenkt. 

Wat de Westerse Mens vaak lijkt te 
vergeten, is dat hij/zij zelf natuur ís. Voor 
velen lijkt ‘natuur’ vooral een plaats te 
zijn om te bezoeken, wanneer ze zin 
hebben in een wandeling, of behoefte 
aan rust en stilte. Maar wij zijn zelf een 
product van de natuur. We hebben 
alleen heel veel dingen om ons heen 
verzonnen waardoor het soms lijkt alsof 
we geen onderdeel uitmaken van wat 
we ‘natuur’ noemen.

Natuurtaal

“Elke plant en elk dier 
spreekt continu. Ze praten 
tegen jou, tegen mij en het 
enige dat we hoeven te doen 
is luisteren. Zo simpel is het, 
ook al is het niet makkelijk
- Tamarack Song

De taal van het Land wordt vaak 
omschreven met allerlei termen: 
intuïtie, paranormale begaafdheid, 
buitenzintuiglijke waarneming, eerste 
indruk, onderbuikgevoel, non-verbale 
communicatie, noem maar op. Elke 
term beschrijft een aspect van taal van 
het Land. Persoonlijk refereer ik hiernaar 
met de term ‘natuurtaal’, die ik zal 
gebruiken in dit artikel. Een neutrale 
term is het makkelijkst te integreren in en 
te refereren aan de eigen ervaringen. 
Geen Mens is namelijk hetzelfde en 
hoewel wij allen op dezelfde manier 
natuurtaal gebruiken, kan de voorkeur 
voor verschillende technieken toch 
verschillen.

Je zou natuurtaal kunnen zien als het 
besturingssysteem van onze geest; 
de lens waardoor wij de wereld om 
ons heen zien. Je hoeft het niet te 
leren, want ons vermogen om de 
natuurtaal te verstaan en te spreken, 
is onafscheidelijk verbonden met ons 
mens-zijn. We gebruiken het namelijk 
al continu, ook al is dat hoofdzakelijk 

Verbinden en communiceren met het land
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onbewust. Bovendien is het gros van 
onze communicatie met bijvoorbeeld 
dieren en planten nogal éénzijdig: 
we weten hoe we ze commando’s 
moeten geven en hoe we ervoor 
zorgen dat ze naar ons luisteren, maar 
een conversatie zit er meestal niet in.

Hierboven noemde ik al een aantal 
termen waarmee natuurtaal kan 
worden omschreven. Dit impliceert 
dat er een heleboel manieren zijn om 
natuurtaal te interpreteren, en dat is 
ook zo. Wie de natuurtaal spreekt, gaat 
ervanuit dat de hele wereld leeft en 
er zichtbare en onzichtbare krachten 
aan het werk zijn die tot ons spreken. 

We kunnen niet altijd en overal alles 
wat er wordt verteld, verstaan. Beeld 
je maar eens een plaats in waar heel 
veel mensen zijn die allemaal iets willen 
vertellen. Doordat alle stemmen door 
elkaar heen klinken, neem je niets in je 
op. Maar zodra je afstand neemt van 
die groep mensen  en ergens in een 
andere kamer gaat zitten met enkele 
andere personen, kun je ineens een 
gesprek onderhouden.

Zo is het ook met natuurtaal. Het land 
heeft altijd wat te vertellen, de Rivier, 
het Riet, de Wolken, de Kikker. Je kiest 
zelf naar wie je luistert  en op welke 

manier. Misschien versta je de taal van 
de elementen wel heel goed en weet 
je precies wat het Vuur je te vertellen 
heeft. Of ben je beter in het verstaan 
van dieren en weet je altijd meteen 
wanneer je Paard genoeg heeft van 
de buitenrit en terug naar huis wil. Of je 
hebt een connectie met de Boom en 
laaft je aan de ervaringen die hij met 
je deelt. Door verschillende manieren 
van luisteren uit te proberen, kom je er 
vanzelf achter welke boodschappen 
je het beste kunt verstaan en van wie.

Ik maak zelf onderscheid tussen 
directe en indirecte natuurtaal. 
Indirecte natuurtaal betekent dat 
er een voorwerp tussen de zender 
en ontvanger van een boodschap 
zit (bijvoorbeeld tarotkaarten). Als 
luisteraar (of in dit geval ‘lezer’), hoor 
(lees) je de al vertaalde boodschap 
in de kaart die je hebt uitgekozen. Bij 
directe natuurtaal zit er niets tussen 
de zender en ontvanger; de vertaling 
van de boodschap vindt plaats in het 
bewustzijn van de zowel de zender als 
de ontvanger. Dit is het geval wanneer 
je bijvoorbeeld advies krijgt van een 
Boom, of troost ervaart van een Rivier. 

Een ander ezelsbruggetje om het 
verschil te onthouden tussen indirecte 
en directe natuurtaal, is dat je indirecte 

natuurtaal kunt zien en directe niet. Zo 
is het schouwen in een kristallen bol 
bijvoorbeeld indirect, terwijl schouwen 
in rook of water direct is.

Hoe de sjamaan of 
sjamanistisch beoefenaar 

luistert
Sjamanen en mensen die 
sjamanistische technieken beheersen 
en gebruiken, maken meestal gebruik 
van trance om de natuurtaal bewust 
op te zoeken. In een trancereis 
gaat een sjamaan of sjamanistisch 
beoefenaar op een trancereis naar 
de andere werelden, om met behulp 
van zijn helpers informatie te vergaren, 
advies te vragen, mensen te helpen 
genezen/helen of mensen bij te staan 
in hun sterfproces.

Welke natuurtaal de sjamaan of 
sjamanistisch beoefenaar tot zich 
neemt, hangt af van het werk wat hij op 
dat moment doet. Wanneer hij op zoek 
is naar advies, kan het bijvoorbeeld zo 
zijn dat hij tijdens zijn reis een helper 
tegenkomt die in beeldspraak tot 
hem spreekt, zoals in een droom. Of 
een helper neemt hem mee naar een 
plaats in de andere wereld waar hij een 
bepaalde plant moet plukken, of een 
dier moet eten. Het is aan de sjamaan 
of sjamanistisch beoefenaar om op 
zijn reizen te reflecteren (daar heb je 
het ratio weer) en de betekenis, het 
advies of eventuele opdrachten uit zijn 
trancereis te halen. Het sjamanisme is 
een voorbeeld van directe natuurtaal.

Hoe de heks luistert
Binnen de hekserij zijn er ontzettend 
veel technieken bekend om te 
luisteren naar natuurtaal; het leggen 
van tarot- of orakelkaarten, het gebruik 
van Runen of Ogham, bone reading, 
theeblaadjes lezen, handlezen, 
schouwen in een zwarte spiegel of 
kristallen bol, roetlezen, astrologie, 
numerologie, noem maar op. Alles 
wat te maken heeft met symboliek 
via voorwerpen (kaarten, geschreven 
symbolen, theeblaadjes, kristallen 
bol) valt onder indirecte natuurtaal. 
De opgenoemde technieken 
worden meestal binnenshuis aan 

de spreekwoordelijke keukentafel 
beoefend. Omdat ik het graag vooral 
wil hebben over ervaringen die je 
buitenshuis kunt opdoen (‘directe 
natuurtaal’), zal ik deze technieken 
verder niet beschrijven. 

Er is online veel cursusmateriaal 
te vinden over deze vormen van 
natuurtaal en er zijn talloze boeken 
over geschreven. Ik raad je aan 
om, wanneer je hier een cursus over 
wilt volgen, recensies te lezen en/of 
navraag te doen bij mensen die de 
cursus al hebben gevolgd. Zo verklein 
je het risico dat je cursusmateriaal 
aanschaft die tegenvalt en voorkom je 
teleurstelling.
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“Een heks is gewoon iemand die zich herinnert 
dat de hele wereld leeft, en dat alle heelwording 
ontstaat door het onderhouden van een relatie 
met de energieën die onze aarde tot leven 
brengen.” (noot 5) - Asia Suler 
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Balans
De Mens heeft de natuurtaal wellicht 
grotendeels verleerd en steunt nu op 
de ratio, het verstand (zie kader met 
achtergrondinformatie). Maar wat nu 
als het helemaal omgekeerd zou zijn? 
Als we alleen nog maar ons gevoel - 
de natuurtaal - zouden volgen? Zou 
het dan niet net zo’n chaos worden als 
dat het nu is?

Ja, de logica en de rede hebben 
ons veel doen verliezen, maar ook 
veel opgeleverd. We hebben beide 
eigenschappen nodig, zowel onze 
ratio als de natuurtaal. Net als met alles 
in de natuur, draait het hier om balans.

Om de natuurtaal bewust te integreren 
ons leven, kunnen we technieken 
bedenken waarmee we onszelf 
kunnen trainen in het gebruiken 
van natuurtaal. En wanneer we een 
techniek hebben uitgeprobeerd, is het 
handig om op onze net opgedane 
ervaring te reflecteren, zodat we 
ervan leren. Voor zowel het bedenken 
van een oefening als het reflecteren 
op onze ervaring hebben we ons ratio 
nodig. De natuurtaal is eigenlijk de 
voeding van ons ratio. De één kan niet 
zonder de ander bestaan. 

Een voorbeeld hiervan is de droom 
en droominterpretatie. De droom zelf 
is natuurtaal; het komt niet zo vaak 
voor dat er in de droom een persoon 
voorkomt die jou een duidelijke 
opdracht, boodschap of advies geeft, 
maar een droom is meestal sterk 
symbolisch.

Na de droom denk je na over de 
betekenis van de symbolen in je droom 
(ratio). Wat de symboliek precies is, 
heeft sterk te maken met jouw eigen 
associatie van symbolen; voor iemand 
die ooit bijna verdronken is, kan de 
symboliek van water in de droom heel 
anders zijn dan van iemand die heel 
veel van zwemmen houdt. 

Je verbinden met het Land
“Een heks is gewoon iemand die zich 
herinnert dat de hele wereld leeft, en 
dat alle heelwording ontstaat door het 

horen, wanneer je je schoenen uittrekt 
en met je voeten in het koele zeewater 
stapt, wanneer je speelt met de golven 
en schuimvlokken. Het kan een druppel 
water zijn, die precies op je wang landt, 
of de wind die plotseling opsteekt en 
aan je kleding rukt. Misschien hoor je 
een stem, of voel je het ergens in je 
lichaam warm worden, of vind je een 
steen in een speciale vorm. Hoe dan 
ook, je zult herkennen dat de Zee tot je 
spreekt  en de boodschap daarvan zal 
(misschien niet meteen, maar vast en 
zeker) overkomen.

Op welke manier jij de natuurtaal hoort, 
of beter gezegd, tot je neemt, verschilt 
van persoon tot persoon. En ook de 
manier waarop wezens en krachten 
tot je spreken, verschilt. Wanneer je 
eenmaal weet hoe natuurtaal tot 
jou komt, hoe je het kunt horen, kunt 
voelen, kun je het sneller herkennen. 
Ook op plaatsen die je voor het eerst 
bezoekt, of waar nog niet zo vaak bent 
geweest. Veel natuurtaal is universeel 
en je lichaam en geest zullen al snel 
de energie van Water, een bepaalde 
Boom, of een bepaalde locatie 
herkennen. 

Wat ik vaak ervaar wanneer ik op 
een nieuwe plaats ben, is dat ik wel 
gefluister hoor, maar geen duidelijke 
boodschappen kan waarnemen. 
Daarvoor is dan een investering nodig, 
in tijd en energie. Wanneer je zoiets 
ervaart, kun je ervoor kiezen of je zin 
hebt in die investering, of dat het 
passend is of niet, of je iets voelt trekken, 
of juist voelt dat je wat afstand mag 
bewaren. Sommige plaatsen worden 
niet graag verkend en met een beetje 
oefenen kun je al snel merken wanneer 
dat het geval is.

Ik ben opgegroeid in een klein dorpje in 
de Krimpenerwaard. Aan de rand van 
het dorp, vlakbij mijn ouderlijk huis, ligt 
een wandelpad. Het pad loopt langs de 
rand van de polder en doet parkachtig 
aan vanwege de bomen en struiken die 
er ooit zijn geplant. Als kind wandelde ik er 
veel; eerst met mijn ouders, later alleen of 
met de Hond. Uren heb ik doorgebracht 
in het ‘Polderpark’, zoals we die plaats in 
onze familie noemden. Ik fotografeerde er 
paddenstoelen, verzamelde hazelnoten, 
stampte door de modder, oefende er 
kunstjes met de Hond, determineerde er 
mijn eerste planten, at er mijn boterham 
op met mijn blote voeten bungelend in de 
sloot. 

Toen ik uit huis ging, verhuisde ik eerst 
naar Rotterdam en daarna naar Zutphen 
en kwam er nog maar weinig. Tot ik vorig 
jaar voor mijn moeders verjaardag bij mijn 
ouders op bezoek was en mijn moeder 
graag een wildboeket wilde hebben. Ik 
wist meteen waar ik moest zijn, want na die 
talloze zomers in het Polderpark kende ik 
die natuurlijk op mijn duimpje. Zodra ik een 
voet op het schelpenpad van het kleine 
parkje zetten, voelde ik soort siddering 
door mijn hele lichaam gaan, op een 
fijne manier. Het was het warme welkom 
van het Land dat me had herkend en 
van mijn lichaam dat het Land herkende. 
‘Daar ben je! Lang niet gezien! Welkom 
terug!’ zei het Land. Ik plukte zingend een 
wildboeket voor mijn moeder en iedereen 
die op bezoek kwam, vond het boeket 
prachtig. Dat lag niet aan mij of aan het 
boeket, maar het is het ultieme voorbeeld 
van wat een relatie met het Land kan 
betekenen. Want de gasten zagen niet de 
bloemen, of hoe ze waren geschikt, maar 
ze zagen de liefde van een levenslange 
vriendschap tussen een Mens, een stukje 
Aarde en een heleboel planten die ik stuk 
bij stuk bij naam kende en wiens bestaan 
ik seizoen na seizoen had gevierd.

onderhouden van een relatie met de 
energieën die onze aarde tot leven 
brengen.” (noot 5) - Asia Suler 

Wanneer je je niet identificeert met het 
woord ‘heks’, zou je hier ook ‘iemand 
die zich bezighoudt met natuurtaal’ 
kunnen invullen.

Wanneer je op pad wilt gaan om de 
natuurtaal te oefenen, is een goede 
relatie met het Land en haar bewoners 
onontbeerlijk. Wat bedoel ik precies 
met ‘het Land’? Ik bedoel het letterlijk: 
de grond waarop je staat. De plaats 
waar je je tentje opzet wanneer je op 
vakantie bent. Het fietspad waar je 
overheen fietst als je boodschappen 
gaat doen. De grond waar je huis 
op staat. Je tuin. Het bos waar je de 
hond uitlaat en even bijkomt van de 
dagelijkse drukte.

Je kunt de relatie met het Land 
vergelijken met je gewone dagelijkse 
relatie met andere mensen. Wanneer 
je iemand nieuw ontmoet, stel je je 
eerst voor. Je noemt je naam, vraagt 
hoe het gaat. Afhankelijk van wie je 
ontmoet, vertel je erbij wat je doet in 
het dagelijks leven, misschien zeg je 
erbij hoe oud je bent. Dan ga je eens 
wat ondernemen met die persoon; 
naar de film, ergens een hapje eten, 
een dagje winkelen. Je gaat bij ze op 
de koffie, neemt een bosje bloemen 
mee. Je gaat hoe langer hoe meer 
met elkaar bespreken, van die vlek 
in je bank die er maar niet uit wil 
tot je diepste geheimen. Kortom: je 
investeert tijd in je relatie, zodat deze 
een stevig fundament krijgt en uitgroeit 
tot een waardevolle vriendschap.

Dezelfde vriendschappelijke 
wederkerigheid vind je terug wanneer 
je een relatie met het Land aangaat.

Je kunt je nu wel voorstellen dat je 
niet zomaar - hup- het strand op kunt 
rennen om de Zee om advies vragen. 
In de meeste gevallen zal je dat 
weinig opleveren. Maar wanneer je al 
regelmatig op het strand komt en er 
heel wat uren hebt doorgebracht, is de 
kans groter dat de Zee je herkent en laat 
weten dat ze er voor je is als je iets nodig 
hebt. Je kunt dat misschien voelen, of 
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Een relatie opbouwen met het 
Land

Wandelen
“Wandelen is een soort 
fysieke liefdesrelatie tussen 
de wandelaar en het Land.” 
(noot 6)
- Asia Suler 

In eenvoud schuilt vaak veel kracht 
en wandelen is er een voorbeeld 
van. Je kunt een wandeling maken 
en alleen maar met je handen op je 
rug een rondje lopen, maar je kunt 
er voor kiezen je wandelomgeving 
meer te ervaren. Dit kun je doen door 
bijvoorbeeld op een bankje te gaan 
zitten en de omgeving aandachtig 
in je op te nemen. Je kunt dan voor 
jezelf benoemen wat je ziet, ruikt, voelt, 
hoort. Je kunt tijdens je wandeling aan 
de bloemen ruiken, de structuur van 
een boomschors bevoelen, je hand in 
het water van een Beek steken en de 
stroming ervaren.

Wandelen is een goede manier om 
kennis te maken met het Land en het 
Land kennis te laten maken met jou. 
Jouw energie mengt zich met die van 
het Land en haar bewoners.

Ook wanneer je in de Stad (ja, ook de 
stad krijgt een hoofdletter, want zij is 
levend wezen op zich!) woont kun je 
deze oefening prima doen, want ook 
in de Stad is er natuur te vinden. Denk 
alleen al eens aan alle mensen die 
er wonen! Maar ook in de bloembak 
van de buren en in de voegen van de 
straten groeien planten. In veel steden 
is er in elke straat wel een Boom te 
vinden en meestal is er ook wel ergens 
Water; grachten, een rivier. Misschien 
heb je een fijn Park waar je kunt 
wandelen, of is er een botanische tuin 
die je kunt bezoeken. En ook in de stad 
zijn de Seizoenen en het Weer duidelijk 
aanwezig en te ervaren.

Volg de seizoenen
Seizoenen zijn krachten die wij in 
Noord West Europa goed kennen. Elk 
seizoen heeft hier zijn eigen karakter 
en kenmerken. Ga ook in de Winter 
naar buiten, als het weer guur is 
en ga wandelen tijdens koude, 
regenachtige dagen in de Lente. Vier 
seizoensfeesten, eet groenten van het 
seizoen. Laat het Land zien dat je er 
altijd bent, ongeacht het seizoen, zoals 
het Land er ook altijd voor jou is.

Leer de namen van planten 
en bomen

Wanneer je van iemand de naam 
kent, laat dat zien dat je diegene 
respecteert. Het zou gek zijn als je van 
een goede vriend of vriendin de naam 
niet meer wist. Andersom is het ook 
lastig om met iemand een vriendschap 
op de bouwen wanneer je hun naam 
niet kent. Bij planten en bomen is dat 
net zo. Schaf wat goede veldgidsen of 
zoekkaarten aan en ga eropuit. Doe 
eens mee aan een kruidenwandeling 
of workshop, of volg een cursus over de 
wilde planten in je omgeving. Ga eens 
de deur uit zonder veldgids en kijk welke 
plantennamen je hebt onthouden. 
Praat tegen de planten en bomen die 
je tegenkomt. Stel je voor, raak ze aan. 
Vertel ze wat je hebt gedaan, hoe je 
je voelt. Vraag hoe het met ze gaat. 
Ga bij ze zitten en zeg niets. Wees met 
ze, zoals zij Zijn. Kijk naar de insecten 
die op de bloemen af komen. Volg 
de jaarcyclus van je nieuwe vrienden, 
van het laatste afgevallen blad of 
afgestorven stengel in de Herfst en 
Winter, tot de nieuwe groei in de Lente, 
dan de bloemknoppen en bloei in de 
Zomer, dan de zaden. Help ze hun 
zaad te verspreiden. Plant ze in je tuin.

