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De langverwachte zomer
Midzomer, dan is het warm en kun je lekker lang ’s avonds buiten blijven,
genieten van de lange avonden. Nou, gezien de onweersbuien van de
afgelopen weken is dat niet echt vanzelfsprekend.
Wat ook niet vanzelfsprekend is, is de hoeveelheid tijd en werk die
mensen in deze nieuwe editie van Eik-en-blad hebben gestoken.
Verrast door de vele enthousiaste reacties op het eerste nummer waren
wij als redactie heel gemotiveerd om dit vervolgnummer te maken.
En het is geweldig dat velen opnieuw en andere voor het eerst een
bijdrage hebben geleverd. Als schrijver, illustrator, fotograaf of achter
de schermen. Het maken van dit tijdschrift heeft op deze manier een
verbindende energie. Daar worden wij heel blij van.
Deze keer hebben we opnieuw een aantal heel verschillende artikelen
en korte stukjes. Het heidendom is een breed terrein en daar willen wij ook
heel bewust niet teveel in beperken. En dat leidt tot een grote variatie
in artikelen. Daar zijn we heel trots op. Onder andere onderwerpen als
muziek, hoodoo maar ook kaartleggingen en recepten komen aan
bod. Ook vanuit de redactie gezien heel verrassend waar heidendom
een rol speelt en hoe mensen dat in hun leven passen.
We hopen dat jullie weer net zoveel genieten van dit nummer als van
het vorige. We staan open voor suggesties en bijdragen van jullie kant.
Veel lees- en kijkplezier met dit nummer en een mooie (mid) zomer
gewenst.

Raymond, Yvette, Jacqueline

De Midzomersprong
Ik weet nog heel goed dat ik mijn eerste midzomer vierde, het was op
de school van mijn middelste zoon.
Het was in de kleuterklas van de vrije school, met een bloemenkrans
op onze hoofden en een picknickmand en kleed kwamen we aan
op een groot veld. Er was een hele mooie energie. Een oude boom
stond van de zijkant naar ons te kijken, terwijl twee koeien loom van
de warmte van die dag met de boom meekeken, naar al het drukke
gedoe van de ouders en kinderen. Het was een gezellige bedoening
en ik had een hier hoor ik thuis gevoel, een gevoel wat ik niet zo snel
heb, maar die keer wel. De juf van mijn zoon begon te zingen: “de
rivier de Rhone is een wilde vloed, ga je mee er over? Kijk dan hoe
het moet…” Ik stond erbij als jonge moeder, maar het kwam binnen
als bij een meisje van 8….
Tenslotte sprongen we samen over het vuur, mijn zoon keek mij aan en
hij zei: durf je wel met mij mama? En samen namen we de sprong….
Dat is mijn allereerste midzomer herinnering …
Die warmte, dat thuis gevoel, het met elkaar de sprong durven
maken, is dat niet prachtig? Wat gaan de komende weken brengen,
vakantie met elkaar, weer even tijd voor je eigen gezin, zonder
allerlei indringers van buiten. De zomervakanties zijn voor mij een
oplaadpunt, mijn zonen zijn een aantal weken naar hun vader, vaak
ook nog naar opa en oma, en ik ben altijd alleen met hondjes…. In
het begin vind ik het altijd heerlijk maar na een tijdje wil ik ook wel
weer iemand om een sprong mee te maken….. Vorig jaar mocht ik in
het huis van mijn hartsvriendin, het was de fijnste vakantie die ik kon
bedenken, en toch hoe thuis haar huis voor mij ook is, er is niemand
om bij thuis te komen….. Ja ik ben bij mezelf thuisgekomen, en dat
is een groot goed, maar ook ik zoek net als de meeste mensen de
warmte van een partner. Daar naar verlangen is niets verkeerds
aan, en toch heb ik besloten, deze zomer ga ik de warmte van mij
opzoeken, ik kan ook dit jaar niet zelf op vakantie maar ik ga de
zomer ontvangen, met mijn hoofd, hart en ziel… en wie weet komt
de partner om de sprong mee te wagen deze zomer wel op mijn
pad!

Rubia- Pauline
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Grimoire van een wandsmid
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Door Lunadea
Schrijfster, organisator en docent op het gebied van heserij

De geschiedenis van de Hekserij
De traditionele hekserij die we tegenwoordig beoefenen,
is een moderne interpretatie van de oude gebruiken,
je hoeft je er geen illusie van te maken dat het nog
exact hetzelfde zou zijn als de oer-hekserij van vóór de
Christelijke overheersing.
Veel gebruiken hebben de tand des
tijds niet doorstaan. Ze zijn verloren
gegaan, vergeten of grotendeels
veranderd. Want hoe vaker je
iets doorverteld, hoe meer het
wordt veranderd. Zo gaat dat met
mondelinge overleveringen. En toen
in de jaren ‘50 van de vorige eeuw de
moderne hekserij in opkomst kwam,
veranderde de hekserij helemáál!
Vanaf de eeuwwisseling veranderde
er wederom veel in de moderne
hekserij. Voorheen was er qua
hekserij eigenlijk alleen wicca, in een
aantal varianten in stromingen, maar
tegenwoordig wordt de wens steeds
groter om de invulling van hekserij
traditioneler te maken. Daarbij word
gekeken naar oude tradities, die vaak
land- of streekgebonden zijn. Zo is de
traditionele hekserij hier in Nederland
weer anders dan de traditionele
hekserij in Wales, Cornwal, Schotland
of Amerika.
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Hekserij in de Oertijd

Wat er bekend is over magie, hekserij
en religie in de Oertijd is eigenlijk
vooral een interpretatie van wat we
denken op te kunnen maken van
opgravingen en rotstekeningen.
De interpretatie van wat er wordt
gevonden aan magische objecten
en fragmenten zoals rotstekeningen
wordt heel erg gekleurd door degene
die het duidt maar ook door waar
we het mee kunnen vergelijken.
Zo worden veel duidingen van de
oudheid gelinkt aan Antropologie
(volkenkunde). Wanneer er iets wordt
gevonden in de grond wat niet gelijk
duidelijk is, word er gezocht naar iets
vergelijkbaars. Bij stammen die nu
nog leven op een manier zoals wij in
de prehistorie leefden, lijken veel van
de oude gebruiken en gewoonten
bewaard gebleven die bij ons al
duizenden jaren verdwenen zijn.
Bij dat soort stammen kunnen we

Foto door Esmee de Kreij

technieken en gewoonten nog in de
praktijk zien, wat natuurlijk mateloos
interessant en leerzaam is!
Maar in een andere streek, en een
ander werelddeel, hóeft het natuurlijk
niet hetzelfde gegaan te zijn als hier.
Heel waarschijnlijk is dat ook niet.
Dus wat we tot nu toe hebben kunnen
opmaken is een aaneenschakeling
van suggestieve aannames waarvan
we hopen dat ze waar zijn en we het
goed hebben geïnterpreteerd. Maar
niet álles was onduidelijk. Eigenlijk is
er bijzonder veel ook wél bewaard
gebleven.
Aan de hand van uitgebreide
rotsschilderingen hebben we kunnen
zien dat er allerlei gewoonten en
gebruiken waren rondom de jacht om
die succesvol te laten zijn. Mannen
verzamelden zich voorafgaand aan
een jacht rondom een sjamaan om
de zegening en het zicht van het
bejaagde dier te krijgen. Er werd
naar het dier gereisd in de geest, om
alvast te zien waar het zich bevond.
Er waren ceremonieën rondom
geboorte, verbinding, het krijgen van
kinderen, bepaalde leeftijd stadia,
dood. Dat hebben we allemaal
kunnen zien in rotsschilderingen
die zijn achtergebleven en die het
verhaal vertellen van een beschaving
tienduizenden jaren geleden die aan
de basis ligt van wie wij nu zijn.
Het waren geen achterlijke mensen,
het waren mensen die de wereld
bezagen vanuit de kracht van de
natuur. Die zichzelf nog als onderdeel
zagen van de natuur en eerbied
hadden voor de kracht van de aarde.
Wat we vooral veel terugzien in wat er
is opgegraven, is dat er met eerbied
en respect natuurverschijnselen
werden geëerd. Dat er veel offers
werden gebracht, waarschijnlijk om
de natuur te kunnen beïnvloeden.
Milder te laten zijn, voor een goede
oogt, gezondheid, en dat soort
dingen. Er zijn heel veel aardewerken
potten met zaden en eten
teruggevonden op plekken die niet
logisch zijn voor opslag.

Er zijn ook kettingen gevonden die
op een bepaalde manier en met
bepaalde kralen zijn gemaakt. Er zijn
staven van ijzer gevonden waarvan
wordt gedacht dat het magische
staven van seidkona waren. Degenen
die magie bezaten en er mee konden
werken.
Maar in duizenden jaren vooruitgang
veranderde er veel. Mensen leerden
om eten te verbouwen, dieren te
temmen en op 1 plek te blijven en
daar te kunnen overleven.
Er kwam beschaving en dat
veranderde veel. Ook de manier
waarop magie en spiritualiteit werd
beleefd.

Hekserij vanaf de 15e eeuw

Waar de magie voor het einde van
de 15e eeuw vooral gewoon een
onderdeel van het leven was, werd
het in de middeleeuwen gezien
als een beroep. De heks was de
genezer die je kon consulteren, die
je kon vragen om magie voor je uit
te voeren. Vanaf het eind van de
Middeleeuwen werden mannen en
vrouwen met dit beroep opgejaagd
en vervolgd om hun levenswijze. Ze
werden berecht en terechtgesteld,
meestal op gruwelijke wijze en vaak
met de dood tot gevolg.
Je mocht geen heks meer zijn, omdat
dat anders was dan de gevestigde
orde. Was je een heks en geen
christen, dan had je geen recht op
leven.

Sindsdien wordt hekserij
afgeschilderd als negatief,
zwart, duivels. Het zouden
met name vrouwen zijn die
aan hekserij doen en ze
zouden met name anderen
betoveren.

Deze periode van vervolging heeft
lang geduurd, dus het is ook niet
verwonderlijk dat we heksen nu nog
steeds zien als negatief. Dat is wat
onze voorouders (nog helemaal niet
zo lang geleden) hebben geleerd!
In Europa is de wet tegen hekserij
helemaal niet zo heel lang pas uit het
wetboek geschrapt. In NL pas rond
1894! Je kon weliswaar niet meer ter
dood worden veroordeeld als je van
hekserij werd beschuldigd, maar je
kon er wel voor de gevangenis in. Het
was tot dan verboden!
Vanuit de Middeleeuwen komt ook
het beeld dat hekserij met name een
beroep is voor de gemeenschap. Dat
heksen kruidenmannen en vrouwen
zijn die aan de rand van de stad
o het dorp wonen. Het hele stuk
sjamanistische hekserij is verdwenen
uit het beeld.
Hekserij na de heksenvervolgingen
Na de heksenvervolgingen en de
wetten tegen hekserij leek hekserij
verdwenen. Maar onderdelen van
hekserij werden nog wél openlijk
beleefd. Er waren seances waar spirits
werden opgeroepen in groepen,
er waren magische ordes waarin
allerlei rituelen werden uitgevoerd,
in de gouden eeuw maar ook later
was occultisme iets dat veel werd
gebezigd in de kringen van de
gegoede burgerij.
Maar het werd geen hekserij
genoemd. Hekserij leek een stille
dood gestorven te zijn, het was
ondergedoken en werd niet meer
openlijk beleefd.

Hekserij in de jaren ‘50

In 1951 werd als laatste land in Europa,
in Groot-Brittannië de wet tegen
hekserij opgeheven. Gardner sprong
daar gretig op in door zijn boek over
Wicca, een moderne beleving van
hekserij, te publiceren.
Dat werd natuurlijk direct opgepikt en
moderne hekserij was geboren.
Wat Gardner heeft gedaan is eigenlijk
heel slim. Hij heeft over de hele wereld
gereisd en heeft in diverse landen les
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gehad van verschillende magiërs,
heksen, heksenkringen, en heeft
overal uit gehaald wat hij interessant
vond. Daar heeft hij een persoonlijke
mengelmoes van gemaakt, die hij
Wicca noemde.
Omdat hij precies op het moment
kwam dat er aandacht was voor
hekserij, en precies op het moment
dat media in opkomst was, werd dat
massaal opgepikt.
Wicca is niet historisch te maatstaven.
Het heeft van verschillende historische
stromingen onderdelen. Aan het
ritueel van Wicca zie je duidelijk dat
Gardner bij Alistair Crowley in de leer
is geweest. Het standaard ritueel van
Wicca heeft veel weg van de rituelen
van magische ordes. Waarbij diverse
cirkels worden getrokken, gewijd,
betoverd, windrichtingen, elementen
en goden worden aangeroepen. Het
heeft ongeveer 7 stappen voordat er
daadwerkelijk met het ritueel wordt
begonnen.
Wicca geeft ook veel aandacht
aan goden en godinnen, waar in
de hekserij van de Middeleeuwen
niet mee werd gewerkt, maar in het
heidendom van daarvoor weer wel.
Wicca viert seizoensfeesten die
bestaan uit zonnefeesten en
landbouwfeesten, waar in de hekserij
daarvoor vaak maar bij 1 van de 2
sets feesten werd stilgestaan.

lijkt te worden op de hekserij van
daarvoor. Want Wicca is een
moderne interpretatie, maar wat was
er daarvóór?
Dat is de vraag die steeds meer
heksen zich stellen. Nu ben ik natuurlijk
iemand die opleidingen geeft in de
traditionele hekserij en mensen leer
om naar de oorsprong van iets te
kijken, op zoek te gaan naar je eigen
oerkracht en oorsprong, te duiken in je
familiegeschiedenis en je voorouders
te leren kennen, je te verbinden met
het land en te zoeken naar de mythen
en legenden daarvan, en de tradities.
Maar als ik om me heen kijk zie ik dat
er nu véél meer heksen zijn die zich
daar mee bezighouden, wat ik in de
jaren ‘90 nog haast niet zag.

Hekserij na de eeuwwisseling – Nu

Wicca is jarenlang beschouwd als de
nieuwe vorm van hekserij. Het is zó
populair geworden dat als je nu zegt
dat je een heks bent, er eigenlijk gelijk
wordt verbeterd door de toehoorder:
oh, je bent een Wicca!
Hekserij werd populair in de jaren ‘70
en ebde daarna weer weg. Tot eind
jaren ‘90/’00 toen had het ineens
weer een opleving, zoals nu ook weer
gebeurt!
Je zou haast zeggen dat het nu
elke 20 jaar een piek lijkt te hebben.
Maar wat ik nu vooral merk is dat er
verder wordt gekeken dan Wicca
en er steeds meer teruggekeken

Door Lunadea
Schrijfster, inspirator en
docent op het gebied van
hekserij

Hoodoo,
een manier van leven en doen

Door Victoria Manzon

Ik zal me voorstellen, ik ben Vic en
ik ben hoodoo en new Orleans
voodoo opnieuw tegengekomen in
de USA, waar ik er meer over leerde.
In Nederland was ik met hoodoo in
aanraking gekomen en eigenlijk heeft
mijn verblijf in de USA me richting
gegeven en doordat ik mensen
tegenkwam die het beoefenden ben
ik een opleiding gaan volgen.

Het past bij me. Hoodoo is een
overlevings traditie, omgaan
met de moeilijkheden die
op je pad komen. Het gaf
en geeft mij verlichting en
sturing in mijn alledaagse
leven.
Ik werk ook met de Orishas en mijn
favoriete Orisha’s zijn Yemaya en
Oshun die een belangrijk deel uit
maken van mijn leven. Overal kwam
ik de orishas tegen in de vorm van
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signalen; een buurvrouw die me
schelpen bracht van de zee aan
de andere kant van de USA, als ik
aan het winkelen was zag ik een
mooie zeemeermin met een mooie
spreuk die ik nog steeds in mijn huis
heb hangen en meer van dat soort
van toevalligheden. Toen ik bij de
Niagara Falls stond en de kracht van
het water zag en voelde en opeens
een gele glans zag, zag ik het als de
weerspiegeling van het water. Toen ik
dat vertelde aan mijn medeleerlingen
van de universiteit zei de lerares…
ze roepen je. De orishas. Dat was het
begin.

Hoe ik bij hoodoo ben
gekomen?

Het was op een van die avonden…
met een van mijn buren die vaak op
de veranda zat in Amerika op haar

schommelstoel en zachtjes zong, ik
vroeg wat zing je? Oh, zei ze, liederen
van mijn voorouders die naar de US
zijn gebracht. Oh, zei ik, wel een mooi
gebaar. Vaak zaten we ’s avonds
in de warme zomers op de veranda
voor het huis, het leek net alsof ik in
een film zat. Ze vroeg mij, eer jij je
voorouders? Ik zei, nou ik heb een
foto van ze en brand een kaars. Ze
zei wij doen dat ook, onze traditie is
daarop gebaseerd. Ze vertelde dat
haar voorouders voodoo en hoodoo
praktiseren en voorouderverering
een groot, zo niet het belangrijkste
onderdeel was en is.
Ze keek me aan en zei, je mist je vader
Don’t ya..ik was verbaasd en nam
een slok van mijn sweet tea en zei, ja
ik mis hem. Maar sweetie, zei ze, hij is
vlakbij en altijd daar dat weet je toch?
Ik werd stil, was dat maar zo, zei ik. Ze
zei, kom eens mee naar binnen, en
ze liet mij haar witte voorouder altaar
zien en ze zei, maak een mooie plek
voor je voorouders, jij bent hun bloed
en zij zijn jouw bloed, hoe dan ook.
Ze zijn er, het is je DNA hoe ver dan
ook. Ze lopen met je mee om je te
begeleiden en te steunen alleen je
moet ervoor open staan. Ik heb toen
ook ene plek gemaakt en het voelde
goed, nu waren ze bij me. Naar het
graf kon ik niet meer ik woonde toen
6500 KM verder en nog herinner ik
me die avonden en soms, mis ik ze
intens…het was en is pure magie.
Háár woorden galmen nog door mijn
hoofd als een zacht liedje op een
zomerse avond.
Maar wat is hoodoo nu eigenlijk?
Hoodoo is een vorm van magie. Deze
stamt oorspronkelijk uit West-Afrika
en heeft zich via de Trans-Atlantische
slavenhandel van de 17e tot de 19e
eeuw over het Caraïbisch gebied
en de Verenigde Staten verspreid.
Hier heeft het Indiaanse en Europese
elementen overgenomen. Door de
Yoruba die in West-Afrika leven wordt
hoodoo jùjú genoemd. Het mooie
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van hoodoo is dat je je eigen insteek
eraan kan geven, het kan mengen
met jouw stroming waar je woont.
Je kunt gewoon de planten die in je
buurt groeien gebruiken en kruiden in
je tuin en in je huis. Dagelijkse dingen
kun je gebruiken in zoveel soorten
magie, bij het tastbaar maken van
een wens, het visualiseren wat je wilt
zoals meer rust of misschien meer
geld. De mensen waren creatief en
zochten naar manieren om magie te
beoefenen zoals de sweet jar, maar
ook de vloek. Er is zelfs een rechtszaak
geweest in de vorige eeuw waar
een slaaf werd beschuldigd dat hij
zijn meester had vervloekt door een
vreemd buideltje in de slaapkamer te
leggen waarna de meester ziek werd.
Of was dat toeval?
Hoodoo wordt vaak verward met
voodoo en beide termen worden
vaak door elkaar gebruikt. Voodoo en
hoodoo zijn wel aan elkaar verwant,
aanbidden gedeeltelijk dezelfde
goden en geesten en beiden hebben
ook een gezamenlijke manier van
magie beoefenen .Er is echter een
duidelijk verschil: Voodoo is een religie
waarbij priesters en priesteressen de
belangrijkste rituelen uitvoeren en ook
zij alleen dat mogen, terwijl hoodoo
een vorm van magie is zonder een
duidelijke religieuze achtergrond.
Hoodoo kan iedereen beoefenen
gewoon in hun eigen huis en er wordt
geen gebruik gemaakt van een
tempel of kerk. Er zijn echter hoodoo
beoefenaars zijn die een christelijke
achtergrond hebben en het met
elkaar combineren.

