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Van de redactie

Deze keer een ‘van de redactie’ van de hand van Raymond. Deze 
uitgave hebben we wat taken herverdeeld en had ik het genoegen al 
die mooie bijdragen, teksten en afbeeldingen van jullie op een mooie 
plek in het blad te laten komen. 

En dat we alsnog zoveel interessante artikelen hebben is dubbel 
bijzonder, want als redactie hielden we ons hart vast hoe het zou gaan 
als we iedereen vroegen om zich bezig te houden met Eik-en-Blad, 
terwijl voor de meesten de zomervakantie volop bezig was. 

Gelukkig heeft dat de vrijwilligers en schrijvers van Eik-en-Blad niet tegen 
gehouden. Er kwamen prachtige verhalen, mooie foto’s en misschien 
wel nog mooiere illustraties binnen. Wat een plezier om daar mee aan 
de slag te kunnen gaan. 

We konden zelfs eerder dan gepland uit komen, zo heeft iedereen lekker 
op tijd wat moois te lezen en te bekijken, terwijl het nieuwe seizoen zich 
aankondigt. 

Dus, vanaf de redactie, die in gedachten al in een berg blaadjes 
springt, veel leesplezier en een bijzonder warm welkom voor ieder die 
deze derde uitgave alweer mogelijk heeft gemaakt! 

Raymond, Yvette, Jacqueline
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Het Thebaans Schrift

Misschien heb je er wel eens van 
gehoord, waarschijnlijk heb je het wel 
eens gezien, maar niet geweten wat 
het was, maar wat weet jij van het 
Thebaanse schrift? Ik ga je er wat over 
vertellen en laten zien hoe jij dit kan 
leren en toepassen.

Het Thebaanse schrift wordt ook wel 
het heksen-alfabet genoemd omdat 
het in de hedendaagse hekserij 
vaak gebruikt wordt als een soort 
geheimschrift van heksen om spells of 
een Book of Shadows mee te schrijven. 
Het is dan ook geen taal, maar meer 
een vervangend alfabet.

De (omstreden) oorsprong van de 
naam ligt hem in de eerste beschrijving 
van teksten met deze letters. Dit is 
door Johannes Trithemius in het boek 
Polygraphia (1518) beschreven en 
toegekend aan Honorius van Thebe 
(vandaar Thebaans). 

Als bron hiervoor gebruikte Johannes 
een verwijzing naar het vierde grote 
boek van Pietro d’Abano (1250-1316), 
maar tot nu toe heeft men deze 
verwijzing nog niet teruggevonden 
in de bekende teksten van Pietro 
d’Abano.

Eén van de studenten van Trithemius, 
Heinrich Cornelius Agrippa (1486-
1535) heeft het Thebaanse schrift 
opgenomen in zijn boek ‘De Occulta 
Philosophia’ (boek 3, hoofdstuk 29). Het 
komt alleen voor in het samengestelde 
manuscript dat te vinden is in The British 
Library Manuscript Sloane 3853… maar 
hier wordt Agrippa zelf als de bron 
genoemd. En zo is het cirkeltje weer 
rond.

Zoals ik al zei, de oorspronkelijke 
bron van het geschrift, Honorius van 
Thebe is omstreden, maar het wordt 
toch gewoon het Thebaanse alfabet 
genoemd. Waarom is dit een magisch 
schrift? Als Honorius van Thebe 
inderdaad de eerste beschreven 
gebruiker van dit alfabet is, dan is de 
associatie snel gelegd, Honorius stond 
namelijk bekend als magus in Thebe. 
Hij zou ook de schrijver zijn van ‘The 
Sworn Book of Honorius’, een magische 
tekst, en studenten in de magische 
leer moesten geheimhouding zweren 
alvorens ze toegang tot de tekst 
kregen. Tegenwoordig kan je The 
Sworn Book of Honorius gewoon op 
bol.com kopen en hoef je bij het 
afrekenen niet eens eerst met je digid 
een geheimhoudingsverklaring af te 
leggen. De tradities zijn helaas niet 
meer zoals ze ooit waren.

Maar goed, nu we weten wat de 
achtergrond van het Thebaanse 
schrift is, hoe wordt het dan gebruikt? 
Het is in feite een vervangend alfabet. 
De letters in het Thebaanse schrift 
vervangen de letters in ons moderne 
alfabet. Aangezien wij een op Latijn 
gebaseerd alfabet gebruiken, komt dit 
in grote mate overeen met ons huidige 
alfabet. Wij hebben er in de tussentijd 
alleen een paar nieuwe letters bij 
verzonnen zoals de j, v en de w. Deze 
nieuwe letters hebben hetzelfde teken 
als hun voorgaande letter (de i, en de 
u) gekregen, waarbij de w hem dubbel 
noteert.

De hedendaagse vorm van het 
Thebaanse alfabet wijkt iets af van wat 
we beschreven zien in Polygraphia, 
maar onderstaande tabel laat zien 
hoe de letters corresponderen:

Een zin wordt meestal met een ander 
bijzonder teken beëindigd:

Een tekst kan je met dit tabelletje zo 
vertalen:  
Bij alle vier de windrichtingen 
Oost West Noord Zuid 
Hoor mij

Wordt:

Probeer hem maar eens met de 
voorgaande tabel terug te vertalen, 
leuke oefening!

Wat maakt het gebruik van een 
bijzonder alfabet als dit nu zo geschikt 
als magisch hulpmiddel? Het feit 
dat je extra veel tijd en aandacht 
moet besteden aan het noteren van 
een tekst, des te sterker is de intentie 
waarmee de boodschap geplaatst 
wordt. Er is een groot verschil tussen 
even vluchtig iets op een papiertje 
krabbelen, of uitgebreid de moeite 
nemen om iets in een magisch schrift 
te noteren. Je raakt doordrongen van 
je eigen tekst en intentie en dat draag 
je over.

Uiteraard werkt dat niet alleen zo voor 
het Thebaanse schrift, maar ook als je 
er voor kiest om in runen te schrijven, 
of één van de vele andere magische 
schrijfstijlen.

Ga er zelf maar eens voor zitten, neem 
een mooie tekst. Of schrijf een eigen 
boodschap. Schrijf daarna op een 
papiertje dezelfde tekst met Thebaanse 
letters. Je hebt nu een prachtig iets 
om in spell te verwerken. Geef je 
tekst bijvoorbeeld aan het vuur om 
de boodschap omhoog te sturen. Of 
maak voor jezelf in een boek magische 
notities waar alleen jij of iemand die 
ook bedreven is in dit magische schrift 
iets mee kan.

Een bijdrage van:  
Raymond Brettschneider
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Hoodoo en Halloween

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 door 
mijn verblijf in de USA heb ik richting 
gekregen en doordat ik mensen 
tegenkwam die het beoefenden, ben 
ik een opleiding gaan volgen. Het 
past bij me, Hoodoo is een overleving-
traditie, omgaan met de moeilijkheden 
die op je pad komen. Het gaf en 
geeft mij verlichting en sturing in mijn 
alledaagse leven.

Ik vond mijn tijd in Amerika heel 
interessant qua cultuur. Er waren 
veel verschillende mensen zoals: Afro 
Americans, Aziatische mensen, joden, 
christenen etc. Op de school van de 
kinderen leerden ze al over allerlei 
culturen en zelfs werd er een slaven 
lied gezongen “Follow the drinking 
gourd” om stil te staan bij die tijd. Ook 
werd Harriet Tubman besproken een 
belangrijke in Hoodoo geschiedenis… 
en daar ga ik nu verder op in. 

Harriet Tubman: een 
belangrijk persoon in Hoodoo 

geschiedenis.
Harriet Tubman leefde van 1820 tot 
1913. Ze was een Afro-Amerikaanse 
abolitionist, humanitaire en Union spion 
tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. 
Nadat ze de slavernij waarin ze 
geboren werd ontvluchtte, ging ze 
op dertien missies om meer dan 70 
slaven te redden via het network van 
anti-slavernij activisten en huizen om 
in onder te duiken die bekend staat 
als “The Underground Railroad” (De 
ondergrondse spoorweg). Later heeft 
ze John Brown geholpen om mannen 
te aanwerven voor zijn bestorming 
van Harpers Ferry en na de oorlog 
bepleit voor vrouwelijk kiesrecht. 
Ze was geboren als een slaaf en werd 
erg mishandeld door Massa, toch; gaf 
ze nooit op. Ze heeft het gevecht voor 
vrijheid toen ook gewonnen en ze bracht 
meer dan 70 slaven tot vrijheid. Harriet 
wordt ook Mama Moses genoemden 
en is het meest bekend door haar 
anti-slavenhandel bezigheden. Ze 

hield zich volgens de verhalen ook 
bezig met magie, oftewel Conjure en 
was een voorbeeld voor de slaven. 
De slaven vereerden hun voorouders 
door hen te gedenken en te eren en 
dat is nu nog een belangrijk onderdeel 
in o.a. Hoodoo en Voodoo.  Maar hoe 
doe je dat dan? Iedereen heeft wel 
een foto van een voorouder in huis, 
een opa of oma, een familie lid. Ik zelf 
heb een altaar voor mijn voorouders 
waar ik o.a. mijn vader heb staan met 
wat dingen die van hem waren, om 
hem te eren maar ook om levend te 
houden als het ware. Alles staat op 
een wit kleed met een witte kaars, 
aan glas water, een foto en wierook. 
Ik voeg items toe en haal ze weer weg, 
bv met zijn verjaardag zet ik een flesje 
bier neer met een glas want dat had hij 
graag. En met Halloween dan maak ik 
iets groters.