Net zoals je weet bij welke vriend of 
vriendin je terecht kunt wanneer je 
laptop is vastgelopen, weet je ook 
bij planten, stenen en dieren op een 
gegeven moment bij wie je moet zijn 
met specifieke vragen. Dit leer je alleen 
door ze te leren kennen. Niet alleen uit 
boeken en van internet, maar vooral 
ook in real life. 

Geef offers
Offers geef je om het Land 
dankbaarheid te tonen voor haar 
gastvrijheid. Vergelijk het met een 
bosje bloemen of een doosje bonbons 
dat je geeft wanneer je bij iemand op 
visite gaat.

In de hekserij is het heel normaal om 
iets te offeren wanneer er een plaats 
wordt bezocht of ritueel wordt gedaan 
en ook ik pas het offeren vaak toe. Toch 
ben ik voorzichtig met materiële offers, 
aangezien die veel plaatsen kunnen 
vervuilen (ook al zijn ze biologisch 
afbreekbaar). Ook voedsel offer ik niet 
graag, want hoewel voedsel biologisch 
afbreekbaar is, kan het toch vervuilend 
zijn voor een plaats. Als bioloog weet 
ik hoe kwetsbaar een ecosysteem kan 
zijn. Om die reden gebruik ik ook nooit 
zaaigoed als offer.

Offers hoeven niet tastbaar te zijn. 
Je energie en tijd zijn ook een offer. 
Laten we zeggen dat je iets aan de 
Klaproos wilt offeren. Tot voor kort wist 
je niet eens hoe een Klaproos eruit 
zag, of hoe hij heette en nu herken je 
hem al van ver. Je hebt je verdiept in 
zijn groeicyclus, zijn mooie bloemen 
bewonderd en daarvan de tere 
kroonbladeren gestreeld en na de 
bloei de zaden uit de mooi gevormde 
zaaddozen om de moederplant heen 
gestrooid. Deze investeringen van 
tijd, energie en kennis zijn al offers die 
je hebt gedaan voor de Klaproos. 
Je kunt ook een tijdje bij de Klaproos 
gaan zitten om hem gezelschap te 
houden, hem een kusgroet zenden, 
een lied voor hem neuriën, hem wat 
water geven wanneer het erg droog is. 
Hetzelfde geldt voor andere bewoners 
van het Land en het Land zelf. Wees 
creatief met je offers. 

De door mij persoonlijk meest gebruikte 
offers zijn tijd en energie, door de 
boodschappen van het Land te 
delen via mijn instagram-account, de 
artikelen die ik schrijf en informatie te 
delen met anderen. Ook een kus en 
zang gebruik ik veel als offer. Wanneer 
ik bepaalde planten of dieren beter wil 
leren kennen, maak ik thuis een altaar 
voor ze om zo meer tijd met hun energie 
te kunnen doorbrengen. Ook dit is een 

offer van tijd, ruimte en aandacht.

Leer over het Land
Wat was het Park voordat het Park 
werd? Was het een landgoed van 
een edelman, of was het eerst water 
en werd het drooggelegd? Hoe lang 
wonen er al mensen? Hoe lang is het stuk 
land naast je huis al landbouwgrond? 
Heeft er altijd al een kerk in jouw straat 
gestaan, of stond er eerst een ander 
gebouw? Hoe oud is de Lindeboom 
op het kerkplein in het dorp, eigenlijk? 
Door in de geschiedenis van jouw 
woonplaats te duiken, toon je interesse 
in en respect voor het leven van het 
Land. Veel plaatsen hebben wel een 
oudheidskamer of museum waar je 
informatie kunt vinden. Of volg een 
historische wandel- of fietsroute, als er 
één bestaat in jouw buurt. Doe mee 
met een stadswandeling van je eigen 
Stad, of er één in de buurt. Praat met 
oudere mensen en laat ze vertellen 
over hoe het leven in je woonplaats 
vroeger was. Wie weet ontdek je nog 
wel iets interessants!

Luisteren naar natuurtaal
Na het lezen van al die voorbeelden en 
oefeningen heb je zelf vast al wel een 
aantal herinneringen aan ervaringen 
met natuurtaal. Wanneer je bezig bent 
met het opbouwen van een relatie met 
het Land, komt dat namelijk meestal 
vanzelf. 

Misschien begint het als een fluistering 
die je niet helemaal thuis kunt brengen. 
Misschien krijg je tijdens een wandeling 
plotseling een ingeving  voor het 
schrijven van dat artikel, of bedenk 
je een oplossing voor een probleem 
waar je al een tijdje mee rondliep. 
Misschien voel je voor het eerst een 
intense warmte door je lichaam 
stromen, wanneer je met je rug tegen 
je lievelingsboom zit. Of een gevoel 
van troost wanneer je je tranen naar 
de Rivier brengt. Of je krijgt plotseling 
inspiratie voor een gedicht terwijl je naar 
de volle Maan kijkt, of zie je een schim 
in je ooghoek die je aan je overleden 
oma doet denken. Misschien voel je 
hoe één van de bomen je aandacht 
trekt, of kom je een dier tegen die zich 
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gek gedraagt. 

Zo kwam ik tijdens een vakantie op 
Ameland een Veldmuis tegen op het 
bospaadje achter onze tent. De Muis 
scharrelde tevreden over het bospad 
en was duidelijk niet onder de indruk 
van mijn aanwezigheid. Terwijl ik 
voorzichtig dichterbij kwam, keek hij 
me af en toe even aan, maar liep niet 
weg. Toen hij nog geen 30 centimeter 
van me was verwijderd, ging ik op mijn 
hurken zitten om het beestje beter te 
bekijken. Een roofvogel had het een 
smakelijk gezicht gevonden, want het 
was een weldoorvoede Veldmuis. Ik 
had ’s nachts al Uilen gehoord in de 
bomen rond onze tent. ‘Pas maar op, 
Muizenvriend,’ zei ik tegen het diertje, 
terwijl ik hem voorzichtig met één 
vinger over zijn rug aaide. Hij bleef 
zitten en keek me aan. ‘Straks wordt je 
uilenvoer. Ze zitten hier overal.’ ‘Dank 
voor de waarschuwing,’ zei de Muis 
en rende de struiken naast het bospad 
in. Ik stond op en vervolgde mijn weg, 
verbaasd over de tamme muis.

Dit bedoel ik met gek gedrag. Een 
wilde Muis, die zijn altijd op hun hoede 
voor wezens die groter zijn dan zij. 
Maar deze kon ik gewoon aaien! Dat 
is de magie van natuurtaal. Ik weet tot 
op de dag van vandaag niet precies 
waarom ik hem tegenkwam. Het Land 
lijkt soms ook gewoon cadeautjes te 
geven en dit was er zeker één!

Balans 2.0
Ons rationele brein heeft moeite met de 
boodschappen die we binnenkrijgen 
via directe natuurtaal. Indirecte 
natuurtaal is makkelijker te integreren: 
het ‘bewijs’ van de boodschap ligt 
immers voor je neus. Dit kan een reden 
zijn waarom er in de verschillende 
takken van de Westerse esoterie 
zoveel gebruikt wordt gemaakt van 
indirecte natuurtaal, maar dat er vrij 
weinig beoefenaars zijn van directe 
natuurtaal.

Gelukkig is het brein goed te trainen 
en kan met oefening het ratio in onze 
geest een beetje opschuiven en 
plaatsmaken voor natuurtaal. Denk 
aan de alinea aan het begin van dit 

artikel, over de balans tussen het ratio 
en de natuurtaal. De één kan niet 
zonder de ander bestaan. Maar hoe 
zorgen we er nu voor dat die balans 
wordt bereikt? In eerste instantie door 
heel veel oefening. 

In het begin kun je interne weerstand 
ervaren en je onnozel voelen in je 
gedrag. Want praten tegen Gras, 
Boom, Klaproos, is dat niet raar?! 
En als een Regenworm je tijdens je 
lunchpauze vertelt dat je het wel een 
beetje rustiger aan mag doen, dan 
kan dat toch niet kloppen?! Wat heeft 
zo’n simpel beestje je nou te vertellen?

Probeer je innerlijke criticus los te 
laten en je ervaringen niet te over-
analyseren. Natuurtaal is nou eenmaal 
irrationeel en houdt in geen geval 
rekening met jouw verwachtingen. 
Daarom is het natuurtaal. De tweede 
tip is dus: heb vertrouwen in dat wat je 
ervaart, ook echt je ervaring is. Soms 
heb je een aantal ervaringen nodig 
om dat vertrouwen op te wekken en 
vast te houden. Ook hier geldt weer: 
hoe meer oefening, hoe meer ervaring 
en hoe meer vertrouwen in dat wat je 
hebt gezien, gehoord of gevoeld. 

Wanneer je een solide relatie met 
het Land en haar bewoners hebt 
opgebouwd, is het mogelijk om 
hele conversaties aan te gaan met 
bijvoorbeeld stenen, dieren, planten en 
bomen. Soms betekent dat, dat je staat 
te luisteren naar de klaagzang van een 
Brandnetel waar je net per ongeluk 
op bent gaan staan (maar wees nou 
eerlijk, kun je dat die Brandnetel kwalijk 
nemen?), maar de natuurtaal zal je 
leven hoe dan ook verrijken.

Luister niet alleen naar wat 
je hoort, maar ook naar wat 
daarbuiten en daaronder is;
Vertrouw op hetgeen je 
hoort, ook al begrijp je niet 
wat het geluid is of waar het 
vandaan komt;

Luister naar de stilte waar 
geluiden uit voortkomen.
(noot 7)

Het Land spreekt tot degenen die oren 
hebben om haar te kunnen Horen en 
ogen om haar te kunnen Zien.

Hoe komt het dat we de 
natuurtaal verleerden?

Monotheïsme

Monotheïstische religies zorgden 
ook voor het terugdringen van de 
natuurtaal; opeens was er één god 
die alles wist en dan heb je natuurlijk 
niets anders meer nodig. Bovendien 
werd onder invloed van deze religies 
het uitoefenen van natuurreligies en 
polytheïsme strafbaar. De eerste twee 
geboden (van de bekende tien) uit het 
Bijbelboek Exodus zijn hier heel duidelijk 
over:

“1: Vereer geen andere goden. Vereer 
alleen mij.

2: Maak geen beeld van een mens, 
of van een dier dat in de lucht, op 
het land, of in het water leeft. Je 
mag geen beelden vereren of ervoor 
knielen. Want ik, de Heer, ben jullie 
God. Ik wil niet dat jullie andere goden 
dienen. Als iemand mij ontrouw is en 
andere goden gaat dienen, zal ik hem 
straffen.”

(noot 3)

Uit het eerste en tweede gebod blijkt 
dus dat er mensen waren die dieren 
(het land) en andere goden eerden. 
Als die er niet waren, was er immers 
ook geen reden er een wet tegen te 
maken die het verbood.

Rationalisme

We leven in een gerationaliseerde 
wereld, wat betekent dat het denken 
en de logica centraal staan in onze 
samenleving (‘rationaliseren’ betekent 

‘verstandelijk verklaren’). Aristoteles, 
een Griekse filosoof en wetenschapper, 
beschreef rond het jaar 350 voor Christus 
de mens al als ‘animal rationale’, ofwel 
als ‘redelijk wezen’. Volgens hem was 
de rede, het verstand, de eigenschap 
die de mensen van andere dieren 
onderscheidde. Deze zienswijze bleef 
altijd populair en zorgde er uiteindelijk 
voor dat de Mens in de Westerse 
wereld zich boven God en natuur 
begon te plaatsen en daarmee 
andere wezens onderwierp. Met het 
rationalisme verdween een groot deel 
van de natuurtaal, want als je alles zelf 
kunt bedenken, hoef je toch niet meer 
naar het land te luisteren? (noot 4). 

Deze invloeden hebben vandaag 
de dag nog steeds het gevolg dat 
onverklaarbare verschijnselen en/of 
ervaringen meestal niet serieus worden 
genomen door mensen die gewend 
zijn de wereld continu met het verstand 
verklaren of gebeurtenissen aan één 
enkele god toeschrijven. 

Noot 1: Uit respect voor de dieren, 
planten en andere bezielde wezens in 
deze tekst, die voor velen betekenisvolle 
gidsen en leraren zijn, worden deze 
geschreven met een hoofdletter.

Noot 2: Geciteerd en vertaald uit 
‘Becoming Nature’ (T. Song, pagina 9)

Noot 3: Uit: Exodus 20 (Bijbel in Gewone 
Taal)

Noot 4: Natuurlijk is dit kort door de bocht 
en is het verhaal over het rationalisme 
veel uitgebreider en genuanceerder 
dan ik hier heb beschreven. Wanneer 
je hier meer over wilt weten, raad ik 
je aan je te verdiepen in de leer van 
Aristoteles, het rationalisme en het 
empirisme.

Bron ‘animal rationale’: https://
filosofieblogie.wordpress.com/

Noot 5: Geciteerd en vertaald uit 
de instagrampost van Asia Suler (@
asiasuler) van 29 Oktober 2019
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Noot 6: Geciteerd en vertaald uit 
de instagrampost van Asia Suler (@
asiasuler) van 3 September 2019

Noot 7: Geciteerd en vertaald uit 
‘Becoming Nature’ 

Tot slot
Hopelijk heeft dit artikel iets in je 
losgemaakt en je geïnspireerd om je te 
gaan verdiepen in directe natuurtaal. 
Uiteraard is dit maar een inleiding 
maar op deze manier heb ik toch wat 
speerpunten proberen te beschrijven. 
De beste leraar is en blijft het Land zelf. 
Ga naar haar toe zeg haar wat je leren 
wilt. Ze zal je niet teleurstellen.

Dat door deze en iedere andere 
inspanning de balans mag worden 
hersteld.

Willemieke de Haan
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De holle boom van Ogham is feestelijk 
versierd. Overal hangen slingers en 
vlaggetjes. 

Elsa en Arne hebben hun mooiste 
kleren aan. Zelfs Arie de kanarie en 
Meneer Kwak zien er extra feestelijk uit 
met een bloemenkrans om hun nek.

Vandaag is het feest: Ogham is jarig! 

Moeder geeft hem een grote taart. 

‘Bosbessentaart vind je toch het 
allerlekkerste?’, vraagt ze beleefd. 

De oude man knikt en stopt een kwart 
van de taart in één keer in zijn mond. 

Elsa en Arne zingen vrolijk: ‘Lang zal hij 
leven.’

Daarna geven ze hem een grote doos 
met een rode strik. Snel scheurt Ogham 
het papier open en trekt het deksel 
van de doos. Verbaasd kijkt hij naar de 
inhoud: een paar nieuwe schoenen.

‘Lief dat jullie voor mij zingen, maar wat 
moet ik met deze dingen?’

‘Het is zo zielig dat je altijd op blote 
voeten loopt.’, stamelt Elsa.

‘We dachten dat je deze wel kunt 
gebruiken.’, vult Arne aan.

Ogham bekijkt de schoenen aan alle 
kanten.

‘Ze hebben een hele mooie glans. 
Vooruit, ik geef ze een kans.’

Dan trekt hij ze aan en huppelt langs 
de kinderen.

‘Dank jullie wel voor dit cadeau. Ik ben 
nu een echte heer, dat zie je zo.’

Daarna genieten ze allemaal van de 
taart.

‘Komt Vevina niet?, vraagt moeder. 
Ogham schudt zijn hoofd. 

‘Ze is op bezoek bij een vriendin. 
Morgen ga ik bij haar langs en daar 
heb ik heel veel zin in.’

‘Volgens mij gaat het niet zo goed met 
hem. Zullen we even kijken wat hij gaat 
doen?’

Ze volgen de oude man naar buiten.

Tot hun grote verbazing zien ze hun 
vriend ondersteboven aan de schutting 
hangen.

‘Ogham, wat doe je nu?’, vragen ze 
verbaasd.

‘Ik snap echt niet hoe ik daar ben 
beland. Wat is er toch met mij aan de 
hand?’, stamelt Ogham.

‘Ik maak mij nu echt grote zorgen. 
Misschien moet ik toch maar even naar 
de dokter morgen.’

Vevina komt aanlopen.

‘Dat lijkt me helemaal niet nodig’, zegt 
ze lachend.

‘Trek maar snel je schoenen uit. Ik denk 
dat al je klachten dan verdwenen zijn.’

‘Hoe dan?’, vraagt Arne verbaasd.

‘Zonde van zijn nieuwe schoenen.’, 
vindt Elsa.

‘Het is belangrijk om met beide benen 
op de grond te staan.’, legt de buurheks 
uit. ‘De aarde geeft ons energie en die 
kun je het beste met je blote voeten 
voelen. Als je te weinig contact maakt 
met de aarde, dan word je onrustig en 
kun je je niet zo goed concentreren. 
Met mijn voeten in de aarde, krijg ik 
ook vaak hele goede ideeën.’

‘Hoe vaak moet je dat doen dan?’, wil 
Elsa weten.

‘Voor de meeste mensen is het 
voldoende om één keer per dag met 
je voeten in de aarde te staan. Maar 
Ogham is zo gewend om op blote 
voeten te lopen, dat hij beter één keer 
per dag zijn schoenen aan kan doen.’

‘Moeten wij ook iedere dag met onze 
blote voeten naar buiten?’, vraagt 
Arne blij.

Vevina knikt. 

‘Dat is een uitstekend idee.  Al weet ik 
niet of jullie moeder het met mij eens is. 
Anders weet ik nog een leuke manier 
om contact te maken met de aarde. 
Spring iedere ochtend als je uit bed 
komt, een aantal keer op de grond. Dit 
heeft nog een voordeel’, zegt ze met 
een knipoog.

‘Wat dan?’, vragen de kinderen 
tegelijk.

‘Dan zijn jullie gelijk goed wakker!’

Ogham heeft zijn schoenen inmiddels 
uitgetrokken. Op blote voeten rent hij 
door de tuin.

‘Ik voel me weer de oude zo. 
Maar wel jammer van het mooie 
schoenencadeau. Gelukkig sprong ik 
net in een grote plas. En opeens wist ik 
wat de oplossing was. Willen jullie met 
mij meekomen misschien? Dan zal ik 
het aan jullie laten zien.’

Zo komt het dat Ogham, Vevina, Elsa 
en Arne met elkaar naar het bos lopen. 
Allemaal op blote voeten. Buurvrouw 
José kijkt hen teleurgesteld na.

‘Wat jammer, die schoenen maakten 
hem een echte heer.’, zucht ze tegen 
Keesje.

Bij zijn boom vraagt Ogham of ze 
allemaal even hun ogen willen sluiten. 
Ze horen wat geklop en getik. 