Hoodoo en hekserij

Er wordt wel eens gevraagd of ze
hetzelfde zijn, ik denk van wel, hoodoo
is een manier van hekserij, een manier
om je leven te beïnvloeden en het
wat beter te maken of misschien wel
iets meer controle en tastbaarheid.
Bijvoorbeeld als je een moeilijk
examen moet maken dat je een kaars
maakt voor succes en zo een steuntje
in de rug hebt. Maar ook om jezelf te

beschermen tegen negativiteit, waar
je ook bent. Dat is vaak lastig als het
op je werk is. Je hebt het geld nodig
en tegenwoordig kan je niet zomaar
weg gaan. Maar wat kan hoodoo
dan doen? Gewone kruiden uit je
keukenkastje kun je gebruiken om je
te weren, kruidnagels zijn goed tegen
roddel en kwaadsprekerij, anijsster
werkt goed tegen het kwaad. Dat
kan van alles zijn, een moeilijke baas,
een lastige buur, een ex die dwarsligt,
noem maar op. Wat je kan doen is
een kaars branden en de kaars zalven
met kruidnagelolie, anijsster er bij
leggen met jouw intentie. Maar ook
laurier is een goede beschermer en ik
gebruik het ook bij bv. succes kaarsen
en justice spells. Iedereen kent kaneel
en het is een oud kruid, het werd al
gebruikt in het oude Egypte bij het
mummificatie proces om het lichaam
beter te bewaren. Maar het is ook
een specerij voor bescherming, liefde
en geluk, dus erg handig om in huis
te hebben en je hoeft niet meteen
naar een dure spirituele winkel. Het
mooie van hoodoo is, dat het zich
aanpast aan waar men is en aan wat
er voor handen is. Juist omdat het
een overlevings volksmagie is, want
er waren geen spirituele winkeltjes
met vage spulletjes, er was geen
online shop. Men gebruikte de dingen
die men vond, kruiden, specerijen,
knollen, aarde, etenswaar. Dat werd
gebruikt in diverse soorten van magie.

Hoodoo en religie

Hoodoo is geen religie maar het
heeft wel kenmerken of elementen
van een religie in zich, zoals heiligen
en Orisha. Toen de slaven op de
plantages werkten konden ze niet hun
eigen religie, wat vaak een vorm van
voodoo was, praktiseren en moesten
ze zich aanpassen. Zo kwamen
er Roomse heiligen die werden
aangeroepen voor bepaalde zaken,
zoals Joseph voor je huis en gezin,
maar ook Yemaya de Godin van de
zee als je bescherming wilde hebben
voor je kinderen.

illustratie door Debbie star

De Orishas kan je vergelijken met de
engelen in het christendom die als het
ware de boodschappers zijn naar de
oppergod of schepper. Een voorbeeld
is Yemaya / Yemalia / Yemalla: Spirit
of Motherhood, the Ocean, and the
Moon Our Lady of Regla , Mary, Star
of the Sea (Stella Maris). Ze heeft vele
namen en er wordt ook gezegd dat
Yemaya eigenlijk de Godin Isis is en
eigenlijk in vele geloven en tradities
aanwezig is.
Het maakt niet uit wat je doet of bent.
Ik geloof dat alles 1 is, alleen soms wat
anders uitgelegd.

Ik vond mijn tijd in Amerika
heel interessant qua cultuur.
Er waren veel verschillende
mensen zoals Afro Amerikaans,
Aziatisch, joods christelijk etc.
Op de school leerden de kinderen
over allerlei culturen en er werd
zelfs een slaven lied gezongen
“Follow the drinking gourd om
stil te staan bij die tijd. Ook
werd Harriet Tubman gesproken
een belangrijke in hoodoo
geschiedenis…maar daar heb ik
het een ander keer over.
Vic

van de Kelten komt het verhaal dat de geesten
van kinderen die bij de geboorte stierven,

madeliefjes over de aarde uitstrooiden

om hun bedroefde ouders een beetje op te steunen.

In sommige delen van Engeland werd het dan
ook als een slecht voorteken gezien als je op een
madeliefje trapte, en nog gevaarlijker was het
om een plantje uit te graven, want dat zou dan

kinderen niet voorspoedig

betekenen dat je
zouden opgroeien.

De Inuit hebben een legende

noorderlicht

waarbij het
gevangen werd in steen. Een
dappere Inuit man wilde het
noorderlicht bevrijden en stak
met zijn speer in de steen. Het
licht werd inderdaad bevrijd en

stralen
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kon weer
, maar
een klein beetje bleef achter in
de steen die wij nu labradoriet
noemen.
foto door Atelier Dornroschen

Stenen

Labradoriet en Maansteen
Door Marjolein

Vanwege hun mooie kleurspel zijn
maansteen en labradoriet erg populair
onder liefhebbers van stenen. Beide
stenen horen tot de veldspaat-groep.
Veldspaten zijn een belangrijke groep
mineralen
die
gesteentevormend
kunnen zijn. Ze vormen een groot deel
van de gesteentes in de aardkorst.
Veldspaat is een aluminium silicaat.
Dat wil zeggen dat aan ieder silicium
atoom vier zuurstof atomen zitten
in de vorm van een tetraëder.
Meer specifiek zijn deze tetraëders
ook nog eens driedimensionaal
gerangschikt, dat maakt veldspaat
een tectosilicaat. Meestal worden
de veldspaten verdeeld in twee
groepen, de alkaliveldspaten en de
plagioklaasveldspaten.
– De alkaliveldspaten hebben in
hun chemische samenstelling naast
aluminium en de siliciumtetraëders ook
natrium en kalium. Dit is de groep die
loopt van orthoklaas tot albiet.
–
De
plagioklaasveldspaten
hebben naast het aluminium en de
siliciumtetraëders natrium en calcium.
Dit is de groep van albiet tot anorthiet.
Hier hoort ook oligoklaas en labradoriet
bij.
Albiet is een natriumveldspaat en daar
ligt de overgang tussen beide groepen.
Orthoklaas is een kaliumveldspaat en
anorthiet is een calciumveldspaat.
Zij vormen beide uitersten van de
veldspatengroep. Daarbinnen komen
diverse mengvormen voor. Dat maakt
veldspaat een vrij ingewikkelde groep.
Zelfs de kristalstructuur is niet voor alle
veldspaten gelijk, die is of monoklien of
triklien.
Maansteen en labradoriet zijn dus
beide
veldspaten.
Labradoriet
hoort bij de plagioklaasveldspaten.
In feite is labradoriet een anorthiet
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(calciumhoudende veldspaat) met
een kleiner deel natrium (albiet).
Volgens
mineralogische
‘regels’
moet labradoriet tussen de 50 en de
70 procent calcium bevatten om
labradoriet te mogen heten. Het heeft
een bepaalde lamelordening die onder
meer bepaald wordt door de manier
waarop en snelheid waarmee het
gesteente ooit is gestold. Bij labradoriet
liggen de lamellen mooi parallel naast
elkaar en dat zorgt voor de mooie
kenmerkende
labradorietglans.
Labradoriet is genoemd naar het
schiereiland Labrador in Canada
waar deze steen voor het eerst van
beschreven is. Tegenwoordig komt
bijna alle labradoriet die je tegenkomt
uit Madagaskar, waar het in dikke
pakketten voorkomt. Spectroliet is
een naam voor labradoriet uit Finland
met een heel uitgebreid en sterk
iridiscerend kleurenpalet, maar is geen
officieel erkende mineralennaam. De
Inuit hebben een legende waarbij
het noorderlicht gevangen werd in
steen. Een dappere Inuit man wilde
het noorderlicht bevrijden en stak met
zijn speer in de steen. Het licht werd
inderdaad bevrijd en kon weer stralen,
maar een klein beetje bleef achter in
de steen die wij nu labradoriet noemen.
De Inuit noemden deze steen ook wel
vuur-steen vanwege de mooie kleuren
en gebruikten het in gemalen vorm als
geneesmiddel.
‘Gewone’ maansteen is albiet. Albietmaansteen is de rood-bruin-witgrijze
variant van maansteen en heeft
een zijde-achtige glans maar mist
de typische regenboogkleuren die
maansteen soms heeft. Het wordt
tot de alkaliveldspaten gerekend.
Peristeriet is ook een naam die aan
albiet-maansteen gegeven wordt.
Deze heeft dan vaak wel weer een
heel mooi kleurenspel. Peristeriet

komt onder meer uit Afrika, Canada,
Amerika, Noorwegen en China.
De bekende Indiase of Sri Lankaanse
zogenaamde regenboogmaansteen
die je veel in de handel ziet is ook een
alkaliveldspaat, maar een mengvorm
van orthoklaas en albiet (Spencer 1930).
Deze regenboogmaansteen bevat
dus kalium en natrium waar gewone
maansteen alleen natrium bevat. Deze
regenboogmaansteen heeft geen
parallelle lamellen, maar lensvormige
lamellen. Daardoor heeft maansteen
minder de schittering die labradoriet
en peristeriet heeft, maar een diepere,
meer opaalachtige en ogenschijnlijk
meer doorzichtige glans. Volgens een
hindoe legende werd maansteen
gevormd door de lichtstralen van
de maan. In India is maansteen
het symbool van liefde en wordt
traditioneel vaak als huwelijksgeschenk
gegeven. De Romeinen en de Grieken
kenden de maansteen ook al als
bijzondere steen en dachten dat de
stenen geboren waren uit het licht van
de maan. Ze koppelden de steen aan
hun maangodinnen Selene, Hekate
en Artemis. Een wat minder bekende
naam voor maansteen is ook wel
hekatoliet, genoemd naar Hekate.
De regenboogmaansteen is de meest
gewilde vorm van maansteen en
de beste kwaliteit komt uit Sri Lanka,
uit Meetiyagoda. Daar zitten mijnen
waar kaolien klei gewonnen wordt
uit de verweerde veldspaat. Maar
ook heeft men daar de grootste ader
van regenboogmaansteen die er is
gevonden in pegmatietgesteente.
Deze ader is al in 1906 ontdekt. De
maansteen wordt met de hand
gewonnen op een diepte van 26 – 30
meter. Er zijn zo’n 10 mijnen daar waar
de maansteen uitkomt.
Het glanseffect in maansteen noemen
we adularescentie ofwel Schillereffect. Dit wordt veroorzaakt door de
rangschikking van de verschillende
albiet en orthoklaas deeltjes en de
breking van het licht daarop. De
meest gewaardeerde en waardevolle
vorm is een nagenoeg kleurloze matrix
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(moedergesteente) met erg sterke
adularescentie.
Conclusie…. labradoriet en maansteen
horen tot dezelfde ‘stenenfamilie’,
namelijk de veldspaten. Maar beide
behoren tot een andere tak van
de groep (in chemisch opzicht).
Regenboogmaansteen wordt dan wel
soms witte labradoriet genoemd, maar
is chemisch gezien geen labradoriet.
Tussen gewone maansteen, peristeriet
en regenboogmaansteen zit een klein
chemisch verschil, maar zijn allemaal
alkaliveldspaten, waar labradoriet een
plagioklaasveldspaat is. Tegenwoordig
wordt in de handel de naam
maansteen gegeven aan bijna alle
veldspaten die na het polijsten een
mooie zijdeachtige glans vertonen.
Denk aan zwarte maansteen, garniriet
maansteen en perzik maansteen.
Larvikiet, een ander lid van de
veldspaat familie, wordt soms verkocht
als grijze labradoriet. Larvikiet komt uit
Noorwegen en heeft dezelfde glans
en structuur als labradoriet, maar dan
zonder het mooie blauw-groen-paarse
kleurspel. Soms wordt opaliet (opaline)
verkocht onder de naam maansteen,
maar dat is het niet. Opaliet is manmade glas met een regenboogkleur.

Dan is er nog de metafysische kant
van deze mooie stenen. Ik zelf
geloof niet in kant en klare lijstjes met
voorgeschreven werkingen van stenen
in boeken of op websites. Een steen is
net als alles om ons heen materie met
een bepaalde energie. Ja, alles heeft
energie. Alles is opgebouwd uit atomen
die op hun beurt weer moleculen
vormen (soms, er bestaan ook stoffen
die zijn opgebouwd uit allemaal
dezelfde
atomen).
De
snelheid
van de beweging van de atomen
bepaalt of iets een gas, vloeistof of
vaste stof is. Dit noemen we ook wel
de aggregatietoestand. Hoe warmer
een stof is, hoe sneller de moleculen
bewegen. Alles wat je om je heen ziet
als vaste stoffen heeft vast kristalrooster
volgens welke de moleculen in die stof
zich geordend hebben. In een vloeistof
of een gas hebben de moleculen
zich niet op een vaste plek geordend
volgens een kristalrooster en hebben
als het ware ruimte om te bewegen.
In mineralen, vaste stoffen dus,
vormen deze moleculen dus een vast
kristalrooster wat per soort kenmerkend
is. Alle kwartsen hebben bijvoorbeeld
eenzelfde kristalrooster, alle fluorieten
een ander kristalrooster. Dit bepaalt
mede de vorm van een kristal. Voor
wie zich hier mee bezig houdt, dit
atomair en moleculair niveau is waar

de energie van een kristal vandaan
komt. Het kristalrooster staat vast en
kan niet zo maar veranderen. Hooguit
door zeer extreme invloeden als erg
hoge temperaturen, hoge druk of
radioactieve straling. Wat een steen
voor iemand kan betekenen is mijns
inziens iets persoonlijks tussen jou, de
steen en het moment. Ieder mens
is uniek en resoneert op een unieke
manier met de wereld om hem of haar
heen. Voel jij iets bij een bepaalde
steen, dan is dat wat de steen voor jou
op dat bepaalde moment betekent.
Morgen, volgende week of volgend
jaar kan dat anders zijn. En diezelfde
steen kan ook voor een ander
persoon op datzelfde moment anders
aanvoelen omdat die persoon een
andere resonantie heeft met de steen.
Verwacht van mij in deze artikelen
dus geen voorgestelde (of erger nog,
voorgeschreven) werking. Vertrouw
daarbij op je eigen intuïtie en gevoel!

Midzomer
Door Marjolein

Het wilde wijven festival op Terschelling is waar 100 vrouwen bij elkaar
komen. Ze willen re-connecten met hun hogere zelf en met elkaar.
Lichtwerkers en hen die ernaar streven om in hun eigen licht te gaan
staan.
Twee jaar terug op het Wilde Wiven festival:
Het ritueel begint met een shamanka,
die een cirkel trekt en bescherming aanroept.
De energie die daarna het hele weekend voelbaar is,
is overweldigend positief en heerlijk om in te zijn.
In dit fairyland wordt er heerlijk gegeten, gedanst en geleerd.
De natuur krijgt steeds meer de overhand in het weekend.
De levensboom wordt volgehangen met wensen voor de wereld, voor
jezelf...
In de avond dansen we vol vuur,
maken muziek en vertellen verhalen van de levensboom
Het bewustzijnsniveau stijgt en we delen elkaars informatie.
De workshops brengen steeds meer verdieping.
De rode tent is de tent van de hoedsters, waar je kunt ontspannen.
De afsluiting is een ceremonie van de shamanka,
De windrichtingen en de cirkel worden in dankbaarheid losgelaten.
Als bonus krijgen we wat extra magie mee naar huis.
Nog 3 volle dagen het liefdesgevoel van de groep,
de energie van ons allen, onze verbinding met elkaar.
Nog steeds heb ik die sprankels in mijn lichaam:
Wat ben ik een tof wijf! Ik hou van mezelf!

Martine Windig (1 van de Wilde Wiven)
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Midzomer is historisch gezien een
belangrijk moment in het jaar voor
mensen hier in Europa. In vrijwel ieder
Europees land bestaan feesten,
gebruiken en folklore rondom midzomer.
Een andere naam voor midzomer is
ook wel de zomerzonnewende. Rond
21 juni is het op ons noordelijk halfrond
het langst licht van het hele jaar. Het
woord zonnewende of solstice komt
van het Latijnse solstitium, wat stilstand
betekent. Bij de zomerzonnewende lijkt
de zon vanaf de aarde gezien op het
meest noordelijke punt te staan, recht
boven de Kreeftskeerkring. Vanaf dat
moment keert of wendt de zon optisch
gezien en gaat weer zuidelijk reizen
(niet werkelijk natuurlijk, maar vanaf ons
aardse oogpunt) en worden de dagen
weer korter en de nachten langer op
het noordelijk halfrond. In Nederland
en België vind de zomerzonnewende
van 2019 plaats op precies 21 juni om
17.54 uur.
Druïden noemen midzomer Alban
Hefin en in het moderne paganisme
kom je ook de benaming Litha veel
tegen. De naam litha komt van de
namen die de Angelsaksische monnik

illustratie door Debbie star

Bede beschreef voor de maanden
juni en juli. Juni was ‘se Ærra Liþa’, de
vroege litha maand of voor litha, en
juli was ‘se Æfterra Liþa’, de late litha
maand of na litha. Onze benaming juni
komt van de Romeinse godin Juno. De
Romeinen vierden op 24 juni het feest
van de lot - en geluksgodin Fortuna.
Wanneer we duiken in de heidense
feesten rondom midzomer is het
lastig om daadwerkelijke bronnen
te vinden die ons vertellen hoe de
mensen vroeger, in de pre-christelijke
tijd, midzomer vierden. We weten wel
dat midzomerfeesten al eeuwenlang
belangrijk zijn en gevierd worden.
Vooral uit Scandinavië is toch vrij veel
bekend over hoe bijvoorbeeld de
Vikingen midzomer zagen en vierden.
Ook zijn er geschriften van kerken en
stadsbesturen die midzomerfeesten
wegzetten als ‘heidense feesten’
en ze daarom her en der verboden
hebben in het verleden. Maar de
meeste gebruiken rondom midzomer
zijn hoogstwaarschijnlijk gekerstend en
worden gekoppeld aan Johannes de
Doper. Iedere katholieke heilige heeft
zijn of haar eigen naam-of feestdag
en die van Johannes de Doper valt
op 24 juni, St Jansdag. In veel landen
in Europa worden midzomerfeesten
daarom ook niet op 21 juni, maar op
24 juni gevierd. Als we kijken naar de

christelijke symboliek die hierachter zit,
dan zien we daar met een beetje goed
kijken een hoop natuursymboliek in
terug waarvan het heel goed mogelijk
is dat deze uit een vroegere tijd dan het
christendom stamt. De belangrijkste
figuur in het Nieuwe Testament is
Jezus. Jezus staat symbool voor het
licht dat terugkeert naar de aarde en
de mensen. Jezus zou zijn geboren,
volgens de bijbel, op 25 december,
dicht bij het feest dat heidenen Joel,
Yule of midwinter noemen. Feest van
de terugkeer van het licht. Maar om
licht te kunnen laten terugkeren moet
het natuurlijk eerst donker worden.
Johannes de Doper is volgens de Bijbel
een half jaar voor Jezus geboren, op
24 juni. In de bijbel staat geschreven
dat hij heeft gezegd dat hij, Johannes,
niet de Messias was en dat hij kleiner
zou moeten worden zodat Jezus groter
kan worden. Op deze manier werd
Johannes de Doper de tegenhanger
in het christelijke jaar van Jezus. Waar
Jezus geboorte plaatsvond rond
midwinter en de ontvangenis van
Maria volgens de bijbel rond de lente
equinox op 25 maart plaatsvond, werd
Johannes geboren rond midzomer en
vond zijn verwekking plaats rond de
herfstequinox op 24 september. Op
deze manier zijn Jezus en Johannes
de perfecte tegenhangers in het
zonnejaar en staan beide symbool
voor het komen en gaan van het licht.
Hierin zien we eenzelfde symboliek als
we in veel paganistische verhalen en
mythologieën zien waarin anderen de
plek van deze twee mannen innemen
en het licht en de duisternis, de zomer
en de winter vertegenwoordigen.
Aangezien tegenwoordig algemeen
aanvaard is dat Jezus niet in december
is geboren, zouden we kunnen denken
dat deze symboliek terug te voeren
is op een oudere symboliek die een
christelijke betekenis moest krijgen.
De heidense symboliek van zomer
en winter die elkaar ieder jaar weer
verslaan en opvolgen. Koning Eik en
Koning Hulst, de onderwereld en de
wereld van de levenden, donker en
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licht, koud en warm, dood en leven,
etc.
Zoals gezegd is midzomer in veel
landen binnen en buiten Europa een
belangrijke dag. In Europa wordt
vooral in Scandinavië en de Baltische
staten midzomer uitgebreid gevierd.
In de meeste landen in Europa vinden
deze feesten dus niet plaats op 21 juni,
de officiële zonnewendedag, maar
op de 24e, de dag van Johannes
de Doper. Veel van de gebruiken
rondom midzomer hebben echter
hun wortels in de oudere, heidense
geschiedenis van Europa. In Zweden
is het gebruikelijk om met midzomer
een meiboom (midsommarstång)
op te zetten, in tegenstelling tot de
Germaanse landen waar dit op 1 mei
gebeurt. De heidense achtergrond
van de meiboom heb ik uitgelegd in
de vorige editie van Eik en Blad (Ostara
2019) in het artikel over Beltane.
Een ander wijdverbreid gebruik is het
branden van midzomer vuren. In bijna
alle landen waar midzomer gevierd
werd of wordt is het aansteken van
grote vuren, vaak op heuvels, een
belangrijke manier om midzomer te
vieren. Rondom deze vuren wordt
gedanst, gegeten en gezongen. In zijn
boek ‘Deutsche Mythologie’ beschrijft
Jacob Grimm het gebruik om een
wagenwiel in brand te zetten en deze
van een heuvel te laten rollen. Dit
gebruik is in sommige gebieden ook
bekend van Ostara.
Midzomer was ook de dag waarop
veel kruiden op hun hoogtepunt
waren waar het gaat om magie en
geneeskracht, aldus de folklore uit
onder meer Engeland, Duitsland,
Denemarken en Zweden. Traditioneel
gezien is dit dan ook de dag waarop
veel kruiden geplukt moesten worden
om ze de rest van het jaar te kunnen
gebruiken in magische, beschermende
en geneeskrachtige middelen. Vooral
St Janskruid (St Jan is St Johannes),
duizendblad en bijvoet waren bijzonder
magische kruiden voor midzomer. St