Halloween 
Wat is Halloween? Ik noem het maar 
even zo omdat ik dat zo gewend 
ben en in de USA het echt heb leren 
waarderen hoe gek dat ook klinkt. Ik 
herinner me nog als de dag van gister 
dat ik bij mijn buurvrouw op de veranda 
zat, kijkend hoe mensen bezig waren 
met Halloween. Het was mijn eerste 
jaar in de VS en keek mijn ogen uit maar 
het waren de verhalen van haar die 
me het meest boeiden. Ze zei: ‘weet je 
Vic, je bent nooit alleen ook al denken 
we dat wel eens. En deze dagen 
worden de sluiers dunner en kunnen 
we ze des te meer voelen. Het is meer 
dan alleen verkleden en snoep, dat is 
een beetje ontstaan uit oude tradities 
die zich vermengden met het heden’.  
Ik vertelde dat wij altijd 31 oktober en 
1 november een extra bord hadden 
voor de ongeziene gast en wijn 
inschonken voor de gast of gasten. 
‘Ja’’ zei ze, ‘en de lichtjes naar het 
huis om ze de weg te wijzen en hun 
favoriete eten zodat ze weten dat 
ze “thuis” zijn’. ‘Weet je’’ zei ik tegen 
haar, ‘het doet me goed en eigenlijk 
is 1 dag per jaar niet voldoende’. ‘Nee 
natuurlijk niet, dat doe je het hele jaar 
en ze kunnen je helpen met vragen, 
levenssituaties want ze kennen jou 
als geen ander’’ was haar antwoord. 

We keken stil naar de mensen uit 
de buurt die met pompoenen bezig 
waren en genoten van onze thee.  
Wat kan je doen? Ik persoonlijk schrijf 
ze een brief alsof ze thuiskomen van 
een lange reis en doe er olie op en 
een mooi lint eromheen in de kleur die 
ze mooi vonden. Die brief ligt op het 
altaar en op Halloween steek ik de 
vuurkorf aan met hout en gedroogde 
sinaasappelschillen en kruiden zodat 
het heerlijk ruikt en zie hoe mijn woorden 
naar hun toegaan. Een kaars voor elke 
ziel zei mijn vader wel eens en So be It.  
Ik vraag ze om te komen, te vieren dat 
ze familie zijn, dat ze even een dag met 
de levenden mogen zijn.  Ik maak hun 
favoriete gerechten en dranken en zet 
dat op een tafel neer en verwelkom 
ze. Ik vraag ze om hun Blessing voor 
het nieuwe jaar, dat ze met me mee 
mogen lopen en me begeleiden op 
mijn pad. Ik dank ze voor hun leven en 
wijsheid elk jaar weer.

Het leuke is, op tv was er een film, 
Coco, en die gaat min of meer over 
voorouderverering. Een moderne 
film die laat zien wat bijvoorbeeld 
Mexicanen vieren. Dé dag van de 
doden en de vele lichtjes op de graven, 
kaarsen overal en heerlijk eten. Overal 
mensen te zien die genieten van het 
eten. Er zijn zat mensen die dat heel 
raar vinden want het is een kerkhof. 
Ik zeg altijd tegen ze “ik zie het als 
gedenkplaatsen, een herdenking van 
hun leven”. Het zijn de heksen die het 
heel normaal vinden, al eeuwen.

Dit doet me denken aan een avond; 
een specifieke avond in Pennsylvania. 
Mensen lachten en het was een 
warme avond in Oktober, Één van 
die avonden waarbij het bijna lijkt 
alsof de zomer er nog is voordat het je 
ontglipt en de eerste sneeuwvlokken 
van november de daken bedekken 
en de koude winter begint. Ik stond op 
een heuvel en ik keek over de huizen 
in de wijk die beneden lag, de huizen 
verlicht door lichtjes zoals de sterren. 
Opeens kreeg ik een warm gevoel 
over me heen. Een zoet gevoel, zoals 
een oude herinnering die ergens 
in je gedachten nog rondzweeft, 
maar waar je jarenlang al niet meer 

aan gedacht hebt. Of net zoals een 
sprookje. Waar de prinses en de prins 
hun gelukkig einde hebben bereikt en 
de sterren staan helder in de hemel.  
Zo’n herinnering. Voor een moment 
was het alsof ik vastgenageld stond 
aan de grond, ik kon niet bewegen en 
ik wilde het ook niet. Zoals je je voelt 
in een droom waarvan je nooit meer 
wakker wil worden. Ik zei toen dat ik 
zo had gewild dat mijn vader dit had 
gezien en plotseling zei mijn zoon iets 
dat me vandaag nog bijblijft: ‘Maar 
dat ziet hij wel. Vanaf boven.’ 

En toen was het alsof afstand niets 
meer uitmaakte, alsof ik weer in de 
begraafplaats stond van mijn dorpje 
in Nederland en niet een oceaan er 
vandaan.

Pure magie. 
Vic

Een bijdrage van:  
Victoria Manzon
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Lughnasadh

Lughnasadh,  
ceremonie voor Lugh

Er is me gevraagd een Keltische 
ceremonie vorm te geven op het M’Eire 
Morough folkfestival in Dendermonde. 
Deze opdracht nam ik graag met meer 
dan twee handen aan. Meer dan twee 
handen daarmee wil ik zeggen dat ik 
het nooit zonder de hulp van vrienden 
had kunnen doen.

Wat een prachtig avontuur is dit 
geworden. En het is nog niet afgelopen.  
Nog steeds voel ik de Oghams in mijn 
handen en zie ik ze onder mijn voeten. 
De oghams, de Keltische tekens die 
vooral bomen vertegenwoordigen en 
waarmee we ons kunnen verbinden. 

We weten bijna niets van hoe 
de ceremonies van onze verre 
voorouders er uit hebben gezien. 
En het is ook niet de bedoeling om 
dat weer terug te halen, wel de 
essentie, die moeten we terug vinden. 
We zijn in de loop der eeuwen steeds 
verder van de natuur en haar krachten 
verwijderd geraakt en zo ook met 
de verbinding die onze voorouders 
hadden.

Het is zo dat wanneer wij werken met 
bepaalde symbolen uit een bepaalde 
cultuur en deze als sleutels gebruiken 
er een wereld voor ons open gaat. Als 
we eenmaal weten hoe we ons hart, 
ons gevoel en onze geest te kunnen 
openen en ons niet laten misleiden 
door de trukendoos van het verstand.

Hoe zijn we te werk gegaan?
We zijn begonnen met een verhaal over 
Lugh die aankomt bij Tara en wordt tegen 
gehouden door twee poortwachters.  
Dit verhaal is onderdeel van een 
veel grotere Iers Keltische mythe. 
Dit gedeelte is te gebruiken voor 
ceremonieel theater. Met de nadruk 
op ceremonie en niet op theater! 
Uiteindelijk weet Lugh de 
poortwachter(s) te overtuigen en gaat 
de poort voor hem open en in ons 
ritueel voor iedereen om deel te nemen 
aan een eenvoudige ceremoniële 
offerdans ( meer stromende en soepele 
rituele bewegingen dan een dans…) 
waarbij vier offers aan het vuur worden 

gebracht.

Al snel voelde ik de mantrische werking 
van de woorden in deze volgorde: 
‘Lugh, Lughnasadh, Lughnasadh, 
Lugh’ spreek uit ‘Loe, Loenasa ( de 
a klanken zeer nasaal wanneer je de 
Ierse uitspraak wilt benaderen. Het 
is dan meer een uh-klank) Loenese, 
Loe…   
Persoonlijk houdt ik wel van de 
Nederlandse a klank dus hield die er 
gewoon in. En wie weet hoe het ooit 
geklonken heeft?!  
Het is een heel lied geworden. Ik heb er 
opnames van gemaakt en op youtube 
geplaatst. Maar hoe het uiteindelijk 
klonk tezamen met de harp, viola di 
gamba en de vrouwenstemmen is een 
heel ander verhaal! Het lied mag echt 
alle kanten op, zolang we maar niet de 
harmonie uit het oor verliezen.

De eerste keer hebben we het 
verhaal, het ritueel gecombineerd 
met een zweethutceremonie 
voor een kleine groep mensen. 
We zongen al snel samen ‘Lugh, 
Lughnasadh, Lughnasadh, Lugh’…  
Twee van de mannen waren 
direct zo enthousiast dat ze ook 
mee wilden doen met de ‘grote 
uitvoering’ met M’Eire Morough, 
de andere kandidaten waren er al. 
Theresia, mijn lieve vrouw speelt de 
Keltische harp en zet de zang in. Meidi 
Goh speelt de Viola di Gamba, zang 
en Amber Bloemhof zang. Daarnaast 
kwam Cameron MacLamont (geboren 
en getogen op de Orkney eilanden) ons 
versterken met de drum en daarnaast 
een uitgebreide en toegewijde kennis 
aan Oghams.

Kleine stukjes tekst dienden nog 
aangepast en een ieder moest zijn 
stukje uit het hoofd leren en in gaan 
voelen.  
En dan zie ik een dode spar staan die 
er om vraagt tot standbeeld te worden 
gevormd. Of was het Lugh die deze 
boom had uitgekozen?  
Dus daar ging ik aan het werk, eerst met 
de kettingzaag, daarna met hamer en 
bijtel en daarna met rode en gele oker 
en wede, de blauwe oude Keltische 
plantaardige verfstof.

Ik bleef maar ‘horen’ dat er vlier 
gebruikt moest worden. Maar telkens 
gebruikte ik andere houtsoorten, voor 
zijn hoed, de zonneschijf, voor zijn 
armen de verhoging. Het was best 
verwarrend: Mijn derde oor hoort vlier 
maar mijn intuïtie toonde mij o.a. wilg.

Maar ineens werd het 
duidelijk!

Cameron logeerde ruim een week bij 
ons en zo heeft hij uitgebreid gedeeld 
met ons zijn kennis van de Oghams.   
We hebben Lugh ( het beeld) 8 
Oghams rond de nek gehangen, om 
en om vier stokjes van hulst en vier van 
vlier.  
Lugh droeg al de Ogham voor Hulst op 
zijn linker schouder. 