Daarna mogen ze hun ogen weer 
opendoen. Ogham wijst naar een 
grote boom. Daaraan hangen de 
twee schoenen!

‘Ze dienen nu als vogelnest. Dat is 
volgens mij het allerbest.’

Daar moeten de kinderen en Vevina 
hard om lachen.

‘Blijf maar lekker op blote voeten lopen. 
Dan kom je op hele goede ideeën!’

Een bijdrage van:  
Wendy Noordzij

De Buurheks: Een bijzonder cadeau

Na een gezellig feest nemen ze 
afscheid van Ogham, die nog een 
klein stukje met hen meeloopt op zijn 
nieuwe schoenen. Hij tilt zijn voeten 
extra hoog op.

‘Ik ben nu een hele deftige man. En 
denk niet dat ik nog zonder deze mooie 
schoenen kan!’

‘Fijn om te horen’, zeggen Elsa en Arne.

‘Bedankt voor het gezellige feest.’ 

De volgende dag huppelt Ogham 
naar Vevina. Net als hij de tuin in wil 
lopen, wandelt buurvrouw José met 
teckel Keesje voorbij.

‘Goedemorgen meneer Ogham, wat 
fijn om u te zien. Bent u wezen winkelen 
misschien?’

Goedkeurend wijst ze naar de nieuwe 
schoenen. De oude man schrikt een 
beetje. Blijkbaar had hij de buurvrouw 
niet zien aankomen.

‘Winkelen?’, vraagt hij verbaasd. ‘Nee 
dat doe ik al heel lang niet meer. En 
waarom noemt u mij opeens meneer?’

Snel loopt hij naar de voordeur van 
Vevina en klopt aan.

De buurheks zit samen met Elsa en Arne 
al op hem te wachten met een kopje 
kruidenthee.

‘Van harte gefeliciteerd Ogham’, zegt 
Vevina, terwijl ze hem een knuffel geeft.

‘Oh…eh… ja.’, mompelt Ogham 
afwezig.

‘Wil je een stukje appeltaart?’

‘Oh… eh… ja.’, mompelt hij weer.

Terwijl Vevina de taart haalt, loopt 
Ogham via de achtertuin naar buiten.

‘Ik moet nog even eh…’, fluistert hij.

Elsa en Arne kijken elkaar aan.
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Etymologie: Heks

Sommige woorden zijn zo een 
algemeen goed geworden, dat je 
er eigenlijk helemaal niet meer bij stil 
staat waarom juist dát woord gebruikt 
wordt om iets aan te duiden. Terwijl er 
soms achter een enkel woord een heel 
boeiende geschiedenis kan bestaan.

Ik ben eens de achtergrond ingedoken 
van het woord ‘heks’. Want velen 
noemen zich wel heks, maar weet 
je dan eigenlijk wel echt wat je jezelf 
noemt?

Recente geschiedenis van het 
woord

Als ik de etymologie, de kennis van 
de geschiedenis van woorden/taal, in 
duik, en zoek naar het woord Heks, kom 
ik verschillende zaken tegen. Steeds 
een beetje dieper de geschiedenis in 
duikend. Als meest recent, en dat is 
een relatief begrip, kom ik tegen dat 
Heks een afgeleide is van het Duitse 
Hexe, tot stand gekomen in de tijd van 
de heksenvervolgingen (een hexe, een 
woord dat we nu nog wel gebruiken 
voor een vervolging).

Middel Nederlands
Dit woord lijkt weer afgeleid te zijn van 
het Middel Nederlandse (1200-1500) 
Hagetisse of hagazussa. Opvallend 
hierin is het woord Hagetisse dat 
namelijk ook hagedis betekend, een 
woord dat toen vooral een belangrijke 
connotatie met kwaadaardige 
tovenarij had. Hier komt ook de Engelse 
afgekorte versie ‘Hag’ vandaan.

Nog verder terug
Als we verder terug gaan dan zien we 
ook het woord Haga een belangrijkere 
rol krijgen. En wel op zo’n manier dat 
dit lijkt op een haag of hek. Aan de 
ene kant kan dit een verband zijn met 
een bijbetekenis van het woord haga- 
als bos, of als iets dat verborgen of 
omheind is.

Er wordt echter ook een mogelijke 
verklaring gegeven vanuit het woord 
hekkerijder. Zeker als gekeken wordt 
naar een meer Noorse oorsprong 
van het woord, een zūnrita of tūnriða. 
Volgens het volksgeloof zouden zij 
op hekken rijden. In het westgötische 
landrecht was dit een heel lelijk woord. 
Zij die op hekken rijden zijn namelijk 
dames met een erg slechte reputatie. 
Dit zou ook een mogelijk verband 
kunnen houden met de kveldriða en 
myrkriða, zij die in het donker ‘rijden’.

Spraakmakende verklaringen
Er zijn nog enkele mogelijke verklaringen 
en mogelijke verbanden. Het blijft 
natuurlijk altijd zoeken naar verwijzingen 
naar het woord en afstammelingen 
van het woord in verschillende talen, 
dialecten en geschriften. Deze vond ik 
echter mooi om even uit te lichten.

Blessed Be, en kom van dat hek af!

Raymond Brettschneider

Gebruikte bronnen:

-Etymologiebank.nl

-M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. 
Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) 
Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 
delen, Amsterdam

-J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch 
Woordenboek, Leiden

Een bijdrage van:  
Raymond Brettschneider

a rotten branch will be 
found in every tree.

~The Saga of Olaf Haraldsson, c.148
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Aleister Crowley, de ijsbreker

Aleister Crowley (geboren als Edward 
Alexander Crowley op 12 oktober 1875 
in Royal Leamington Spa, Warwickshire, 
Engeland en gestorven op 1 december 
1947 in Hastings, East Sussex, Engeland) 
groeide op in het puriteinse Victoriaanse 
Engeland aan het einde van de 19e 
eeuw. Daardoor groeide hij - ook 
mede dankzij zijn devote christelijke 
ouders - uit tot een rebelse iconoclast 
die het liefst heilige huisjes inschopte. 
Wellicht was zijn conservatief christelijke 
opvoeding ook de belangrijkste reden 
waarom hij uitgroeide tot stijlicoon 
en peetvader van het occultisme. 
Zei niet Jean-Pierre Van Rossem - 
van wijlen het ‘enfant terrible’ van 
de Belgische politiek - ooit dat ze “in 
de colleges de grootste anarchisten 
kweken”? Aleister Crowley was geen 
anarchist, maar zijn levensloop en 
levensstijl laten menigeen anarchist 
tot conformist uitschijnen. Zo was het 
Aleister Crowley die de sexuele Magie 
propageerde op een moment dat het 
heiligschennis was om als vrouw een 
rok tot boven de enkels te dragen. Het 
mag niet zijn bedoeling geweest zijn 
en misschien was het zonder Crowley 
ook gebeurd, maar hij heeft er in elk 
geval toe bijgedragen dat de familie 
van heidense religies kon uitgroeien 
tot wat het vandaag is: een van de 
belangrijkste wereldgodsdiensten.

Pompeuze ceremonies
Toen Crowley lid werd van de O.T.O. 
(Ordo Templi Orientis) in 1910, ontstond 
de renaissance van de ceremoniële 
Magie. Deze was vooral gekenmerkt 
door naïviteit. Hoewel er nog steeds 
heidenen zijn die van dit soort 
ceremonies houden, dienen we ook te 
bemerken dat de ceremoniële Magie 
van Aleister Crowley ontwikkeld werd 
in een heel specifiek tijdskader. De 
maatschappij onder het feodalisme 
was steeds strikt hiërarchisch. De 
aristocraat en de clerus waren 
gewichtig. Het gewone volk werd 
dom en goedgelovig gehouden. Daar 
kwam pas na de eerste wereldoorlog 
langzaam verandering in. We zien dus 
dat het belang van inwijding werd 
opgeklopt. Dat hield de covens en 
tempels elitair door geheimdoenerij, 
net zoals dat vandaag nog steeds bij 
de loges bestaat. Zoals Bob Marley 

zingt: “You can fool some people 
some time, but you can’t fool all the 
people all the time and now you 
see the light, you stand up for your 
rights.” Door de strenge vroomheid die 
eeuwenlang door christelijke priesters 
werd opgelegd, was er niet alleen een 
groeiend verzet tegen het kerkelijke en 
tegen de christelijke hypocrisie, maar 
werd er ook meer en meer gezocht 
naar een alternatief. Deze zoektocht 
lag zeker mee aan de basis van de 
opleving van het westers esoterisme. 

De rol van de industriële 
revolutie

Het Engeland van de 19e eeuw 
doorliep een van de belangrijkste 
technologische revoluties uit de 
geschiedenis. Deze industriële revolutie 
was gebaseerd op de empirische 
experimenten van de 17e en 18e eeuw. 
Er werd met alles geëxperimenteerd, 
ook met Magie en heidense rituelen. 
Crowley was opgegroeid met music 
hall en overacting was nog steeds 
belangrijk, zoals we ook merken uit de 
eerste ‘stomme’ films. Deze circusstijl 
was nodig om klanten aan te trekken 
voor de vaudeville: “komt dat zien, 
komt dat zien”. Hieruit ontstond een 
pompeus, bombastisch ceremonieel 
vertoon dat wellicht voor de mensen 
toen heel gewoon was, maar dat voor 
ons wat vervreemdend aandoet. Dit 
alles kan zeker niet los worden gezien 
van de decadentie bij de nieuwe laag 
van burgerij die door de industriële 
revolutie rijk geworden was. Dit is de 
hoogbloei van de cancan girls.

‘Het daghet in den Oosten’
Er was enorme interesse voor de 
ontdekkingen in de archeologie 
zoals die bijvoorbeeld plaatsvond in 
Egypte, maar vaak was de kennis over 
deze nieuwe ontwikkelingen weinig 
diepgaand noch gefundeerd. Soms 
waren er zelfs enorme vooroordelen 
tegenover andere culturen. Af en 
toe was de nieuwe kennis echter wel 
belangrijk. Zo mag het werk verricht 
door mevrouw Blavatsky van de 
theosofische vereniging naar de aard 
van Oosterse godsdiensten zoals het 
hindoeïsme en het boeddhisme niet 
worden onderschat. Haar werken zijn 

meer gevrijwaard van vooroordelen 
dan de meeste werken uit dezelfde 
periode. Hoewel Crowley er lang 
modaal uitzag op foto’s lijkt zijn gedrag 
te wijzigen nadat hij de Ordo Templi 
Orientis was bijgetreden. Hij begint 
Egyptische gewaden te dragen en zelfs 
aan yoga te doen. Dat de vereniging 
Oosters werd genoemd, is dan ook 
geen verrassing.

Uitspattingen
Aleister Crowley wordt vaak 
afgeschilderd als een perverse, 
buitenzinnige gek. Misschien komen 
de uitspattingen van zijn druggebruik 
en wellicht had hij de werken van de 
Marquis de Sade gelezen. Toch zien 
we in zijn werk dat hij niet onmiddellijk 
altijd de duivelse gek was voor wie 
sommigen hem houden. Zijn boek 
Liber 777 toont duidelijk dat hij verder 
stond dan de meeste heidenen 
vandaag in hun studies van Goden, 
engelen, Oosterse talen en astrologie. 
Ook staan zijn schrijfsels loodrecht op 
datgene wat men over hem verteld. 
Zo schrijft hij over meditatie in “Magick 
in Theory and Practice,” dat “we 
moeten absoluut geen enkele andere 
interesse hebben in het leven dan 
het stil maken van onze geesten. Dit 
is het onderwerp van de gebruikelijke 
monastieke eed van armoede, kuisheid 
en gehoorzaamheid. Als je geen bezit 
hebt, heb je geen zorgen, niets om 
je druk over te maken; met kuisheid 
geen andere persoon om je zorgen 
over te maken of die je aandacht 
kan afleiden; en als je de eed van 
gehoorzaamheid aflegt, stel je jezelf 
niet langer de vraag over wat je moet 
doen: je gehoorzaamt enkel.” Dit lijken 
eerder de woorden van een Wicca 
die haarzelf/hemzelf het veganisme 
oplegt dan dat van een gruwelijke, 
perverse viezerik. Was Aleister Crowley 
verguisd door inquisitoire christenen 
die hem een duivel noemden? Of was 
hij echt een duivelsaanbidder en een 
geobsedeerde junkie? Het is moeilijk 
na te gaan meer dan 100 jaar na de 
feiten.

Abdij van Thelema
In 1920 richt Crowley samen met Leah 
Hirsig de Abdij van Thelema op in het 
Siciliaanse Cefalu. Het moest een 

soort utopische commune worden. 
En hoewel er wel altijd kwaad zal 
worden gesproken over Crowley, 
verwachtte hij in essentie alleen van zijn 
leerlingen dat ze - naast het algemeen 
huishoudelijk werk - op dagelijkse basis 
mee de zon aanbaden, dat ze het 
werk van Crowley studeerden, dat ze 
regelmatig aan yoga deden en ook 
rituelen ontwikkelden (die moesten 
worden opgenomen). Het doel was 
om studenten te leren om zich toe te 
wijden aan het belangrijke werk van 
ontdekking en om hun ‘Echte Wil’ 
te tonen. Toen in 1923 een van de 
studenten stierf, schreef de echtgenote 
van de student dat toe aan Crowley. 
Het verhaal kwam in de pers en op 
bevel van Mussolini werd de Abdij 
van Thelema gesloten. Een andere 
studente, Jane Wolfe, publiceerde na 
haar terugkeer in Californië een boek 
over de rituelen onder de titel “The 
Cefalu Diaries”. Zij werd later ook de 
persoonlijke assistente van Crowley.

Erfenis
Voor heel wat wicca’s is sexuele 
magie vandaag wellicht - binnen het 
wettelijke kader - aanvaardbaar en 
dan was hij misschien toch meer een 
genie dan velen dachten. Vooral 
omdat er in zijn werk - dat eerlijk gezegd 
af en toe wat bizar aandoet - ook hele 
belangrijke en exclusieve conclusies 
over esoterische onderwerpen werden 
opgenomen. Aleister Crowley was een 
zoeker naar de waarheid en zijn werk 
is waardevol voor elke andere zoeker 
naar transcedentale wijsheden. Omdat 
er aan de overkant van de straat 
moraalridders schreeuwen dat hij een 
duivelsaanbidder was, hoeven we nog 
niet het kind met het badwater weg te 
gooien. Het werk van Crowley kan elke 
paganist(e), spiritist(e), occultist(e) of 
heiden een stap vooruit helpen in haar/
zijn persoonlijke ontwikkeling. Laat ons 
van Aleister Crowley dat onthouden 
wat voor ons waardevol is.

Belangrijkste werken:
“Magick: Liber ABA, Book Four, Parts I-IV” 
“The Holy Books of Thelema (Equinox III:9)” 
“The general principles of astrology. Liber DXXXVI” 
“The Book of the Law (Liber AL vel Legis sub figura 
CCXX as delivered by XCIII = 418 to DCLXVI)”
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Een bijdrage van:  
Kerian Alverman

*Merk op dat Magie hier met een grote M geschreven werd om te benadrukken dat het om ‘hogere Magie’ 
gaat en niet om goochelen.

Gerald Brosseau Gardner (geboren  
13 juni 1884, Blundellsands, Lancashire, 
England - overleden op 12 februari 
1964 aan boord van een schip op 
weg naar Tunis, Tunesië) was een 
van de belangrijkste grondleggers 
van de moderne witte hekserij of 
wicca. Gardner groeide op in het 
Verre Oosten en reisde als jonge 
man heel veel. Hij huwde in 1927 met 
Dorothea Frances Rosedale (Donna). 
In 1939 publiceerde hij in Singapore 
een boek met als titel “Kris and Other 
Malay Weapons”. Zijn tweede boek; 
“A Goddess arives,” is een roman die 
handelt over de godinnencultus van de 
Godin Aphrodite op het eiland Cyprus. 
Zijn vele reizen moeten wellicht een rol 
gespeeld hebben bij de ontplooiing 
van zijn interesse in Magie* en in het 
veelgodendom.

Inwijding
Na zijn terugkeer naar Engeland in 1936 
sluit Gerald Gardner aan bij de Fellowship 
of Crotona, een gemeenschap van 
Rozenkruisers. Binnen die organisatie 
van Rozenkruizers zou een geheime 
groep actief geweest zijn, de New 
Forest Coven. Nog voor de oorlog 
wordt hij lid van deze coven en wordt 
hij door Dorothy Clutterbuck ingewijd 
in de witte hekserij. De stichter van de 
Rozenkruizersgroep was verwant met 
Annie Besant, één van de grondleggers 
van de Theosofische Vereniging. Een 
paar jaar eerder werd Gardner in Ordo 
Templi Orientis van Aleister Crowley 
ingewijd. Uiteindelijk bereikte hij de 
zevende graad in deze orde. Interessant 
om te weten is dat Crowley en Gardner 
beiden contact hadden met Annie 
Besant en dus ook op de hoogte 
waren van het gedachtengoed van 
Madame Blavatsky en de Theosofische 
Vereniging.

Gardner stelde later dat hij een oude 
vorm van overgeleverde hekserij 
aangeleerd gekregen had en hij 
schreef ook de wetten van die hekserij 
op in “De Ardanes”. Er staan meer 
dan 160 regels in deze wet. Na de 
afschaffing van de wet op de hekserij 
in 1951 verlaat hij de New Forest Coven 
en sticht zijn eigen coven.

Grondlegger of niet?
Tijdens de veertiger jaren al werd 
aangevochten dat Gardner ingewijd 
was door Dorothy Clutterbuck, noch 
werd aanvaard dat het om een 
overgeleverde versie van hekserij ging 
en dat de Ardanes oorspronkelijk waren. 
Nochtans had de Britse antropologe 
Margaret Murray in haar werken 
het toch over een ononderbroken 
voorchristelijke godsdienst gehad. 
Doreen Valiente, de hogepriesteres 
van Gardner, meende dat hij een 
aantal teksten in zijn Book of Shadows 
aan o.a. Aleister Crowley had ontleend 
en een aantal passages komen 
inderdaad uit Crowley’s werk. Gardner 
gaf toe dat hij een deel uit Crowley’s 
werk had overgenomen en daarom 
schijnt het dat Valiente ‘Het Boek der 
Schaduwen’ gedeeltelijk diende te 
herschrijven. Gardner stemde hiermee 
in. Zo herschreef ze ook de ‘Opdracht 
van de Godin’ die hij had geschreven. 
Het is ook best mogelijk dat sommige 
leden van de New Forest Coven - om 
veiligheidsredenen - niet wilden dat het 
naar buiten bekend werd dat het om 
een overgeleverde vorm van hekserij 
ging.