Janskruid (Hypericum perforatum)
bloeit meestal net rond midzomer en
werd traditioneel op 24 juni geplukt en
boven deuren van huizen en stallen
gehangen ter bescherming. Iedereen
die met kruiden werkt weet dat als je de
bloemen in olie zet, deze olie helemaal
rood kleurt. Dit zou de kleur zijn van
het bloed van Johannes de Doper na
zijn onthoofding. De middeleeuwse
Orde
van
de
Hospitaalridders
(Johannieter Orde, genoemd naar….
juist), gebruikten deze St Jansolie om
wonden te genezen van mensen die
op kruistocht gewond waren geraakt.
Duizendblad (Achillea millefolium)
werd met midzomer gebrand om
kwade magie af te weren. Johannes
de Doper zou een riem van bijvoet
(Artemisia vulgaris) hebben gedragen
in de woestijn om hem te behoeden
voor uitputting. Geplukt op de
dag van St Johannes zou bijvoet
beschermen tegen allerlei kwaad en
zwarte magie. Een kroon gemaakt van
bijvoet beschermde de drager tegen
bezetenheid door het kwaad. De
oude benaming St Janskruiden duidt
niet alleen op het kruid Hypericum
perforatum wat we tegenwoordig St
Janskruid noemen, maar op meerdere
kruiden die rondom midzomer bloeiden.

Alle bloeiende kruiden en bloemen
werden gebruikt in bossen bloemen,
kransen, hoofdtooien en andere
versierselen bij de midzomerfeesten.
Aan al deze St Janskruiden werd een
erg sterke en soms magische werking
toegeschreven.
Ook worden in Scandinavië bronnen
versierd met bloemen met midzomer.
De gekerstende verklaring voor dit
gebruik is dat het herinnert aan hoe
Johannes mensen (waaronder Jezus)
doopte in de rivier de Jordaan, maar
het gebruik van het eren en versieren
van bronnen is ouder dan dit en had
een belangrijke plek in verschillende
natuurreligies.
De nacht voor midzomer is een
magische nacht. Shakespeare vond
hierin inspiratie voor zijn magische
‘Midsummer Night’s Dream’, maar ook
in andere verhalen vinden we dit terug.
Als je in een steencirkel gaat zitten deze
nacht heb je kans om een ‘fae’ te zien,
als je de Ieren mag geloven. Volgens
de Zweden kunnen meisjes zeven (of
negen) verschillende bloemen plukken
en onder hun kussen leggen deze
nacht, dan zullen ze dromen van hun
toekomstige geliefde. In IJsland konden
koeien en paarden met midzomer

praten en werden zeehonden ineens
mensen. Je wassen met de dauw van
de ochtend van midzomer of er zelfs
doorheen rollen is ook in veel NoordEuropese landen een bekend gebruik.
Hier in Nederland kennen we natuurlijk
allemaal het ‘dauwtrappen’ met
Hemelvaart, wat ook teruggaat op de
oude folklore rondom ochtenddauw
en de werking daarvan.
Stonehenge
is
tegenwoordig
de meest populaire plek om de
zomerzonnewende te vieren. Op de
ochtend van 21 juni komen duizenden
mensen bijeen om de zon op te zien
komen net boven de zogenaamde
‘Heel Stone’. Stonehenge zou precies
zo gebouwd zijn dat de zon op de
langste dag precies het midden van
de cirkel belicht als hij boven de Heel
Stone opkomt en daarom is het idee
dat de prehistorische mens al lang het
belang kende van deze dag. Maar
klopt dit wel? De zon komt namelijk niet
precies boven de Heel Stone op, maar
iets er naast. En berekeningen vertellen
ons dat sinds Stonehenge is gebouwd
de positie van de aarde ten opzichte
van de zon of de kanteling van de
aarde niet dusdanig is veranderd
dat dit daarmee te verklaren is. Wel
heeft recent archeologisch onderzoek
aangetoond dat hoogstwaarschijnlijk
naast de Heel Stone nog een
vergelijkbare steen heeft gestaan die
samen waarschijnlijk een soort poort
hebben kunnen vormen waar de zon
met de midzomer zonsopkomst precies
tussendoor kon schijnen. Aan de
andere kant vertellen archeologische
onderzoeken bij Durrington Walls, het
dorpje dat vlak bij Stonehenge lag in
de tijd dat de steencirkel in gebruik
was, dat er voornamelijk in de winter
veel activiteit was en niet in de zomer.
Uit onderzoek van resten van dieren
die er geslacht zijn is opgemaakt dat
deze allemaal geslacht zouden zijn in
december/januari en dat dit de tijd
was van festiviteiten en uitgebreide
feestmalen. Er is tot op heden geen
bewijs voor grote activiteit in de
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zomer. Dit zou weer tegenspreken dat
Stonehenge een belangrijke plek was
om met midzomer samen te komen.
Gezien de positie van de Heel Stone en
zijn missende compagnon is toch wel
het idee dat Stonehenge zo gebouwd
is dat de uitlijning gelijk ligt met de
zonsopkomst op 21 juni. Maar het is aan
de andere kant ook zo uitgelijnd dat de
zonsondergang van 21 december, de
winterzonnewende, te zien was door
de grootste trilithon (twee staande
stenen met een liggende steen er
bovenop), helaas staat deze niet meer
overeind.
Stonehenge is dus zo gebouwd dat zowel
de zomer als de winterzonnewende
meegenomen zijn in de ligging van
de cirkel. Ook zijn er andere theorieën
over de positie met betrekking tot de
equinoxen en de stand van de maan
gedurende het jaar. Wat het werkelijke
doel van Stonehenge was? Niemand

weet het zeker. Maar dat maakt de
plek juist zo bijzonder. Onderzoeken
zullen ook in de toekomst ons vast
nog meer leren over deze plek en zijn
functie. En vooralsnog blijft het dé plek
voor heidenen om samen te komen
tijdens de zomerzonnewende. Ook
trouwens bij de winterzonnewende.
Minder bekend, maar dan stelt English
Heritage belangstellenden in de
gelegenheid zonsondergang bij de
beroemde steencirkel te ervaren.

Meer lezen/bronnen

Deutsche Mythologie – Jacob Grimm
Stonehenge: Making Sense of a Prehistoric
Mystery – M. Parker Pearson
Compendium of Symbolic and Ritual
Plants in Europe – M. de Cleene
The Golden Bough: A Study in Magic and
Religion – J. Frazer
www.englishheritage.org.uk
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Op de Hof van Brederode
Vroeger
werd
kennis
van
grootmoeder op moeder op
dochter doorgegeven. Niets was zo
belangrijk om te weten wat eetbaar
of niet eetbaar was. Mannen gaven
hun kennis ook door op de jongere
generatie. Allemaal had men zijn of
haar taak en allen werkten samen.
Met deze gedachte groeide ik op,
alleen was de maatschappij om mij
heen veranderd.
Wat was het heerlijk toen ik op jonge
leeftijd meegevoerd werd op avontuur
met Ayla van de boekenreeks De
Aardkinderen. Dit was die hunkering
die ik voelde. Dit was wat ik zo
nastreef; leven met en van de natuur
en de magie. Oude wijze vrouwen,
die zonder bewijsdrang, de jongere
generatie vertelde over de wijsheden
van Moeder Aarde. Nu ben ik zelf
moeder van een dochter en een zoon.
Beide kinderen plukken mee in ons
Hof. Niet omdat het noodzakelijk is,
maar omdat spelenderwijs kennis van
eetbare lekkernijen tot hen komt.
Daar zit ik dan, heerlijk zittend op
het gras, met mijn man en twee
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kinderen in de schaduw van onze
levende wilgenhaag te hooien. Mooie
momenten om samen gesprekken te
voeren. Mijn dochter vertelde dat ze
toch wel bijzondere ouders heeft en
dat ze altijd iets speciaals vertellen
kan, na het weekend, op school. Want
welke ouders gaan tegenwoordig nog
wilgen knotten met hun kinderen?
De wilgenkatjes worden door beide
kinderen verzameld om daar mooie
natuurcreaties van te maken. Met de
wilgentenen vlechten wij weer mooie
bouwwerken op ons Hof. En zo gaan
de kunsten en kennis door op de
volgende generatie. Terwijl we zitten
tussen de paardenbloemen vertel ik
hoe ik als klein meisje het liefst leefde
in bomen. De meest heerlijke plek om
het leven aan je voorbij te zien komen,
terwijl je rustig dit mag aanschouwen
en niets meer hoeft te doen dan te zijn
en te genieten. Ik wilde altijd weten
wat er gegeten zou kunnen worden,
indien er voedselschaarste zou zijn.
Bij het koken en bakken staan onze
kinderen al snoepende te helpen. Zij
weten ondertussen hoeveel werk het
is om een mooie, lekkere en liefdevolle
paardenbloemgelei te kunnen maken.
Hoeveel geduld je moet oefenen. En
terwijl mijn kinderen rondrennen en
van alles in hun mond stoppen van
de groeiende natuur om hen heen,
mijmer ik terug naar de eerste keer
dat ik over Ayla las….. ja, dat was ik.
Vaak onbegrepen, maar vol passie en
nieuwsgierigheid. Het is zo mooi om
dat te mogen doorgeven en zij op hun
beurt geven dat weer door aan hun
leeftijdsgenoten.
Recept Paardenbloemgelei:
100 gram Paardenbloem (het gele
hooi, de gele kroonbladeren)
Halve citroen (plus eventueel
sinaasappel)
225gr geleisuiker
Schone en uitgekookte pot met goed
sluitende deksel
Bordje
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1. Kook de bloemblaadjes in ¼ liter
water.
2. Boen en rasp de schil van de halve
citroen (in een kopje) en pers daarna
de citroen uit (in een kopje)
3. Voeg de citroenrasp toe aan het kooksel
van de bloemblaadjes en het water
4. 15 minuten zachtjes laten koken. Ik
zet de pan op een treefje om aanbranden
te verminderen.
5. Zeef de massa en vang het vocht op.
Ik druk de massa aan bloemblaadjes
vaak nog even goed samen om al het
vocht eruit op te kunnen vangen.
6. Vul het vocht aan tot 150ml met water,
voeg het citroensap en de geleisuiker
toe.
7. Breng het zachtjes aan de kook en
laat het 4 minuten doorkoken.
8. Schuim regelmatig af met een
schuimspaan (of theezeefje) om een
mooie heldere gelei te verkrijgen
9. Giet een druppel van de gelei op het
koude bordje, wanneer het direct stolt
is de gelei goed
10. Wanner de gelei niet stolt op het bordje,
doe er dan meer geleisuiker bij en laat
het nog even zachtjes doorkoken
11. Mocht je vocht tekort hebben kan er
extra citroensap of sinaasappelsap aan
toegevoegd worden
12. Giet de gelei in een schone en
uitgekookte pot, doe de deksel erop en
laat hem op de kop afkoelen.

“Ga je mee verdwalen, ik weet de weg”;
prijkt de tekst op een
kaart van Loesje, ooit
lang geleden gekocht.
Verdwalen op je eigen erf. Het kan,
wanneer je jezelf overgeeft aan de
natuur en haar ritme. Pioniers maken hun
intrede op het zand. Pitriet, els, esdoorn,
diverse soorten wilg, brandnetel,
zevenblad komen de bodem helpen
om de zandgrond levendig te maken.
Vegetatie gaat dood, wormen en
kleine insecten verteren de bladeren.
Het eerste laagje grond is daarna een
feit. De natuur regelt alles zo mooi, alles
wordt in evenwicht gebracht, al vindt
de mens dat soms anders. Het enige
wat we op ons Hof doen is, voorkomen
dat we binnen een paar jaar een es /
esdoorn of wilgenbos hebben.
De brandnetel, het zevenblad en
kleefkruid verdwijnt weer, wanneer
de grond gereinigd en gezuiverd is.
Ondertussen plukken wij liefdevol dit
alles. Maar mijn meest favoriete kruid is
de prikgrage brandnetel. In elk seizoen
maak ik dankbaar gebruik van deze
weldaad voor het lijf. De jonge toppen
worden voor thee, pesto, door deeg
heen van broodjes, in de soep of door
de stamppot gebruikt. In het najaar
geeft deze brandnetel haar zaden.
Wanneer deze nog groen zijn, zijn ze
een Nederlands superfood, welke
gebruikt kan worden in een smoothie,
over het gebakken ei of door de

salade. Wij hebben zoveel moois,
lekkers en zeer veel wat voedzaam
is in onze eigen natuur om ons heen
groeien. We hoeven er niet voor naar
de supermarkt, we hoeven het niet
helemaal uit andere landen te laten
komen, we hoeven alleen maar ons
mee te laten voeren op de mooie
verhalen van ons verleden.
Ooit is ons verteld dat er een kunst
verscholen zit in “het naar een
grassprietje kunnen staren”. Rare
uitdrukking, waar we in eerste instantie
geen handen en voeten aan konden
geven. Nu begrijpen we het wel. Het
is het onthaasten van de druk uit de
maatschappij. Het eeuwige voldoen
aan alles wat “moet” in plaats van wat
“mag”. Zolang ik probeer te voldoen
aan het verwachtingspatroon van de
maatschappij, kom ik nooit bij mijzelf.
Terwijl ik rondloop over ons Hof, loop ik
eigenlijk te mediteren met mijn ogen
open. Gedachten komen en gaan,
maar niets is nu zo belangrijk dat ik
iets moet. Ik mag genieten van NU.
En terwijl ik kijk in het gras, vind ik vele
mooie bloemetjes. Zo klein en fijn, dat
het mij inspireert. Het neemt mij mee,
alsof ik Duimelijntje ben, op avontuur
tussen alles wat groeit en bloeit.
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“De wereld is versierd
met pareltjes, daar mag je
even in stilte van genieten”
De dagen worden warmer en de
nachten zwoeler. Overdag liggen wij
in het gras te kijken naar de wolken.
Ze komen en gaan en maken mooie
schilderingen in de lucht. Een paard,
een koe, walvissen en alles wat nog
meer te zien is in de wolken komt aan
ons voorbij gedreven. In het donker
van de nacht schitteren de sterren
aan de hemel, ons vertellend van een
andere denkbare wereld. Al zittend
bij het kampvuur zoeken wij naar
meteorieten die vallen om wensen
te mogen doen. De fruitbomen zijn
veranderd vanuit bloesem naar vrucht.
De bomen hangen vol lekkernijen.
Als eerste zullen bij ons de kersen en
krenten komen. Je hoeft alleen maar
te kijken wanneer de vogels erin zitten,
om te weten wanneer de vruchten rijp
zijn. Wanneer we op tijd zijn, dan laten
de merels ook wat voor ons over. De
eerste planten hebben hun bloesem en
bloemen al gehad. Dankbaar heb ik al
mogen plukken. De meidoornbloesem,
seringenbloemen, madeliefjes, viooltjes,
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paardenbloemen, fruitboombloesem,
fluitenkruidbloemen, look-zonder-look
en vele andere planten / kruiden zijn
al geoogst, gedroogd, verwerkt tot
lekkernij om te bewaren, gegeten of
gebruikt om tinctuur van te maken. Alles
gaat weer in potten in de voorraadkast
in mijn praktijk / workshopruimte, klaar
voor de winterperiode, wanneer de
natuur weer in rust gaat.
Rond midzomer staat ons kruidenwiel/
medicijnwiel vol met bloemen. Alles
komt tot een hoogtepunt. Een deel
oogsten wij, maar veel laten wij ook
staan om de plant te laten voortplanten
en om onze vrolijke vliegende vrienden
hun nectar te laten halen.
Op de langste dag, Summer Solstice,
Midzomer, Litha staan we stil bij de
zaadjes die we geplant hebben, de
ideeën die bedacht zijn en wensen die
we gemaakt hebben. Het oude laten
we achter en we springen over het
vuur naar het nieuwe waar we mogen
oogsten wat we gezaaid hebben.
De dag is lang en vanaf de dag
erna lengen de nachten weer...terug
richting winter. Aan de vooravond van
Midzomer maken wij hier een nieuwe
Kruidenwis. Op Midzomer houden wij
een ritueel met vreugdevuur waarbij
we de oude Kruidenwis bedanken
voor alles wat het ons gegeven heeft;
bescherming van huis en haard,
bescherming tegen ziekte en als

kruiden in geval van nood
Het is het moment van genieten van
alle pracht wat uitbundig staat te
bloeien.
De vele soorten bessen, aardbeien,
pruimen, vijgen worden komende
tijd geoogst. Heerlijke brouwsels aan
likeuren zullen weer gemaakt worden.
Het graan komt van het land af,
waarvan de lekkerste verse broden
gebakken zullen worden. Men dankt
deze oogst met Lughnasadh, een
oogstfeest. De eerste tekenen van de
herfst zijn in aantocht. De kleuren van
de natuur veranderen langzaam in een
nieuwe kleurenpalet. Het lichaam dankt
de laatste warmte van de zonnestralen
die geleidelijk aan het afnemen zijn. De
weelde van de groene natuur laten wij
beetje bij beetje achter ons en maken
ons op voor de laatste oogst van het
jaar, die van de appels, peren, noten
en het hop