Waarom hulst? Hulst omdat er vroeger 
vaak speerschachten van gemaakt 
werden. De hulst is een zachtaardig 
maar krachtige houtsoort, een echte 
spirituele krijger! (Hollywood ?!?!) En 
we hebben de daadkracht nodig van 
de spirituele krijger. Daarnaast past het 
perfect bij de mythische held Lugh.  
Verder is Lugh ook een grote vrede 
brenger. Voornamelijk is hij de meester 
in alle ambachten. Dus wanneer wij 
deelnemen aan een ceremonie voor 
Lugh dan vragen we vooral om hulp bij 
ons werk in de wereld. 

En de vlier hebben we gebruikt omdat 
deze voor heling staat. Alles aan de 
vlier heeft geneeskracht. Het is niet 
voor niets de boom van Vrouw Holle. 
(Holunder in het Duits) Acht stokjes, 
wiens oghams de acht Keltische 
jaarfeesten symboliseren. . 

(Nu Lugh bij mijn zweethut staat word 
ik er wel sterk aan herinnert vooral de 
Keltisch (Germaanse) jaarfeesten niet 
te vergeten. Dit heb ik mijzelf dan ook 
sterk voorgenomen. Jaren geleden 
deed ik dit. Maar door het succes van 
Donderelf en de vele voorstellingen 
is het soms wat naar de achtergrond 
verschoven.) 

Toen was het 27 juli, de dag van 
het ritueel in Dendermonde op het 
folkfestival. Na een paar dagen hittegolf 
hadden de weergoden besloten 

voor verkoeling te zorgen en na de 
droogte voor regen. Dus de hele dag 
goot het van de regen. Dit deed alle 
plannen wijzigen. Tegen het eind van 
de middag was er een cameraploeg 
gekomen die een documentaire 
maakt over ‘neo-paganisme’ in de 
Lage Landen, (Madara Culvele maakt 
de documentaire en is afkomstig uit 
Letland waar nog zoveel oude cultuur 
bewaard is en Ayman Sandok is de 
cameraman)

Ik wilde niet dat hun komst voor niets 
was. En later die avond zouden we 
het ritueel vanwege de regen in de 
grote tent doen in plaats van buiten 
en zonder ceremonieel vuur. Dus 
stelde ik voor de laatste oefening niet 
als oefening te zien maar volledig als 
ritueel. En dit werkte! 

Het heilig vuur brandde, de regen bleef 
even weg. Het was al wat schemerig in 
het bod en tijdens het spel voelde ik mijn 
wezen veranderen. In het ritueel speel 
ik de rol van poortwachter en droeg 
mijn rendiergewei/sjamanen’kroon’ 
… Mooi hoe de natuurspirits met ons 
spelen als wij met hun spelen. Ja, 
het is een groot spel. Spelen, daar 
houden de leuke spirits van! De leuke 
spirits houden niet zo van dat serieuze 
gedoe!!! Knoop dat nou eens in je oren! 
(ik zeg dit ook steeds tegen mezelf!)   
Kinderen begrijpen dit heel goed en 
zijn zij vaak niet meer in verbinding dan 
wij?   
Wij volwassenen hebben rituelen nodig 
om ons te verbinden en hoe het voelt is 
het echte cadeau! 

Om 22uur was de uitvoering in de 
tent. Op het laatste moment werd de 
geluidsversterking voor de zang en de 
instrumenten geregeld. De vier mannen 
die Lugh vertegenwoordigden en ik 
wisselden een draadloze microfoon uit.

Het was bijzonder leuk en ook bij 
de rituele dans kwamen er genoeg 
mensen meedoen. Er was veel 
belangstelling en de mensen genoten 
er van.
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Kijk dat bedoel ik : Een ritueel hoort 
leuk te zijn om te doen, het plezier 
mag er vanaf spatten en daarnaast is 
het fantastisch wanneer er een mooie 
uitwisseling met het publiek mogelijk is! 

Het werkte. Het was een succes. 

En dan: Lughnasadh is Lughnasadh en 
Lughnasadh valt op 1 augustus.

(soms wordt ook de hele maand 
augustus (oogstmaand) gezien /
genoemd als Lughnasadh.)

Lughnasadh is het eerste oogstfeest. 
Dus de laatste en vierde keer 
deden we in kleine kring een laatste 
ceremonie voor Lugh met de zweethut 
als beginpunt en eindpunt. 

De ochtend van 1 augustus lag ik vroeg 
wakker en juist dan kan de inspiratie 
met meest gemakkelijk tot ons komen 
wanneer we nog een beetje half 
liggen te dromen.  
Het beeld kwam tot me om de oghams 
voor vlier en hulst op de handpalmen 
van de deelnemers te tekenen met 
wede.    En ook dezelfde symbolen 
die een verbinding met de bomen 
leggen aan de onder kant van de voet 
visualiseren.  
Ik zal een foto van de oghams 
bijvoegen zodat je ze zelf ook op je 
hand kan tekenen al is het maar dat je 
de lijnen van het teken met je vingers 
trekt denkt aan de zegeningen van 
vlier en de hulst. Op die manier strekt 
de lange arm van Lugh zich weer 
verder uit.  
(Na het doden van zijn kwaadaardige 
grootvader Balor wordt Lugh: Lugh met 
de lange arm genoemd) 

Ja, het werken met de oghams was 
één van de cadeaus die dit ritueel mij 
gegeven heeft.  
Daarnaast, tijdens de laatste 
zweethutceremonie werd ik even 
aangeraakt. Meer kan en wil ik er niet 
over vertellen. Maar het heeft wel 
iets in mijn hart geraakt en visioenen 
als deze helpen mij herinneren dat 
ik op de goede weg zit. Het was een 
oeroude Keltische spirit ( mogelijk veel 
ouder dan dat) 

Ze zijn hier lieve mensen. Ze zijn nooit 
weg geweest. Ze horen bij de aarde, 
zijn onderdeel van de natuur. En als we 
met hen leren communiceren wordt 
het leven pas echt volwaardig. 

Het is nu 21 augustus en ik ben in Den 
Haag wanneer ik dit schrijf. Ik moet de 
foto’s van de oghams nog maken. Voor 
de deur van het huis staand roept een 
duif, ik luister: ‘Wat wil hij mij vertellen? 
Ah hij zit in een hulst! Daar zal ik de foto 
maken.

Na het grote Heimdal-ritueel in Archeon 
laatste midwinter en na de Lugh 
ceremonie voor het M’Eire Morough 
festival voel ik dat de voorouders, het 
universum, Groot Mysterie of hoe je 
het noemen wilt iets anders vragen 
om te doen. Ik geloof dat het steeds 
belangrijker wordt deze ceremonies 
samen te creëren, de verbinding te 
leggen en vooral ons ‘huiswerk’ te 
doen.   
Ik voel dat festival en ceremonie niet 
de meest geweldige combinatie zijn. 
Wanneer we echt diep willen gaan 
moeten we ook kwetsbaar kunnen en 
durven zijn.  

Dus dit wordt de volgende grote stap.

‘Blessings van Lugh voor al het lach, 
Lugh en lichtwerk dat je in de wereld 
doet!’ 

Een bijdrage van:  
Philip van der Zee
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De naam hydrangea komt van het Griekse 

woord hydros, wat water betekent, en angos, wat 

water pot betekent.  Dat is passend, omdat deze planten 

veel water nodig hebben. Maar pas wel op want van te veel 

water gaan ze ook dood

Foto: Yvette Fable

‘Echinacea’ verwijst naar het Griekse echinos, 

‘zeeëgel’. De reden voor die benaming is te vinden in 

de prikkende schubben van de gedroogde zaadhoofdjes 

van de plant. De oorspronkelijke Amerikanen 

gebruikten Echinacea in kruidenaftreksels, 

mondwaters en kompressen en behandelden er hoest, 

verkoudheid, angina, ontstekingen van het tandvlees, 

brandwonden, en beten van slangen en insecten mee.

Foto: Yvette Fable
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Mabon, het feest van de herfst

21 September vieren we dat de 
herfst begint. Deze dag noemen we 
tegenwoordig de herfst equinox. 
Even in het geheugen graven, wat 
betekende dat ook al weer precies? 
Equinox komt van aequinoctium, dat 
is Latijn voor ‘gelijke nacht’. Met een 
equinox zijn dag en nacht ongeveer 
even lang. We kennen een herfst en 
een lente equinox. De herfstequinox 
valt dit jaar officieel op 23 september, 
om 9.50 uur ‘s ochtends om helemaal 
precies te zijn. Deze equinox heet 
officieel aequinoctium autumnale. De 
aarde draait in een jaar om de zon. 
Omdat de aarde iets gekanteld is, 23,5 
graden, kennen we seizoenen. In onze 
zomer is het noordelijk halfrond naar 
de zon gekeerd schijnt de zon meer op 
ons halfrond, zijn onze dagen langer 
en de nachten korter en is het op het 
zuidelijk halfrond winter. Tijdens onze 
winter is dit omgekeerd en krijgen wij 
minder zon en hebben we dus langere 
nachten en kortere dagen. Tijdens 
een equinox staat de zon loodrecht 
boven de evenaar en zijn overal op 
aarde dag en nacht dus even lang. 
Een andere naam voor equinox is 
nachtevening. De beide equinoxen 
zijn de enige dagen in het jaar dat de 
zon precies in het oosten opkomt en in 
het westen ondergaat.