Onenigheid
Sommige leden van de coven verlieten 
Gardner’s cirkel in 1957 omdat ze 
twijfelden aan zijn oprechtheid. 
Er werd geopperd dat dat niet 
overgeleverd was, maar een ingeving 
van Gardner’s eigen fantasie op basis 
van zijn kennis van de vrijmetselarij. 
Het ging daarbij onder andere over 
Gardner’s voorliefde voor nudisme, 
voyeurisme en voor naakte rituelen. Tot 
op vandaag is er wellicht onzekerheid 
over die oprechtheid, maar dergelijke 
theologische onenigheden zijn in elke 
vorm van georganiseerde godsdienst 
schering en inslag en wicca is hierop 
geen uitzondering. Na het ontstaan van 
de wicca zijn er talloze aanvallen op 
de “nieuwe” godsdienst geweest door 
de Kerk en haar vertrouwenspersonen. 
Toch wordt Valiente door heel wat 
- voornamelijk - vrouwelijke heksen 
van groter belang gezien dan Gerald 
Gardner voor de ontwikkeling van 
de Wicca en misschien niet eens 

Gerald Gardner, vader van de moderne hekserij
onterecht. Hoewel Doreen Valiente 
zelf Gerald Gardner verdedigt in haar 
boek “An ABC of Witchcraft Past and 
Present” dienen we toch ook ere te 
geven aan wie ere toekomt. Doreen 
Valiente en waarom ook niet Dion 
Fortune zijn zeer zeker ook belangrijke 
grondleggers van de wicca geweest.

Belang van Gardner
Zonder een twistgesprek willen aan 
te vangen, willen we toch de rol van 
Gerald Gardner zelf in de verf zetten. 
Uiteindelijk is Gardner als figuur voor 
een groot deel wel verantwoordelijk 
voor de heropleving van het nieuwe 
heidendom. Toen in 1951 in Engeland 
de wet op de hekserij werd afgeschaft, 
werd Gardner het uithangbord van 
de Wicca als beweging. Hij kwam 
veelvuldig in de media en schreef nog 
een aantal werken. Bekend werd hij 
in Engeland vooral als de residentiële 
heks in het ‘Museum of Witchcraft’ op 
het eiland Man.

Verder was hij ook diegene die 
veelvuldig kennis heeft doorgegeven 
aan heel wat vooraanstaande witte 
heksen. Laat ons niet vergeten dat 
hij 30 jaar actief was als Wiccan! 
Na het vertrek van Valiente werd 
Monique Wilson (alias Lady Olwen) 
hogepriesteres en zij wijdde Raymond 
Buckland in. In 1964 introduceerde 
Buckland Gardneriaanse Wicca in 
de Verenigde Staten. Vijftig jaar later 
waren er een miljoen Wiccans in de VS 
en daarmee heeft de Verenigde Staten 
ook het hoogste aantal Wiccans per 
land en dat aantal blijft groeien. Wicca 
is - mede dankzij Gardner - de sterkst 
groeiende godsdienst ter wereld.

Dood
Gardner stierf in 1964 aan boord 
van een schip op weg naar Tunis en 
hij werd daar ook begraven. Ook 
na zijn dood bleef Gerald Gardner 
omstreden: hij maakte een groot deel 
van zijn bezittingen over aan Monique 
Wilson. Zijn verwanten waren daarmee 
niet helemaal tevreden. Wilson bleef 
een tijdje wonen op het landgoed van 
Gardner, maar verkocht nadien de 
meeste van zijn bezittingen. Een deel 

werd verkocht aan Ripley’s Believe 
It or Not! Inc. in de Verenigde Staten 
en andere delen werden op veilingen 
verkocht.

Een paar jaar geleden zou het kerkhof 
in Tunis waar Gardner begraven ligt 
worden opgedolven. Daarom besloten  
Eleanor “Ray” Bone en een aantal 
andere Wiccans in 2007 om Gerald 
Gardner te herbegraven in de buurt 
van de historische stad Carthago. 
Op de grafsteen werd een inscriptie 
bevestigd: “Father of Modern Wicca. 
Beloved of the Great Goddess.” Of 
Gardner nou vader of stiefvader was 
van de Wicca, het belangrijkste is 
dat het kind geboren is en dat is een 
geschenk voor de huidige generatie 
Wiccans. En we kunnen er helemaal 
niet omheen dat Gerald Gardner 
vandaag wellicht de meest bekende 
onder alle “stichters” van het nieuwe 
heidendom is.

Belangrijkste werken:
“Witchcraft Today” (1954)

“The Meaning of Witchcraft” (1959)
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Heksen in het buitenland: Sabine van der Laan-Vooren

Slowakije
Op het moment dat ik dit artikel 
schrijf, ben ik even geen heks in 
het buitenland. De afgelopen vijf 
maanden was en ben ik heks in 
Nederland. Maar op het moment dat 
dit artikel wordt gepubliceerd ben 
ik weer thuis, thuis in Slowakije. Op 
onze boerderij, de boerderij die ik de 
afgelopen maanden intens gemist 
heb. De rust, de ruimte, de natuur om 
mij heen. O, wat ben ik blij dat we bijna 
weer terug mogen. We hebben beide, 
want dit avontuur doe ik samen met 
mijn vrouw Yvonne, keihard gewerkt 
in Nederland, zodat we weer verder 
kunnen investeren in onze droom, die 
al lang geen droom meer is, maar 
werkelijkheid. We kochten de boerderij 
in maart 2016 en zijn we een aantal 
jaren heen en weer gereisd om de 
boerderij weer nieuw leven in te blazen, 
want dat was hard nodig. Tientallen 
jaren is zij aan haar lot overgelaten en 
er was geen water, geen riolering en 
oud elektra. Samen hebben we de 
boerderij weer in ere hersteld en zijn we 
in oktober 2018 verhuisd en daarmee 
kregen we in 2019 onze eerste gasten 
op onze vakantieboerderij. En dat was 
het moment waarvoor we het, mede, 
ook hebben gedaan. Toch hebben 
we besloten om de winterperiode 
naar Nederland te gaan, bij iemand 
te logeren en beiden fulltime aan het 
werk te gaan. En zo namen we eind 
september vorig jaar tijdelijk afscheid 
van ons leventje daar.

En daarmee maakte het leven met 
de seizoenen, midden in de natuur, 
plaats   voor het leven met de wekker 
en de baas. Ik heb me nog nooit zo 
verwijderd gevoeld van mijzelf, de 
aarde en de natuur. Het leven gaat in 
rap tempo aan mij voorbij. De drukte 
en de haast die voelbaar is in de 
ochtend, als iedereen de bus instapt 
op weg naar werk. Ik zoek naar mezelf, 
hou het doel voor ogen maar voel me 
diep ontaard.

Aarde
Het thema van deze editie is het 
element Aarde en laat ik me daar 
nou helemaal in kunnen vinden. Niets 

maakt mij gelukkiger dan met mijn 
handen in de aarde zitten, op blote 
voeten lopen over het gras en de 
verse berglucht in mijn longen snuiven. 
Wandelen langs de beek, het water 
wat op mij een rustgevende kracht 
heeft en het vuur van de kachel en 
kampvuur. En daarmee komen alle 
elementen voorbij en samen geeft 
mij dat een oergevoel. Leven met de 
elementen, leven met de seizoenen, 
dat is waar ik van hou en waar ik intens 
gelukkig van word.

Anders in Slowakije
Want zoals mijn dagen er hier in 
Nederland uitzien, zo anders zijn ze 
daar. Ik ben me thuis veel meer bewust 
van alle elementen en zintuigen. Als ik 
op sta dan sta ik op met het zonlicht 
dat de kamer binnen schijnt, of van 
de schemering van de dag die komen 
gaat, de haan die kraait of van de 
volle maan. Wij kiezen er bewust voor 
om geen raambekleding te hebben 
en daarmee dus toe te geven aan de 
cyclus van nacht en dag. Zo verloopt 
elke dag dus anders en heus, we 
zetten ook wel eens de wekker want 
ook wij ontkomen daar niet aan. Maar 
het allerliefste laten we ons dus leiden 
door de dag, wat op ons pad komt, 
waar we zin in hebben en toch ook, 
wat MOET. Want to-do lijstjes zijn ook 
zeker aanwezig , anders zouden we 
niet zover zijn gekomen.

Maar het moeten voelt zoveel anders 
dan in Nederland, het voelt namelijk 
als MOGEN en dat is toch wel een 
heel essentieel verschil van hoe dat 
binnenkomt.

 
Boerderij

We zijn in 2016 verliefd geworden op 
onze boerderij. Deze ligt verscholen 
in een vallei, omgeven door bergen, 
bossen en ruige natuur en grenst aan 
een beek. Jawel, het is een droomplek. 
We zijn daar zeker bewust van en we 
zijn dan ook enorm dankbaar dat het 
universum ons heeft geholpen deze 
plek te vinden.

Slowakije, een stukje onontdekt 
paradijs op aarde...

Er valt nog heel veel te ontdekken, 
want Slowakije kent vele tradities en 
rituelen. Na een onderzoek op internet 
kwam ik op weer op iets nieuws en elke 
keer maakt mijn hart een sprongetjes 
als ik zie dat er zoveel mooie tradities 
zijn in het land waar ik mijn hart heb 
verloren. Inmiddels heb ik ook een 
boek ontdekt, The Legend of the 
Linden, wat gaat over de oude Slaven 
en hun tradities. Ik verheug me nu al op 
om in dit boek te duiken en nog meer 
te leren over de rijke geschiedenis 
van Slowakije. Een aantal rituelen die 
in het teken staan van de Lente zal ik 
hieronder beschrijven.

Tradities en rituelen
In Slowakije worden jongens geacht 
meisjes met water te overgieten tijdens 

Pasen. Op Paasmaandag worden de 
meisjes in de familie besprenkeld met 
water. Deze traditie kent zijn wortels bij 
onze voorouders, de oude Slaven, die 
gebruik maakten van de symboliek en 
de magische kracht van water.

Rondom Pasen komen mensen samen 
om eieren te beschilderen.

Bedraadde eieren (versierd met garen, 
red.) zijn een bepaald type ei dat 
verschilt van de batikstijl of gekraste 
eieren die elders in de regio voorkomen 
(hoewel de laatstgenoemde soorten 
versierde eieren ook in Slowakije veel 
voorkomen). Deze eieren worden 
‘kraslice’ genoemd. Soms worden ze 
aan jongens gegeven in ruil voor het 
kloppen of wichelroedelopen met 
water, maar ook kunnen chocolade-
eieren voor dit doel worden gebruikt. 
Eieren worden gebruikt om het huis te 
versieren en als belangrijke symbool 
van de lente.

Ook wordt er in veel dorpen een pop 
gemaakt (genaamd Morena).

Zij wordt gemaakt van takken, stro 
en bladeren en aangekleed in 
vrouwenkleding. In de pop zitten vaak 
ook briefjes waarop iedereen zijn 
herinneringen heeft opgeschreven 
en/of wat ze willen loslaten. Morena 
symboliseert de Winter en als mensen 
de Lente willen verwelkomen, 
moeten ze haar doden, door haar te 
verbranden of haar af te laten glijden 
in het water. Jonge meisjes dragen 
Morena en dit gaat samen met gezang. 
Zodra ze aankomen bij de rivier wordt 
Morena uitgekleed en neergelegd in 
het water of in brand gestoken. De 
meest voorkomende periode dat dit 
gedaan wordt is op ‘dead Sunday’: 
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twee weken voor Pasen.

Het mag duidelijk zijn: Slowakije staat 
bol van de tradities, rituelen en al deze 
dingen kun je ook terug vinden in de 
vele folklorefestivals die het land rijk is. 
De klederdracht, de dans en zang, de 
vele ambachten die voorbij komen, het 
eten en drinken: alles is verklonken in 
een wereld van tradities en het maakt 
mij blij te zien dat al deze tradities 
niet verloren zijn gegaan en we er tot 
op de dag van vandaag nog van 
mogen genieten. En met de Lente in 
het vooruitzicht en mijn reis terug naar 
huis, beginnen ook de moestuinkriebels 
weer op te borrelen. Dit jaar komt 
er een gedeelte moestuin naast de 
bestaande kas. Die heeft vorig jaar 
ons en ook onze gasten voorzien van 
tomaatjes, komkommers en boontjes. 
Het stukje moestuin ga ik stap voor 
stap uitbreiden en o, wat heb ik er zin 
in. Handjes in de aarde, zaadjes in de 
grond en genieten van het prille leven 
wat ontstaat en maanden later de 
vruchten mogen plukken. Daarnaast 
kijk ik ook weer uit naar het maken van 
zalfjes. Goudsbloem is favoriet, maar 
ik wil er nog wat nieuwe soorten aan 
toevoegen. En terwijl ik dit schrijf, waan 
ik mezelf alweer terug en geniet ik van 
de rondscharrelende kippen. Wat een 
rijkdom!

Afsluitend
Tot slot wil ik nog afsluiten met het 
volgende leuke nieuws: vanaf dit 
jaar organiseren wij themaweken. 
We starten we in het voorjaar met 
het thema ‘tekenen in de natuur’ 
en voor in het najaar zijn we aan het 
broeden op een heksenweek. Mocht 
je op de hoogte willen blijven van dit 
alles, schrijf je dan in voor onze vier-
seizoenennieuwsbrief op onze website 
en ontvang daarmee ook gratis een 
reisgids naar magisch Slowakije.

Met een lentegroet,

Sabine

Vakantieboerderij Natuurlijk Slowakije 
www.natuurlijkslowakije.nl

Een bijdrage van:  
Sabine van der Laan-Vooren

Een kunstzinnige bijdrage van:  
Astrid van Gessel
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Review: The Quibbler

De Quibbler, heb je die naam al eens 
eerder gehoord? Als je een klein beetje 
een fantasy fan bent vast wel. De 
meeste paganisten en heidenen staan 
er wel om bekend ook van fantasy te 
houden, dus ik denk dat er aardig wat 
belletjes rinkelen.

We hebben het hier over een 
fenomeen uit de Harry Potter wereld. 
De Quibbler is een magisch tijdschrift 
dat hier en daar in de boeken en de 
films langs komt. Het is een beetje de 
Eik-en-Blad uit de magische wereld van 
Harry Potter. Geschreven voor en door 
heksen en tovenaars. Vol magische 
recepten, spreuken, reisverslagen naar 
magische locaties en alles wat je zou 
kunnen verwachten in deze magische 
wereld.

Maar waarom haal ik hier, in deze 
‘doodgewone’ wereld, nu een fantasie 
tijdschift aan? Omdat de Quibbler 
sinds 2016 door een internationale 
groep vrijwilligers écht gemaakt en 
gepubliceerd wordt. En, wat het nog 
leuker maakt, het is net zoals Eik-en-
Blad gratis online te lezen.

Wat is de Quibbler?
De Quibbler omschrijft zichzelf als een 
‘Facts optional, alternative voice to 
the wizarding world’. Er komen wat 
serieuze stukken in voor, er komen 
stukken in voor die duidelijk worden 
geroleplayed uit de Harry Potter wereld. 
Maar wat overduidelijk is is dat 

er een enthousiaste 
gemeenschap aan 
vrijwilligers bezig 
is met het maken 
van elke kwartaal 
uitgave van de 
Quibbler. Er zijn 
tekenaars en 
schrijvers en alles 
wordt gerund 
door redacteuren 
die gebonden 
zijn aan de vier 
huizen van 
Hogwarts, 
Ravenclaw, 
Gryffindor, 
Slytherin en 

Korreltje zout
De Quibbler moet 
geenszins serieus 
worden genomen, dan 
is de gein er ook meteen 
van af. Maar als je houdt 
van deze bijzondere 
wereld, dan is wat deze 
groep vrijwilligers neer zet 
wel een heel bijzondere 
prestatie en zeker de 
moeite van het lezen en 
volgen waard. Met een 
goed glas chocomelk, of 
butterbeer, waan je jezelf 
echt even in het Potteresque 
wereldje terwijl je dit blad aan 
het lezen bent.

Wat vind je in de 
Quibbler?

In het afgelopen nummer 
kon je van alles lezen over de 
geschiedenis van het haardvuur, 
de kunst van cartographiguration 
(het tekenen van kaarten van 
magische locaties), beantwoord 
Madam Starflash brandende 
vragen van heksen en tovenaars, de 
geschiedenis van kerst (vanuit een 
magisch perspectief), hoe je Nargles 
moet voorkomen, de waarheid over 
de kerstman, verslagen vanuit The 
Ministry of Magic en nog veel meer.

Waar vind je de Quibbler?
Je kan de digitale uitgaven 
van de Quibbler vinden op:  
https://issuu.com/thehogwartsquibbler

De online gemeenschap achter 
de Quibbler kan je vinden op:  
https://www.reddit.com/r/
TheQuibbler/ (je hebt wel een Reddit 
account nodig om mee te doen.)

De Quibbler is ook altijd 
naarstig op zoek naar schrijvers, zit 
jij dus ook de hele dag met je hoofd 
in de butterbeer en bij Hogsmeade, 
deel dan ook jouw creativiteit! Mijn 
bijdragen ga je in de toekomst kunnen 
vinden onder mijn Reddit naam:  
/u/MagicMischiefNL 
Of onder mijn Nom de Plume,  
Agnes Grimsbane. Let op: Agnes gaat 
ook voor Eik-en-Blad schrijven! Ze staat 
verderop in dit nummer.

Hufflepuff.

Reddit
De gemeenschap 
achter de Quibbler 
regelt en oraniseert 
alles vanuit de 
online Reddit 
community op r/
TheQuibbler. Dat 
is te vergelijken 
met een groep 
op facebook, 
maar Reddit is een heel 
eigen soort platform. Het is een 
beetje te vergelijken als een facebook 
waar alleen maar groepen op zitten, 
geen persoonlijke paginas. Hierdoor is 
er veel meer community activiteit. Zelf 
zit ik al jaren ook op Reddit en volg ik 
daar groepen die te maken hebben 
met mijn hobbies, creatieve projecten, 
maar ook voor werk gerelateerde 
dingen, systeembeheerders wisselen 
op Reddit heel veel tips, trucs en 
nieuws.

Maar ook de Quibbler kom je dus 
hier tegen, en de organisatie vind 
plaats in een roleplay achtige setting. 
De huisredacteuren schrijven voor 
iedere uitgave een bericht vanuit hun 
magische kantoor en nodigen hun 
schrijvers en vrijwilligers uit om iets bij 
te dragen binnen het nieuwe thema. 
Zelf ga ik na lange tijd alleen een 
lezer te zijn geweest nu ook zelf actief 
bijdragen, dat was zo geregeld met 
een uil naar de hoofdredactrice. Mijn 
vragen kreeg ik daarna door een lieve 
kleine bruine uil beantwoord door de 
Ravenclaw redactrice. Want ja, ik ben 
een Ravenclaw.

Een bijdrage van:  
Raymond Brettschneider
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Aarden met kaarten

Het thema ‘aarde’ gaf mij stof tot 
nadenken. Want hoe verwerk ik dit 
thema nou in een interessant artikel 
over kaartleggen…?

Tot ik vanmiddag startte met het geven 
van een reading op afstand aan een 
lieve vriendin. 

Wanneer ik een reading geef, start ik 
deze altijd met een korte meditatie 
om mezelf te gronden, bescherming te 
krijgen en me open te stellen voor spirit 
/ het spirituele.

En hoe mooi dit past in dit thema…

Daarnaast heb ik een elementen 
kaartlegpatroon voor je uitgewerkt 
en heb ik een kaart gelegd, met een 
boodschap voor jou, maar daarover 
later in artikel meer.

Het begin
Laten we beginnen bij het begin: 
jezelf gronden en openstellen om een 
zuivere en duidelijke kaartlegging te 
doen. Of je deze kaartlegging nou 
voor jezelf doet of voor iemand anders, 
je wilt graag duidelijke antwoorden op 
een gestelde vraag.