Ik wens iedereen een liefdevolle zomer
en dat jullie oogst mooi mogen zijn.
Isabelle van Brederode – van Katwijk
Holistisch Bewustzijnscoach
Mocht je ook een kruidenwis bij ons
willen maken, 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

Eragon:

De drietand, de heks en de
draak
Er is een nieuw deel uit gekomen in
de reeks boeken van Eragon. Na een
flinke periode van stilte, dan toch lezen
hoe het verder gaat met Eragon en
Saphira?
Vol verwachting begon ik aan dit
nieuwe boek van Christopher Paolini.
Waar ik vanuit de titel de gedachten
had dat er een heel nieuw verhaal zou
vormen waar een drietand, een heks
en een draak in voor komen, blijkt het
nieuwe boek echter meer een kleine
verhalen bundel te zijn.
Er is een verhaal over een drietand,
een verhaal over een heks, en een
verhaal over de draak.
Goed, het blijft een Eragon verhaal,
ik ben er vol goede moed aan
begonnen.
Dat bleek een heel verwarrende
ervaring. Twee van de verhalen spelen
zich wel af in de wereld die door
Christopher Paolini is neer gezet, en het
is absoluut ook zijn schrijf- en verhaalstijl
(op het verhaal over de heks na, maar
daarover zometeen meer), maar het
zijn geen Eragon
verhalen
Ik klink een beetje
teleurgesteld denk
ik. En dat ben ik
ook wel. Hoewel
Eragon en Saphira
aan de zijlijn langs
komen in deze
verhalen, had ik
gehoopt op een
vervolg
op
de
Inheritance saga.
Na het lezen van
het boek ben ik
gaan zoeken naar
interviews
met
de schrijver zelf,
waarom heeft hij
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Boek Review
het boek geschreven zoals hij het heeft
geschreven? En wat ik daaruit haal is
logisch, die saga is afgerond. Het heeft
een helder en duidelijk einde gehad.
Er zijn echter heel veel boeiende
personages naar voren gekomen die
allemaal nog hun eigen leven verder
zijn gaan leiden na deze saga, en
daar wou hij ruimte aan geven. De
teleurstelling die ik eerlijk echt had na
het lezen van het boek was daarmee
wel een stuk minder. Je moet er aan
beginnen met de juiste verwachtingen.
Heel bijzonder vond ik het ook dat
het tweede verhaal, over de heks
Angela, geschreven is door zijn eigen
zus, Angela Paolini. Het karakter van
Angela de heks was ook gebaseerd
op zijn zus. In dit verhaal wordt het
verhaal van het karakter Angela dus
geschreven door de inspiratiebron
voor Angela zelf. En dat is toch wel een
leuke twist. En ik moet toegeven, als
los verhaal, is het een erg leuk verhaal,
schrijven zit daar blijkbaar in de genen.
En dat geldt eigenlijk ook wel voor
het verhaal over de betoverde vork
en Murtagh. En het verhaal over de
draak en hoe die zijn intrek nam in een
bepaalde vallei en heeft moeten leren
samen te leven… voor zover dat gaat
met een draak zonder drakenrijder.

Toch bijzonder

Ik wil dus afsluiten met wat nú mijn
mening is over het boek, en dat is dat je
eigenlijk geen mening over dit nieuwe
Eragon boek moet hebben. Dat is het
namelijk helemaal niet. Maar als ik
mijn mening mag geven over de drie
bijzondere verhalen in deze bundel,
dan kan ik zeker aanraden om nog
even terug in de wereld ván Eragon
en Saphira te duiken, en te lezen hoe
het deze eigenaardige karakters is
vergaan.
Raymond Brettschneider

Philip van der zee

bestond. Wat ooit begon met een
verhaal en een interesse is uitgegroeid
tot een enorm avontuur, meer een
saga.

kijken naar de werkelijkheid’ is iets dat
mij altijd heeft geboeid en geprikkeld
en mij gedreven heeft mijn grenzen
te verleggen en op reis te gaan dus
letterlijk over de grenzen te gaan.
We moeten én een zeer levendige
geest én een groot inlevingsvermogen
hebben én zelf ervaringen op doen
om een rijker beeld te krijgen. Het
is noodzakelijk onze perceptie te
vergroten. Met boekenwijsheid kom je
een heel eind, maar we moeten buiten
de muren van de grootste bibliotheken
durven kijken willen we echt leven en
het leven begrijpen, ervaren.
Een collega/ vriend zei mij eens de
Germaanse mythologie te bestuderen
omdat wij meer Germanen dan
Kelten zijn. Jullie moeten begrijpen:
ik ben in 1964 geboren. Dat is 19 jaar
na de tweede wereldoorlog. Mijn
moeder was 40 toen ze mij baarde.
Mijn ouders hadden de oorlog bewust
meegemaakt en de Nazi’s hadden
de Germaanse mythologie, de runen
en alles erbij flink misbruikt en verkeerd
geïnterpreteerd. Ik moest in mijn geest
een obstakel overwinnen! Vaak juist als
het om inwijdingen gaat in het spirituele
leven dan moeten wij obstakels en
weerstanden overwinnen.

Laten we beginnen bij het begin.
In archeologisch themapark Archeon
werkte ik vanaf het eerste jaar
(1994) als steentijd sjamaan en later
ook als verteller en muzikant in de
middeleeuwen. Ik vertelde veel
verhalen van oude volken die vooral
over het vuur, dieren, bomen, planten,
seizoenen, sterren en planeten gingen.
In de middeleeuwen lag mijn interesse
vooral in de oudere Keltische verhalen.
Bijvoorbeeld ‘Cormac mac Art en de
reis naar het toverrijk’, een verhaal dat
terug gaat naar de eerste eeuwen
van onze jaartelling. Er zitten soms zeer
vreemde beelden in deze verhalen.
Ze zijn duidelijk uit een andere tijd, uit
een tijd dat mensen op een andere
manier in het leven stonden en de
werkelijkheid om zich heen heel anders
interpreteerden. Juist dat ‘anders

In ’95 maakte ik voor het eerst
een Vikingfestival mee in Archeon
georganiseerd door ‘Dorestad- Sibbe’,
een Nederlandse groep die destijds in
Scandinavië een zeer goede naam
had vanwege hun authenticiteit en
misschien net zo belangrijk of minstens
zo belangrijk: hun feesten!Wat mij
opviel dat was een gloed in de ogen
van sommige Vikingen, een gloed die
niet alleen door alcohol gevoed werd,
het was niet alleen de adrenaline
die het vechten los maakt. Nee, er is
iets meer aan de hand! Ik voelde de
aanwezigheid van een oer-europese
geestenwereld aangetrokken door
de kleding, de verhalen en wie weet
wat meer. Ik voelde een zelfde soort
van krachtveld dan welke ik gevoeld
had bij Indiaanse ceremonies zowel
in Amerika (in 1990 was ik voor het

Terug naar het vuur
Deze zomer hebben we besloten geen
grote reizen te maken. Het wordt tijd
dat we wat meer op eigen grond
actief worden met ceremonies in de
zomertijd. De afgelopen 15 jaar trokken
we iedere zomer naar Noorwegen,
enkele keren zelfs twee keer. En iedere
keer kwamen we rijker terug dan we
vertrokken, financieel maar vooral ook
qua ervaringen.
De Vikingfestivals in Noorwegen zijn
ooit begonnen in Karmøy waar onze
vriend Georg Hansen onderdeel van
de organisatie was. Georg’s droom
was het Vikingstadje in Gudvangen
dat nu na vele jaren gestalte begint
te krijgen. Wij, Theresia en ik hadden
Georg ontmoet in York, Engeland via
onze Engelse vrienden en muzikanten
van de middeleeuwse muziekgroep
Misericordia. (Anne Marie Summers
en Steve Tyler) De volgende zomer
speelden we samen met hen op het
Vikingfestival in Gudvangen, dat toen
nog vnl. uit een groot tentenkamp
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eerst aanwezig bij een Sundance op
uitnodiging van Chief Archie Fire, Lame
Deer) als in Europa. Het fascineerde
mij. En ik begon te lezen over onze
oude goden, de Aesir en de Vanir. Ik
had gezien en beleefd dat onze verre
voorouders niet een stelletje racistische
Nazi’s was. Nee, natuurlijk niet! De
oude Germanen scheelden niet zo
veel van de oude Kelten. En er zijn ook
veel overeenkomsten met Indiaanse
levenswijzen. Al deze volken leefden
veel dichter bij en met de natuur
dan wij tegenwoordig en ook dichter
bij de geesteswereld die daar mee
verbonden is of daar achter ligt.
Een half jaar later had ik een droom:
‘Theresia en ik stonden op een berg.
Het bleek een vulkaan die uit elkaar
barstte. We vielen naar beneden en
grepen elkaar vast. Ik riep: “Ja, maar
we gaan naar Asgard. We gaan naar
Asgard!” Dat deel van de droom was
toen voorbij.
Het volgende moment was ik in
een lichte ruimte en iets of iemand
benaderde mij, zonder lichaam en
vroeg: “Wie ben je?” En ik antwoordde:
“Aswind” ‘
Dat was de droom. De naam Aswind
had ik nooit eerder gehoord. Ik voelde
het wel als een opdracht en nog
steeds...
‘Breng ik wanneer ik de verhalen
vertel van Odin, Thor, Freya, Loki en de
anderen niet de wind van de Asgard?!’
Nu zijn we bij het begin. Alles begint
met een droom of visioen.
Blijf altijd dromen en volg je dromen
en visioenen. Durf te dromen en durf je
visioenen te leven! Dat is waarvoor we
hier zijn.
Je kan ook voor de ‘nachtmerrie’
kiezen. Weet dan dat dat één van
Loki’s kinderen is (Loki baart wel vaker
paarden en zeker nacht- ‘merries’) en
dat je, wanneer je geluk hebt, naar het
vuur zal leidden van onze ceremonies.
Daar zul je Loki zien dansen en horen
lachen. Want bij het vuur wordt alleen
waarheid gesproken. Het vuur is mijn
getuige.

Heksen uit het buitenland
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Lieve lezers van Eik en Blad,
voor mij de eerste aftrap in het
terugkerende item: Heksen in
het buitenland.
Wie ben ik?

Agenda
19 t/m 23 juni giet ik het water voor
zweethutceremonies tijdens het Living
Village festival.
21 juni precies , ben ik 25 jaar
verhalenverteller!
27 en 28 juli, doen we ceremonies en
vertellen we verhalen rond Lugh op het
M’Eire Morough Folkfestival
15 t/m 18 augustus is de vierde en laatste
‘Roots of the Earth-Kiva- Netherlands’
9 sept vieren we de dag van de
overwinning!
Op
9-9-09
(Odin’s
dag- 3 x 9) begon de slag in het
Teutenburgerwoud waar de oude
Germanen de Romeinen een lesje
leerde dat hen honderden jaren is bij
gebleven.
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Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben
Sabine, 41 jaar en woon sinds Oktober
vorig jaar samen met mijn vrouw Yvonne
in het prachtige zuiden van Slowakije.
Ruim drie jaar geleden werden we
smoorverliefd op onze boerderij en
sindsdien zijn we hard aan het werk
om de boerderij weer nieuw leven in
te blazen. Deze was namelijk jaren aan
haar lot over gelaten. Inmiddels begint
alles steeds meer vorm te krijgen en zijn
de deuren van onze vakantieboerderij
Natuurlijk Slowakije open gegaan.
De eerste gasten zijn al geweest en
hebben de tijd van hun leven gehad,
dat was ook terug te lezen in het
gastenboek, zo leuk! Inmiddels lopen
er kippen, een haan en schapen rond
te dartelen op ons stukje paradijs op
aarde. Het afgelopen half jaar heb
ik als best stressvol ervaren, er komt
zoveel op je af als je gaat emigreren en
ook al heb je van te voren alles goed
doordacht en uitgeschreven, het is en
blijft toch een heel avontuur om huis
en haard achter te laten en een nieuw
leven op te bouwen in het buitenland.
Ik heb dan ook regelmatig bij mijn

altaar gezeten om even tot bezinning
te komen.
Hoe is het om heks te zijn in het
buitenland?
Het is heerlijk om hier te wonen, ik heb
veel meer contact met de natuur en
beleef de seizoenen heel intens. Ik
noem mijzelf wel een natuur-kruiden
heks en kom hier helemaal tot mijn
recht. Al is het in de dagelijkse drukte
nog wel even zoeken naar de rust om
volledig tot bloei te komen maar dat
gaat zeker gebeuren, stap voor stap...

Heb je al contact gelegd met andere
heksen of zou je dat willen? Hoe kun je
die vinden?
Ik heb nog geen andere heksen in
Slowakije ontmoet, al zou ik daar wel
voor open staan. Ik heb het afgelopen
half jaar dan ook niet veel meer gezien
dan bouwmarkten, supermarkten,
klushuizen en de binnenkant van mijn
ogen, omdat ik gewoon zo moe was
om nog iets anders te ondernemen
;-) Wel heb ik al op dag na aankomst
in Oktober mijn altaar ingericht, want
dat is voor mij echt een veilige en
rustgevende haven. Wat ook heel
leuk was dat een paar dagen daarna
Samhain was en ik mee deed aan de
heksenswap. Ik vond het dan ook heel
bijzonder dat ik zo’n mooi pakketje heb

mogen ontvangen van Jacqueline
en ik helemaal ontroerd en stil werd
in een huis vol met verhuisdozen en
verbouwingsspullen en een achtbaan
vol emoties. En wat ik helemaal
bijzonder vond, was dat ik Joke, mijn
Moonsister, nog in NL een pakketje
mocht sturen naar Frankrijk. De cirkel
was rond, fijn en hartverwarmend.

Zijn er in het land waar je nu woont
heksenregels, gewoontes?

Slowakije staat bol van tradities en
mythes. Ik hou hier enorm van en geniet
er dan ook met volle teugen van. Zo
stopte ik wat geld in de broekzak van
mijn vrouw, toen ik de eerste koekoek
hoorde van dit jaar. Het is hier namelijk
een mythe dat als je geld op zak hebt
en je hoort de eerste koekoek van
dat seizoen, dat je dan een financieel
goed jaar krijgt.
Een wel hele bijzonder traditie op
tweede paasdag in Slowakije (maar
ook in Tsjechië en Hongarije) De
mannen gooien water naar de
vrouwen, in plaats van
e i e r e n
zoeken... Het ‘bewateren van de
meisjes’ is een tribaal overblijfsel
dat
stamt uit de tweede eeuw.
Volgens goed gebruik moeten jonge
Slowaakse mannen meisjes slaan
met een wilgentak en nat gooien met
water. Het ritueel
zou op die manier
symbool staan voor de jeugdigheid,
kracht en schoonheid
van
de
komende Lente.

Wat mis je aan Nederland op het
gebied van hekserij?

Ik ben een solo heks en zocht grote
groepen mensen niet op. Al kriebelde
het wel om eens een jaarviering van
Lunadea bij te wonen. Het gevoel
begint wel steeds meer te groeien om
me te laten onderdompelen in een
groep gelijkgestemde mensen, soms
is het moeilijk om mijn gevoel te delen
met anderen -niet- heksen.
Hoe staan je dorpsgenoten, nieuwe
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vrienden etc. tegenover jouw heks zijn?
Ik merk dat ik me daar niet zo mee
bezig hou, ik doe gewoon mijn ding.
Bij de voordeur heb ik 2 heksenbezems
staan en een welvaartspotje en in
de woonkamer heb ik een zwevend
altaar, het huis staat vol met kaarsjes
en ik brand regelmatig wierook. Ik ben
regelmatig in de weer met kruiden en
zalfjes maken. Ook geef ik regelmatig
tips om kruiden in te zetten, laatst nog
bij vrienden, de honden hadden beide
een “prutoog”, ik zet daarvoor kamille
in, en dep 3 keer per dag het oog.
Werkt echt super goed!
Ik heb geen gekke blikken gehad, ik
denk dat iedereen het wel weet maar
ze vragen er niet naar. En ik vind dat
zelf ook prima, leven en laten leven.
Hoe verwerk je het heks zijn in je
dagelijkse leven, werk, omgang met
anderen, natuur…………
Op dit moment doe ik mee aan de
vierde Moonchallenge van Yvonne,
ik ben een Moonsister van het eerste
uur. Zo bijzonder om dan deze
Moonchallenge mee te maken terwijl
ik hier woon. De eerste MC in februari
2016 startte ik in Nederland op en nam
het mee op reis naar Slowakije. Daar
bezochten we voor het eerst, wat nu,
onze boerderij is. De MC heeft me de
bevestiging gegeven dat dit onze plek

“Hoe staan je
dorpsgenoten, nieuwe
vrienden etc. tegenover
jouw heks zijn?
Ik merk dat ik me daar
niet zo mee bezig hou,
ik doe gewoon mijn
ding.”

is. Het maan-ei met Ostara (rood) heb
ik begraven op een mooie plek met
2 kernwoorden: Faith en Voorspoed,
geschreven in het Thebaanse schrift.
Op deze plek ga ik de plek maken voor
mijn rituelen. Je kijkt vanaf het plateau
heel mooi weg over de bergen en het
zal een plek zijn van liefde, bezinning
en verbinding...
In
mijn
levende
boerderijwinkel
(wat tevens de stal is) zie ik in mijn
gedachten een grote kast staan vol
staan met zelfgemaakte producten.
Van calendulan
zalf, kruidenthee,
tomatensaus, vlierbloesemsap, jams,
zeepjes...
Tot slot...
Vakantieboerderij Natuurlijk Slowakije
nodigt je uit voor een rondreis langs alle
geneugten van het boerenbestaan.
Dat het leven op een boerderij in deze
streek nog erg puur is wordt je vast en
zeker duidelijk. Onze zintuigen spelen
hierbij een grote rol…

Voelen
Je ogen goed de kost geven, gaat hier
bijna vanzelf…
Je hoort de geluiden die passen bij wat
je ziet…
Je proeft de sfeer van weleer…
Je ruikt alles wat daarbij hoort…
Je voelt je in je element…
‘Welkom bij Natuurlijk Slowakije’
Zien
Je zult je ogen uitkijken in het prachtige
Slowaakse berglandschap. Het uitzicht
van achter de balustrade is ronduit
adembenemend, maar ook de
route die je aflegt om “Natuurlijk
Slowakije” te bereiken voert langs
een groot aantal
schitterende
vergezichten. Als je geluk hebt kun je de
aanwezige reeën, vossen, d a s s e n ,
zwijnen, eekhoorns en damherten
in de omgeving gadeslaan. Ga in
het
“gouden uurtje” er op uit met je
fotocamera en sta versteld van het
natuurschoon wat je vast kan leggen
op de gevoelige plaat. Ook buiten
het
gouden uurtje is het uiteraard
prachtig fotograferen!