In het verleden was september één van 
de oogstmaanden. De Angelsaksen 
noemden deze maand volgens de 
monnik en geschiedschrijver Bede 
(Beda) Haleg-Monath, heilige maand. 
Het graan was rijp en werd geoogst 
en er werden feesten gevierd om 
geslaagde oogsten te vieren. De 
mensen die het land bewerkten kregen 
vaak een beloning voor het harde 
werken de afgelopen maanden. De 
Romeinen kenden een graangodin, 
Ceres. Haar Griekse tegenhanger is 
Demeter. Van Demeter weten we dat 
er ter ere van haar oogstfeesten werden 
gevierd door de oude Grieken. Wat 
betreft pre-Christelijke oogstgebruiken 
in deze maand in Europa is weinig 
bekend uit historische bronnen. Wat 
wel als referentie kan dienen zijn 
overgeleverde gebruiken die zijn 
blijven bestaan. Veel oogstfeesten, 
vooral in Duitsland en Oostenrijk, 
vinden tegenwoordig plaats rond 29 

september, de naamdag van de 
Aartsengel Michael. Michaelmas in het 
Engels, Michael is in het Duits en Sint-
Michiel in Nederland. Het Nederlandse 
begrip Sint-Michielszomer als 
aanduiding voor een warme zonnige 
nazomer (Oudwijvenzomer, Indian 
Summer) komt hier ook vandaan. 

Er is soms overlap in gebruiken tussen 
Lughnasadh en het herfstfeest. Omdat 
de oogst van graan sterk gebonden 
was aan het weer en de plek waar 
je woont is het moment van oogst 
niet altijd gelijk. Lughnasadh wordt 
vaak gezien als het eerste oogstfeest, 
het begin van het oogstseizoen. In 
september is de oogst vaak klaar en 
kan worden gevierd dat alles binnen is 
gehaald. Sommige van de gebruiken 
die ik in deze tekst noem worden ook 
al eind augustus gevierd in sommige 
streken, Maar de meeste feesten 
omtrent dan, einde oogst en het 
binnenhalen van het laatste graan 
horen van oudsher bij september. 

Wijdverspreid zijn de gebruiken rondom 
het laatste deel van de graanoogst, 
de ‘last sheaf’ of ‘letzte Ernte’. Volgens 
sommige natuurreligies bevond de 
geest of spirit van het graan zich in 
het laatste beetje graan dat nog niet 
geoogst was. Overblijfselen van dit 
geloof vind je terug onder meer op de 
Britse eilanden. Dit laatste stukje graan 
heet de ‘last sheaf’. Dit graan mocht 
niet zo maar met de rest geoogst 
worden, want dan zou de spirit 
sterven. Op verschillende plekken in 
vooral Schotland en Wales zijn rondom 
dit laatste graan allerlei gebruiken. 
Aangezien niemand verantwoordelijk 
wilde zijn voor het afsnijden van dit 
laatste graan gooiden op de Orkney 
eilanden mannen om beurten hun 
sikkels naar het laatste graan, zodat 
niemand verantwoordelijk was voor 
het afsnijden ervan. In Ierland en 
Schotland stond het laatste graan 
in veel gebieden symbool voor de 
Cailleach, oorspronkelijk de moeder 
godin. Later werd zij gezien als hag 
of oude heks en zou verantwoordelijk 
zijn voor een eventueel mislukken van 
oogsten. Maar ze zou aan de andere 
kant ook een goede oogst kunnen 
geven voor volgend jaar. Een stukje 

graan dat haar 
voor moest stellen 
bleef staan en ook 
hier werd door 
de mannen met 
sikkels op gegooid 
om haar weg te 
jagen of samen 
met het laatste 
graan te behouden. De man die het 
laatste graan wist om te krijgen was 
de held van de dag en kreeg een 
goede beloning. Het graan werd voor 
het komende jaar in de keuken van de 
boerderij gehangen. Het laatste graan 
werd soms verwerkt tot een pop, zodat 
de geest van het graan in de pop kon 
wonen, de zogenaamde corn dollies. 
Ook werd in sommige gebieden het 
laatste graan opgebonden en versierd 
met linten en bloemen, de graan of 
oogst koningin. In andere gebieden 
werd het laatste graan geoogst door 
ongetrouwde meisjes, wie de ‘sheaf’ 
als eerste om kreeg zou binnen het jaar 
trouwen, of door de jongste zoon van 
de landeigenaar. Altijd was er na de 
graanoogst een groot feest voor alle 
landarbeiders en hun gezinnen. Graan 
stond symbool voor vruchtbaarheid, 
leven, oogst en voorspoed. En het was 
hoofdingrediënt van menig alcoholisch 
brouwsel, ook niet geheel onbelangrijk.

In Cornwall werd rond 21 september 
Guldize (Gooldize) gevierd, het 
feest van het laatste graan. Het 
laatste graan werd afgesneden en 
omhooggehouden alsof het een 
levend wezen was en de man die het 
afsneed had het gevangen, Crying the 
Neck werd dit gebruik genoemd. 

29 September, Michaelmas, is 
overigens volgens oud Engelse 
overlevering de laatste dag dat je 
bramen kunt plukken. De aartsengel 
Michael zou op deze dag de Duivel uit 
de hemel hebben verbannen en toen 
hij op aarde terechtkwam landde hij 
in een stekelige braamstruik. Hij was 
zo boos dat hij de bramen vervloekte, 
ze met zijn hete adem verdorde en 
er ook nog eens overheen plaste. 
Dus… na 29 september beter geen 
bramen meer eten. Dit is ook de reden 
dat in sommige streken in Engeland 
bramentaart traditioneel gegeten 

wordt met Michaelmas. Hier en daar 
wordt dit gebruik nog iets uitgesteld, 
daar wordt 11 oktober aangehouden 
als dag dat de Duivel uit de hemel viel. 
Dit heeft te maken met de wisseling 
tussen de oude Juliaanse en de huidige 
Gregoriaanse kalender. 

In Duitsland en Oostenrijk wordt eind 
september vaak een Erntedankfest 
(Ernte = oogst) gehouden in landelijke 
gebieden. Dit om te danken voor de 
goede oogst. Tegenwoordig heeft dit 
feest vaak een christelijke invulling, 
maar een deel van de tradities zou 
herleid kunnen worden tot een ouder 
iets, een voorchristelijk dankfeest. 
Tijdens zo’n Erntedankfest wordt vaak 
een Erntekrone gemaakt, een kroon 
van het laatst geoogste graan, die 
op een wagen door het dorp wordt 
gereden vergezeld door muziek, 
mensen en meer wagens. Soms is er ook 
een Erntekönigin, een oogstkoningin, 
die een kleinere graankroon draagt 
en ook meeloopt in de optocht. In 
sommige streken werd het laatste graan 
bijeengebonden op het veld gezet. Dit 
was de korenmoeder, de geest van 
het graan. Als al het graan gedorst zou 
worden, zou deze geest sterven en er 
geen nieuwe oogst komen, Daarom 
werd het laatste graan gespaard. Ook 
werd er soms een krans van gemaakt 
die bij het huis werd gehangen zodat 
de korengeest daar de winter in kon 
wonen. In andere steken is het juist wel 
gebruikelijk om de geest uit het laatste 
graan te slaan.  
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Na de laatste oogst mochten de armen 
op de velden de bruikbare dingen die 
waren blijven liggen oprapen. Vaak 
waren dat de aren van het graan dat 
na de oogst op de velden bleef liggen, 
maar in andere streken van Duitsland 
konden dit ook de druiven zijn die na 
de oogst op de velden waren blijven 
liggen. Dit gebruik kennen we ook uit 
sommige Nederlandse streken, het 
staat bekend als ‘aren lezen’. 

Een ander gebruik is de zogenaamde 
Viehabtrieb, Viehscheid of Almabtrieb 
in de Alpenlanden. Het vee dat de 
hele zomer in de bergen heeft gelopen 
wordt voor de winter naar het dal 
gebracht. De dieren worden versierd 
met bloemen en graan en feestelijk 
ingehaald in het dorp. Dit als dank 
dat de dieren al die tijd in de bergen 
hebben mogen zijn, geen ongelukken 
hebben gehad en veilig weer terug 
komen bij de boer.

In Nederland is het wat lastiger om 
overblijfselen van oude oogstfeesten 
te vinden. We weten dat tot in de 19e 
eeuw oogstmarkten gehouden werden 
door het land en dat het gebruikelijk 
was in veel gebieden om een deel 
van de laatste oogst aan de kerk en 
daarmee aan de armen te geven. In 
Raalte, Salland, wordt ieder jaar de 
Stöppelhaene gevierd, een feest dat 
verbonden is aan het oogsten van het 
laatste graan. Het feest in de huidige 
vorm stamt van de jaren ’50, maar is 
hoogstwaarschijnlijk gebaseerd op 
een ouder gebruik om rond de tijd dat 
het graan binnen was feest te vieren. 
Deze feesten werden vaak op het erf 
van de boer gehouden en waren voor 
iedereen die geholpen had met de 
oogst. Er werden kransen van graan 
gemaakt die op de wagen met het 
laatste graan gehangen werden en 
soms werden die kransen ook aan de 
muur van de stal of het huis gehangen. 
Het woord Stöppelhaene is door 
verschillende historici op verschillende 
manieren uitgelegd. Het zou gaan 
over de stoppels van het graan die 
na de oogst op het veld bleven staan. 
Maar het zou ook kunnen gaan om de 
haan, symbool van vruchtbaarheid. 
Het eten van haan was op het 
oogstfeest dan ook traditie. Dit zou ook 

overeenkomen met Duitse gebruiken 
van de Erntehahn, de oogsthaan. 
Deze haan zou symbolisch kunnen zijn 
voor de geest die in het graan huist, 
zoals we ook hebben gelezen over 
de gebruiken op de Britse eilanden. In 
andere gebieden heeft de geest niet 
de vorm van een haan, maar van een 
rund, wolf, hond of gans. 