Wanneer je zelf drukke gedachten 
hebt of veel bezig bent met je eigen 
emoties, beïnvloedt dit je kaartlegging.

Je gaat in je ‘denken’ zitten in plaats 
van in je ‘voelen/weten’. Dit is sneller 
gebeurd dan je denkt….

Stel je bent een kaartlegging aan het 
doen met de Mlle Lenormand-kaarten. 
Je ziet de kaart: het vosje, waarbij 
de vos op de afbeelding een vogel 
heeft gevangen voor haar kroost (de 
afbeelding verschilt per auteur van de 
kaarten). 

Al snel dwalen je gedachten af naar 
je eigen kroost of het avondeten… 
De boodschappen die nog gedaan 
moeten worden… Het zijn maar fracties 
van seconden, maar op dat moment is 
je concentratie even niet meer bij het 
kaartleggen.

Om weer terug te komen in je 
concentratie, moet je je weer focussen 
op de kaarten.

En hoe langer de afleiding heeft 
geduurd, hoe lastiger het is om weer 
terug in je focus te komen.

Op het moment dat je voor de 
kaartlegging goed gegrond bent en 
je gedachten zoveel mogelijk tot rust 
hebt gebracht, zal je merken dat je 
minder energie kwijt bent aan het 
focussen.

Hierdoor zal je veel meer in je 
concentratie blijven en zal de 
kaartlegging makkelijker en beter gaat.

Dus voor je begint met kaartleggen, 
start met deze oefening…

Wanneer je het fijn vindt kan je voor 
een bepaalde sfeer zorgen. Dit kan 
een zacht muziekje op de achtergrond 
zijn, een kaarsje aansteken of een 
bepaalde geur wierook branden.

Het voordeel hiervan is dat, als je dit 
regelmatig op dezelfde manier doet, 
je voor jezelf een soort ritueel of routine 
creëert, waardoor je automatisch al 
sneller in je focus komt en de oefening 
steeds minder tijd kost (let op: het blijft 
belangrijk om ook dan deze oefening 
even kort te doen).

Tip: Het is raadzaam om deze oefening 
eerst goed door te lezen, zodat je met 
je ogen dicht weet hoe deze oefening 
werkt*.

Tip: Met deze oefening begin je altijd 
je spirituele werk, maar je kan deze 
ook doen aan het begin en einde 
van je dag, zodat je ook beschermd 
bent tegen allerlei energieën van de 
hectische wereld.

Oefening: Gronden, 
bescherming vragen en in de 

focus komen

Ga even rustig zitten, met rechte rug 
en zet je voeten plat op de grond. 

Adem een paar keer diep in en uit. 
Zorg ervoor dat de uitademing langer 
is dan de inademing.

Zie of voel nu hoe vanuit je voeten en/
of staartbotje (stuitje) lange wortels 
groeien. Laat deze wortels diep de 
aarde binnendringen. Laat ze maar 
lang groeien en helemaal de kern van 
de aarde bereiken, door alle lagen 
van de aarde heen, zodat je goed 
verankerd bent… Als een boom.

Stel je nu voor hoe een ballon voor je 
verschijnt.

Deze ballon is gevuld met wit licht, 
maar is tevens doorschijnend, zodat je 
ziet dat de ballon verder leeg is.

Je mag deze ballon steeds groter laten 
worden tot hij groter is dan jij, waardoor 
jij makkelijk in de ballon past en ruime 
bewegingsvrijheid hebt.

Je ziet dat een bepaalde plek in de 
ballon een dunnere structuur heeft en 
je weet intuïtief dat dit de plek is waar jij 
de ballon mag binnenstappen.

Wanneer je in de ballon bent, zie je dat 
die plek zich weer sluit. Je weet dat 
jij hierdoor veilig bent en beschermd 
voor energieën van buitenaf. Je ballon 
is een soort schild, welke je beschermt.

Als je het helpend vindt om hulp te 
vragen aan spirit, engelen, gidsen of 
van wie jij graag hulp wilt, is dit het 
moment om deze hulp te vragen.

Je zou dit moment ook kunnen pakken 
om een affirmatie uit te spreken.

Maar je kan ook gewoon nog even 
lekker met je ogen dicht blijven zitten 
en genieten van de rust, voor je begint 
met de kaartlegging.

Als je niet bekend bent met het 
gronden/bescherming vragen/
visualiseren, kan jij deze oefening in het 
begin misschien wat lastig vinden.

Sommige mensen zien het niet voor 
zich, maar voelen of weten dat dit 
gebeurd.

Oefen hiermee. 

Dit is de manier die voor de meeste 
mensen werkt, maar je kan hier ook 
mee variëren, zodat je een manier 
vindt welke voor jou werkt.

De 5 elementenlegging:

1: Het noorden: Dit is het thema 
waarover de kaartlegging gaat.

2: Het oosten:  Welke invloeden van 
buitenaf hebben betrekking op je 
vraag?

3: Het zuiden: Wat is een bedreiging / 
tegenwerking op je vraag?

4: Het westen: Wat heeft een positieve 
invloed op je vraag?

5: Ether/spirit: Welke boodschap geeft 
spirit/het universum met betrekking tot 
je vraag?
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Graag wil ik afsluiten door een kaart 
te trekken. Gezien mijn voorliefde voor 
deze kaarten, heb ik gekozen voor de 
kaarten van Mlle Lenormand.

Vissen

Op dit moment heb je grote behoefte 
aan liefde, genegenheid en intimiteit. 
Een welgemeende aai over je bol of 
een knuffel als je er even doorheen zit.

Helaas is dat op dit moment even niet 
mogelijk, waardoor je nog sterker deze 
behoefte krijgt (je weet pas wat je had, 
als je het mist).

De vissen geven aan dat je dan 2 
keuzes hebt: Zwem je tegen de stroom 
in ? En blijf je verlangen naar hetgeen 
je mist ?

Of ga je met de flow mee ? Wetend 
dat het nu even anders is, maar dat 
ook deze tijd weer overgaat en je weer 
in rustiger vaarwater terecht komt…

Een vis is een koudbloedig dier. Het 
heeft geen warmte of kou nodig. Zijn 
lijf verwarmt met de omgeving mee, 
waardoor hij altijd de temperatuur 
heeft die hij nodig heeft.

In de winter (als het kouder is), komt 
ook de vis tot stilstand, is hij minder 
actief en heeft daardoor geen last van 
de ijzige kou.

In de zomer (als het water warmer 
wordt), wordt ook de vis actiever en 
gaat hij op jacht naar extra energie. Hij 
plant zich voort en zorgt voor wat extra 
voedsel om zijn lijf voor te bereiden, 
zodat hij de komende winter weer kan 
overleven.

Deze kaart vraagt aan jou hetzelfde 
te doen. Wees lief voor jezelf en zorg 
goed voor jezelf. Maak van je huis dat 
veilige coconnetje. Kruip lekker weg 
onder een dekentje als je behoefte 
hebt aan een knuffel. Zo geef je als het 
ware jezelf een knuffel.

En heb vertrouwen, zoals ook een 
vis in winterslaap vertrouwt dat de 
naderende zomer hem weer wekt en 
energie geeft.

* Als je het prettig vindt om de oefening 
gronden/bescherming vragen/
focussen te luisteren als geleide 
meditatie: deze staat ook op mijn 
facebookpagina: Thuis bij Let.

Blessed be,

Nicolette

Een bijdrage van:  
Nicolette Boneschansker

Folkloristische broodtradities - Krakeling

Ik vind het erg leuk en lekker bovendien 
om gedurende het jaar mee te 
bakken met folkloristische brood- en 
bankettradities die ons land rijk is. Het 
is machtig en inspirerend ze in ere te 
houden en te ontdekken dat veel 
brood- en banketsoorten die vandaag 
de dag nog bereid en gegeten worden 
een heidense oorsprong hebben.

Buikman, kruidkoek, oliebol en 
koningskoek heb ik in de afgelopen 
maanden al gemaakt. En ook heb 
ik uiteraard al menig vlecht- en 
offerbrood gemaakt en (uit)gedeeld.

Een heel passend broodje voor deze 
tijd van het jaar is de zoute krakeling, 
ook wel Pretzel of Bretzel genoemd, 
en heb ik derhalve laatst bekeken en 
gebakken. In dit artikeltje een klein 
inkijkje in de wereld van de krakeling, 
uiteraard aangevuld met een recept 
om ze zelf te maken!

Ik dacht zelf altijd dat deze zoute 
koekjes/broodjes een Joodse 
oorsprong hadden, vraag me niet 
waarom, maar niets is minder waar! 
Ze kennen hun oorsprong in heidens 
Europese tijden.

Vele verhalen en verklaringen voor hun 
naam, vorm en functie gaan de ronde.

Eens zien wat ze ons kunnen vertellen 
en ik geef een klein tipje van de sluier 
over hoe ze mijn fascinatie prikkelden.

Krakelingen
Krakelingen worden ook wel 
‘Doodenbroden’ genoemd. Een 
mogelijke verklaring die J.H. Nannings 
in zijn interessante boekje ‘Brood- en 
gebaksvormen en hunne beteekenis in 
de folklore’ geeft, is dat de oorsprong 
van de bretzel (bracelet, armband) 
een nabootsing is van de armring die 
men overleden Germanen meegaf in 
het graf. 

Het zal je, om deze reden, dan ook niet 
verbazen dat juist dit brood opduikt 
rond Allerzielen, waarin gebruiken uit 
de Joeltijd zijn overgenomen.

De krakeling werd ook bij begrafenissen 
genuttigd. Hij werd dan niet alleen 
gegeten, maar ook uitgedeeld aan 
de armen, die als vleselijke vervanging 
van voorouders en goden dienden.

Wanneer je offert aan goden wil dat 
niet zeggen dat het offer niet genuttigd 
mag worden, juist niet eigenlijk. De 
armen nemen in dit geval de rol over 
van de ‘nuttigende goden’.

Er wordt wel gezegd dat de vorm van 
de krakeling symbolisch kan worden 
gezien als de cyclus/kringloop van het 
leven. Vandaar dat hij wellicht ook een 
geliefd symbool was dat op o.a. vele 
schilderijen uit de Middeleeuwen werd 
afgebeeld.

Waar we de krakeling eten rondom 
het sterven, zien we hem ook in het 
voorjaar, bij het lengen van de dagen 
in de Lente, her en der verschijnen in 
volks(christelijke) tradities.

Zo is er bijvoorbeeld een heus 
‘krakelingwerpen’ aan het eind 
van de winter in Geraardsbergen 
(Vlaanderen) en kent men in 
Luxemburg met halfvasten (wat aldaar 
dan ook Bretzelsonnteg) het gebruik 

Jan Steen: Bakker Arent Oostwaard en zijn vrouw 
Catharina Keizerswaard, 1658
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dat jongens een pretzel geven aan het 
meisje dat ze leuk vinden, en zij een 
paasei teruggeeft als het wederzijds is. 
En ook duikt de krakeling op bovenop 
de palmpaasstokken, over paas- 
en lentegebruiken meer ook in mijn 
andere artikeltje over het heidens jaar. 
Dit zijn maar enkele voorbeelden van 
velen!

Sowieso heeft de krakeling in de 
vastenperiode een belangrijke rol.

Veel voedingswaren zijn tijdens de 
grote ‘rouwperiode’ van het vasten uit 
den boze, maar de ingrediënten gist, 
meel en water, de drie belangrijkste 
ingrediënten van het broodje, mochten 
wel. Zout (en eventueel een losgeklopt 
ei, die dan weer niet mag tijdens de 
vastenperiode) wordt daar dan nog 
aan toegevoegd.

Het broodje werd meegenomen vanuit 
heidense tijden de volkschristelijke tijd 
in en vond zijn weg naar de monniken 
tot zelfs naar christelijke gelovigen in 
deze tijd die de vorm van de krakeling 
zien als twee armen in gebedshouding, 
twee gekruiste armen boven de borst.

Meel, eieren en zout werden door onze 
voorouders gezien als offer-waardige 
zaken. Zout was bovendien kostbaar 
en heilig en werd door verschillende 
offerspijzen gemengd om de goden 
gunstig te stemmen.

Wat mij zo fascineert aan dit broodje is 
dat het zijn weerga niet kent in Europa 
en inmiddels ook daarbuiten. Het 
broodje is omgeven door gebruiken en 
folklore, die veelal in verbinding staan 
met offers, goden, voorouders en 
vernieuwende vruchtbaarheid, ofwel 
de overgang van winter naar lente. 
Precies de zaken waar ik me zo mee 
verbonden voel en belangrijk vind.

De eenvoud en het plezier van het 
maken, door de simpele maar toch zo 
fijne en smaakmakende ingrediënten 
te kneden tot een geheel, de slierten te 
draaien en de krakelingen te vormen 
tussen mijn vingers, geeft het magische 
gevoel een gebruik in ere te houden 
dat voorouders vele generaties voor 
mij ook kenden.

Zelf maken
Het recept dat ik heb gebruikt om 
mijn krakelingen te maken is erg 
gemakkelijk. 

Er zijn uiteraard vele varianten te 
vinden, maar deze vormde alvast een 
mooie basis.

Benodigdheden:
- 450 gram bloem 
- 1 tl zout 
- 6 gram instant gist (zakje) 
- 25 gr boter 
- 3 dl melk 
- 1 ei losgeklopt 
- Grof zeezout

Bereidingswijze
Meng in een kom de bloem, het zout 
en de gist. 

Laat de boter smelten en roer de melk 
erdoorheen. 

Het lauwe boter-melk-mengsel roer je 
door de bloem.

Roer en kneed dit goed samen tot het 
glad is. 

(Ik heb een beetje extra bloem 
toegevoegd, omdat het erg nattig 
bleef).

Verdeel het deeg in 20 stukken. Rol 
hiervan slierten die je in een mooie 
krakelingvorm vouwt.

Leg ze op een bakplaat met bakpapier 
en laat ze een kwartier rijzen.

Verwarm de oven voor op 230 graden. 
Bestrijk de krakelingen met het ei en 
strooi ruim het zeezout over ze heen. 

Dan de oven terugdraaien naar 200 
graden en de krakelingen in ongeveer 
20 minuten mooi bruin bakken. (Mijn 

oven doet soms niet helemaal wat ik wil. 
Ik heb derhalve na de 20 minuten de 
krakelingen nog even omgedraaid en 
nog een minuut of 5 max. afgebakken 
zodat ook de onderkant krokant werd)

Geniet ervan, zeker warm en vers zijn 
ze om te smullen!

Een bijdrage van:  
Lianne de Munck



 Eik-en-Blad #5 Aarde  

38 39

Op de Hof van Brederode
Toen mijn dochter drie was stelde zij 
de vraag: “Wat is aarde?”. En terwijl 
wij de kringloop van de natuur aan het 
vertellen waren, gaf zij aan dat ze dat 
niet bedoelde. Zij bedoelde De Aarde. 
Ja, wat is De Aarde en hoe is deze 
ontstaan? We hebben alle theorieën 
verteld, zodat zij daar zelf een keuze 
in mocht gaan maken. Maar ik vond 
het wel een mooie vraag. Voor mij is 
De Aarde ons recht op ons bestaan. 
Zonder De Aarde waren wij er niet. 
Maar meer ook hoe ontzettend mooi 
het is dat wij in de cirkel van het leven 
staan. Die Aarde geeft ons voedsel 
en de mogelijkheden om te kunnen 
overleven. De mens heeft een flinke 
ontwikkeling doorgemaakt. Daarin 
mag iedereen zelf bepalen of deze ten 
voordele of ten nadele strekt. Maar ik 
ben mij er erg van bewust dat we De 
Aarde nodig hebben. Maar ook aarde. 
Wat is eigenlijk het verschil tussen die 
twee? Wat is aarde en hoe krijgen wij 
een goed voedende aarde?

De natuur helpen
Er zijn steeds meer mensen die het 
belang zien van de kunde om de 
kringloop te gebruiken en in te zetten 
voor hun eigen moestuin, kruidentuin 
en/of fruitbomen.

Daarnaast zijn er verschillende soorten 
grond en het daarbij behorende 
bodemleven.

Wij zijn, nadat we meerdere 
bodemonderzoeken hebben gedaan 
erachter gekomen dat onder het 
opgespoten zand van de voormalige 
paardenbak nog veel meer zand zit. 
Niet de meest fijne ondergrond voor 
wat wij voor ogen hadden. Het veen 
is afgestoken en we hebben er zand 
aan overgehouden, wat niet erg 
voedzaam is. Dus helpen wij de natuur 
een handje met alles wat we op eigen 
erf kunnen snoeien en verzamelen.

De natuur helpt
Wat heeft de regen van de afgelopen 
periode de grond en natuur goed 
gedaan! Het voordeel van zoveel 
regen is dat de mens niet overdadig 
bezig is met alles netjes maken. De 
vogels maken gretig gebruik van de 
regen en huppen van plek naar plek 
om kleine insecten en regenwormen 
te kunnen vangen. De regenwormen 
komen naar boven toe door het geluid 
van de vallende regen. Dat is ook de 
reden waarom sommige vogels staan 
te trappelen op de grond. Zo denken 
de wormen dat ze naar boven kunnen 
komen. De bladeren hebben zichzelf 
in elke hoek laten waaien en zijn daar 
heerlijk aan het verteren gegaan. De 
eerste kiemen komen al op. Met erg 
lange stengels komen ze met hun 
kiembladeren boven de hopen met 
bladeren uit. De boom of plant is aan 
de eerste kiembladeren niet voor 
iedereen direct te herkennen. Vaak pas 
na het tweede blad komen de eerste 
makkelijker te herkennen kenmerken 
tevoorschijn. De meidoorn heeft zijn 
eerste groene en sappige bladeren. 
Voor ons is dat het eerste teken dat ons 
seizoen geopend is. Er groeit, bloeit en 
komt steeds meer op dat we door de 
salade heen kunnen doen.

Permacultuur
We hebben volgens de permacultuur 
nog meer bakken gemaakt en zijn 
dus ontzettend blij met alle stormen 
die we gehad hebben. De harde 
najaars- en voorjaarsstormen hebben 
de bomen bevrijdt van de takken 
die te broos waren. Alles kunnen we 
gebruiken: bladeren, humus, takken...
en alles wordt ook weer hergebruikt. 
De gevallen takken gaan samen met 
snoeimateriaal onderin de gemaakte 
bakken, daarboven leggen we het 
afgevallen blad van afgelopen herfst 
en de humus wat zich al gevormd 
heeft tijdens de winterperiode. 
Daarbovenop gaat mest en grond. De 
boomstammen, gevallen takken en het 
snoeimateriaal zullen gaan verteren. 
Dit geeft voeding en ook warmte aan 

de wortels van de planten die we 
weer in de bakken hebben gezet. In al 
die hopen bladeren zit alweer nieuw 
gevormde grond met regenwormen. 
Ook daar zijn we reuze blij mee. 
Regenwormen zorgen ervoor dat de 
grond, de aarde, luchtig en open blijft, 
zodat het bodemleven ruimte krijgt, 
de schimmeldraden gevormd kunnen 
worden en de planten hun wortels 
kunnen laten groeien. 