Horen
Luister naar de vele geluiden van de
natuur: de wind door de boomtoppen,
het
kabbelen van de beek, de
verschillende
vogelgeluiden
en
het knisperen van het
haard- of
kampvuur. In het najaar schalt het
burlen van herten door de bergen
en zo heeft elk seizoen zijn eigen
typische geluiden. Maar het is toch echt
de
rust die overheerst wat soms
afgewisseld wordt met het oude gebruik
om de
komst van de marskramer
op het pleintje voor het gemeentehuis
aan te
kondigen met muziek
of hier en daar een kettingzaag op
de achtergrond. Als
het windstil
is, wat vanwege het landklimaat vaak
voorkomt, kun je de vogels
‘horen’ vliegen. Vogelspotters kunnen
hier naar hartenlust “vogelen” want
de
diversiteit aan vogels is groot.
Proeven
De natuur heeft ons veel te bieden.
Kersen en frambozen in juni en juli,
appels,
peren, pruimen en diverse
soorten noten in de daarop volgende
maanden. Lekker
onbespoten
snoepen dus! Op de boerderij komt
ook een moestuin met
kas en een
pluktuin waar je zelf je groente en fruit
mag oogsten. Je kunt ook g a a n
wildplukken in de omgeving want er
valt zoveel te ontdekken. Wat denk
je
van wilde aardbeien, de smaak
daarvan is zo intens zoet. Welkom in de
natuur
proeverij!
Ruiken
Snuif samen de vele natuurgeuren
op en ervaar hoe het is om met blote
voeten
over het gras te lopen.
Ren samen hand in hand in de weide en
ruik hoe de veldbloemen een zoete
geur achter laten in je neus. Romantisch
samen zijn op
een rustgevende
plek zal ieder mens goed doen. Kom
dus naar prachtig Slowakije voor de
ultieme natuurbeleving en ga weer
volledig opgeladen naar huis!
Mijn droom om hier ooit heksenvieringen
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Speciaal verhaal van de Buurheks

Wendy Noordzij is auteur van het boek ‘De
buurheks en het lied van de natuur’. Het
boek gaat over een lieve, echte heks en
de liefde voor de natuur. Speciaal voor Eik
& Blad schrijft Wendy voor iedere editie een
nieuw verhaal, passend bij het thema. Dit
keer is dat midzomer. Net zoals in het boek
spelen de kinderen Elsa en Arne, buurheks
Vevina, Ogham (een man die in een holle
boom woont), Arie de kanarie, de zwarte
poes Theodora en een bruine kikker de
hoofdrol. Voor meer informatie over De
buurheks en het lied van de natuur, zie: www.
buurheks.nl en @debuurheks op Facebook.

De Midzomer-verwarring

Het is 21 juni, een mooie zomerdag.
Elsa en Arne zitten naast elkaar op het
grasveld in de tuin.
Elsa leest een spannend boek, terwijl
Arne met Lego speelt.
Plotseling horen ze een krijsend geluid.
Verschrikt laat Elsa haar boek vallen.
Arne’s Legokasteel stort in elkaar,
maar hij lijkt het niet te merken.
‘Volgens mij komt het geluid uit de tuin
van onze buurheks’, fluistert hij.
‘Wat zou er aan de hand zijn?’
Snel rennen de kinderen naar de heg.
Midden in de tuin van hun buurvrouw
Vevina zien ze haar zwarte kat
Theodora staan. Ze is helemaal nat en
ze laat een klaaglijk gemiauw horen.
‘Theodora, kom maar hier’, roept
Arne. Hij lokt de drijfnatte poes naar
zich toe.
‘Wat is er gebeurd?’, vraagt hij aan
het zwarte beestje. Theodora kijkt
de jongen aan en zwaait met haar
pootje.
‘Volgens mij moeten we haar volgen’,
zegt Arne. ‘Misschien wil ze ons
vertellen wie haar die gemene streek
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heeft geleverd.’
Snel rennen de kinderen achter de
boze poes aan. Ze volgen haar door
de straat, langs het schoolplein en
rennen het bos in.
Plotseling blijft Theodora stokstijf
staan. Ze kijkt verbaasd omhoog. De
kinderen volgen haar blik.
Dan slaakt Arne een luide gil. Ziet hij
het goed? Vanuit de bladeren loeren
twee oogjes naar hem. Maar hij kan
helemaal geen beestje ontdekken.
Elsa ziet het ook. ‘Wat zou dat kunnen
zijn?’, fluistert ze. Ineens ziet ze een
bergje modder voor haar schoenen
liggen. ‘Wat vreemd. Dat bergje lag er
net nog niet.’
‘Gewoon een molshoop’, mompelt
Arne. ‘Niets aan de hand.’ Maar dan
ziet hij twee oogjes in de modder
zitten!
Hij begint hard te gillen. Het hoopje
modder beweegt! Het schuift een
stukje naar de kinderen toe. ‘Help’,
roept de jongen. ‘Help! Er zitten
spoken in het bos!’
De kinderen vluchten er vandoor.
Samen met de bange Theodora.
Even kijkt Elsa achterom. Ze begint
nog harder te gillen. Komen het
hoopje modder en de blaadjes met
oogjes nou dichterbij? Of lijkt dat
maar zo?
Ze rennen net zo lang tot ze bij de
holle boom van Ogham zijn.
Ze kijken om zich heen. Hun vriend
is nergens te bekennen. ‘Kijk!’, roept

Arne. Hij wijst naar de rivier.
De oude man zit aan de waterkant.
Verbaasd kijkt hij op als hij de kinderen
ziet.
Een eekhoorn glipt uit zijn handen.
Luid krijsend rent het beestje naar een
boom.
‘Ho ho, doe eens een beetje rustig en
traag. Het is veel te warm om zo hard
te rennen vandaag’, zegt Ogham
tegen Elsa en Arne.
‘Er zitten enge monsters in het bos’,
stamelt Arne. ‘Ze begluren ons met
hun kleine oogjes vanuit de bomen en
zelfs vanuit de modder. ‘En ze komen
achter ons aan’, vult Elsa aan.
Ogham begint heel hard te lachen.
Tranen rollen over zijn wangen.
‘Oogjes in de grond en tussen de
takken? Ik zal de daders erbij pakken!’
Verbaasd kijken de kinderen hem aan.
Hij loopt naar het hoopje modder,
dat hen inderdaad is gevolgd, en
blaast de aarde weg. Daarna pakt hij
het bolletje bladeren uit de boom en
schuift een paar blaadjes opzij.
Twee dieren komen tevoorschijn, die
de kinderen maar al te goed kennen:
Arie de kanarie en de bruine kikker.
‘Heb jij dat gedaan?’, vragen Elsa en
Arne verbaasd aan Ogham.
De oude man knikt. ‘Vandaag is het
de langste
dag’, legt hij uit.
‘Dan is er heel
veel zonlicht
en het is
mogelijk dat
de zon schade
aanricht.
Behalve mijn
tanden… kan
de rest van mijn
lichaam verbranden.
En dat geldt niet alleen voor mij, ook
de dieren worden van die felle zon
echt niet blij.’
‘Maar waarom zat Arie dan onder de
blaadjes?’, vraagt Arne verbaasd.
‘Planten beschermen zich tegen de
zon door het groen van hun blad.
Daarom dacht ik: ik geef Arie ook
wat.’

‘En hoe zit het dan met de kikker?’, wil
Elsa weten.
‘De slimme olifantenmevrouwen en
-meneren, beschermen zich door hun
lijf met modder in te smeren.
Dus toen de kikker naast mijn boompje
zat, gaf ik hem snel een modderbad.’
‘Ben jij dan ook verantwoordelijk voor
die natte Theodora?’
‘Alle bomen van het bos bij elkaar,
natuurlijk heb ik ook gezorgd voor het
natte poezenhaar.
Want weet hoe je nijlpaarden het
uithouden in de hitte? Door met hun
nijlpaardbillen in het water te zitten.
Dus gooide ik dit poezendier in de
rivier. Ze krijste het uit van plezier.
Datzelfde wilde ik ook doen met
Evert de eekhoorn, maar hij ging er
vandoor. Strakjes zal ik hem opnieuw
vangen, hoor.’
Plotseling springt Theodora in de
richting van Ogham. De oude
man verliest zijn evenwicht en valt
achterover in het water. Even zien Elsa
en Arne hem niet meer. Dan komt hij
proestend weer boven met drie kleine
visjes in zijn haar.
Ogham klimt op de kant en trekt zijn
natte shirt uit. Met open mond staren
de kinderen naar de buik van de
man. Die is helemaal rood.
‘Jullie moeten
weten’, zucht
hij. ‘Dat ik door
de hulp aan de
dieren mijzelf
ben vergeten.’
Toen ik met
de kikker op
mijn rug in de
modder lag,
ben ik in slaap
beland. Daardoor is mijn arme buikje
nu helemaal verbrand.’
‘Oh nee’, stamelt Arne. ‘Dat is vast
heel pijnlijk’, fluistert Elsa. ‘Kom snel
mee naar Vevina. Zij heeft vast een
oplossing voor brandwonden.’
De buurheks kijkt verschrikt op als ze
de natte Ogham met zijn verbrande
buik ziet. ‘Wat is er gebeurd?’ Arne
vertelt het hele verhaal. ‘Waarschijnlijk

Maanmagie
was Theodora zo boos, dat ze Ogham
in het water duwde’, besluit hij.
‘Dat denk ik niet’, zegt Vevina. ‘Deze
slimme kat wilde Ogham juist helpen.
Bij brandwonden is het belangrijk om
een koude douche te nemen. Nu zal
ik kamillethee maken.’
‘Wil je thee gaan drinken?’, vraagt
Elsa verbaasd. Vevina schudt haar
hoofd. ‘Ook kamille is een uitstekend
middel tegen brandwonden.’ Ze wijst
naar de wit met gele bloemetjes.
‘Willen jullie een paar plantjes
plukken? Dat was ik toch al van plan
vandaag.’
Even later zit Ogham in de tuin
met een handdoek op zijn buik.
De handdoek is vochtig van de
afgekoelde kamillethee.
‘Waarom wilde je vandaag kamille
plukken’, wil Elsa weten. ‘Vandaag is
het midzomer’, legt de buurheks uit.
‘Dat betekent dat het heel lang licht
is. Hierna zullen de dagen weer korter
worden. Als je vandaag kruiden plukt,
dan werken ze extra goed.’
‘Dus tijdens de midzomer plukken
heksen kruiden’, vat Arne samen.
‘Inderdaad! En we vieren feest’, zegt
Vevina blij. ‘Willen jullie vandaag
Midzomer met mij vieren?’
De kinderen beginnen te juichen. ‘Wat
spannend! Wat gaan we dan doen?’
‘Vandaag eren we de zon’, legt de
buurheks uit. ‘Dat kunnen we doen
met een mooi zonnewiel. We maken
een krans van takken met een kruis
in het midden. Daarna versieren we
het wiel met allemaal bloemen. Jullie
kunnen ook bloemenkransen maken
en op jullie hoofd dragen. Daarna
gaan we zonnekoekjes bakken, die
we opeten bij een kampvuur.’
‘Hoera!’, roepen de kinderen, ‘doe je
ook mee Ogham?’
‘Eh, het lijkt mee heel leuk, ik wou dat
ik kon. Maar ik moet de rest van de
dieren helpen tegen de zon.’
Op dat moment springt Theodora op
Oghams schoot. Van schrik tuimelt
de man weer bijna achterover. ‘Wat
doet mevrouw poes raar’, stamelt
hij. ‘Waarom kruipt ze tussen mijn
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baardhaar?’
‘Theodora wil je wat vertellen’,
zegt Vevina lachend. ‘De dieren
hebben jouw hulp helemaal niet
nodig. Ze kunnen zichzelf heel
goed beschermen. Bijvoorbeeld
door de schaduw op te zoeken.
Theodora heeft een heel mooi plekje
gevonden.’
‘Oké, oké’, antwoordt Ogham
lachend, ‘dan vind ik het niet erg als
iedereen naar me staart. Ik vier het
zonnefeestje wel met een poes in mijn
baard!’
Tevreden kijkt Theodora tussen de
grijze baardharen door naar de
kinderen.
Even lijkt het alsof ze hen een knipoog
geeft. Daarna begint ze tevreden te
spinnen….

Tips voor een Midzomerfeestje:
•

•

•
•

Maak net zoals Elsa en Arne
een zonnewiel en versier dit
met bloemen. Je kunt ook
bloemenkransen maken voor op
je hoofd. Dat staat heel feestelijk.
Bak zonnekoekjes. Gebruik
hiervoor het recept van
zandkoekjes (1 middelgroot ei, 150
gram boter, 200 gram tarwebloem
en 100 gram witte suiker) en maak
vervolgens mooie zonnetjes van
het deeg.
Vraag je ouders een klein
kampvuurtje te maken en rooster
een stukje brood boven het vuur.
Teken een hele mooie zon, of
maak zonnetjes van een papieren
bordje waar je zonnestralen van
strookjes of driehoekjes papier
omheen plakt.

De natuur is perfect,
de natuur volgt haar
wetten. Ze kan
niet anders. Als ze
dat doet, is alles in
overeenstemming met
elkaar.

Het is volle maan en je ziet de maan
stralen in de donkere sterrenhemel. Je
voelt je tot de maan aangetrokken. Je
staart eigenlijk uren naar haar, je kan
toch niet slapen. Meestal lig je drie
nachten rond de volle maan wakker.
Misschien doe je ook al iets met de
volle maan, buiten het kijken naar haar
schoonheid in de nacht. Maanwater
maken, kristallen opladen, haar
energie naar je toehalen. Je bent niet
de enige die door de maan geraakt
wordt. De maan is al eeuwen de basis
van verhalen, mysterieus en aanwezig.
In de meeste culturen wordt de maan
als vrouwelijk beschouwd. Ze roept dan
ook vooral het beeld van godinnen
op. De allereerste kalenders waren
gebaseerd op de nauwe relatie tussen
de fases van de Maan en de cyclus van
de vrouw. Veel oude beschavingen
baseerden hun kalenders op een
maancyclus, omdat de cycli van de
maan hen wellicht het eerst opvielen.
De cyclus van de vrouw is gemiddeld
genomen net zo lang als de gemiddelde
cyclus van de maan. In vroeger tijden
verliep deze cyclus ook volledig met
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Maanmagie;
leven in de Flow
van de Maan
Door Rilana Altena

de maan. De vrouwen ovuleerden
met volle maan en menstrueerden
met donkere maan. Over de hele
wereld waren allerlei vormen van
bijeenkomsten van vrouwen tijdens
hun
menstruatietijd,
bijvoorbeeld
moonlodges bij de indianen.
De
verschillende
maangezichten
hebben namelijk ook invloed op het
karakter van de menstruatie:
- donkere/nieuwe maan ~ kracht van
heling, reiniging en loslaten (menstruatie)
- wassende maan ~ groei, nadenken en
leren (pré-ovulatie)
- volle maan ~ hoogtepunt van kracht,
magie en vuur (ovulatie)
- afnemende maan ~ terugtrekken in jezelf
en afscheid nemen (pré-menstruatie)
De grote cyclus van eb en vloed en de
fasen van de maan weerspiegelt in de
cycli van de menstruatie, pieken en dalen.

Foto door Rilana Altena MSc

De nieuwe tijd

Zo’n 5000 jaar geleden werd er
overgestapt naar de zonnekalender,
de mannelijke variant. De dertien
maan(de)lijkse kalender werd bijna
volledig afgeschaft en een twaalf
maandelijkse kalender kwam ervoor
in de plaats. In 1700 is deze officieel
ingevoerd. De vrouwelijke waarden
werden vervangen door de mannelijke.
Een totale ommekeer van natuurlijke
cyclische tijd naar een onnatuurlijke
lineaire kalender.
De invoering van deze nieuwe
tijd betekende volgens velen de
vermindering van de invloed van het
vrouwelijke. Het getal 13 (vrouwelijk)
werd gezien als ongeluksgetal. Het
Christendom maakte zijn intrede
en met deze religie werd de rol van
de vrouw geheel ondergeschikt
gemaakt. Er was geen sprake meer
van wederzijds respect, sterker nog:
wijze vrouwen werden veroordeeld,
verbrand, verdronken, opgehangen.
Er werd een nieuwe hiërarchie
ingevoerd en de vrouw was (en is nog
steeds) ondergeschikt. De Godin was
verdwenen en als er al iets bekend was
van een Godin, een natuurlijke kracht,
dan werd dit zo snel mogelijk de kop in
gedrukt.

Vrouw zijn in de moderne tijd

In onze moderne maatschappij, waarin
veel vrouwen een carrière hebben of
willen naast de andere rollen/taken
die ze hebben, wordt de cyclus van
de maan niet meer gevolgd. De
verbinding met de natuur is grotendeels
weggevallen. Veel vrouwen zijn alleen
maar bezig met zorgen voor een ander,
vergeten zichzelf. Ze lopen maar door
en door, zonder een rustmoment voor
zichzelf te pakken. Veel vrouwen zijn
overwerkt, overspannen of hebben
een burn-out.
Een vliegtuig heeft maar zoveel
kerosine om te stijgen, op een gegeven
moment is de brandstof op en dan
stort het neer. Dit geldt ook voor jou,
als je jezelf voorbijloopt, alleen maar

wilt pieken en de rustmomenten niet
kan of durft te pakken.
Ook ik was zo’n vrouw. De eerste 30
jaar van mijn leven was ik niet happy.
Altijd was er de druk om me aan te
passen, om lief gevonden te worden.
Zorgen voor een ander en mezelf
vergeten. Ik zat in een ongelukkige
relatie en had werk met te veel
druk. Dat deed mij geen goed, ik
werd er overspannen en ziek van.
Toen kwam ik een vrouw tegen
die mij in verbinding bracht met
de natuurreligie, de maan, een
transformerende verandering. Ik koos
ervoor om mijn relatie te verbreken. Te
kiezen voor mezelf. Ik leerde verbinding
te maken met prachtige vrouwen en
samen met de maan, meditatie en
lichaamswerk, kwam ik weer terug
bij mezelf, mijn kern, mijn ’natuurlijkezijn’. Ik leerde goed voor mezelf te
zorgen, van mezelf houden, want dan
pas kun je zorgen voor anderen. Nu
ben ik happy en al 3,5 jaar getrouwd
met de liefste man, die er maar is.
De natuur en vooral de cyclus van
de maan is en blijft voor mij mijn gids.
De natuur is perfect, de natuur volgt
haar wetten. Ze kan niet anders. Als ze
dat doet, is alles in overeenstemming
met elkaar. De natuur zorgt voor
zichzelf. De maan stuurt eb en vloed
aan op deze aarde. Wij bestaan voor
meer dan 70% uit water. Een logische
gevolgtrekking is dat de krachten
van de maan ook invloed hebben
op ons. Dat heb ik de afgelopen
jaren wel geleerd. De cyclus van de
maan heeft mij een blauwdruk voor
het leiden van mijn leven gegeven.
Bij alle veranderingsprocessen, die
ik heb ondergaan, is de maan mijn
steun geweest, heeft mij kracht
gegeven. Dit noem ik ‘leven in de
Flow van de Maan’; MaanFlow

Maanflow

De maan is water, water is het element
van emoties en gevoelens. Je emoties
en gevoelens zijn de basis voor je
leven. Zo binnen, zo buiten. Wat er
van binnen in je afspeelt, waar je
aandacht aan besteedt, zet je om in
je leven. Zijn je gevoelens en emoties
negatief, dan trek je negatieve dingen
aan. Is je mindset positief, dan zal je
meer positiviteit aantrekken. Waar je
aandacht aan besteedt, dat groeit.
De maan helpt je om hier meer focus
aan te geven. Leven in de Flow van
de Maan leert je herkennen waar je
staat, waar je focus ligt en hoe je kunt
manifesteren, wat je heel graag wil in je
leven. Dit kan in je dagelijkse leven, per
maanmaand, in een maanjaar met de
Keltische jaarfeesten, maar ook over
een heel leven gezien.