Deze oogsthaan is ook uit andere 
delen van Overijssel, Drenthe en de 
Achterhoek bekend. Als het laatste 
graan geoogst werd, waarschuwde 
men elkaar dat de haan uit het graan 
zou komen als ze het laatste graan 
zouden maaien. Bij de oogstfeesten 
waren vooral graanjenever, 
pannenkoeken en poffert (een soort 
rozijnencake), gebraden haan en 
kippen (hanen) soep veel gezien. In 
de Achterhoek heette het laatste 
graan ook wel Oald Wief (Olde Wief, 
Olle Wief, oud wijf). Dit werd versierd 
en feestelijk binnengehaald op de 
boerderij. Uit allerlei gebruiken die 
tot in de 20e eeuw bekend zijn blijkt 
dat het laatste stukje graan als iets 
bijzonders gezien werd, iets waarin een 
geest huisde waar voorzichtig mee 
omgegaan moest worden.

Moderne paganisten vieren rond 21 
september de herfstequinox als Mabon. 
Mabon zou als naam afkomstig zijn 
van Mabon ap Modron, een belangrijk 
figuur uit de Welsh literatuur. De eerste 
vernoeming van Mabon staat in de Pa 
Gur, een 10e eeuws Welsh gedicht. 
Hij speelt een rol in het verhaal van 
Culhwch en Olmen, één van de Arthur 
verhalen. De naam Mabon komt 
hoogstwaarschijnlijk van Maponos, een 
Keltische god die geassocieerd wordt 
met jeugd. Er zijn geen bronnen die erop 
duiden dat in de Keltische gebieden 
en het latere Groot-Brittannië een feest 
zou zijn geweest dat Mabon heette of 
ter ere van deze held of godheid werd 
gevierd. De naam Mabon voor de 
herfstequinox is bedacht binnen het 
moderne paganisme. Waarschijnlijk 
om het Keltische gevoel te versterken. 
Maar historische waarde heeft deze 
naam op dat gebied niet.

Een bijdrage van:  
Marjolein Heurman

Runen raadsel

Een bijdrage van:  
Raymond Brettschneider (naar idee van HVDLL)
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Real life Ollivander

Veel van jullie hebben er vast één of 
meer voor op je altaar, andere kennen 
het toch op zijn minst uit één van de 
vele magische verhalen. Denk aan 
Micky Mouse als tovenaarsleerling 
die op opzwepende muziek met zijn 
toverstaf aan de schoonmaak gaat, 
of aan de hedendaagse Ollivander uit 
Harry Potter die altijd helpt om de juiste 
toverstaf bij de juiste tovenaar of heks 
te krijgen.

Toverstaven, of wands, dat vindt ik 
zelf lekkerder klinken, kom je al jaren 
tegen in de mainstream media. Maar 
ze hebben een geschiedenis die veel 
verder terug gaat.

Ik ben een creatieveling, en ik heb 
mij altijd heel erg goed gevoeld bij 
het maken van magische zaken. 
Amuletten, sieraden, beschermende 
objecten. Maar sinds enige tijd ben ik 
ook op het pad van de wandmakers 
gekomen. Ik ben een real life 
Ollivander. Alleen werk ik onder de 
nom-de plume ‘Loki’. Loki is één van 
de goden uit het Noorse Godenrijk 
en is daar de creatieveling die van 
een beetje chaos houdt. Ik ben een 
chaotische creatieveling.

Het ligt in mijn aard om van alles te 
willen weten over… nou ja, bijna alles. 
Dus voor ik bezig ging met het maken 
van wands, heb ik mij uitgebreid 
verdiept in het verschijnsel wands. Ik 
zal er eerlijk voor uitkomen, ik ben een 
echte Potterhead. Maar ook ik snap dat 
de wands daarin alleen een prop zijn, 
gebaseerd op een echt verschijnsel. En 
als ik mij met het maken van magische 
artefacten bezighoudt, wil ik wel weten 
wat ik doe en het onderscheid kunnen 
maken tussen een ontzettend leuke 
knutsel en iets waar ik mijn passie en 
spirituele energie in kan storten.

Geschiedenis van de wands
Daarom neem ik jullie eerst mee in 
de geschiedenis van de wand. Hierbij 
moet je begrijpen dat er een grote 
uitdaging is als je het hebt over de 
geschiedenis van de wand, het is veelal 
een houten implement dat de tand 
des tijds niet overleefd. Daarnaast is het 
gebruik van de wand voorbehouden 

aan mensen die zich 
met magische zaken 
bezighouden, iets waar 
de geschiedenis niet 
veel mee op had en 
waarvan de meesten 
zich altijd hebben 
moeten verstoppen 
of in ieder geval uit de 
schijnwerpers hebben 
moeten houden. 
Om nog maar niet te 
spreken van de invloed 
op de overgeleverde verhalen of 
geschriften van de geschiedenis en 
de geschiedschrijvers.

Maar toch vinden we verwijzingen 
naar wands in de geschiedenis, of 
de voorlopers van de hedendaagse 
wands. De oudste daarvan zijn de 
verwijzingen in Egypte naar wands 
gemaakt van nijlpaard ivoor. Hier zijn 
daadwerkelijk resten van gevonden 
(ivoor gaat langer mee dan hout) 
en deze zijn gedateerd op zo’n 2800 
B.C. Ze zagen er nog niet volledig 
uit zoals de hedendaagse ‘stok’ 
achtige wands, maar waren een 
soort halfronde of gebogen halve 
cirkels, gedecoreerd met symbolen. 
Geschiedkundigen geloven dat de 
vorm van deze wands is afgeleid 
van de vorm van de wapens en 
gereedschappen die gebruikt werden 
om op klein gevogelte te jagen. 

Een ander bekend voorbeeld uit 
de Egyptische geschiedenis zijn de 
wands van Horus. In verschillende 
tekeningen en gravures zijn deze 
wands te zien in de handen van Horus 
in de vorm van een soort cilinders. 
Het waren inderdaad een soort 
cilinders, gevuld met verschillende 
stenen die bepaalde meta-fysische 
eigenschappen hadden. Ik durf het 
bijna niet te zeggen, maar deze wands 
hadden al een echte magische kern.

De priesters van Horus moesten 
een zware en langdurige training 
ondergaan om deze wands te leren 
gebruiken. Wanneer ze gebruikt 
werden was dit meestal in helende 
rituelen.

De rechte wand zoals wij die nu kennen 
qua vorm komt waarschijnlijk meer 
uit het noorden van Europa. We zien 
verwijzingen bij de Kelten, Germanen, 
Noormannen, etc.

Het Kel en Kelten en Ger in Germanen 
hebben een etymologische link met 
wand vormige objecten. Een Cel is een 
soort bijtel vormig gereedschap en Ger 
is in het Germaans ook een woord voor 
speer.

De meest bekende cultuur die wands 
heeft gebruikt is de Keltische. Hun 
geschiedenis gaat ten minste terug tot 
500 B.C., maar veel geschiedkundigen 
geloven dat het nog veel verder terug 
moet gaan. De druïden waren de 
Sjamanen onder de Kelten, en hadden 
bepaalde magische gereedschappen 
tot hun beschikking, waaronder een 
wand. De druïden stonden (en staan, 
want er zijn nog steeds druïden) in nauw 
contact met de natuur en beschikten 
over een enorme kennis over zowel de 
normale aard van de natuur, als de 
magische aard van de natuur. Net als 
de priesters van Horus, moesten druïden 
een zeer lange training ondergaan om 
druïde te worden. Eigenlijk, denk ik, is 
dit één van de zaken waarin je nooit 
stopt met leren.

Een wand werd gemaakt van het hout 
van een bepaalde boom die over 
de juiste gewenste eigenschappen 
beschikte. Een uitleg die wordt gegeven 
aan het maken van een wand door 
druïden is dat het geloof bestaat dat 
elke boom een levenskracht heeft in 
de vorm van een dryade. De dryade 
is de essentie van de boom en bestaat 
zowel op het aardse vlak als in het 
bovennatuurlijke vlak. Het is daardoor 
een link tussen beiden. Een dryade 
groeit met de boom en zit in elk deel 
van de boom. Als een boom een 
tak verliest, of er wordt op de juiste 
(respectvolle) wijze een tak gesnoeid, 
dan blijft die essentie daar in. Als je 
daar dan een magisch instrument van 
maakt, heb je dus iets dat verbonden is 
aan het aardse en het bovennatuurlijke 
vlak, wat het bedrijven van magie 
faciliteert. 

Druïden droegen vaak wands, staven, 
stangen of stokken om zichzelf te 
identificeren als druïden en als symbool 
van autoriteit.

Wandmakers-ethiek
Persoonlijk, als wandmaker, ervaar ik 
dit laatste zelf ook bij het maken van 
wands. Er zit een bepaalde energie in, 
een verbinding tussen hier en elders, en 
die kan je ook alleen in stand houden 
als je omgaat met het nodige respect 
voor de natuur. Ik gebruik bij voorkeur 
gevonden hout voor het maken van 
wands, ik zal niet iets zomaar van een 
boom nemen. 

En als ik al voor iets een bijzonder stukje 
hout nodig heb dat ik moet kopen, 
dan let ik er op dat het eerlijk verkregen 
hout is en voorzien van de nodige 
keurmerken dat het uit hernieuwbare 
bron is. Ik zou niet willen werken met 
materiaal dat ten kosten van de natuur 
is gewonnen, dat voelt fout. Zelfs niet 
voor ‘alleen creatief’. Er kan dan nooit 
meer een positieve energie uit komen.
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Eén van de meer bijzondere wands 
die ik heb gemaakt heeft ook 
daadwerkelijk een beeltenis van een 
dryade in zich gesneden gekregen. 
Dat was zo’n spiritueel werkje. Ik ging 
er helemaal in op en was even volledig 
onbereikbaar voor de buitenwereld. 
Ik weet dat deze wand ook een fijne 
bestemming heeft gekregen, en dat 
maakt mij bijzonder gelukkig.