Om de bakken te vormen, gebruiken 
we materiaal wat we hergebruiken 
vanuit de verbouwing van onze 
boerderij. De daken waren grotendeels 
lek en we hebben de dakpannen 
vervangen. De oude dakpannen 
gebruiken we weer om bakken van 
te maken. Maar ook de stenen van 
onze gesloopte binnenmuren krijgen 
een tweede leven. Het was een mooie 
opmerking die iemand hier ooit eens 
maakte. Deze al wat oudere man was 
blij om te zien dat er naast de huidige 
modernisering ook nog gebruik werd 
gemaakt van alle oude natuurlijke 
materialen. Niets is voor niets en alles 
wordt (her)gebruikt.

Kruidenwiel
Vier jaar geleden hebben we een 
kruidenwiel/medicijnwiel aangelegd. 
Door oefenen wordt men beter. We 
hebben veel geleerd in de afgelopen 
jaren. Vooral ook over dat wat niet 
makkelijk kan overleven in zandgrond 
in combinatie met de droogte van 
de afgelopen twee zomers. De mooie 
groene buxushaag rondom het wiel 
is grotendeels doodgegaan. Niet 
de juiste ondergrond samen met te 
droog staan, heeft een dorre haag 
gevormd. Beetje bij beetje veranderen 

we ons Hof. Binnenkort zullen we de 
dode buxusbomen gaan gebruiken 
als ondergrond voor onze bakken. Dat 
is de kringloop van de natuur en niets 
gaat verloren. De omheining van ons 
wiel zal dan aangepast worden aan 
de ondergrond en het doel ervan. 
Een eetbare tuin aanleggen, op 
zandgrond, is een proces van meerdere 
jaren. Het is eerst goed observeren hoe 
de natuur zichzelf vormt. Daarnaast 
kijken en aanvoelen wat de tuin nodig 
heeft om goed tot groei en bloei te 
kunnen komen. Het is misschien niet de 
mooiste tuin, vol met sierplanten, maar 
elke stap die we zetten is er weer een 
verder op het pad om zoveel mogelijk 
van de eigen tuin te kunnen leven. 
Wanneer je goede aarde hebt, krijg je 
ook veel meer kwaliteit aan groente, 
fruit en andere eetbare planten. Elk 
jaar hebben we een composthoop die 
omgetoverd is tot goede, rijke en zeer 
bruikbare aarde.

Aarden
Aarden, betekend voor vele mensen 
rustig worden, niet dienende emoties 
loslaten en meegeven aan de bodem. 
Men gaat graag de natuur in en 
terwijl we lopen of zitten, komen wij 
mensen tot rust. “Bosbaden”, zoals dat 
genoemd wordt. Het is ondertussen 
wetenschappelijk bewezen en in 
sommige landen geven artsen het als 
“medicijn”. Aarden is voor mij werken 
met mijn handen in de grond, met 
mijn voeten op de aarde terwijl ik mijn 
gedachten laat komen en laat gaan. 
Gedachten waar ik dan niets meer 
mee hoef te doen. Terugkomen in jezelf, 
“down to earth” komen, je “wortels” 
laten groeien in de aarde waardoor 
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je steviger op en in je voeten staat. Ja, 
inderdaad er staat geen “schoenen”. 
Het eerste dat wij gedaan hebben toen 
wij dit stuk grond hadden aangekocht, 
was het ontdoen van vuil en rommel, 
zodat wij op blote voeten zorgeloos 
kunnen rondlopen. Het contact met 
de grond, het gevoel om elk soort 
ondergrond te kunnen waarnemen, 
het beter laten vormen van je voeten 
en je rug. Elk seizoen geeft iets moois 
om op te lopen. Nu het voorjaar 
is, heeft het mos zichzelf helemaal 
volgezogen met al het gevallen water. 
Dit mos zorgt er ook voor dat het water 
vastgehouden wordt en niet direct 
wegzakt in de dikke laag zand. Het is 
echt een heel erg apart gevoel om 
op mos te lopen wanneer het heerlijk 
zacht en warm is, maar zeker ook 
wanneer het als een soort van spons 
onder je voeten uitgeperst wordt. Ja, 
het is een soort van blotevoetenpad, 
terwijl we mediteren met onze ogen 
open, onze handen in de grond, en 
mogen aarden op Aarde. De natuur 
heeft ons zo ontzettend veel te bieden 
en we hoeven echt niet elke dag op 
een kleedje te gaan zitten mediteren 
om onszelf vrij te kunnen maken van 
gedachten die niet meer dienen.

Een van de vijf
Maar aarde is ook een van de vijf 
elementen. Aarde ligt op het noorden. 
We kunnen aarde magisch voor ons 
laten werken wanneer we meer met 
onze voeten op de grond willen staan, 
meer bij onszelf willen blijven, krachtiger 
willen zijn, meer willen vertrouwen in 
onszelf, meer in balans willen komen, 
gedachten, gevoelens en energieën 
die niet meer dienen kunnen laten 
afvloeien naar de aarde onder onze 
voeten. Hout, aarde, afgevallen blad, 
takken en zo nog veel meer kunnen 
we gebruiken om daar visueel kracht 
aan te geven. Voor mij heeft de 
natuur altijd gesproken. Bomen en 
planten laten weten wat nodig is voor 
ze. We kennen bijna allemaal wel 
het fenomeen wat een plant doet, 
wanneer we goed tegen hen spreken 
met mooie en liefdevolle woorden. 
Ik dacht vroeger dat iedereen met 
planten en bomen kon praten. Toen ik 
ouder werd begreep ik dat velen dat 
niet of niet meer konden.

De gekleurde aarde; geel zand, zwart 
zand, rode aarde, zwarte aarde. Er zijn 
zoveel kleuren en samenstellingen in 
aarde en elk soort aarde is ontstaan 
door corrosie en de gehele kringloop 
van de natuur. Warmte, neerslag, 
zonuren, alles zorgt ervoor dat wij als 
mens ons daarop hebben aangepast. 
Het is daarom ook zo mooi dat aarde 
en De Aarde als ook onszelf aarden zo 
belangrijk is.

Ik wens iedereen een mooi en liefdevol 
nieuw seizoen vol levenskracht en 
magie.

Isabelle van Brederode – van Katwijk

Mocht je geïnteresseerd zijn om een 
“Ontdekkingstocht door de natuur” te willen maken, 
een lezing, seminar, workshop of een andere 
natuurbeleving bij te willen wonen, neem dan gerust 
contact met ons op via info@ArdentDesire.nl.

Een bijdrage van:  
Isabelle van Brederode - van Katwijk

Het Zonnewiel labyrint

Het is mijn intentie een verhelderend en 
eenvoudig stukje over de waarde van 
het labyrint en speciaal dit ceremoniële 
zonnewiel labyrint te schrijven.

Beste lezer, wees gewaarschuwd: ik zal 
hier niet in slagen. Laat alles los en ga 
het labyrint van het leven binnen. Laat 
je leiden, geef je over en dans, dans en 
wervel in liefde, overgave en plezier.

‘Eeuwig dolen of wakker 
worden.’

‘Eeuwig dolen of wakker worden’, is 
mogelijk de essentiële vraag in het 
leven. In het labyrint leren we hier mee 
vrede te sluiten.

In het labyrint bewegen we steeds naar 
het middelpunt, dan weer naar buiten, 
als een ademhaling, in en uit.

In het dagelijks leven lijken vaak de 
mogelijkheden oneindig.

We kunnen tegenwoordig ons leven 
verlengen en slagen er in steeds langer 
jong te blijven. Dit, terwijl de aarde en 
de natuur steeds meer in crisis raakt.

En hoe dan ook op een dag zullen we 
sterven.

Juist het sterven geeft het leven 
haar waarde ten aanzien van de 
eeuwigheid.

Het is best bizar dat in de huidige 
wereld van enorme ontdekkingen op 
allerlei gebied de dood nog altijd een 
groot taboe schijnt.

Maar ook als we televisie kijken of radio 
luisteren lijkt op spiritualiteit een taboe 
te liggen. Vaak wordt het belachelijk 
gemaakt of in een hoek geplaatst van 
sektarisme of religiositeit.

Spiritualiteit is een woord dat voor 
veel mensen bijna niet uit te spreken 
is en religie heeft door de verziekende 
werking van machtswellust een nare 
bijklank gekregen.

Maar wat is de essentie?
Essentiële vragen in het leven zijn: Wie 
ben ik en wat doe ik hier? Vragen waar 
maar weinigen echt een antwoord 
op krijgen. Natuurlijk kennen we ook 
allemaal de waaromvraag. Deze is 
helemaal zinloos, omdat de computer 
van onze hersenen niet is ingesteld een 
antwoord op deze vraag te geven. 
Het enige juiste antwoord op de 
waaromvraag is daarom. En dat blijft 
pijn doen. Beter  deze vraag niet te 
stellen.

De ‘wie ben ik’ vraag wordt wel 
voorgesteld als vraag om op te 
mediteren.

Maar het zou wel eens kunnen zijn 
dat het juist gaat om de onthechting 
van het ik en dus juist ook om de non- 
identificatie.

Dan is de volgende stap de overgave 
en de verwondering. En juist ceremonies 
bieden hierin uitkomst.

Wanneer we in het leven de 
verwondering, de eenvoud en het 
geluk van de overgave ontdekken 
dan ontdekken we ook het feest van 
ceremonie.

In ceremonie draait alles rond, komt 
alles terug, leeft de liefde en de 
samenhang met alles wat leeft.

In het leven worden we vaak geleid. 
Vaak strijden we met het lot. Maar als 
we ons laten leiden door het lot, ons hart 
en alles wat daar mee samenhangt 
dan gebeuren er wonderen.

Dan openen de deuren van het grote 
zielenavontuur. Dan wordt het leven 
pas echt waardig om geleefd te 
worden.

Kom dansen, wees welkom in het 
labyrint van het leven Kom en dans in 
het zonnewiel labyrint en geef je over.

Een bijdrage van:  
Philip Aswind
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Heide is een letter in het Ogham, de 
Keltische bomentaal. Heide staat daar 
voor vruchtbaarheid en de connectie 
met het hogere. Heide en bijen horen bij 
elkaar. Men zei vroeger dat honing van 
heide het heilzaamst was. Ook werd de 
mede meer op smaak gebracht met heide 
bloesem. Een Illustratie van: SB Designs
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Agnes Grimsbane
In het dorp Hensfield, in het noorden 
van Engeland, of het zuiden van 
Schotland, daar wordt nog steeds 
over getwist, kent men Agnes als een 
lief oud bejaard dametje dat nog 
verrassend actief is, en erg gek is op 
een jenevertje. 

Niemand weet echt hoe oud ze is, 
of hoe lang ze al in Hensfield heeft 
gewoond, maar het lijkt bijna wel voor 
eeuwig. Ze woont aan de rand van het 
dorp, eigenlijk net er buiten. Daar heeft 
ze een kleine hut, een enorme tuin met 
daarin een viertal kassen en schuren.

In een van die kassen, aan een 
oppottafel, zien we dan ook een oude 
vrouw zitten. Ze zit voorover gebogen 
en het lijkt alsof ze iets aan het schrijven 
is. We komen dichterbij, en jawel, ze is 
aan het schrijven. Op iets wat op heel 
vergeeld papier lijkt… en is dat een 
ganzenveer? Daar lijkt het wel op.

Er valt nog meer op, dit is wel een 
heel apart vrouwtje. Ja, een vrouwtje, 
want ze ziet er echt behoorlijk klein uit. 
En wat heeft ze op haar hoofd? Het 
is een soort hoed. Een punthoed? Ja, 
met een soort riem er om heen met 
een gouden gesp. Ze draagt een soort 

lang gewaad dat helemaal tot aan de 
grond valt, terwijl ze aan het tafeltje zit.

Tegen de tafel aan geleund zien we 
een wandelstok waar een soort klimop 
omheen lijkt te groeien. Op de tafel 
staan een potje inkt en er liggen nog 
een paar veren en iets wat op een 
stokje lijkt. Nee, daar is het te sierlijk 
voor, het moet een wand zijn. Maar, 
dan moet dit de vrouw zijn waar we 
naar op zoek zijn! Agnes… Agnes 
Grimsbane.

Wat de goede, brave, burgerlijke 
inwoners van Hensfield niet weten is 
dat Agnes een heel bijzondere dame 
is. Haar wandelstok doet dubbel dienst, 
als bezem, om op te vliegen. Agnes is 
de enige heks in het dorp.

We kijken mee met wat Agnes aan het 
schrijven is. Toe maar, het is niet erg, 
ik weet dat ze iets aan het schrijven is 
voor de Quibbler, dus het wordt toch 
gepubliceerd en weinig kans dat je een 
Quibbler op je deurmat (of in je uilen 
postbox) gaat vinden. Dit is je kans! Oh, 
en, keep in mind, Agnes is een echte 
Engelse heks, dus je kunt hier en daar 
zelf een stukje moeten vertalen.

Hallo, ik ben Agnes Grimsbane en ik wil jullie iets vertellen over Herbologie.,.,.  
Mijn grote passie is alles dat leeft, groeit en bloeit in de natuur. Dat kan een simpel 
werelds klavertje vier zijn, maar ook een prachtige en majestueuze Whomping Willow!
Ik heb het laatst uitgezocht, ik ben al honderdnegentien jaar oud. Ik verraste mij zelf daar 
eerlijk gezegd ook even mee. Maar in die bijna twaalf decennia heb ik zo veel bijzondere dingen 
mogen zien en nog meer bijzondere plaatsen mogen bezoeken, van korstmossen op Antarctica (zeer 
geschikt tegen huidaandoeningen na een vervloeking) tot aan mijn zoektocht naar een Madagascar 
boom in, jawel, Borneo. Toegegeven, die zag ik toen ook niet aankomen. 
Toen ik door de hoofdredactrice van de Quibbler werd benaderd of ik enkele van mijn verhalen 
en wat van mijn kennis zou willen delen, vond ik dat een bijzondere eer. Met mijn dicteerquill 
in de hand, nou ja, bij de hand, wil ik jullie vandaag graag vertellen over mijn zoektocht 
naar Sleutelkruid. Als je dacht dat een Alohamara spreuk goed was om gesloten deuren 
open te krijgen, guess again, dan heb je sleutelkruid nog niet in actie gezien. Ik heb echt nog 
niets gevonden dat niet met sleutelkruid, oftewel Raskovnica Mythica, te openen is.
Sleutelkruid kwam ik voor het eerst op het spoor toen ik door het meest oostelijke deel van 
Europa en ook een stukje Rusland aan het reizen was. Van een lokale magiër hoorde ik van 
dit kruid. Vroeger werd het veel gebruikt om magisch verzegelde geschriften geopend te krijgen. 

Op een avond zat ik in een oude pub samen met deze heel vriendelijke magiër te praten, en 
een jenevertje te drinken. Toen hij me vertelde dat als ik écht een uitdaging wou hebben, ik op 
zoek moest gaan naar Sleutelkruid. Dat is namelijk net zo moeilijk te vinden, als dat het 
goed is in het openmaken van that what must remain closed. En dat is dus echt heel moeilijk. 
Ik nam de uitdaging aan en ben de volgende ochtend meteen de boeken in gedoken om meer te 
weten over dit kruid. Tot mijn verbazing vond ik uiteindelijk pas iets echt nuttigs in een gewoon 
werelds boek. Niet eens in een boek uit onze magische wereld. Daarin stond een beschrijving 
van hoe Sleutelkruid er uit ziet en hoe je je kan laten helpen om 
het te vinden. Sleutelkruid blijkt als twee druppels water te lijken 
op bloeiende klavertjes. Echt, ik heb ze naast elkaar gehouden, je 
ziet het verschil niet. Behalve dan dat je met gewone klavertjes 
kan wrijven over een slot tot je een ons weegt, dat doet echt niets. 
Anyway, aan het einde van het verhaal wist ik dat ik niet 
meer moest zoeken naar klavertjes, maar naar een egel. Juist een 
doodgewone egel. Of, to be more precise, ik moest een jong van een 
egel hebben. De echte helden in het herkennen van sleutelkruid 
zijn namelijk egels. Dat komt door het enorme moederinstinct van 
de vrouwtjesegel. Ze zal letterlijk alles doen om haar jong te 
beschermen, of te bevrijden als het door een bepaalde heks, yours 
truly, in een afgesloten box in het midden van een veld klavertjes 
is gezet. Een herrie dat zo’n klein beestje kan maken! Ik was als 
de dood dat iemand het zou horen. Maar goed, nog geen twintig 
minuten later zag ik moeder egel op de box af komen. Ze snuffelde 
wat, draaide een rondje om de box en kwam al snel tot de enige 
mogelijke conclusie. Er zat een slot in de weg.
Moeder egel vertrok weer en ik kon aan de bewegingen in het gras zien dat ze crisscross door 
het veld heen ging, overduidelijk op zoek naar iets. Opeens stopte ze met heen en weer schieten 
en zag ik het gras in een recht spoor naar het jong ombuigen. Wat was ze snel! Ik sprintte ook 
naar het jong en ik zag de moeder egel met een bek vol klavertjes en gele bloemen rond de box 
lopen. De box lichtte op en het licht trok zich samen naar het slot. Voor ik het wist, zag ik 
het slot open springen en de deur open gaan. Gelukkig was ik in het boek gewaarschuwd, want 
inderdaad, de egel probeerde direct het sleutelkruid te laten verdwijnen door het op te eten. 
Ik gooide mijn puntmuts over de egel heen en voor het door had wat haar overkwam had ik al 
een hand vol Sleutelkruid te pakken.
Gelukkig hoef ik mij als heks niet heel erg druk te maken over wat ik wel of niet mee neem 
over een grens. Ik heb het Sleutelkruid in mijn hoed verstopt, daar zal een niet magisch 
iemand nooit iets vinden. Toen ik terug thuis kwam in Hensfield heb ik het kruid meteen in 
een pot gezet en nu ben ik een van de weinigen in Engeland die beschikt over een vaste voorraad 
Sleutelkruid. En aangezien ik nog wel eens een sleutel kwijt raak, houd ik ook altijd een 
beetje bij mij in mijn kruidenbuideltje. Op mijn leeftijd weet je nooit hoe handig dat kan zijn.
Blessed be across the miles and may your thumbs be forevergreen!
Agnes Grimsbane
Agnes pakt haar wand en uit de punt 
lijkt wat lucht te blazen. De inkt van 
haar brief droogt snel op. Een kleine 
bruine uil komt uit een hoek van de kas 
aanzetten. 

“Op naar de Quibbler hiermee 
Hermiod, you’ll get a nice mouse.”

Hiermee laten we Agnes achter. Maar, 
nu we weten dat ze voor de Quibbler 
gaat schrijven, zullen we vast nog wel 
eens vaker van haar gaan horen.

Een bijdrage van:  
Raymond Brettschneider
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Hoodoo

Hoodoo  en de invloeden 
vanuit Europa.

Ik ben Vic en heb een paar jaar in de 
USA gewoond waar ik een opleiding 
volgde en nog steeds in o.a.  Hoodoo. 
Ik was er al in Nederland mee bezig 
maar kwam het “toevallig” tegen in de 
USA. Ik woonde naast een buurvrouw 
die afstammeling was van de slaven 
en mij leerde wat Hoodoo was en 
steeds meer voelde het als thuis en 
ook bij mij passen. Hoodoo is een 
‘overleving magie’  vertelde ze, ‘om 
het leven meer in balans te brengen 
en zo de uitdagingen die het leven 
geeft en heeft aan te kunnen’.  Je kan 
het dus overal beoefenen en het is ook 
in Europa in opkomst. 