Maanflow: de acht fasen
van de maan
1. b Donkere/nieuwe maan ~ bezinning
In deze fase is het belangrijk om bij
jezelf te blijven. De maan trekt je
gevoel naar je buik, voel je buik.
Ook is het de fase voor het starten
van iets nieuws. Dit ontstaat uit de
voedingsbodem van de vorige cyclus.
Dag 1 t/m 3,5 van de maancyclus
2. b Wassende maan ~ creatievuur
In deze fase krijg je energie om te creëren,
nieuwe dingen uit te proberen. Je voelt
je vol inspiratie, bezieling en vuur. Je
wordt je bewust van wat er allemaal
al is. Brainstormen is hier van belang.
Dag
3,5
t/m
dag
7
3. b Eerste kwartier ~ bewustwording
Je kijkt in deze fase of je met iets, dat je
gestart hebt, doorgaat of niet. Plannen
ontvouwen zich, maar kunnen ook
tegengas krijgen. Soms is dat goed.
Laat je intuïtie meepraten, ook die kan
je vertellen wat goed is en wat je beter
kunt laten gaan. Visualisatie kan helpen.
Dag
7
t/m
10,5
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4. b Toenemende maan ~ verfijnen
Wat je verder gaat uitwerken, verbeter
je in deze fase, schaaf je bij. Je zet
de laatste puntjes op de i. Je hoofd
gaat nu meer samenwerken met je
intuïtie en je gevoel. Geef het niet op.
Dag
10,5
t/m
15
5. b Volle maan ~ manifesteren
Je laat jezelf en je prestaties zien
in deze fase. Je hebt resultaten en
krijgt antwoorden. De energie van
de maan geeft jou de energie om
te stralen en jezelf en/of je product
te presenteren en manifesteren.
Dag
15
t/m
18,5
6. b Afnemende maan ~ genieten
Dit is de tijd waarin je begint met
oogsten. Oogsten van het succes wat
je behaald hebt. Of dat nu groot of klein
is. Je ervaart overvloed en geniet ervan.
Je deelt wat je geleerd hebt en viert dit.
Dag
18,5
t/m
22
7. b Laatste kwartier ~ reflecteren
Analyseer
wat
je
gedaan,
meegemaakt, geleerd hebt en kijk
daarbij ook naar je p e r s o o n l i j k e
processen. Wat geeft je energie en
wat niet? Wat is goed voor je en wat
niet? Wat zijn de gevolgen van wat
je gedaan hebt de afgelopen cyclus?
Dag
22
t/m
25,5
8. b Balsemieke maan ~ loslaten
Je hebt de afgelopen cyclus dingen
gedaan, daar heb je actie op
ondernomen en van geleerd. Heb je dit
de afgelopen 7 fasen niet gedaan, dan
kun je ook niet loslaten in deze fase. Hier
ga je de rusttijd in. Geen plannen voor je
werk, ontspanning, genezing en herstel.
Dag 25,5 tot ± 28 (donkere maan)

Hoe kan je deze Flow inzetten in je
dagelijkse leven?

Zet je intenties met donkere/nieuwe
maan, brainstorm erover onder de
wassende maan. Visualiseer en kies
waar je mee verder gaat bij het eerste
kwartier en zet de puntjes op de i
tijdens de toenemende maan. Spreek
het uit, laat het horen aan mensen,
laat zien wat je gedaan hebt onder
de volle maan. Deze fasen horen bij
geïnspireerde actie, bewuste creatie.
Vervolgens laat je het in vertrouwen
los. Je geniet van wat je gedaan,
gemanifesteerd
hebt
onder
de
afnemende maan, vervolgens ga
je hierop reflecteren en als laatste
loslaten onder de balsemieke maan.

Wees je ervan bewust dat de dingen komen
en gaan in hun eigen tempo en eigen tijd.
Als je een zaadje in de grond stopt, heeft
het tijd nodig om zijn kopje boven de grond
uit te laten steken en verder te groeien. Ga
je eerder kijken, of aan het plantje trekken
wanneer het boven de grond uit is, dan gaat
het kapot. Het kan dus zijn dat wat jij wilt
manifesteren, veranderen, langer de tijd
nodig heeft dan 1 maancyclus. Geef het ook
die tijd. Vertrouw erop dat de maan en het
universum met jou meewerkt. ‘The Universe
has your Back’ (G. Bernstein). Forceer
niets, maar vertrouw en creëer het leven
van jouw dromen. Het begint bij je intentie.

Magische Maangroet,
e Rilana Altena MSc

Zelf zeep maken
Heel vroeger werd zeep gemaakt van
dierlijk vet, as van houtskool en water.
In Frankrijk werd er in de 18e eeuw voor
het eerst alkali gebruikt om zeep te
maken zoals we die nu ook kennen als
de welbekende Marseille zeep.
Chemie
Zeep ontstaat door een reactie tussen
alkali en vet of olie. De alkali (of loog)
zorgt voor de verzeping, wat een
chemisch proces is.
Loog maken we met natriumhydroxide,
ofwel
gootsteenontstopper.
Dit
kan je kopen bij het Kruidvat als
korrelontstopper.
Voor dit recept gebruik ik olijfolie of
zonnebloemolie. Als je een andere
olie en/of vet wilt gebruiken, kan het
zijn dat je andere hoeveelheden
moet gebruiken. Op internet zijn
zeepcalculators te vinden voor de
juiste waardes.

Benodigdheden
• 500 gram olijfolie of zonnebloemolie
(500 gram olie is niet een halve liter
olie!)
• 64 gram natriumhydroxide
• 178 gram water
• Maatbeker
• Pannetje
• Weegschaal
• Roerlepel
• Staafmixer
• Cakevormpjes
• Gedroogde kruiden / bloemen,
etherische
olietjes,
eventueel
kleurstoffen

minuten, totdat je strepen kunt trekken
in het mengsel.
Dit is het moment om je kruiden, geur
olietjes en/of kleurstofjes toe te voegen!
Hierna is het zeepmengsel klaar om in
de malletjes te gieten.

* Gebruik voor het maken van zeep
ook apart keukengerei, dat je alleen
maar voor dit doel gebruikt.
* Zeep maken doe je voor eigen
gebruik. Het is niet toegestaan om
zelfgemaakte cosmetica te verkopen.
Wil je je producten wel verkopen, dan
moet je een registratie doen bij de
CPNP en moeten ze voldoen aan de
Europese Cosmeticawetgeving.

Nu gaan we zeep maken!
Voeg de korrels langzaam toe aan
het water in de maatbeker. Blijf roeren
totdat de korrels zijn opgelost. Het
water begint nu heet te worden! Laat
de loog afkoelen tot ongeveer 50
graden Celsius.

Geschreven door Petra Willemstein
Foto’s door Raymond Brettschneider

Warm de olie langzaam op in het
pannetje tot ongeveer 50 graden
Celsius.
Als de loog en de olie dezelfde
temperatuur hebben, giet je al
roerend voorzichtig de loog bij de olie.
De oplossing wordt gelijk troebel; dat
betekent dat er zeep in de maak is!
Om het proces van verzeping te
versnellen, gebruik je nu de staafmixer.
Mix net zo lang, ongeveer 5 tot 15
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Belangrijk
* Loog is sterk basisch, dus erg bijtend.
Zorg er dus voor dat kinderen en
huisdieren uit de buurt blijven en dat
je zelf rubber handschoentjes en oude
kleding draagt!

Zodra de zeepjes na 1 tot 3 dagen
hard genoeg zijn, kan je ze uit de
vormpjes halen en verder laten rijpen.
Wacht minstens drie weken zodat de
het mengsel de tijd heeft om goed te
verzepen, en draai ze elke dag een
keer om. Na zes weken zijn ze zeker
klaar voor gebruik!

Creatief

spaak met een ander stukje verder
door deze eerst vast te knopen en dan
rond te blijven wikkelen.

Midzomer Zonnewiel

Als je zonnewiel af is, kan je deze een
mooie plek geven. In de tuin, of als hij
niet te groot is binnen. Misschien boven
je altaar?

In een Litha editie moet uiteraard ook
een typisch creatief Litha werkje zitten.
Wil jij dit seizoen ook dichter bij je in
huis halen, of in je tuin? Lees dan snel
verder.
Eén van de symbolen van Litha, van
dit seizoen, is het zonnewiel. Hoe kan
het ook anders. Het zonnewiel is een
bijzonder magisch symbool dat o.a.
staat voor de levensenergie van de zon,
hzet oneindige leven, de continuïteit
van het leven en de oneindige aard
van de natuur en de ziel.

buitenrand van de spaken. Verbind
allereerst de lange einden zodat je
een groot circel krijgt.
Verbind deze daarna bij elke kruising
van een spaak met een stukje sisaltouw

Voor het maken van dit zonnewiel heb
je het volgende nodig:
•
4 takken van gelijke lengte. Je
kan zelf kiezen hoe groot je je zonnewiel
wilt hebben.
•
1 lange buigzame tak (wilg) die
rond het gehele wiel past.
Maak je een heel groot zonnewiel, dan
kan je ook meerdere buigbare takken
met elkaar verbinden
•
Sisaltouw
•
Verschillende materialen om in
het zonnewiel te vlechten. Dit kan je
naar eigen gevoel uitzoeken, maar het
is natuurlijk wel mooi om zonnekleuren
aan te houden. Geel, rood of oranje.
Denk aan linten, wol, touw, etc.

worden. Hier komt je eigen gevoel bij
kijken. Mooi is het om bijvoorbeeld te
beginnen met wat breder materiaal in
het midden, dit dekt ook de centrale
knoop in het midden een beetje af.
Alleen de manier van wikkelen is
misschien wat anders dan je zou
denken. In plaats van ze boven-onder-

Sta ook eens stil bij wat je gemaakt hebt.
Ga er eens goed voor zitten en kijk hoe je
je zonnewiel hebt gemaakt. Misschien
zie je er voor jezelf bepaalde patronen
in die iets voor jou betekenen, welke
boodschap heeft je onderbewustzijn je
via je eigen creativiteit mee gegeven?
Is het heel gestructureerd geworden,
of heel chaotisch? Zit er veel licht en
luchtig geel in? Of heb je vooral veel
passievol rood gebruikt? Wat verteld
jouw zonnewiel?

boven-onder langs alle spaken te
halen wikkelen we bij elke spaak het
touw of lint éénmaal om de spaak en
gaan dan verder (dit geeft stevigheid
en een mooi patroon).
Aan het einde van een stukje touw of
lint? Bindt deze dan vast aan de spaak

Om te beginnen leggen we de vier
takken van gelijke lengte op elkaar in
de vorm van de spaken van een wiel.
Bind de takken in het midden met het
sisaltouw goed stevig aan elkaar.

aan het wiel. Let op dat de ruimte
tussen de spaken mooi gelijk blijft.

Neem daarna je lange buigzame
tak(ken) en leg deze langs de

Nu heb je het wiel zelf helemaal af,
maar moet hij nog gedecoreerd

met een knoop en ga op dezelfde
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Geschreven door Raymond Brettschneider

Elven in de Noorse
mythologie
Door Jacqueline Kok

Elven komen in de Europese folklore en
mythologie op veel plekken en in veel
vormen voor. De bekendste moderne
interpretatie van elven is die van J.R.R
Tolkien. Hij heeft gebruik gemaakt van
oude bronnen en verhalen en hier een
gezicht aan gegeven. Hij gebruikte
hierbij zowel Oud-Engelse als Oud
Noorse bronnen en ook latere bronnen.
Veel latere fantasy literatuur maakt nog
steeds gebruik van de elven zoals die
door Tolkien zijn neergezet, de mooie,
leeftijdsloze en meestal goedaardige
elf. In dit artikel ga ik op zoek naar de
Oudnoorse oorsprong van elven en
wat er in oude bronnen te vinden is
over de elven in de Scandinavische
wereld.

Elven in de Scandinavische folklore

Bij een zoektocht op het internet naar
elven in de Scandinavische mythologie
kom ik veel informatie tegen. Er zijn veel
verhalen over elven en veel gebruiken
die met elven te maken hebben.
In de latere Scandinavische folklore
is een groot aantal bovennatuurlijke
wezens terug te vinden. Er is veel
diversiteit en ook door de tijd heen zijn
er veel veranderingen geweest in het
aanduiden van deze wezens.
Het verschil tussen elven, dwergen en
aardmannen is niet altijd duidelijk en
vaak ook in latere eeuwen ontstaan.
Wat wel duidelijk is, is dat in de
Scandinavische folklore elven en
andere bovennatuurlijke wezens een
belangrijk gegeven zijn en al lang
voorkomen. Ook tegenwoordig zijn er
nog vele verhalen en gewoonten die
getuigen van de aanwezigheid van en
het geloof in deze wezens.
In Scandinavische verhalen zijn de
meer typische elven meestal vrouwelijk
en bijzonder mooi. Ze zijn ook erg
menselijk. Ze zijn bedreven in magie en
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kunnen het leven van mensen positief
en negatief beïnvloeden. Op veel
plaatsen is het gebruikelijk de elven
te vriend te houden door geschenken
neer te leggen, bijvoorbeeld voedsel,
en op te letten hun eigendommen niet
te beschadigen. Elven kunnen erg boos
worden als hun huizen worden verstoord
door mensen. Daarnaast bestaan er
veel verhalen over ontmoetingen met
elven en over plekken waar elven
komen, bijvoorbeeld elvencirkels, de
cirkels met paddenstoelen die hier
heksenkringen heten. Elven dansen
daar waardoor de kringen ontstaan.
Maar wat zeggen de Oudnoorse
bronnen nu over elven? Hoeveel
van de hedendaagse mythologie
rondom elven is terug te voeren op de
oude voorchristelijke Scandinavische
mythologie?

Bronnen

Voor de Oudnoorse mythologie en
verhalen is een redelijk groot aantal
bronnen bekend. Deze bronnen zijn
vooral skaldische verzen, allitererende
verzen geschreven door een (hof)
dichter, de skald.
Belangrijke bronnen zijn de beide
Edda’s, de Proza Edda door Snorri
Sturluson en de Oude (poëtische)
Edda, schrijver onbekend. Beiden
zijn opgeschreven in de 13e eeuw.
Zij bevatten gedeeltelijk dezelfde
verhalen maar anders opgeschreven.
Daarnaast is een aantal saga’s,
verhalen, overgeleverd. Vrijwel alle
Oudnoorse literatuur is overgeleverd in
IJslandse manuscripten, geschreven in
het Oudnoors. Bij de meeste bronnen
moet rekening gehouden worden dat
ze gekopieerd en/of samengesteld
zijn in een latere tijd en niet direct uit
het Noormannen tijdperk stammen.
Daarnaast zijn niet alle verhalen
compleet en zijn ze soms voorzien van
commentaar.
Beschrijvingen
van
elven
en
gebeurtenissen met elven komen
vooral voor in latere teksten, de term elf

zelf is echter wel al in oudere bronnen
te vinden.
Het Oudnoorse woord voor elf is álfr.
Het woord elf, álfr en alle Europese
varianten hierop kunnen worden
teruggeleid naar het Proto-Germaans
waar het afstamt van albiz, wit (vergelijk
‘albus’ in het Latijn). Er zijn verschillende
theorieën over de interpretatie van wit
in relatie tot de elven, van wezens van
het (witte) licht tot vrouwelijk mooi. Er is
ook een totaal andere afleiding waar
albiz in verband gebracht wordt met het
Latijnse labor en iets in de richting van
vakman betekend. De gezamenlijke
afkomst van woorden voor elf in Europa
en de latere overeenkomsten tussen
de elfenverhalen duiden er op dat het
een wijd verspreid begrip was.
In latere saga’s (zich afspelend vanaf de
12e eeuw en vaak in latere geschriften
overgeleverd)
wordt
er
vaker
gesproken over elven als voorouders
van legendarische personen. Vanaf
dan komt ook langzaam een beeld
van elven naar voren dat lijkt op de
christelijke engel en ons huidige idee
van een elf.

Andere vermeldingen

Er zijn veel namen van personen waarin
het woord alf voorkomt. Ook wordt de
toevoeging alf gebruikt bij overleden
koningen.
De zin Æsir ok Álfar (Æsir en elven). Deze
alliteratie komt vaak en terloops voor,
zowel in de Edda’s als in andere oude
bronnen. Wat het precies betekend
is niet duidelijk, het wordt nooit
toegelicht, maar het geeft in ieder
geval een overeenkomst of verband
tussen goden en elven aan. Je kunt
het vergelijken met het gebruik van de
kreet boeren, burgers en buitenlui, die
is ook vanzelfsprekend voor ons, maar
moeilijk uit te leggen aan iemand die
nu Nederlands leert. Wat zijn buitenlui?

De Edda’s

In de beide Edda’s wordt de wereld
van de elven genoemd. Er is geen

beschrijving van deze wereld. Strikt
genomen zijn er twee elfenwerelden,
maar van de wereld van de zwarte
elven denkt men tegenwoordig dat
de (ondergrondse) wereld van de
dwergen bedoeld wordt.

Álfheimr

Een van de negen werelden in de
Noorse mythologie. Hier leven de elven.
Álfheimr bevindt zich samen met
Ásgarðr en Vanaheimr op het hoogste
niveau in de boom Yggdrasil. Freyr
heeft de wereld gekregen als ’tandgift’
(Grímnismál 5 en Gylfaginning 17).
De bewoners ervan zijn de lichtelven,
ljósálfar. Freyr is hun heerser en heeft er
een prachtig huis.
Er wordt in de beide Edda’s geen
verdere beschrijving gegeven van
deze wereld of van zijn bewoners.
Svartalfheimr
De wereld van de zwarte elven,
algemeen wordt nu aangenomen dat
dit dwergen zijn. Hier werd een ketting
gesmeed om de wolf Fenrir te binden.
Dat is zo ongeveer wat we weten over
Svartalfheimr.
In de Proza Edda staan korte
vermeldingen van svartálfar (zwarte
elven), dökkálfar (donkere elven) en
ljósálfar (lichte elven). Aangenomen
wordt nu dat de schrijver hier refereert
aan resp. dwergen, demonen en
engelen waarmee hij zijn kennis van
christelijke entiteiten projecteert op
heidense begrippen. Deze termen
worden alleen gebruikt in de Proza
Edda en in daarvan afgeleide teksten,
niet in de Oude Edda of in de saga’s.

Völundr

In de Oude Edda wordt heel expliciet
een elf genoemd, Völundr, de
hoofdpersoon van de Vǫlundarkviða.
Völundr is een smid en zijn verhaal
wordt verteld. Heel kort gaat het
verhaal erover dat Völundr heel mooi
is en heel kundig als smid. Om deze
reden wordt hij door de koning (Nithuth)

verminkt en gevangen gezet om voor
hem smeedwerk te maken. Als wraak
verkracht hij de dochter van de koning
en maakt haar zwanger.
Niet het hele vers is bewaard gebleven
en het is voorzien van commentaar. Er
wordt algemeen aangenomen dat dit
verhaal van Saksische afkomst is en in
de negende eeuw Scandinavië heeft
bereikt.
Helaas valt ook hier niet veel op te
maken over wat een elf dan precies
is behalve mooi en heel kundig in zijn
vak en dat hij wraak neemt op de
behandeling van de koning.

Saga’s

In twee oude saga’s wordt gesproken
over elven.
Austrfaravisur
Door Sigvatr Þórðarson of Sigvat de
Skald (995-1045) .
In een van zijn geschriften wordt de
álfablót (elven offer) genoemd, een
ceremonie waarbij aan de elven werd
geofferd.
De álfablót lijkt een huiselijke ceremonie
te zijn geweest. Sigvatr geeft een
verslag over hoe hij wordt weggestuurd
bij verschillende huizen omdat zij hun
ceremonie vieren op dat moment. Hij
is dan op een diplomatieke missie in
Zuid Zweden voor koning Olaf II. Deze
koning was overigens bekeerd tot het
christendom en het is waarschijnlijk dat
ook Sigvatr christen was en misschien
om die reden werd weggestuurd.
De beschrijving van de álfablót
legt een verband met Odin en met
voorouderverering. Maar ook hier
ontbreken weer details.

Kormáks saga

Dit is een verhaal uit de 11e eeuw,
onderdeel van de IJslandse saga’s.
Hier wordt een offer aan de elven
vermeld. Door bloed van een os te
offeren aan de elven kan een wond
opgelopen in de strijd worden genezen.