Mijn creatieve en magische 
proces

Na heel veel te hebben verteld over 
de geschiedenis van de wand, wil ik 
ook nog iets vertellen over wat ik als 
wandmaker doe. Als ik door een bos 
loop, of gewoon buiten de hond aan 
het uitlaten ben, gaat mijn oog altijd 
op pad onder de bomen en tussen de 
struiken. Zeker na een mooie storm of 
onweersbui. Dan opeens zie, of voel, je 
dat er een mooie tak is. Iets waar je als 
je goed kijkt al de vormen van één of 
meerdere wands in ziet. Die moet dan 
mee. Zo vaak als ik met takken loop te 
sleuren.

Thuis wordt die tak dan waar nodig 
schoon gemaakt, van zijtakjes 
ontdaan, misschien vast een beetje op 
‘wandmaten’ gebracht, en dan een 
tijdje te rusten gelegd. Het hout mag 
wat drogen. Als ik weet welke houtsoort 
het is, dan gaat er een labeltje aan, of 
een ogham notitie op, zodat ik weet 
wat wat is. Dit is niet altijd mogelijk, dan 
wordt het werken met het hout een 
gevoelskwestie.

Dan komt er het echte maken van 

een wand. Dit doe ik op één van 
twee manieren. Sommige wands wil 
ik volledige handmatig maken. Daar 
ga ik alleen met een goed scherp 
mes, misschien nog wat vijltjes en wat 
schuurpapier, mee aan de slag. Dit 
levert mooie natuurlijke vormen op, 
maar is tegelijk ook heel tijdrovend. 
Zeker als ik ergens naar toe ga waar ik 
niet met groter gereedschap bezig kan, 
dan is dit wel een heerlijke bezigheid. 
Mijn rol met messen onder de arm, een 
paar takken uit de bewaarbak, en 
lekker op pad gaan.

Andere keren, als het weer en de tijd het 
toestaan komt mijn trots uit de schuur. 
Een mooie kleine draaibank. Daar kan 
ik met houtbeitels op bezig om een 
mooi stuk hout bijna te modelleren tot 
een wand die ik in gedachten heb. 
Die heb ik dan ook vaak al vooruit 
geschetst en dan probeer ik het beeld 
in mijn gedachten er op de draaibank 
uit te laten komen. Geloof mij, dat is 
niet veel makkelijker dan het er op de 
hand uitsnijden, draaibank werk is een 
kunst en ambacht apart. 

Bij mij thuis is er nog iemand enthousiast 
over houtbewerking geworden (zie 
de foto hierboven) en ook hij pakt af 
en toe de draaibank of een mes om 
een wand of een andere creatie te 
maken. Het is zo leuk om te zien hoe 
je dan verschillende ideeën tot leven 
ziet komen en wat een verschillende 
stijlen wij hebben. Hij is een beetje 
mijn Wizard’s Apprentice, hoewel 
sommige van zijn stukken werkelijk niet 
onderdoen voor die van mij.

Maar goed, als ik dan de vormen in 
een wand af heb, dan ga ik kijken 
naar de afwerking van de wand. Want 
alleen ‘hout’ is niet een erg lang leven 

gegund, en soms is het mogelijk om het 
hout nog een beetje extra uitstraling 
mee te geven. Ik heb daarvoor enkele 
milieuvriendelijke beitsen en waxen 
gevonden (dat is pas een speurtocht!) 
die ik inzet om de wand te beschermen 
of te kleuren. Als ik het heel natuurlijk 
wil houden, dan gebruik ik alleen een 
olie of een combinatie van olie en bio 
bijenwas. Soms is een hout zo mooi, dat 
heeft niet meer nodig dan een beetje 
olie en was.

Dan is daar een wand. Ik neem hem in 
de hand, draai er wat mee, voel hem 
aan, beoordeel de ligging, kijk of er 
nog wat op aangepast moet worden, 
maar dan is hij toch echt ‘af’. Het enige 
wat nog resteert is het geven van een 
passende naam aan de wand en ik 
probeer altijd een stukje te schrijven 
over de eigenschappen van de wand. 
Welke houtsoort is gebruikt, wat kan 
je daarvan verwachten, zit er een 
bepaalde betekenis achter de vorm 
of de symbolen die zijn gebruikt. Een 
wand heeft een verhaal, en daarom 
past de ene wand, denk ik ook echt, 
beter bij iemand dan een andere 
wand.

Gevaarlijk werk!
Nu beschrijft dit alleen de makkelijkste 
weg naar een wand. Soms wil het 
ook helemaal niet lukken, of gewoon 
echt dramatisch mis gaan. Er is al 
een keer een beitel gebroken op de 
draaibank en rakelings langs mij heen 
geschoten (ik moet toen echt door 
een dryade beschermd zijn!), en ik 
heb vol enthousiasme mijn nieuwe 
messen uitgeprobeerd toen ik eigenlijk 
veel te moe was… en die avond op 
de eerste hulp door gebracht waar 
mijn wijsvinger weer hersteld mocht 
worden. Het maken van wands is een 
levensgevaarlijke activiteit.

Wat ook bijzonder is, is dat er maar 
een relatief kleine groep mensen 
wereldwijd zich bezighoudt met het 
op de hand maken van wands. Ik 
heb het dan niet over de televisie 
props of dat soort dingen, maar échte 
handgemaakte wands. En op Internet 
weten veel van ons elkaar ook te 
vinden, delen we ervaringen, of foto’s 
van onze laatste creaties. Geven en 
krijgen we feedback, of vieren we 
elkaars successen. Het voelt bijna als 
een ambachtsgilde. Het is zelfs wel 
gebeurd dat ik een verzoek voor een 
custom made wand kreeg waarvan 
ik wist dat het ontwerp niet in mijn 
expertise lag, maar ik wist wel iemand 
die dat concept waarschijnlijk perfect 
kon uitvoeren. En zo kon ik een tovenaar 
toch de weg wijzen naar iemand die 
zijn wens kon verwezenlijken. Wat 
heerlijk als dat zo kan.

Met mijn wands mag ik ook soms de 
hort op gaan naar een creatieve 
markt, of ik heb er een paar bij mij als 
ik ergens op locatie aan het snijden 
ben. Soms verkoop ik een wand, waar 
ik dan weer erg blij mee ben, want 
dat kan ik dan weer steken in meer 
gereedschap en middelen om bezig 
te blijven. En het leukste is het als je te 
horen krijgt dat je wand een perfecte 
plek heeft gevonden… stiekem voel ik 
mij dan toch een beetje als Ollivander, 
en dat is wel erg leuk.

Raymond Brettschneider,  
a.k.a. Loki the Wandsmith.

www.lokismagicwands.nl

Een bijdrage van: 
Raymond Brettschneider
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De lijsterbes staat bekend 
als “poort”boom tussen hier en de andere 

wereld. Hij werd vaak op de rand van 
een erf geplaatst ter bescherming tegen 

heksen die zwarte magie bedreven. 

Foto: Yvette Fable Schilderij “De Spelende Egel” van  Raymond Brettschneider
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Mystical Fantasy Fair 12-14 juli

Een festival review en 
interview met Marianne

Marianne…’Mar’ voor vrienden en 
bekenden is de drijvende kracht, 
inspirator en organisator achter deze 
prachtige fair. Een mooi en liefdevol 
mens! 

Maar laat ik beginnen bij het begin….
van een kleine afstand zagen we het 
terrein ineens voor ons. De energie er 
om heen was voelbaar en de ontvangst 
was geweldig. We werden ontvangen 
als vrienden en dat maakte dat wij met 
een glimlach langs de kampeertentjes 
reden.  Daar stond ook iemand om ons 
de parkeerplek te wijzen, ook al ‘ouwe 
jongens krentenbrood’.  Heerlijk. 

Het terrein vol met deelnemers 
ademde een sfeer uit van vrijheid, 
blijheid, respect en liefde. 

Bij de entree kreeg je een kleurig 
vlaggetje om daar je inspiratie op te 
schrijven en deze daarna tussen de 
andere vlaggetjes te hangen. 

Marianne neemt ons mee naar 
een rustiger gedeelte. Ze is in alle 
rust constant bereikbaar voor haar 
‘medehelpers’, artiesten, ondernemers 
en haar kleindochter… De portofoon 
bliept onophoudelijk. 

Dit jaar een lustrum! Gestart op een 
mooie locatie in Duitsland en na een 
paar jaar uitgeweken naar, uiteindelijk, 
Heeswijck Dinther, waar het festival 
nu al vijf jaar plaatsvindt. Het festival 
bestaat uit bijna drie dagen met de 
mogelijkheid om te overnachten. De 
eerste dag start met een ceremonie 
die Marianne opent. Er is een kring, met 
daarin vuur in de vorm van een hart. 
Daar omheen speelt een Afrikaanse 
band. Magisch en adembenemend. 
Uiteraard is er op de 3e dag ook een 
afsluiting. 

Marianne wilde graag een festival 
met een ongedwongen sfeer. Ze is 
gestart met een paar deelnemers 
en muzikanten/artiesten. Inmiddels 
is dit uitgegroeid tot circo tachtig 
deelnemers. Alle contacten lopen 
via haar. Alle e-mails, telefoontjes en 
appjes beantwoord zij zelf.  

Op de vraag ‘waarom?’ antwoord 
ze… “vanwege het persoonlijk contact. 
Ik wil iedereen zien en op dat moment 
kunnen bekijken of iemand geschikt is 
voor het festival. Maar in principe laat 
ik iedereen toe hoor”.

Ze loopt regelmatig een rondje op het 
festival om contact te hebben met de 
bezoekers en ziet graag dat iedereen 

liefdevol, respectvol en met aandacht 
behandeld wordt.