Hoodoo is de Afrikaans-Amerikaanse 
volksmagietraditie zoals deze in onze 
moderne tijd wordt bedreven. De 
rituelen en gebruiken zijn meegebracht 
door slaven vanuit Afrika en in Amerika 
wijd verspreid. Geen enkele groep of 
cultuur kan de oorsprong van Hoodoo 
claimen; iedere stam of regio heeft in 
meer of mindere mate bijgedragen 
aan deze magische traditie. 

De oorsprong van Hoodoo ligt in de 
traditionele religieuze en magische 
gebruiken van het land waar de 
voorouders als slaven vandaan 
gevoerd werden. Het vereren van de 
voorouders wordt ook in de hekserij 
gedaan en het is een belangrijk 
onderdeel in Hoodoo maar ook andere 
culturen, immers zijn je voorouders jouw 
DNA en jij van hen, ze zijn altijd bij je en 
ze helpen als je ze vraagt. Je kan een 
mini-altaar/tafeltje maken met hun 
foto, hun favoriete koekje erbij leggen 
zoals ik bij mijn vader en grootouders 
hun lievelingsbloemen neerzet en een 
glas water. Dat me doet denken aan 
de film COCO; als je de foto niet meer 
neerzet raken ze in de vergetelheid en 

vervagen ze naar de achtergrond. Ik 
zet dan anjers bij de foto en maïs dat 
hier gewoon te koop is en ook een 
traditie vanuit Hoodoo overlevering.  

Hedendaagse Hoodoo
Hedendaagse Hoodoo is een 
mengvorm van magische gebruiken 
waarvan de oorsprong ligt in de twee 
regio’s van kolonisatie in de 17e, 18e en 
19e eeuw, de Latijnse en de Engelse. 
De eerste regio waar veel Engelse 
kolonisten neerstreken omvatten 
Maryland, Virginia, Noord-Carolina, 
Zuid-Carolina en Georgia. 

In 1619 kwamen hier de eerste slaven 
aan en in de eeuwen erna nam de 
aanvoer van slaven een grote vlucht. 
Door de geïsoleerde ligging en de 
dominantie van de Engelse cultuur 
heeft dit gebied zich op eigen wijze 
kunnen ontwikkelen. Het tweede 
gebied heeft een sterke Frans-Spaanse 
invloed en omvat hoofdzakelijk het 
gebied rondom de golf van Mexico, St. 
Augustine, Florida en Texas. 

Het grootste Franse gebied omvat 
New Orleans en omgeving. In de 
Frans-Spaanse gebieden legden 
bevolkingsgroepen uit Noordwest-
Afrika de basis van de Afrikaans-
Amerikaanse cultuur en bepaalden het 
gezicht van de magische tradities. Deze 
tradities werden in een later stadium 
sterk beïnvloed door immigratie vanuit 
de Caraïben, Afro-Amerikanen en 
vluchtelingen uit Haïti. In de Engelse 
gebieden voerde men voornamelijk 
slaven aan uit West Centraal Afrika. 
Deze etnische verschillen brengen 
een sterk verschil met zich mee in de 
ontwikkeling van beide gebieden. 

Men zegt ook wel dat dit reïncarnaties 
zijn van heksen. Met de slavenhandel 
zijn deze religieuze systemen niet 
verdwenen en door de tijd heen zijn 
ze gaan mengen met de plaatselijke 
gebruiken en culturen. Een bekend 
voorbeeld hiervan is het mengen, of 
verbergen, van Goden of religieuze 
personen uit de Afrikaanse tradities 
in katholieke heiligen. De Frans-
Spaanse gebieden hebben een 
zeer visuele nalatenschap van de 

Afrikaanse tradities, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld de Engels-protestantse 
gebieden. Ook de verhouding blank-
zwart in een gebied heeft veel invloed 
gehad op het behoud en vermengen 
van de verschillende tradities. Deze 
verschillen hebben grote invloed op de 
dagelijkse magische Hoodoo-praktijk.

Hoodoo is bij uitstek een vorm van 
magie waar je diverse stromingen 
en  tradities, invloeden van diverse 
culturen kan samen voegen. In 
Afrika kent men een variëteit aan 
personen die omgang hebben met 
de geestenwereld. Men kent hierin 
specialisaties, priesterschappen, 
magiërs, heksen, zowel vanuit positieve 
als vanuit een minder positieve 
invalshoek. Deze personen leiden 
ceremonies, communiceren met 
Goden en voorouders en zij spelen een 
grote rol op het gebied van magisch 
werken, maar ook rondom divinatie 
waar Bone Reading één  van is en niet 
te vergeten het werken met kruiden 
dat heksen ook veel doen. Gewone 
keukenkruiden die voor magie worden 
gebruikt want die waren voor handen. 
Denk aan kruidnagels die ingezet 
kunnen worden tegen roddelen, 
kwaadsprekerij en in combinatie met 
anijsster welke zeker kwaadwerend zijn 
en je kaarswerk versterken. 

Net als de goddelijke hiërarchie 
hebben ook de geestelijke en 
magische professies zich vermengd 
met de magische en religieuze 
aspecten van het dagelijks leven. 
Door middel van riten en initiatie kon 
men opklimmen in de hiërarchie. 
Onder druk van de slavernij namen 
dit soort gemeenschappen een grote 
vlucht en geheimhouding werd een 
levensvoorwaarde voor het verbergen 
van activiteiten binnen de eigen 
gemeenschap. De nadruk kwam te 
liggen op magische en religieuze 
activiteiten, politiek en economie 
verdwenen naar de achtergrond. 
De vormen van initiatie in deze 
gemeenschappen legden een sterke 
nadruk op de Afrikaanse achtergrond, 
maar gaven de deelnemer 
bijvoorbeeld ook de kracht van magie. 

Initiatie was een manier om aan 
magische krachten te komen. Afrika 
was ook een blauwdruk voor andere 
vormen van het verkrijgen van 
magische vermogens. Een Hoodooïst 
kon de krachten erven van zijn of haar 
voorgangers, of deze ontvangen als gift 
van de Goden, spirits of de Christelijke 
God zelf. Heksen en priesters erfden 
hun gaven vaak vanuit de familielijn 
en dan vanuit de  afstamming van de 
moeder. Er wordt wel eens gezegd dat 
magie in de lever groeit en op deze 
manier wordt doorgegeven aan de 
kinderen via de geboorte.

Een andere manier om aan magische 
krachten te komen was in dienst treden 
van de Goden of geesten en veel 
Hoodooïsten verbinden hun krachten 
aan specifieke Goden en geesten. Veel 
heksen en priesters ontvangen een 
roeping, vaak vooraf gegaan aan een 
gebeurtenis waarbij de specifieke God 
het lichaam van degene overneemt. 
Kinderen worden vanaf de geboorte 
bekeken om te zien of er zich talenten 
en aanleg ontwikkelen door de jaren 
heen. 

Het ontvangen van een gift wordt 
in Afrika niet altijd als iets onverdeeld 
positiefs gezien. Ook slechte geesten 
en Goden kunnen een gift of een 
roeping geven maar in de wereld is 
geen licht waar geen donker is en is 
nodig voor de balans. Ongeacht hoe 
men aan de magische krachten komt, 
men heeft een lange periode van 
initiatie, oefening en studie voor de 
boeg. 

Leerweg
Ik zelf ben nu 6 jaar bezig puur met 
studie over alleen Hoodoo en New 
Orleans Voodoo en nog leer ik bij. 
In deze periode leert men alles over 
de kunst van magie, het gebruik van 
kruiden, heilige dansen, taboes en 
leefregels, religieus erfgoed en diverse 
andere aspecten van het magische 
en religieuze leven. 
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In Europa zijn de jaarvieringen 
doorgegeven van oma naar dochter 
en naar kleinkind en zo bleven die 
bestaan en vermengde ze zich in 
het dagelijks leven, zoals het vieren 
van Pasen dat elementen bevat van 
Ostara. 

Europese invloeden waren echter 
net zo groot en belangrijk als de 
wortels in Afrika. Europese invloeden 
veroorzaakten een afname van 
Afrikaanse gewoonten, een versterking 
van de eigen gebruiken en een 
introductie van nieuwe ideeën en 
gebruiken. Het was ook gevaarlijk 
voor de slaven om hun oorspronkelijke 
geloof te beoefenen want dat werd in 
de Christelijke staten niet getolereerd 
en was zelfs gevaarlijk. Ze gingen het 
aanpassen en zo werden Europese 
gebruiken vermengd met hun geloof 
dat van Voodoo afstamt, dit is de 
hoofdreligie in Afrika met haar diverse 
stromingen. 

Magie bleef niet in de oude wereld. 
Onder de Europese immigranten 
waren ook hen die vervolgd werden 
om hekserij, paganisme en Europese 
magische gebruiken. Dit was een 
eigen stroming van heksen en 
priesters die eigen kennis en kunde 
met zich meebrachten. Het geloof in 
hekserij en magie was wijd verspreid 
onder de kolonisten van de nieuwe 
wereld. In Europa werd hekserij 
gezien als activiteiten van de duivel, 
gemeenschap met het kwade, en 
hekserij verdween bijna volledig uit het 
leven in de oude wereld. Hoewel men 
hekserij en de bijbehorende magie als 
schadelijk zag en men bang was voor 
heksen, was de tolerantie in de nieuwe 
wereld toch een stuk groter dan in 
Europa.

De heksen en magiërs uit Europa 
deelden veel kenmerken met hun 
Afrikaanse collega’s, zowel in goede 
als in slechte zin.  Maar dat is met elke 
stroming of geloof, je kan het voor licht 
en donker gebruiken, het is aan de 
beoefenaar wat deze kiest en hoe.  

En in onze huidige maatschappij is er 
genoeg te leren en de mogelijkheden 
zijn er. Ga naar buiten en kijk wat de 
natuur je biedt . Ik liep heel graag door 
de wouden in de USA waar het in de 
winter bedekt was met sneeuw en de 
lente alles tot leven kwam, de beekjes 
zich weer vulde met water in plaats 
met ijs. Ik nam altijd stenen, takjes 
wat me ook te binnen schoot mee 
en dat kan hier ook, denk maar eens 
aan de paardenbloem in de magie. 
De paardenbloem is verbonden met 
het element lucht. De benaming 
‘uitblazertjes’ verwijst hier naar. In 
de magie wordt de plant gebruikt 
voor het voorspellen, wensen en het 
oproepen van geesten. Een thee 
van paardenbloem zal zorgen voor 
voorspellende krachten naar verluid. 
Ook kan men deze thee naast het 
bed zetten om geesten op te roepen. 
Ik gebruik ook de Paardenbloem in 
mijn magie, als de pluisjes er zijn en 
ik wensen,  gebeden mee gaat naar 
de spirits, blaas ik ze weg met mijn 
intentie en bedank de aarde voor al 
haar moois dat ze geeft. Magie is er nu 
eenmaal om ons heen waar dan ook.  

Vic

Een bijdrage van:  
Victoria Manzon

Malachiet
Malachiet is een kopercarbonaat met 
de chemische formule Cu2CO3(OH)2. 
Het is een relatief zacht mineraal, 
hardheid 3,5-4 op de hardheidsschaal 
van Mohs. De naam komt van 
het Griekse woord voor malva-
groene steen (naar de plant Malva, 
Kaasjeskruid) Molochitis lithos. Vaak zie 
je malachiet in mooie bolvormige ruwe 
stukken, dit noemen we botryoïdaal. 

Malachiet is altijd groen, andere 
kleuren bestaan niet. Vaak zie je het 
in combinatie met azuriet en soms met 
goethiet en calciet in ruwe stukken. Het 
komt op veel plekken in de wereld voor, 
ook in Europa. De grote botryoïdale 
ruwe stukken met de mooie lijnen die 
ook gebruikt worden voor slijpen en 
polijsten komen tegenwoordig bijna 
altijd uit Congo en Zambia waar 
het al vanaf de oudheid gewonnen 
wordt. Als op een plek malachiet 
voorkomt is dat een indicatie dat er 
koper in het gesteente zit, malachiet 
is namelijk een mineraal dat voorkomt 
op plekken waar koper oxideert. 
Dus men ging vroeger op zoek naar 
malachiet omdat de vondst daarvan 
ook kon wijzen op een kopervoorraad. 
Vroeger werd malachiet gesmolten 
om het koper te winnen, hiervoor is op 
verschillende plekken archeologisch 
bewijs gevonden. Malachiet komt 
vaak voor in combinatie met azuriet. 
Azuriet is een instabiel mineraal 
(Cu3(CO3)2(OH)2) dat na verloop van 
tijd onder invloed van water en CO2 
vaak omzet in malachiet. 

Malachiet is relatief zacht en heeft 
de neiging om snel dof te worden bij 
dragen en gebruik. Het is erg geliefd in 
sieraden, maar ook in siervoorwerpen, 
vazen, schalen en zelfs tafels. In de 
Hermitage in St Petersburg is zelfs een 
groene malachietkamer met veel 
malachiet voorwerpen, maar ook 
muurbekleding van malachiet. In 
het verleden was Rusland, de Oeral, 
een belangrijke plek waar grote 
hoeveelheden malachiet gewonnen 
werd. De Romanovs, de Russische 
tsarenfamilie, was gek op malachiet 
en liet veel voorwerpen van Russisch 
malachiet maken. In de Russische 
cultuur komt malachiet zelfs voor in 
sprookjes. Malahitovaja shkatulka is 

een bekend Russisch sprookje, het 
Malachiet Kistje, over een Meesteres 
van de Koper Bergen en een meisje 
dat haar dochter zou zijn maar ook de 
dichter van een kopermijn-werker is. 

Als je uit een malachiet kelk zou drinken 
zou je de kracht krijgen om met dieren 
te praten. 

In het oude Egypte was groen de kleur 
van de dood en wederopstanding, 
maar ook de kleur van vruchtbaarheid 
en nieuw leven. Na de dood zou je 
naar een hiernamaals gaan zonder pijn 
en verdriet wat erg leek op het aardse 
leven dat je geleefd had. Deze plek 
heette het ‘malachietveld’. Malachiet 
was ook de steen van de godin 
Hathor, de Vrouwe van Malachiet, de 
hoofdtooi van de farao was daarom 
ook bekleed met malachiet. Hathor 
was ook de godin van de metaalmijnen 
die Egypte veel welvaart brachten en 
waar dus ook malachiet gevonden 
werd. 

In Shanidar in Irak zijn in de jaren ‘50 
van de twintigste eeuw een aantal 
graven van Neanderthalers gevonden. 
Dit was het eerste mogelijke bewijs 
dat zij bewust hun doden begroeven 
en grafrituelen kenden. In de graven 
werd een relatief hoge concentratie 
pollen (stuifmeel) gevonden wat duidt 
op bloemen die in het graf gelegd 
werden. Ook is hier een malachiet 
kraal in een graf gevonden. Niet alle 
wetenschappers zijn het echter met 
de grafcultuur van de Neanderthalers 
theorie eens. De malachietkraal die 
gevonden is zou van oorsprong uit 
Anatolië komen, zo’n 400 km van 
Shanidar vandaan. 

Vroege moderne mensen zouden 
malachiet in vermalen vorm als verfstof 
gebruikt hebben en hun gezichten 
ermee hebben beschilderd. Ook zijn 
in allerlei prehistorische graven in het 
Midden Oosten malachiet kralen en 
soms kleine objecten gevonden. 

Tot in de 19e eeuw werd malachiet 
gebruikt als pigment voor groene verf. 
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Malachiet is hoogstwaarschijnlijk 
de steen die Plinius in zijn werk de 
Smaragdus Medicus noemt. De 
steen werd bij de Romeinen ook 
geassocieerd met Venus en Juno 
en was een veelgebruikt mineraal in 
juwelen en siervoorwerpen. Het stond 
voor vruchtbaarheid en bescherming. 
Het werd gemalen gebruikt als 
oogschaduw. Dit was ook al zo bij de 
oude Grieken. Malachiet was de steen 
van Artemis en haar tempel in Efese 
was rijkelijk versierd met malachiet. 
Deze tempel was één van de zeven 
wereldwonderen uit de antieke 
oudheid. Malachiet was ook een 
geliefd amulet, vooral voor kinderen 
om ze te beschermen tegen kwaad. 
Dit gebruik van malachiet is tot in de 
Middeleeuwen doorgevoerd, vooral in 
landen rondom de Middellandse Zee. 

In Beieren droegen baby’s 
malachiet kettingen om de pijn van 
doorkomende tandjes te verzachten. 
Zwangere vrouwen droegen kruizen 
van malachiet of bezet met malachiet 
stenen om ze te beschermen tijdens de 
bevalling. 

De voet van de beker die voetbalteams 
winnen als ze het WK voetbal winnen, 
de zogenaamde FIFA wereldbeker, 
is deels ook van malachiet, de twee 
groene lagen van de voet bestaan uit 
malachiet. 

Malachiet is niet ongevaarlijk, vooral 
niet in ruwe vorm. Pas daarom op dat 
kinderen de steen niet in de mond 
stoppen en de handen even wassen 
als ze een stuk hebben vastgehouden. 

En maak geen edelsteenwater van 
malachiet door het direct in water 
te leggen, het kan zorgen voor een 
ophoping van metalen in het lichaam. 
Bij het bewerken van malachiet is 
het dragen van een mondkapje aan 
te raden en werk altijd nat! In ruwe 
vorm en vergruisd is het giftig. Het kan 
vergiftiging veroorzaken als je te hoge 
concentraties van de aanwezige 
metalen binnenkrijgt. Het dragen van 
gepolijste stenen is ongevaarlijk. 

Helaas komt er tegenwoordig veel 
valse malachiet op de markt. Niet 
als ruwe stukken, maar als geslepen 
vorm. Trommelsteentjes, kralen, hartjes, 
etc. Met een beetje oefening is het 
vrij makkelijk om deze nep malachiet 
te herkennen. Het wordt gemaakt 
van afzonderlijke lagen synthetisch 
materiaal in diverse tinten groen die 
op elkaar gelegd worden en in een 
golfpatroon geduwd worden. Hier 
worden blokken vak gemaakt die 
weer in plakken gesneden worden om 
verder verwerkt te kunnen worden. 
De kleurovergangen bij deze namaak 
malachiet zijn erg abrupt en de 
belijning is strak en duidelijk. Ook voelt 
het niet als steen, maar meer als hard 
gebakken klei.    

Iets wat vaak niet gezegd wordt is 
dat het winnen van malachiet erg 
gevaarlijk en ongezond is voor de 
mijnwerkers en ook bijzonder schadelijk 
voor het milieu. De mijnwerkers in 
Afrika krijgen weinig betaald maar 
zijn wel iedere dag blootgesteld aan 
schadelijke stoffen. Ook kinderen 
werken in deze mijnen. Besef daarom 
wat je koopt als je een Afrikaans stukje 
malachiet koopt.

Fake Malachiet

Malachiet uit Congo

Malachiet trommelsteen

Malachiet doorsnede

Een bijdrage van:  
Marjolein Heurman
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Heidense voorjaarsgebruiken
De Lente wint terrein, hoe heerlijk is het 
om weer de zonnestralen op je huid te 
voelen, de dagen te zien lengen en 
het nieuwe groen te begroeten.