Conclusie

Hoewel elven genoemd worden in
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de Oudnoorse literatuur is het moeilijk
hieruit een beeld te vormen. De
lichtelven zijn mooi, en gerelateerd aan
goden en aan licht. Maar er zijn ook
andere soorten elfen of in ieder geval
andere wezens. Er wordt niet duidelijk
gemaakt wat elven precies zijn en
waarin ze verschillen van mensen of
van goden. Ze hadden in ieder geval
een eigen wereld (of zelfs twee) maar
ze kwamen ook voor in verhalen over
mensen en in de mensenwereld.
Elven worden in verschillende bronnen
in verband gebracht met schoonheid,
met seksualiteit en met genezende
krachten/magie. Ook wordt meerdere
malen gesproken van halfelven, de
kinderen van mensen en elven.
Het lijkt er op dat er geen duidelijk
onderscheid was tussen goden, elven
en mensen. De Noorse goden zijn
zeer menselijk en de woorden alf en
aesir worden samen gebruikt als zijnde
een begrip. De grote tegenhangers
van zowel de goden, de mensen
als de elven waren de reuzen. Er lijkt
ook een overlapping te zijn tussen
elven (svartálfar) en dwergen. Dit is
overigens in overeenkomst met meer
middeleeuwse Germaanse bronnen.
Er hebben rituelen bestaan waarbij
elven werden geëerd of waarbij aan
elven werd geofferd, in ieder geval
in het huidige Zweden. De invulling
hiervan is niet duidelijk omdat het alleen
genoemd wordt als een gebeurtenis
waar de schrijver niet bij aanwezig is en
zelfs wordt weggestuurd of het is zo kort
beschreven dat je er niks uit kunt halen
over wat er gebeurde.
In de latere middeleeuwen worden
de elven vaker genoemd en beter
beschreven. Van daaruit ontwikkeld
zich een hele wereld van wezens.
De elven die vanaf dan worden
beschreven zijn vaak vergelijkbaar
met of in ieder geval beïnvloed door
het beeld van de christelijke engelen
en door de verhalen over elven in
andere Europese gebieden. En van
deze verhalen is nog steeds veel terug
te vinden in folklore van Scandinavië.

Bronnen

https://lindaursin.net/alfr-the-elves-of-norse-mythology/
https://norse-mythology.org/gods-and-creatures/elves/
https://www.wikipedia.org
Vǫlundarkviða : http://www.sacred-texts.com/neu/poe/poe17.htm
Austrfaravisur: http://vikingraiders.yolasite.com/resources/Austrfaravisur.pdf
Kormáks saga: https://www.sagadb.org/kormaks_saga.en (ook in het IJslands)
Proza Edda: https://www.sacred-texts.com/neu/pre/index.htm
Oude Edda: https://www.sacred-texts.com/neu/poe/index.htm

illustratie door Jacqueline Kok

Runen Raadsel

Bij de kelten stond de

Kamperfoelie bekent als
de bloem van de liefde. Wie deze
mooie bloemen in huis haalde zou
spoedig rijker zijn ook zou er een

huwelijk zijn in datzelfde huis
binnen een jaar.

Litha Runen raadsel
Naar een mooi voorbeeld van een leerzame activiteit op de Facebook pagina
van Heidenen van de Lage Landen (HVDLL), een leerzaam raadsel in het
Oude Futhark schrift.
Dit raadsel in runen schrift moet vertaald worden... en daarna nog beantwoord.
Ik kan je verklappen dat het raadsel gericht is op de Noorse mythologie, wat
natuurlijk ook wel heel erg bij de runen past.
Denk je het juiste antwoord te hebben? Dan kan je óf geduldig wachten op
de volgende uitgave van Eik-en-Blad, óf op de volgende pagina je antwoord
invullen om te kijken of het goed is:
https://www.eik-en-blad.nl/puzzels2/
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foto door Atelier Dornroschen

Illustratie door Raymond Brettschneider

Raymond Brettschneider

Lughnasadh
Door Marjolein

Rond 1 augustus vierde men vroeger het begin van het oogstseizoen.
Er bestaan verschillende namen voor deze dag, waarvan de bekendste
Lughnasadh en Lammas zijn.

Lughnasadh zou genoemd zijn naar
de Keltische god Lugh. Lugh was één
van de Tuatha Dé Danann… Volk van
Danu. De met magische verhalen en
legenden omhulde oude bewoners
van Ierland en Schotland. Tuath
(meervoud tuatha) betekent volk,
mensen. Dé, Dia, goden en godinnen.
Het volk van de goden, het heilige
volk. Zo werden ze omschreven in
de verhalen die de eerste monniken
in Ierland optekenden. Maar daar
ontstond al snel een verwarring. Voor
christenen was het volk van Israël het
volk van god. Vandaar dat later de
toevoeging Danann werd gedaan,
hoogstwaarschijnlijk refererend naar de
godin Danu, zij werd de moedergodin
van de Tuatha Dé Danann.
In de Leabhar Gabhála Éireann, een
serie geschriften uit de middeleeuwen
die de geschiedenis van Ierland
beschrijft van het begin van de
mensheid tot aan het moment van
schrijven, is de Tuatha Dé Danann het
vijfde volk dat zich in Ierland settelt.
De leden hadden bovennatuurlijke
krachten en werden geassocieerd met

Eik-en-Blad #2 Litha

oude grafheuvels en heilige plekken.
Zij zouden de oude goden, godinnen
en helden van de Ierse, Manx en
Schotse mythologie worden. Vanwege
hun band met overgangsplekken,
grafheuvels, werden ze ook wel de
Aos Sí, het volk van de andere wereld,
genoemd. De bekendste oude goden
en godinnen van Ierland, Schotland
en soms ook van andere plekken in
de Britse eilanden zoals Lugh, Brigid,
Manannán en de Morrigan waren
Tuatha Dé Danann.
Volgens de Ierse legende was de godin
Tailtiu de pleegmoeder van Lugh. Ze
bewerkte het hele Ierse land en de
akkers zodat de mensen eten konden
verbouwen. Toen ze dit klaar had stierf
ze van uitputting. Haar pleegzoon, de
god Lugh, maakte daarom 1 augustus
een dag om haar te eren door te
beginnen met de oogst en door
sportwedstrijden ter nagedachtenis
van haar te houden. Deze Tailteann
Games (Aonach Tailteann is de oude

naam, Tailteann Games een moderne
versie uit eind 19e, begin 20e eeuw)
werden gehouden bij de Ierse plaats
Teltown, waar een aarden bouwwerk
ligt uit de ijzertijd waar deze feesten
zouden zijn gehouden. De oudst
bekende bronnen hierover dateren uit
de Middeleeuwen (Leabhar Gabhála
Éireann, Tochmarc Emire). In het Iers
Gaelic is Lúnasa de naam voor de
maand augustus. Een aonach is een
bijeenkomst na de dood van een
koning of belangrijk persoon waarbij
deze persoon geëerd, bezongen
en gecremeerd werd, er gekeken
werd naar opvolging en wetten die
aangepast moesten of konden worden
en dit alles werd afgesloten met een
feest. Dit feest stond meestal in het
teken van het tonen van intelligentie,
kracht
en
uithoudingsvermogen,
sportieve wedstrijden dus.
Een andere godheid geassocieerd met
Lughnasadh is Crom Cruach (Crom
Dubh, Cenncroithi). Deze god werd als
afgodsbeeld uitgebeeld, een gouden
beeld dat offers eiste in ruil voor een
goede oogst, gezegd wordt dat er zelfs
kinderen (eerstgeborenen) aan hem
geofferd zouden moeten worden. De
eerste vermelding hiervan komt uit het
Book of Leinster. Het afgodsbeeld zou
zijn vernietigd door Saint Patrick. Hijzelf
heeft er nooit over geschreven, maar
legendes over hem vertellen wel dit
verhaal (Tripartite life of Saint Patrick,
Life and acts of Saint Patrick). Crom
Cruach/Crom Dubh zou het graan
hebben laten groeien en hebben
gezien als zijn schat. Lugh’s taak was
het om het graan te veroveren voor
de mensen
Vooral in Ierland zijn veel festiviteiten
rondom 1 augustus en het begin van
de oogst vrij goed gedocumenteerd
of te herleiden uit nog bestaande
feesten en gebruiken. Gebruiken
rondom het eerste oogstfeest waren
bijvoorbeeld het offeren van het
eerste graan of fruit aan de goden,
liefst boven op een heuvel. Maar ook
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het slachten van een stier, handfasten,
jaarmarkten, dansfeesten, bezoeken
aan heilige bronnen en sportieve
activiteiten vinden plaats in het kader
van Lughnasadh (MacNeill, The festival
of Lughnasa). Nog steeds is het op
veel plaatsen in Ierland en enkele op
de Britse Eilanden (voornamelijk in
Schotland en op Man) gebruikelijk om
op of rond 1 augustus een plaatselijke
berg of heuvel te beklimmen en ook
jaarmarkten worden nog steeds veel
rond deze dag gehouden. Bronnen
worden soms nog versierd. Gebruikelijke
offers aan bronnen zijn munten en
stukjes stof. Ook loop je met de richting
van de zon mee rondom de bron om
een goede oogst en een goede winter
te mogen ontvangen. Handvasten
op of rond deze dag is nog steeds
populair. Handvasten is het verbinden
van twee geliefden. Vaak eerst voor
een jaar en een dag, daarna kon de
verbinding voor de rest van het leven
(of langer) definitief gemaakt worden.
Bronnen over dit soort feesten in
Groot-Brittannië zijn een stuk lastiger
te vinden. Op het eiland Man worden
rond 1 augustus oogstfeesten gevierd
en ook op plekken in Schotland
(Hebriden, Orkney) zijn gebruiken
die te herleiden zouden zijn naar de
Lughnasadh gebruiken. Soms zijn
deze gekerstend, maar staan wel
oogst, dankbaarheid, etc. centraal.
In Schotland was het gebruik om een
brood te bakken van het eerste graan.
Bannock/Bonnach Lunastain. Basis
van het recept is gemalen graan, vet/
boter, melk en wat zout. In de rest
van Europa zijn eigenlijk rond weinig
betrouwbare bronnen over feesten
rond 1 augustus te vinden. Er zijn wel
allerlei oogstgebruiken beschreven,
maar die worden verspreid over de
oogstmaanden augustus, september
en oktober.
Waar de naam Lughnasadh vooral
in Ierland en Schotland in gebruik
was, noemden de Engelsen de eerste
augustus Lammas Day. De naam

Lammas heeft een Anglo Saksische
oorsprong en komt van hlaf-mas. Dit
komt van loaf mass, de dienst voor
het brood. Op deze dag bakten de
mensen van het eerst geoogste graan
een brood en brachten deze mee naar
de kerk. Het brood werd gezegend en
werd daarna als erg krachting (soms
magisch) gezien. Als dit brood in stukken
verdeeld in huis of over het erf gelegd
werd, kon het beschermen en een
goede oogst afdwingen. In de AngloSaxon Chronicles wordt het Lammas
feest meermaals genoemd en heet
het ook wel het feest van het eerste
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fruit (feast of First Fruits). Op deze dag,
die soms ook wat later gevierd werd in
augustus, boden de boeren hun eerste
graan aan aan hun landheer. In Wales
noemt men de eerste augustus Gŵyl
Galan Awst (Gŵyl Awst).

Demeter was de godin van de
landbouw, het graan (of van alles wat

aarde

.
de landbouw voortbracht) en de
De producten van het land hielden de
mensen in leven en zo rolde ze in haar rol als

moedergodin. Ze wordt soms ook
genoemd als godin van het huwelijk.

Photo by Valiphotos from Pexels
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gebiologeerd naar afbeeldingen over
hetzelfde onderwerp: “Songlines”. Stuk
voor stuk zijn het uitbundige schilderijen,
met de vertrouwde stippeltechniek die
we kennen van de inheemse bevolking
van Australië; de Aboriginals.

Songlines, een bron van inspiratie

Songlines zijn verbonden aan de
spirituele en religieuze overtuigingen
van de Aboriginals; een nomadische
stammencultuur die zich van bij het
begin der tijden heel diep verbonden
weet met de natuur, het land en
natuurlijk ook de met dieren die hen
omringen.

Muziek en Zingen in Rituelen
Stel je even voor dat onze
wereld overdekt is door
een energetisch raster van
sporen. Onzichtbare sporen,
wegen, die onze voorouders
bewandelden, terwijl ze de
wereld tot leven zongen. Een
zinderend en magisch geheel
en labyrint dat ons tevens
helpt om op onze “spirituele
bestemming” te komen.
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Het is een druilerige zondagnamiddag in
april. Op de tafel in de eetkamer liggen
stapels met boeken, notitieschriftjes
met dagboekfragmenten en andere
schrijfsels. Ook de schriftelijke lessen
van de Bardenopleiding bij OBOD
ontbreken niet. Inspiratiebronnen met
achtergrondinformatie die passen bij
het onderwerp. Ik heb een cd met
walvisgeluiden op staan… de grote
“chanters” uit onze oceanen.
Terwijl de lucht er voor de vluchtige
kijker wellicht saai en grijs uit ziet, wordt
mijn zicht gekleurd door een reeks van
toevalligheden die me -nu al enkele
dagen- een bepaalde richting uitsturen
voor dit artikel. Op het scherm van
mijn computer kijk ik nieuwsgierig en
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De “Songlines” zijn ontstaan in de
“droomtijd” van de aarde, ofwel de
periode vóór de aarde haar vaste
vorm had zoals wij die nu kennen.
De aarde -in haar potentie- sliep nog
als het ware. Ze was een soort van
onsamenhangend geheel, dat door
de “scheppende dromers” tot een
vaste materie gemaakt werd.
Songlines zijn zodoende eigenlijk de
“droompaden” van deze voorouders.
Ze markeren en verbinden de Heilige
Plaatsen waar de oorspronkelijke
scheppers
“vorm
gaven
aan”
(droomden over…) de natuur en alle
daar aanwezige levensvormen zoals
planten en dieren. Maar ook over
de Wet, naar dewelke de stammen
dienden te leven en functioneren.
Wanneer je de Heilige Plaatsen
met elkaar verbindt, ontstaat er
een netwerk van paden over het
grondgebied waar de Aboriginals zich
op bewegen. Dezelfde paden waar
ook de voorouders langs reisden.
De spiritualiteit van de Aboriginals
is gebaseerd op een vertelcultuur.
De Songlines/Droompaden van de
scheppers/voorouders
getuigen
daarvan, en werden vertaald in
liederen, chants, mantra’s,… die,
door overlevering van generatie op
generatie,
worden
doorgegeven
in stameigen initiatierituelen.
Deze
chants en liederen vertellen eigenlijk
over de geheime paden die moeten

bewandeld worden, over de heilige
plaatsen die vereerd/geëerd dienen
te worden, in dankbaarheid voor wat
het “land” aanreikt om te overleven.

Rituelen

Van bij het begin der tijden, zochten
onze voorouders naar zingeving.
We kijken daarbij terug op meer dan
25.000 jaar spiritueel gewortelde
verering voor de aarde en haar
bewoners, op diverse manieren.
Deze spiritualiteit was niet in teksten
vastgelegd, maar kwam voort uit de
relatie die men met het omringende
land en haar prachtige schepsels had.
Dit gold niet alleen voor de Aboriginals,
maar ook voor de andere natuur- en
stamreligies zoals Wicca en Druïdry.
Rituelen speelden een belangrijke rol
in hun bestaan, omdat ze uiting gaven
aan de verbondenheid tussen mens en
natuur. Die verbinding ging veel verder
dan hoe die de dag van vandaag,
en in onze huidige maatschappij en
wereld wordt neergezet: de rol van
de omringende natuur was dus veel
meer dan louter voedselvoorzienend.
Er werden krachten en kwaliteiten
toebedeeld aan elk aspect, elk levend
organisme dat deel uitmaakte van die
natuur. Die krachten werden vereerd,
gerespecteerd, en erkend, en moesten
soms ook gunstig gestemd worden.
De elementen werden aanbeden,
evenals de windrichtingen, de zon en
de maan.
Muziek, onder welke vorm dan ook,
is sinds die heugelijke tijden altijd een
dankbare taal en manier geweest
om uitdrukking te geven aan die
verbondenheid, los van dogma, los
van geloofssysteem of -overtuiging.
Als we naar muziek kunnen kijken
als klank en trilling, dan is de ons
omringende wereld één klankspel en
wijds trillend geheel. Muziek was er
lang voordat leven op aarde begon.
Muziek laat zich horen in de wind en
in het ruisen van de bladeren die door
de wind beroerd worden. We kunnen

muziek horen in het kabbelen van een
beek, of het af- en aanrollen van de
golven van de oceaan. Maar ook in
het openbreken van de cocon waarin
de rups zich tot vlinder heeft ontpopt.
Bij de komst van de mensheid
evolueerde muziek tot het meest
subtiele en delicate medium waarmee
emoties konden worden uitgedrukt. Het
werd doorheen de eeuwen een waarlijk
verheven fijne kunst.
Tot op vandaag spreekt muziek tot
iedereen in een taal die ook door
iedereen gevoeld en begrepen kan
worden. Muziek werkt verbindend, zowel
tijdsoverschrijdend als intermenselijk.
De woorden en/of klanken die
bijvoorbeeld tijdens rituelen gezongen
werden onder de vorm van chants,
hielpen om de geest te focussen, zodat
die loskwam van de dagelijkse noden
en behoeften en zich op het hogere
kon richten.

Chants & Mantra’s

In de buurt van waar ik woon is een
yogacentrum. Ik kan er elke avond
terecht voor een chanting. En af en
toe doe ik dat ook wel, omdat ik er zin in
heb, tijd voor kan maken, en weet dat
het me deugd doet.
Ik herinner me de eerste keer dat ik er
in contact kwam met het zingen van
mantra’s en chants. Ik was amper 16 jaar
en mijn zangjuf troonde me enthousiast
mee
naar
het
desbetreffende
yogacentrum. Het voelde spannend
en heerlijk rebels (dat wil je toch als je
16 bent). Ik herinner me de sfeer en de
verbondenheid die ik heel intens voelde
tijdens het samenzingen.

Chants en mantra’s kan je niet
vergelijken met een lied dat je op de
radio hoort.
De tekst en melodie die je zingt is
altijd heel erg eenvoudig en door het
repetitieve karakter kan je na 2 of 3
keer luisteren, gemakkelijk inpikken
en meezingen, ook al begrijp je de
woorden niet. Ze kunnen soms heel
monotoon klinken, maar als er mensen
zijn die met instrumenten mee kunnen
begeleiden, of zangers die voldoende
vertrouwd zijn met de melodieën en
hun stem vrij laten bewegen bovenop
de basismelodie, ontstaat er echte
magie. De magie die onze voorouders
-ongeacht hun religieuze overtuigingreeds opzochten, toen ze zich zingend,
dansend, vertellend… rond een vuur,
onder de sterrenhemel, in een grot,
of, omringd door eiken en bij het licht
van de maan, verzamelden met hun
stamgenoten.

enz. die bepalen hoe de klank zich zal
manifesteren.
Bij zingen is het net hetzelfde. Of zoals
Reznikoff (Franse hoogleraar en zanger)
ooit Paus Gregorius citeerde: “Zingen
helpt de ziel om goed het lichaam te
verlaten”. Als we zingen, verklanken we
onze innerlijke leefwereld en daarmee
ook, bewust of onbewust, alles wat
ons persoonlijk raakt, aanspreekt en
boeit, op alle niveaus van ons wezen.
Cfr. “Waar het hart van vol is, loopt de
mond van over. We drukken op een
bijzondere manier onze individualiteit
uit, onze waarheid. Onze geest die zich
wil uiten, laat zich horen doorheen ons
fysieke en unieke (!!) lichaam, en komt
naar buiten via onze keel. En door
de klank die we maken, de woorden
die we gebruiken, worden we ook
schepper en creator van een telkens
opnieuw subtiel veranderende nieuwe
realiteit, waar we zelf in bijdraagden.