Het belangrijkste is de sfeer, de 
ongedwongenheid en het kunnen zijn 
wie je bent, zonder oordeel. Lekker 
eten en goede koffie zijn ook belangrijk, 
samen zijn, samen praten en samen 
delen. 

Ook geeft Marianne graag een 
podium aan startende c.q. onbekende 
muzikanten. 

Naast dit festival heeft Marianne nog 
een winkel en healingcenter Triskal. 
Daarin verkoopt zij zelfgemaakte 
crèmes, lotions, theetjes en nog veel 
meer handmade producten. Eveneens 
is er een buitenruimte waar je fijn kunt 
zitten en gratis thee kunt drinken.

Er komen muzikanten binnen, er moet 
geluncht worden en iemand anders 
moet worden afgelost. En zo eindigen 
wij dit hartverwarmend interview met 
een mooi mens die, met de juiste 
intentie en uitstraling, dit hele festival in 
de meest heerlijke flow laat zijn. 

Hetty Haklander 
Praktijk Elfira

Een bijdrage van: 
Hetty Haklander
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Orakelkaarten

Orakelkaarten………
Er zijn zo ontzettend veel verschillende 
soorten orakelkaarten. Wie wel 
eens in een new age (of spirituele) 
winkel is geweest, is vast de enorme 
wand met verschillende soorten 
kaarten tegengekomen. Kaarten in 
verschillende kleuren, mogelijkheden, 
van verschillende auteurs & van 
verschillende formaten. Eén ding 
hebben alle orakelkaarten gemeen: 
ze zijn ervoor bedoeld om je inzichten 
te geven. Een stukje bewustwording 
of juist een stukje bevestiging (of 
ontkenning).

Orakelkaarten zijn totaal verschillend 
van bijvoorbeeld de lenormand- of 
tarotkaarten. Bij de lenormand of tarot 
kijk je vooral naar de combinaties van 
de kaarten en combineert dit weer 
met het legpatroon. Een legpatroon 
wil zeggen dat je kijkt naar de plek 
waar de kaart ligt en dit combineert 
met de betekenis van de kaart, om zo 
de boodschap uit te kunnen leggen. 
Wil je meer weten over legpatronen, 
zie dan ook de vorige edities van Eik & 
Blad, waarin ik een aantal legpatronen 
heb uitgewerkt. In uitgebreidere 
kaartleggingen wordt zelfs gekeken 
naar de betekenis van een specifieke 
kaart, kaartcombinaties tussen 
verschillende kaarten en de positie 
waar de kaart ligt. 

Helemaal als je net begint met de 
kaarten, kan dit overweldigend zijn, 
waardoor je misschien zelfs wordt 
afgeschrikt om eraan te beginnen. 
Juist dan zijn orakelkaarten een 
fantastische uitkomst. Bij orakelkaarten 
pak je namelijk 1 of 2 kaarten en 
de boodschap van de kaarten is 
meteen duidelijk. Vaak staat er al een 
boodschap op de kaart zelf. En wil je 
nog meer weten over de betekenis 
van de kaart, zit er (meestal) een 
begeleidend boekje* bij, waar alle 
uitleg over jouw kaart staat. Je hoeft 
niet te letten op kaartcombinaties, je 
hoeft geen betekenissen van kaarten 
uit je hoofd te leren en je hoeft niet te 
letten op de positie van de kaarten 
(wanneer je dit leuk vindt, kan dat 
wel, maar door een enkele kaart te 
trekken, krijg je al een hele duidelijke 
boodschap). Een hele eenvoudige en 

snelle manier om toch net even dat 
extra steuntje in de rug te krijgen.

Aanschaf van een orakel 
deck

Terug naar de spirituele winkel. Natuurlijk 
kan je ook online genoeg orakelkaarten 
aanschaffen, maar ik ben zelf iemand 
van (in)voelen & beleven; dus ga ik het 
liefst zelf naar de spirituele winkel. Je 
kan je gaan verdiepen in de auteurs 
van decks of de verschillende doelen 
(achterop het deck staat beschreven 
waarvoor de auteur het deck heeft 
gemaakt bijvoorbeeld inzicht in liefde).

Doreen Virtue
Een van de meest bekende auteurs 
is denk ik wel Doreen Virtue. Zij heeft 
talloze orakel decks geschreven: van 
”boodschappen van de engelen” 
tot “magische eenhoorns”. En van 
“levensdoel” tot “opgestegen 
meesters”. Maar naast ontwerper van 
orakelkaarten is Doreen ook schrijfster 
van spirituele boeken. Het boek 
“gesprekken met engelen” is een van 
haar bekendste werken.

De kaarten van Doreen zijn snel en 
makkelijk te begrijpen. Ze richten 
zich veel op engelen, waardoor de 
kaarten altijd een liefdevolle energie/

boodschap hebben.

Maar je kan ook gewoon een spirituele/
new-age winkel binnenstappen, voor 
de wand met orakelkaarten gaan 
staan en je gevoel laten spreken.

• Kijk en voel welke kaarten je 
aandacht trekken…..

• Hou je van kleurrijk of juist van sober 
?

• Wil je orakelkaarten met tekeningen 
of echte foto’s ?

• Moet de boodschap op de kaart 
staan of wil je dit juist niet ?

Kaarten uitpakken 
Als je eenmaal “verliefd” bent 
geworden op een bepaald deck en 
je komt er thuis mee aan, ga deze 
dan niet even snel open maken. Je 
kaarten zijn gevoelige instrumenten en 
het is superfijn om je nieuwe deck uit te 
pakken op een fijn en rustig moment. 
Dit momentje kan je natuurlijk zo klein of 
groot maken als je zelf wilt. Zelf vind ik ’s 
avonds een kaarsje branden, wierook 
aan en rustgevend muziekje op de 
achtergrond, het ideale moment om 
nieuwe kaarten uit te pakken en in te 
wijden.

Inwijden
Het inwijden doe je door kaart voor 
kaart te bekijken. De boodschap te 
lezen en te voelen wat je intuïtie je 
vertelt. Ook kan je (dit hoeft niet) de 
kaarten even door het rook van witte 
salie te halen. Hierdoor haal je de 
energieën eraf, van mensen die de 
kaarten hebben aangeraakt (fabrikant, 
winkelier, klanten). Je zou hierbij de 
kaarten ook nog een boodschap mee 
kunnen geven als: “Deze kaarten zijn 
vanaf nu mijn persoonlijk instrument om 
liefdevolle en duidelijke boodschappen 
te krijgen voor mijzelf of anderen. Laat 
de boodschappen zuiver zijn, zodat ze 
in liefde ontvangen kunnen worden”.

Eerste keer gebruiken
Ik ga er vanuit dat je, als je de kaarten 
hebt uitgepakt en ingewijd, ze ook 
meteen wilt gebruiken. Voor je de 
eerste keer met je nieuwe deck een 
kaart/boodschap trekt, moet je de 
kaarten eerst even “wassen”. Dit doe 
je door een aantal stapeltjes te maken 
en de kaarten over de stapeltjes te 
verdelen. Bij een nieuw pakje kaarten 
doe je dit ongeveer 3x, zodat alle 
kaarten goed door elkaar zitten.

Nu zijn je kaarten helemaal op jou 
ingesteld en klaar voor gebruik.

Dagkaart kiezen
Wil je een boodschap of een dagkaart 
trekken ?

Neem alle kaarten van het deck in 
je handen en schud (net zoals je met 
speelkaarten doet). 

Concentreer je op datgene waarover 
jij een boodschap wilt. De mooiste 
boodschappen zijn de kaarten die 
tijdens het schudden uit het deck 
vallen of ineens met de voorkant in 
plaats van met de achterkant naar je 
toe liggen.
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Natuurlijk kan je ook de kaarten in een 
waaier over tafel leggen en op gevoel 
een kaart kiezen. Kies dan de kaart 
die je aantrekt….die net even wat 
mooier van kleur is…..die naar jou idee 
sprankelt.

Een vraag stellen
Of je nou een dagkaart pakt of graag 
duidelijkheid wilt over een specifieke 
vraag: het is heel belangrijk HOE je de 
vraag stelt.

Ik kom vaak mensen tegen die vragen: 

“Mag ik een kaart om mij te helpen 
een keuze te maken tussen …..?”

De kaarten zullen je dan antwoorden 
met een ja of nee!

Je vraagt namelijk niet om duidelijkheid 
over je keuze, maar of je een KAART 
MAG PAKKEN ;-)

Wanneer je vraagt:

“Ik kan kiezen tussen….. Wat is op dit 
moment voor mij de beste keuze ?”

Dan krijg je een antwoord op je vraag.

Is het antwoord niet duidelijk ? Probeer 
het eens door de vraag anders te 
formuleren.

Soms mag je het antwoord simpelweg 
(nog) niet weten, maar ook dat zullen 
je kaarten je dan vertellen.

Na gebruik
Wanneer je de kaarten hebt gebruikt, 
kan je ze het beste even weer “wassen”. 
Zo weet je dat de kaarten weer goed 
door elkaar zijn.

Zelf laat ik liever geen anderen aan mijn 
kaarten komen. Zoals al eerder gezegd 
zijn kaarten een gevoelig instrument, 
dat snel energieën oppakt. Het liefst 
hou ik mijn kaarten beperkt tot mijn 
eigen energie. Mocht het toch nodig 
zijn om iemand aan je kaarten te laten 
zitten, haal de kaarten dan na die tijd 
weer door de rook van witte salie en 
ga ze weer “wassen”, zodat de energie 
van de ander er weer helemaal af is.

Bewaren
Je kan ervoor kiezen om de kaarten 
in het doosje te bewaren, waarin je ze 
koopt. Sommige kaartleggers zweren 
erbij om de kaarten te bewaren in zwart 
fluweel. Dit houdt namelijk energieën 
tegen, zodat je gevoelige instrumenten 
beperkt blijven tot je eigen energie.