Er is al veel geschreven over de 
Lenteperiode in het heidens jaar, een 
aantal heerlijke feesten en een aantal 
heidense of paganistische gebruiken 
zijn ons allemaal welbekend. Ostara 
en de Meinacht worden dikwijls 
beschreven en aangemerkt als 
belangrijke heidense data in het 
voorjaar waarop we stilstaan bij 
groeikracht en vruchtbaarheid. Ook 
kennen we allemaal de symboliek van 
ei en haas wel inmiddels, die volop 
aanwezig zijn tijdens het voorjaar. 
Daarom wil ik graag een aantal andere 
lentegebruiken vanuit de volkstraditie 
onder de aandacht brengen. Maar 
eerst nog even een korte herhaling 
voor de meeste lezers.

‘Ostern’, de zon komt precies weer 
op in het Oosten. In de landen om 
ons heen vertelt de naam van het 
voorjaarsfeest nog iets over de stand 
van de zon tijdens de lente-evening, 
dag en nacht zijn weer even lang. 
Ostern in Duitse taalgebieden en Easter 
in de Engelse. De etymologie (herkomst 
van woorden) vertelt dat deze 
woorden teruggaan op ‘aurora’ dat 
‘morgenrood’ betekent; de morgen 
van een nieuw jaar breekt aan. De 
monnik Beda maakt in het jaar 738 n.o.j. 
melding van de maand april die bij de 
Angelsaksen ‘Eastur-monath genoemd 
werd. Volgens zijn interpretatie vond 
deze naam zijn oorsprong bij de Godin 
Eostra, van waaruit J. Grimm vele 
eeuwen later tijdens de romantiek 
de Duitse Godin Ôstara afleidde. Het 
zijn gereconstrueerde aannames, 
maar hoe dan ook, dat de komst van 
de nieuwe lente gepaard ging met 
riten en een goddelijke/godinnelijke 
aanraking en zegen is zeer aannemelijk 
en eigenlijk onvermijdelijk.

Voorouders
Onze voorouders zullen derhalve dan 
ook niet anders gekeken hebben 
naar deze periode van het jaar zoals 
wij dat nu ook (weer) gewend zijn te 
doen; verheugd over het ontluiken 
van nieuw leven en hoopvol dat met 
hernieuwde kracht de gewassen voor 
een goede oogst zullen gaan groeien. 
Het heil en het voortbestaan van de 
gemeenschap was hier immers van 
afhankelijk.

De Lente is gevuld met tradities die 
zich uiten in folkloristische en/of (volks)
christelijke gebruiken, die maar al te 
vaak zijn te herleiden op heidense, 
voorchristelijke wortels.  

Wat te denken van de verschillende 
brood- en gebakvormen rondom 
(palm)Pasen, maar ook het ontsteken 
van de paasvuren, ommetochten, 
scheepswagens, dansen en het lopen 
van draaiburchten (trojaburchten 
of labyrinten). Het zijn bijzondere 
gebruiken die zich in de Lenteperiode 
afspelen en erg interessant zijn om eens 
nader te bekijken. Onder het voorjaar 
kun je grofweg de periode verstaan 
tussen carnaval en midzomer.

De allereerste aankondiging in 
volksgebruiken dat de Lente 
aanstonds is kunnen we herkennen 
in het carnaval. De scheepswagens 
tijdens de carnavalsoptochten zijn 
terug te voeren op scheepswagens 

uit de oudheid met daarop bepaalde 
goden en voorouders gedacht. Zij 
trekken rond voor de vernieuwing van 
de vruchtbaarheid. Regeneratie en 
wedergeboorte komen immers voort 
uit het dodenrijk 

Nerthus cultus
Tevens zouden we de ommegang met 
de scheepswagen naast de Nerthus-
cultus kunnen leggen waarover Tacitus 
in zijn werk Germania schrijft:

‘Op een eiland in de Oceaan ligt 
een ongerept heilig woud met daarin 
een aan haar gewijde wagen, die is 
afgedekt met een doek, alleen aan 
te raken door de priester. Hij merkt het 
wanneer de godin in haar heiligdom 
aanwezig is. Dan rijdt zij rond, door kien 
getrokken, waarbij hij haar met groot 
eerbetoon begeleidt. Het zijn dagen 
van vreugde, en alle plaatsen die zij in 
haar goedheid aandoet en bezoekt 
zijn feestelijk versierd. ‘

Zou het zo kunnen zijn dat de Godin 
zich aan de priester kenbaar maakt 
door het eerste groen aan de bomen 
en de eerste bloemetjes in het veld die 
in het vroege voorjaar verschijnen? 

Aanwijzingen
Aanwijzingen die ons meer vertellen 
over de zeer oude gebruiken rondom 
scheepswagens en ommetochten 
vinden we ook op rotstekeningen 
in Zweden. Hierop zien we wagens 
afgebeeld, die worden getrokken 
door paarden of andere dieren die 
onder andere vergezeld worden 

door dansende en muziek makende 
figuren. Vaak gaan deze afbeeldingen 
gepaard met een spiraalvormig figuur 
of een vorm van een zonnerad, 
een belangrijk zinnebeeld die de 
Lenteperiode weergeeft. Hierover later 
meer.

Wat we alvast kunnen concluderen 
is dat de ommegangen met de 
wagens te maken kunnen hebben met 
groeikracht bij de overgang van winter 
naar lente.

Een ommegang in het Twentse 
Ootmarsum heeft een bijzondere 
eigen invulling die in de loop van 
de tijd christelijke elementen heeft 
gekregen. Daar kent men tot op de 
dag van vandaag de traditie van het 
‘vlöggelen’. Deze voorjaarstraditie 
vindt nog elk jaar plaats tijdens het 
paasweekend. 8 jonge, ongehuwde 
mannen, de ‘Poaskearls’, vormen het 
Paascomité dat alle voorbereidingen 
treft voor de activiteiten van het 
weekend. In de weken voor Pasen 
wordt het boaken opgebouwd, 
oftewel de brandstapel die later 
het Paasvuur zal worden. Op de 
paaszondag verzamelen de Poaskearls 
en het dorp zich na de kerkdienst, er 
wordt gezongen en de kerels gaan, 
met het dorp achter zich aan, op 
een spiralende tocht, als een reidans, 

Draaiburcht

Narrenwagen

Paasvuur
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hand in hand door het dorp. Door 
alle straten, maar ook dwars door een 
aantal boerenschuren om de stiepel 
heen (dat is de houten middenbalk 
tussen de grote schuurdeuren). We 
zouden de stiepel als symbool voor 
de wereldboom kunnen aanmerken. 
Uiteindelijk komt de menigte in een 
grote spiraal, draaiend om de leider, 
op het plein samen en zingt men ter 
afsluiting gezamenlijk (christelijke) 
paasliederen. Tegen de avond zullen 
de Paoskearls het Paasvuur ontsteken.

Dat paasvuren een belangrijke rol 
hebben, en niet enkel in Ootmarsum 
in Twente, moge duidelijk zijn. De 
paasvuren hebben mogelijk twee 
functies gehad, enerzijds het symbolisch 
verbranden, achterlaten van de winter 
en zijn ballast. We zien dit bijvoorbeeld 
ook tijdens het boakenbranden 
(winterbanstrandvuren) op sint pieter 
(22 februari) en het verbranden van de 
stropop aan het einde van de carnaval. 
Er wordt opgeruimd en plaatsgemaakt 
voor Nieuw.

Anderzijds kunnen de paasvuren een 
soort van offervuur zijn geweest ter 
bevordering van de groeikracht en 
wellicht zelfs zijn opgedragen aan de 
voorjaarsgodinnen. Het werpen van 
bloemen in het vuur zou een aanwijzing 
hiervoor kunnen zijn. 

Uiteraard zijn beide functies er 
uiteindelijk op gebrand dat de 
hernieuwde vruchtbaarheid optimaal 
zou uitpakken de komende tijd. Om 
deze reden sprong men dan ook 
over vuren en asresten en dreef men 
ook het vee door de vruchtbare as 
heen. In sommige streken was het ook 
gebruikelijk om een beetje as of een 
stukje kool mee te nemen en het over 
de akkers uit te strooien of in huis te 
bewaren tegen onheil.

Niet zelden worden de paasvuren op 
paasheuvels ontstoken en bouwde 
men de brandstapels zo hoog en groot 
mogelijk, zodat overal waar men de 
vuren kon zien hun heilzame werking 
over kon uitstralen. Op verschillende 
paasheuvels zijn restanten of sporen 
van ringwallen en oude labyrinten 
aangetroffen die ons nog meer kunnen 
vertellen over de cultische functie van 
de heuvels. 

Al deze voorjaarsgebruiken gaan 
gepaard met vrolijkheid, muziek en 
dans. We lazen al dat reidansen een 
rol hadden in eerder genoemde 
tradities en gebruiken. Maar naast 
het reeds genoemde zijn er nog veel 
meer voorbeelden aan toe te voegen. 
Hierbij is het zeker gepast om de meest 
opvallende dansen en dansers die in 
deze periode, maar soms ook in de 
midwintertijd, optreden te noemen; 
het gaat dan om de zogenoemde 
Morris Dancers en de zwaarddansen. 
Opvallend van de Morris Dancers is dat 
de dansers zo nu en dan zwart gemaakte 
gezichten hadden. Ook weer een 
link naar onderwereldfiguren die in 
deze tijd vernieuwde vruchtbaarheid 
komen brengen? Tegenwoordig zien 
we het zwart maken van de gezichten 
overigens nog maar weinig.

De zwaarddansen kennen 
verschillende vormen, waaronder een 
speciale reidans waarin de dansers een 
keten vormen door hun eigen zwaard 
aan de ene zijde vast te houden en 
die van zijn nabije mededanser aan 
de andere. Hetzelfde doen de Morris 
Dancers, maar dan met stokken.  

Aan beide dansuitingen worden 
vruchtbaarheidsriten toegeschreven. 
Er bestaan dan ook vele vormen van 
bijgeloof die samenhangen met de 
optredende dansers.

Als we het hebben over dansen 
ontkomen we er niet aan om ook de 
draaiburchten te noemen, ook wel 
trojaburchten of labyrinten genoemd. 
Het verschil tussen het een en de 
ander wordt niet altijd onderkend. Er 
valt veel te vertellen over de oorsprong 
en functies van beide, maar hier is 
niet de ruimte  om er al te diep in  te 
duiken. Het is zeker interessant voor 
een vervolgartikel. 

In verschillende Indo-Europese mythen 
hebben draaiburchten en godinnen 
een belangrijke rol. De godin is 
opgesloten in de burcht of in het 
labyrint, de lente breekt pas dan aan 
wanneer zij bevrijd is.

Je zou kunnen stellen dat de beweging 
naar de binnenkant van de trojaburcht 
te maken heeft met de dood, de 
afdaling naar de onderwereld. En dan 
tevens dat met het aanbreken van de 
Lente de beweging de andere kant, 
naar buiten wordt gemaakt, de tijd 
van wedergeboorte. De dansen die ik 
hiervoor besprak en verbonden zijn aan 
het voorjaar, worden dikwijls in de vorm 
van een spiraal of labyrint gedanst. Het 
labyrint is dan in feite de weg naar en 
uit de onderwereld en heeft in die zin 
dus ook te maken kunnen hebben met 
de herfst- en lente-evening. 

Er zijn vele voorbeelden te noemen 
waar labyrinten zijn afgebeeld op 
bijvoorbeeld grafmonumenten, 
op rotsen en op vloeren, denk 
bijvoorbeeld aan de Ierse graftombe 
New Grange en de eerder genoemde 
rotstekeningen in Zweden. Werkelijke 
trojaburchten, of restanten ervan, zijn 
her en der over Europa nog terug te 
vinden. 

Hoe fijn is het, ook in deze tijd, om 
zelf eens een labyrint te tekenen of 
te maken en hem heel bewust te 
lopen. Onze voorouders hadden deze 
gebruiken haarfijn door hun jaarlijkse 
tradities heen geweven, waar dat 
in onze tijd helaas maar al te vaak 
verloren is gegaan. Echter de essentie  
van sommige gebruiken zijn makkelijk 
zelf weer vorm te geven in deze tijd, 
zoals het lopen van een labyrint in na- 
en voorjaar.

Tot slot nog een laatste toevoeging 
over voorjaarsgebruiken en hoe 
deze zich verhouden tot brood 
en bankettradities. Broden en hun 
vorm, structuur, smaak en periode 
van verschijnen geven vaak een 
belangrijke indicatie over de reden 
waarom ze gebakken en genuttigd 
worden. We zijn allemaal wel bekend 
met de palmpaastakken waarin een 
vogelfiguur bovenin de staak torent. 
Hierover kunnen we zeggen dat deze 
prachtige kunstwerken overblijfselen 
zijn van de vroegere vieringen rond 
de levensboom. Niet alleen de onheil 
afwerende vogel in de top kent een 
heidense oorsprong, maar ook de 
krakelingen en gevlochten broden 
die de palmpaastakken sieren 
hebben allemaal een symbolische 

betekenis. Ze kunnen worden gezien 
als (vervangende) offergaven. Waar 
van oudsher zowel armringen als 
haarvlechten (pars pro toto, oftewel 
een gedeelte dat symbool staat 
voor het geheel) geofferd werden, 
vervingen de broodvormen hen. 

Conclusie
We kunnen concluderen dat onze 
heidense voorouders het wel op 
hadden met de Lente. Het was de tijd 
waarin de donkere winter overwonnen 
was en deze met betekenisvolle 
handelingen achter hen werd gelaten. 
Daarnaast achtte men het van belang 
om juist in deze periode hernieuwde 
vruchtbaarheid en een goede oogst 
af te roepen en dan niet op zijn minst 
door de zegen van zowel voorouders 
als goden (Regin).
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Wandmakers workshop
Culturele (oer)-achtergrond 

van wands
Deze keer wil ik graag iets meer 
vertellen over de magische en vooral 
culturele achtergrond van de wands, 
en een visie op waar de magie bij het 
maken van de wand vandaan komt. 
Dat maakt dan bijna compleet wat 
voor mij de drievoudige magie in een 
wand is, de geschiedenis, het maken 
en het gebruiken van een wand.

Afgelopen keer heb ik al een klein beetje 
verteld over het maken van wands en 
daarvoor over de geschiedenis van 
wands. Ik wil het deze keer nog iets 
breder trekken. 

Oer-concpt
Als je kijkt naar het oer-concept van 
een wand dan is een wand eigenlijk 
een heel krachtig machtssymbool in 
de vorm van een staf, staaf of stok. Het 
enige significante verschil is misschien 
wel hoe groot het is, maar eigenlijk 
draaien ze alle drie om hetzelfde en zijn 
ze ook eigenlijk hetzelfde. En als je er 
dan over nadenkt dan kom je eigenlijk 
twee belangrijke oer-aspecten hierin 
tegen. Onze verre voorouders, en dan 
heb ik het over onze net uit de bomen 
gekropen voorouders, gebruikten al 
knuppels en takken om elkaar hun 
wil op te leggen. Mijn knuppel, mijn 
tak, is machtiger dan die van jou. 
Onze iets verder gevorderde en meer 
gecultiveerde voorouders kwam al 
een stukje verder hierin. Knuppels 
vervaardigde je echt, ze waren een 
belangrijk gereedschap. Als ‘mens’ 
ben je eigenlijk niet zo super sterk, maar 
je hebt het wonderlijke vermogen om 
een gereedschap te conceptualiseren 
dat je een macht over anderen of een 
prooi geeft. Je kan er mee intimideren 
om jezelf te verdedigen. Zwaai een 
paar keer met een flinke knuppel en 
dat roofdier druipt misschien wel af. 
Wat een magisch effect in dat stuk 
hout!

Oer-voorouders
En dan heb je nog een belangrijk 
ander aspect, onze oer-voorouders 
zagen zo veel magie en wonder in 
vruchtbaarheid. Kijk alleen maar naar 
de vele tekeningen en beeldjes die in 
de archeologie worden gevonden die 
het vrouwelijke eren, of het mannelijke, 
in de vorm van een fallus (mannelijk 
geslachtsdeel). Een knuppel of een 
stok is uiteraard ook een symbool voor 
mannelijkheid. 

Ik neem nog een sprongetje in de 
tijd. De oermens heeft zoveel om zich 
over te verwonderen. Wie helpt hun 
wijs te worden hieruit? Wie is er wijs 
genoeg om symbolen en signalen 
te duiden? Richting te geven? Een 
vorm van sjamanisme ontstaat en 
als aanstaande sjamaan moet je 
duidelijk maken naar jezelf en het 
universum welke rol je bekleed. Je 
draagt misschien wel de huid van een 
overwonnen roofdier, een hoofdtooi in 
de vorm van de veren van een vogel 
die alles ziet, of een kroon met het 
gewei van de gehoornde, koning van 
het bos. Je maakt een drum om jezelf 
in je magie en je rituelen te begeleiden 
en een stok om daar op te slaan. Maar 
nee, niet zomaar een stok, het is de 
stok van een sjamaan en dat moet 
je kunnen zien. Hij moet versierd zijn, 
hij moet mooi zijn, een echt magisch 
werktuig. 

Toegegeven, niemand was er bij om te 
zien of het echt zo ging, maar als je kijkt 
naar tradities en hoe die vormen en 
groeien, dan zou dit één van de vele 
wegen kunnen zijn die hebben geleid 
tot de gedecoreerde stokken, staven 
en wandelstokken die je nu ziet als je 
het hebt over sjamanisme. 

Hedendaags
En we hebben het nog niet los gelaten. 
De muziek dirigent legt zijn wil nog 
steeds op met een dirigentenstok, en 
maakt (naar mijn mening) een muzikaal 
stukje magie. Iets wat zonder hem en 
zijn sturing niet tot stand zou komen.

Een marcherende band wordt vooraf 
gegaan door iemand met een baton. 
Hij of zij geeft het ritme, iedereen volgt.

In de Ierse/Keltische geschiedenis 
waren de barden en dichters zeer 
geëerd en hadden zij een bijzondere 
positie. Zij hadden een tak met bellen 
en als zij een dorp binnen kwamen kon 
men aan het gerinkel van de bellen 
horen dat er een wijs iemand aan 
kwam, en aan de tak konden zij zien 
wie deze wijze man of vrouw dan was. 
Daar luisterde je naar!

Uit Egypte kennen we wands die door 
de helers werden gebruikt als magisch 
werktuig om hun helende magie te 
geleiden. Of wands die van symbolen 
waren voorzien om bijvoorbeeld 
bescherming te bieden bij een 
geboorte.

En je kan nog veel meer voorbeelden 
vinden als je goed zoekt.

Of je nu een praatstok gebruikt 
(Aboriginals en vele anderen), of een 
magische wandelstok met een stuk 
kristal er in (Gandalf), een wand is 
eigenlijk hetzelfde maar dan een slag 
kleiner. De oorsprong, de geschiedenis 
en de culturele associaties zijn samen 
één van de onderdelen van de magie 
van een wand.

Blessed Be!

Wandmaker Raymond

Magic & Mischief

Egyptische wand, ca.  1640 B.C.

Zilveren tak en Siller Wand van de Druïden.

Een bijdrage van:  
Raymond  Brettschneider
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