“Zingen geneest de ziel die zich
gevangen voelt.
Het geneest de
bronnen van het donker. Het zingen
verandert pijn in licht” – Christian Bobin.
Om te zingen gebruiken we onze
stem. En onze stem is gesitueerd in
ons vijfde chakra, ons keelchakra. Het
is het centrum van onze creativiteit,
van onze scheppingskracht. Bij het
vijfde chakra gaat alles over trilling,
de subtiele, ritmische pulsaties die we
terugvinden in alles wat leeft. Zo zijn
we zelf ook één grote verzameling of
veld van trillingen, die wonderbaarlijk
met elkaar resoneren als één enkel
systeem. De taak van het vijfde chakra
is het bevorderen van deze resonantie,
of het synchroon samenlopen van de
trillingspatronen.
Als we zingen wordt ons hele lichaam
aangesproken.

Onwennig…dat was het zeker ook wel
in het begin, want “sanskriet” behoort
echt niet tot mijn common knowledge.
Mijn beide ouders hadden een klassieke
conservatoriumopleiding genoten en
gaven me tot die leeftijd nog geen
signalen dat ze ook andere interesses Zoals wanneer een cellist op zijn/haar
koesterden, waardoor ik me echt op cello speelt, is het de spanning van
de snaren, de druk van de strijkstok,
ongekend terrein bewoog.
de vorm en de houtsoort van de
klankkast, de plaatsing van de vingers
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Net zoals bij de Songlines van de
Aboriginals.

Awen zingen

Het moet wat meer dan een jaar
geleden zijn, toen ik voor het eerst in
de bardenopleiding van OBOD las
over “Awen”. Tot op vandaag kriebelt
mijn hele wezen als ik lees over Awen,
als ik Awen schrijf of uitspreek.
Awen is de Goddelijke stroom van
inspiratie die zich aan ons openbaart,
zoals de vurige & hemelse tongen
ook de apostelen raakten in het
Pinksterverhaal uit de bijbel. In de
schriftelijke bardenlessen die volgden,
las ik regelmatig over Awen, en over
het chanten van Awen in de rituelen
en ceremoniën die bij de jaarfeesten
gehouden worden.

Ik ging onlangs op ontdekkingstocht
bij een Sjamaans-Druïdisch centrum.
Ik mocht daar ervaren dat er ook
andere manieren zijn om te chanten,
dan wat ik tot hier toe elders had
meegemaakt. Namelijk, gewoon door
het vrij verklanken van wat je innerlijk
voelt; er is geen vooraf bepaalde
melodie, geen vooraf bepaalde toon,
je maakt gewoon een klank. Op -aaa
of -oe. Of bijvoorbeeld op “Awen”.
Zo’n chanting klinkt in het begin vaak
erg bizar, omdat niemand weet wat de
andere gaat zingen. Maar na enige
tijd komt er harmonie in het geheel, de
stemmen en klanken gaan “blenden”
en zich onderling verbinden met elkaar.
Wat zich op dat moment vertaalt in
de samenklank, gebeurt, volgens de
wet van resonantie (het synchroon
samenlopen van trillingspatronen) in
zijn totaliteit op alle niveaus.
Awen zingen betekent dat we ons
verbinden met de betekenis van
Awen. Het betekent dat we Awen in
zijn potentie erkennen en een bestaan
geven, iedere keer opnieuw.
“Jouw Ziel wil zingen” (Jan Kortie)
In zijn gelijknamige boek heeft Jan
Kortie het over stembevrijding.
Hij
benoemt de belemmeringen, de angst,
de drempels, die in de weg staan om
je stem vrij te kunnen gebruiken. En dat
zijn er wel wat.
Niettemin is “zingen” erg helend en
daardoor heel erg gepast in een ritueel
of ceremonie. Bovendien kunnen de
drempels geminimaliseerd worden
door een veilige sfeer te creeëren om
je stem te gebruiken.
Ik heb in de voorbije weken, in
de aanloop voor dit artikel, ook
chatgroepen nagelezen. Ik merkte
daarin dat de meningen erg verdeeld
zijn over het gebruik van liederen,
muziek, en chanten in rituelen.
Graag deel ik met jullie mijn ervaring.
Ruim 30 jaar na mijn eerste kennismaking
met mantra’s en chanting, reis ik met
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twee fantastische muzikanten aan
m’n zijde, kleine kerkjes, huiskamers
en zaaltjes af. We brengen een kleine
theatervoorstelling,
een
sprookje
(“Vlinder Mij”), waarin zelfgeschreven
chants verwerkt zijn, die door het
publiek
worden
meegezongen.
Mensen, uit diverse kringen, met
geloofsovertuigingen waar ik geen
weet van heb, komen naar een
voorstelling en worden behoorlijk
onverwacht door ons uitgenodigd
om mee te zingen. Na een korte
inleiding waarin ik wat achtergrond
geef over de Keltische en Druïdische
traditie, waarin ik vertel over Brighid
en over Awen, vraag ik iedereen om
“Awen” met ons samen te zingen.
Niet in een “freestyle-versie”, zoals
ik het meemaakte in het sjamaansdruïdisch centrum. We maakten met
“Brighid’s Call” een “Awen”-mantra,
met een uitgeschreven melodie die
we voorzingen en het geheel wordt
begeleid met piano en harp.
Ik vond het bijzonder spannend om
dit te doen, de eerste keer. Alle
ervaringen die ik zelf had gehad,
passeerden de revue. Ik herinnerde
me hoe ik, al die jaren geleden,
onhandig in een verduisterde ruimte,
met een papiertje en een klein lichtje,
de “sanskrietwoorden” had zitten
ontleden. Terwijl iedereen rond me
uitbundig aan het zingen en dansen
was. Ik herinnerde me de innerlijke
vragen omtrent de betekenis van wat
ik had gezongen. Maar ik hield vast
aan de deugd, die ik ook had gevoeld,
en ging, tijdens de repetitieweken, aan
de slag, om enerzijds de drempels te
verlagen die ik zelf had ervaren, en
anderzijds het plezier te vergroten,
want ik wou het publiek aan het zingen
krijgen.
En…Iedereen zingt, keer op keer. Het is
een bijzonder moment in de voorstelling,
want, van waar ik sta, kan ik zien hoe er
iets veranderd. Mensen schuifelen op
hun stoel. In hun gezichtsuitdrukking
merk ik “verrassing” op.
Iedereen

begint ook steevast onwennig te
glimlachen naar zijn/haar buurvrouw.
Ik zie rode wangen en hoor mensen
stilletjes giechelen en fluisteren. Maar
het is geen optie om niet te zingen.
Want de tekst is wel heel betekenisvol,
ook voor iedereen persoonlijk. Door
die betekenis te duiden, is er een soort
drijfveer ontstaan, die hen over de
drempels helpt. En dan gebeurt het…
Na enkele noten breekt elke barrière.
Ik zie tranen rollen.
Harten opengaan.
En ik hoor een publiek dat in volle
overgave aan het zingen is…
minútenlang.
Laat dit een pleidooi zijn om te
vertrouwen op de ervaring en de
wijsheid van onze oeroude religies.
Laat het tevens een uitnodiging zijn om
je innerlijke wezen te omarmen en de
schoonheid naar buiten te laten stralen
door te durven zingen en daardoor
jouw glans toe te voegen aan de
schepping...

illustratie door Floor Van Egghen

Floor Van Egghen

Waar je ook bent, je kunt altijd het ruisen
van de wereld horen. Het is een geluid
dat nooit ophoudt, dat aanwezig is in
de bergen, in de stad, in de lucht, op de
bodem van de zee. Dit ruisen, dat op
vibreren lijkt, is de Ziel van de Wereld,
die, op haar weg naar het Licht, bezig is
zich te veranderen. -Paulo CoehloBronnen:
“Afdalen in je ziel” – Alberto Villoldo
“Jouw ziel will zingen“ – Jan Kortie
“De gezongen aarde” – Bruce Chatwin
“Handboek chakrapsychologie” –
Anodea Judith
“Bardencursus OBOD”
“Soundspirit, Pathway to Faith” – Don
Campbell
“Brida” – Paulo Coehlo
“Japingka aboriginal art” - website

Lenormand
kaarten
Door: Sära Lyna
De lenormand-kaarten hebben mij al
jaren in “hun greep”. Het waren de eerste
kaarten die ik kocht en ondanks mijn
(inmiddels) zeer ruime verzameling van
kaarten, gebruik ik de lenormand het
liefst en het meest.
Hoe het begon

Het was een mooie dag in de
zomervakantie. Ik was een jaar of 10
en samen met een aantal familieleden
bezocht ik een zomerfair in een plaatsje
vlakbij. Ik kon altijd intens van dit soort
dingen genieten. Lekker neuzen tussen
nieuwe en gebruikte spulletjes op zoek
naar “schatten” (dit heb ik trouwens
nooit verleerd).
Bijna aan het eind van de middag
zag ik het liggen: een pakje kaarten.
Die MOEST ik hebben. Nadat mijn
laatste zakgeld was geteld en ik een
beetje korting van de verkoopster had
gekregen, ging het pakje kaarten mee
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naar huis. Apetrots was ik. Het kwam zo
mooi uit, want kort daarvoor had ik net
een boekje gekocht over de tarot.
Ik kon amper wachten tot ik hiermee
aan de slag kon. De betekenissen van
de kaarten leren en leggingen gaan
doen.
Maar toen het zover was, wachtte mij
een enorme teleurstelling: de kaarten
waren namelijk niet van de tarot,
waardoor het boekje en de kaarten
niet overeen kwamen.
Teleurgesteld heb ik de kaarten
weggelegd en hier eigenlijk niet meer
aan gedacht.
Jaren later kwam ik in aanraking met
de lenormand kaarten. Ik had eens
een pakje gekocht in een new age
winkel en leerde een vrouw kennen die
lessen gaf in lenormand kaartleggen.
Samen met een groepje vriendinnen
gingen we dit doen. Puur uit
nieuwsgierigheid en stiekem ook
omdat het supergezellige avonden
waren (hapje, wijntje, kaarsje, wierook
& vriendinnen onderling).
Op een van die avonden sprak onze
lerares haar wens uit voor een specifiek
pakje lenormandkaarten. Er zijn namelijk
veel verschillende lenormandkaarten
(zoals het lenormand-spel, mystieke
lenormandkaarten
en
viona’s
lenormandkaarten).
Het pakje wat zij noemde was niet
meer nieuw verkrijgbaar en werd zeer
weinig tweedehands aangeboden.
Nieuwsgierig als wij waren, wilden we
natuurlijk wel een foto zien van de
kaarten die ze zocht.
Je voelt hem misschien al aankomen:
de kaarten die ik jaren daarvoor op
de zomerfair had gekocht. Het pakje
was telkens meeverhuisd en zo kon ik
de volgende les meedoen met mijn
eerste pakje kaarten. De cirkel was
rond en mijn liefde voor de lenormand
compleet.
Inmiddels leg ik al jaren de lenormand
voor mijzelf & voor anderen. Vrienden
vragen mij regelmatig een kaartje
voor ze te leggen. En dan krijg ik later
te horen: nou, je had het wéér bij het
juiste eind hoor.

Ook heb ik veel op spirituele beurzen &
evenementen gezeten en wordt ik hier
nog regelmatig voor gevraagd.
Dankzij de lenormand heb ik veel
mensen mogen helpen en ook veel
mensen leren kennen (mijn beste
vriendin en ik waren zonder een hele
intense kaartlegging, nooit zo naar
elkaar toe gegroeid. Iets waar ik nu
nog steeds zeer dankbaar voor ben).
Daarom wil ik graag een serie artikelen
in Eik-en- Blad aftrappen met een
artikel over de lenormand.
In volgende edities ga ik meer vertellen
over verschillende soorten kaarten:
want kaarten zijn prachtige en
magische tools.
Je krijgt nieuwe inzichten in (on)
bewuste processen. Daarbij maakt het
eigenlijk niet uit welke soort kaarten
je kiest. Elke kaart heeft een eigen
energie, waardoor je altijd een kaart
trekt die past bij jou op dat moment.
Wat het meest lastige is aan kaarten,
is het “duiden”. Het begrijpen wat de
kaart je wil vertellen. Orakelkaarten zijn
hierin het makkelijkst want vaak staat
hier een beknopte beschrijving bij.
Bij de Lenormand is dat een heel
ander verhaal. De lenormand bestaat
namelijk uit 36 kaarten. Elke kaart heeft
meerdere betekenissen. En om het
nog lastiger te maken; kaarten kunnen
samen combinaties vormen die weer
een specifieke betekenis hebben.
Het is dan ook onmogelijk om in 1
artikel je alles uit te leggen. Maar na
het lezen van dit artikel weet je wel wat
lenormand kaarten zijn, hoe je ze kan
gebruiken en kan je een eenvoudige
legging voor jezelf doen.
De kaarten
Laten we eerst eens kijken naar hoe de
kaarten eruit zien. Ik gebruik hiervoor de
standaard lenormand kaarten, omdat
deze het makkelijkst zijn om te leren.

Het medaillon

In het medaillon vind je de schoppen,
harten, klavers en ruiten uit het
normale kaartspel terug. Elke kaart/elk
medaillon heeft een eigen betekenis,
maar zo ver ga ik hier nu niet op in.

In grote lijnen staan de symbolen in de
medaillons voor:
Harten zeggen iets over: Gevoelens,
emoties, liefde, geluk.
Schoppen zeggen iets over: Het
oosten, wet, denken, intellect, inzicht.
Klavers zeggen iets over: Geld, bezit,
werk, stabiliteit.
Ruiten zeggen iets over: Gerichtheid,
energie, enthousiasme, groei.
Wanneer je een legging doet met
meerdere kaarten kun je (naast de
betekenissen van de kaart) kijken naar
de symbolen in de kaarten die voor je
liggen.
Zie je veel rode medaillons: dit zegt iets
over je mentale toestand / emotionele
toestand.
Zie je veel zwarte medaillons: dit zegt
iets over je fysieke toestand.
Wanneer er ongeveer evenveel rode
als zwarte kaarten zijn, betekend dit dat
je zowel fysiek als mentaal/emotioneel
in balans bent.
Zijn er meer rode of zwarte medaillons,
dan weet je dat dit een gebied is, waar
je tijdens de legging wat extra op kan
letten.
Zo kan je bij veel rode kaarten veel met
je emoties bezig zijn. Of juist te weinig
met het fysieke.

De betekenis van de individuele kaarten
1.
Ruiter 			- 		Bericht
2.
Klaverbladen		
- 		
Vervulling van wensen
3.
Schip 			- 		Reizen
4.
Huis 			- 		Gezin
5.
Boom 			- 		Gezondheid
6.
Wolken 		
- 		
Moeilijkheden
7.
Slang 			- 		Bedrog
8.
Lijkkist 			
- 		
Einde van een situatie
9.
Ruiker 			- 		Geschenk(en)
10.
Zeis 			- 		Afkapping
11.
Roede 		
- 		
Ruzie
12.
Vogels 		
- 		
Kort leed
13.
Kindje 			
- 		
Een kind
14.
Vosje 			- 		Sluw
15.
Beer 			- 		Kracht
16.
Ster 			- 		Succes
17.
Ooievaar 		
- 		
Verandering
18.
Hond 			- 		Vriendschap
19.
Toren 			- 		Groot
gebouw
(belastingdienst,
ziekenhuis)
20.
Tuin 			- 		Feestje
21.
Berg 			- 		Tegenwerking
22.
Weg 			
- 		
Keuze maken
23.
Muizen 		
- 		
Diefstal
24.
Hart 			- 		Liefde
25.
Ring 			- 		Verbintenis
26.
Boek 			- 		Geheim
27.
Brief 			- 		Nieuws
28.
Heer 			- 		Man
29.
Dame 		
- 		
Vrouw
30.
Lelie 			- 		Geluk
31.
Zon 			- 		Positiviteit
32.
Maan 			- 		Loopbaan
33.
Sleutel 		
- 		
Oplossing
34.
Vissen 			- 		Rijkdom
35.
Anker 			- 		Hoop
36.
Kruis 			- 		Verdriet

Zoals ik al eerder heb verteld heeft elke
kaart meerdere betekenissen en kunnen
kaarten onderling combinaties vormen
met specifieke betekenissen. Om je
op een eenvoudige manier kennis te
laten maken met de lenormand, heb ik
gekozen voor 1 steekwoord per kaart.
Zo kan je zonder veel verwarring bezig
gaan met eenvoudige leggingen en
gaan ontdekken of de lenormand jou
ook aanspreekt.
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Combineer de betekenis van het
symbool uit het medaillon met het
steekwoord hierboven en het gedicht
op de kaart, en je kunt starten met
eenvoudige leggingen voor jezelf.
Een legging voor jezelf of voor anderen
doen
Wil je daadwerkelijk leggingen voor
anderen gaan doen, adviseer ik je met
klem eerst een lenormand cursus te

gaan volgen.
Het gevaar met leggingen voor
anderen, is dat de vrager ALTIJD twijfel
of onzekerheden heeft (over datgene
waar de vraag over gaat). De vrager is
daardoor zeer kwetsbaar & zal geneigd
zijn te gaan leven naar wat jij hem/haar
hebt verteld. Dit is ABSOLUUT NIET de
bedoeling van kaartleggen. Kaarten
zijn een mooi instrument om bepaalde
(soms onbewuste) processen duidelijk
te krijgen. Of om op een andere manier
te leren kijken naar een situatie.
Geen toekomstvoorspelling
Kaarten
zijn
niet
bedoeld
als
toekomstvoorspeller of leidraad om het
leven op te baseren. Ik raad ook altijd
af om keuzes te maken op basis van
de kaarten. Hiervoor zijn de kaarten
niet gemaakt.

Waarom niet ?

Elke kaart heeft een bepaalde energie.
Wanneer je de kaarten “pakt” zullen
dit altijd de kaarten zijn die passen bij
jou energie op dat moment (i know;
klinkt zweverig, maar aardser kan ik het
niet uitleggen). De kaarten passen dus
bij jouw energie uit het verleden & je
energie in het nu. Omdat de toekomst
niet vastligt, is dus ook de energie uit
de toekomst geen vast gegeven. De
energie zal veranderen bij elke keuze
die jij maakt. Dit maakt dus ook dat
de kaarten die je toekomst zouden
voorspellen, compleet waardeloos
kunnen zijn, na het maken van een
aantal keuzes (hierdoor verandert
de energie en zullen de kaarten uit je
“toekomstvoorspellende legging” niet
meer passen bij de nieuwe energie
van dat moment).
Ik weet dat er veel kaartleggers
zijn
die
zich
wagen
aan
toekomstvoorspellingen. En eerlijk: ook ik
doe wel eens toekomstvoorspellingen.
Maar dit zijn mensen met veel
ervaring met de kaarten, ervaring
met leggingen/consulten geven voor
anderen en mensen die weten wat ze
wel/niet kunnen voorspellen.
En ja, ook zullen hier zogenaamde

“kwakzalvers” tussen zitten, die vooral
geven om hun inkomen i.p.v. het welzijn
van hun medemens.
Maar
hierin
dus
een
dubbele
waarschuwing aan jou:
Ga zelf (zonder goede cursus en veel
ervaring) geen toekomstvoorspellingen
doen, niet voor anderen, maar ook niet
voor jezelf.
En geloof niet klakkeloos iemand die
de kaarten voor je legt. Luister naar je
gevoel, dat vertelt je wel of je bij een
integere kaartlegger zit.
Aan de slag
Na het lezen van dit artikel, kan je
zeker voor jezelf aan de slag met
onderstaande legging. Kan je gaan
ontdekken welke processen zich binnen
jezelf afspelen. Kan je meer verdieping
krijgen in je eigen inzichten en leven.
Maar heb je te weinig informatie om
dit voor anderen te doen. Wil je dit wel
doen? Volg dan een cursus hierin.
Eenvoudige legging voor jezelf
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1. Wat denk ik dat er aan de hand is ?
2. Wat is er daadwerkelijk aan de hand ?
3. Wat zou ik hieraan kunnen doen ?
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