*Bij bijna elk orakel deck zit een 
handleiding. Een boekje met wat 
uitleg over de auteur en illustrator van 
het deck. Wat algemene informatie 
over het gebruik van de kaarten. En 
een uitgebreide beschrijving van de 
betekenis per kaart. Als je het fijn vindt 
kan je na het pakken van een kaart, 
de handleiding nalezen om te kijken 
welke boodschap de kaart voor jou 
heeft. Maar je kan ook je gevoel volgen 
en ontdekken wat je intuïtie je over de 
orakelkaart te vertellen heeft.

De foto´s zijn van het orakel deck: 
“Engelen antwoorden” van Doreen 
Virtue

Een bijdrage van:  
Nicolette Boneschansker

Afbeelding: 
Deb Star



 Eik-en-Blad #3 Mabon 

30 31

Samhain

De naam Samhain komt uit het Keltisch 
en was voor de Kelten het feest dat 
zowel het einde van de zomer als het 
begin van de winter markeerde. De 
periode precies tussen de lichte en de 
don kere tijd van het jaar. Het was het 
laatste oogstfeest, de periode waarin 
dieren die zwak of oud waren geslacht 
werden en het vlees bewerkt werd om 
de winter mee te gaan. Het was de 
tijd waarin ze ook hun doden eerden. 
Tijdens Samhain geloofde men dat de 
sluiers tussen de wereld van de levenden 
en de geestenwereld het dunst waren. 
Daarom zou het in deze periode 
makkelijker zijn voor overledenen om 
contact met ons te maken en voor ons 
makkelijker om contact te leggen met 
de geestenwereld. Vandaar dat het 
ook een tijd voor divinatie (toekomst 
lezen) was. Men probeerde inzicht 
te krijgen in het komende jaar, in de 
oogst, de oorlogen, etc.

In Ierland vierde men rond Samhain 
een groot feest waarbij iedereen uit 
de wijde omtrek bij elkaar kwam om 
te danken voor het afgelopen jaar en 
vooruit te kijken en te plannen voor het 
komende jaar.

Toen Europa gekerstend werd 
verdwenen steeds meer Samhain 
feesten en gebruiken. De christenen 
vieren Allerheiligen op de dag die 
vroeger Samhain was en later kwam 
daar Allerzielen bij. Omdat men 
vroeger de dag liet beginnen bij het 
vallen van het duister begon Samhain 
de avond voor 1 november, op 31 
oktober dus. Vandaar dat deze avond 
later de naam All Hallow’s Eve kreeg, 
de avond van Allerheiligen. Dit werd 
verbasterd naar Halloween. In Gaelic 
heet de maand november nog steeds 
Samhain of Samhainn.

Samhain in de geschiedenis
Dit hiervoor is het verhaal zoals je 
dat in de meeste paganistische of 
hekserij gerelateerde literatuur vindt. 
Maar als we kijken naar het historisch 
bewijs voor dit alles moeten we diep 
en goed graven. Dat is er bijna niet. 
In oude geschriften is niets terug te 
vinden over Samhain rites. Pas in de 
zeventiende eeuw worden dingen 

beschreven, waaronder het Samhain 
feest dat de High King van Ierland gaf 
bij de grafheuvel van Bru na Boinne 
(Newgrange). Maar dit is in een 
geschrift van een romantisch schrijver 
en de betrouwbaarheid van deze bron 
is discutabel.

In de Britse gebieden waar de Kelten 
woonden, laten we ze voor het gemak 
even gegeneraliseerd zo noemen, 
zijn nog steeds een boel gebruiken te 
vinden die uitgevoerd worden rond 
31 oktober en kunnen duiden op een 
heidense oorsprong. Maar er zijn ook 
dingen die misschien te makkelijk 
aangenomen werden. Het verhaal 
is tegenwoordig dat enge kostuums 
bij Halloween horen omdat we boze 
geesten moeten verjagen. Deze boze 
geesten zouden dan voor de Kelten de 
geesten van hun voorouders geweest 
zijn die ze niet weg wilden jagen maar 
eren. Door de kerk zou dit als slecht 
bestempeld zijn en in de gekerstende 
versie van Samhain werden geesten 
verjaagd in plaats van vereerd. Hier 
komen we echter een onvolkomenheid 
tegen omdat pas sinds de 9e eeuw na 
Christus Allerheiligen gevierd werd op 
1 november. Eerder was dit niet op 
1 november, maar op 20 april of 13 
mei. Dit laatste was de dag waarop 
alle martelaren vereerd werden. De 
Ierse kerk kende wel een dodendag 
op 1 november. De Keltisch christelijke 
kerk had veel raakvlakken met het 
heidense Keltische geloof, maar deze 
kerk is langzaam uit beeld verdwenen 
na diverse concilies die stelden dat de 
kerk van Rome de enige juiste was. 
Samhain is in Ierland nog steeds een 
‘quarter day’, in Schotland is Samhain 
als quarter day vervangen door St. 
Maarten op 11 november.

Vlak voor Samhain valt de dag van 
de Iers/Schotse heilige Saint Oran 
(Odran/Odhran) of Iona, een heilige 
die samen met Columba de kerk op 
het Schotse eiland Iona heeft gesticht. 
Er bestaan verschillende verhalen over 
hem en eentje ervan is dat hij zich 
levend heeft laten begraven onder de 
fundamenten van de eerste kerk die 
Columba daar heeft gebouwd als offer 
omdat het gebouw anders niet kon 
blijven staan. Bloedoffers, dierenoffers 

of mensenoffers bij de bouw van 
gebouwen is iets dat we uit zowel de 
voorchristelijke als de vroegchristelijke 
tijd kennen. Toen Columba later Oran 
nog een keer wilde zien en zijn graf 
opende, wilde Oran eruit klimmen om 
de wereld weer te kunnen zien want 
er bestond geen hemel en geen hel 
vertelde hij aan Columba. Columba 
gooide het graf snel weer dicht met 
zand en sprak de woorden ‘Uir, Uir, 
air suil Odhrain! mun labhair e tuille 
comhraidh’ (vrij vertaald: aarde, aarde 
op Odran’s ogen, zodat hij niet meer 
onzin spreekt) want alleen in de hemel 
zou Oran’s ziel veilig zijn voor de zonden 
van de wereld, dat was hem in een 
visioen beloofd (Maclagan, 1894). Zijn 
feestdag is op 27 oktober en er is her en 
der een verwijzing te vinden 
dat zijn feestdag samen 
hing met gebruiken rondom 
bescherming tegen geesten 
en onheil. In Ierland en 
sommige Schotse gebieden 
smeerde men kippenbloed 
aan het huis als referentie 
naar Oran’s bloedoffer en 
ter bescherming van het 
huis. Dit gebruik verplaatste 
later naar 11 november, Sint 
Maarten.

Ook het idee dat Samhain 
een soort ‘nieuwjaar’ was voor de 
Kelten is pas in de 18e eeuw bedacht 
door een schrijver die van mening 
was dat de gebruiken die bekend 
waren door overlevering over de hele 
Britse eilanden wel veel weg hadden 
van gebruiken die men ook op 31 
december of 1 januari deed. Daaruit 
trok hij de conclusie dat Samhain 
dus een soort oud en nieuw zou zijn 
geweest. Hiervoor is echter geen enkel 
bewijs. Het is niet eens gezegd of de 
Kelten wel dachten in jaren of dat alles 
gewoon cyclisch was en doorliep. Het 
is wel waarschijnlijk dat de periode van 
Samhain werd gezien als eind van de 
oogsttijd, eind van de herfst en begin 
van de winter. Dit was niet alleen bij de 
Kelten zo, maar ook bij bijvoorbeeld de 
Germanen en Noordse volken.

Wat wel vast staat is dat veel 
prechristelijke volken feesten hadden 
voor de doden. De Romeinen vierden in 

februari de Parentalia, een feest om de 
voorouders te eren. Daarnaast hadden 
de Romeinen in mei de Lemuria, een 
feest waarbij alle ‘Lemures’, een soort 
geesten, uit huizen verjaagd werden. 
Sommige historici denken dat een 
deel van de Samhain gebruiken ook 
daar vandaan komen. Wat we weten 
is overgeleverd middels feesten en 
gebruiken die nu nog bestaan of die 
bestaan in overgeleverde verhalen. 
Vooral in Noord Engeland, Wales, 
Schotland en Ierland vieren mensen tot 
op de dag van vandaag feesten en 
hebben ze riten rondom 1 november. 
Vaak met vuren, verkleden, eten en 
herdenken. In Wales viert men Nos 
Galan Gaeaf, de avond voor Galan 
Gaeaf op 31 oktober en 1 november. 

Dit is ook een dag waarop men gelooft 
dat de doden de levenden kunnen 
bezoeken.

Kortom, er zijn weinig ‘echte’ bewijzen 
over de betekenis van Samhain en 
mogelijke gebruiken in de vorm van 
geschriften, maar alle overleveringen 
en nu nog bestaande gebruiken 
duiden wel degelijk op een mogelijk 
winterfeest, oogstfeest, dodenfeest 
en het herdenken en eren van de 
overledenen.

Tanfana
Een ander feest dat waarschijnlijk rond 
eind oktober plaats heeft gevonden 
is het feest ter ere van de godin 
Tanfana (Tamfana). Tacitus beschrijft 
in zijn ‘Germania’ hoe de Romeinse 
troepen door duistere bossen moesten 
marcheren en gewaarschuwd waren 
dat de Germanen die nacht het feest 
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van de godin Tanfana vierden met 
een overvloed aan eten. Hij beschrijft 
hoe de Germanen, dronken van het 
vele eten en drinken en niet in staat 
om te vechten, door de Romeinse 
soldaten vermoord worden en hoe 
hun heiligdom, geweid aan Tanfana, 
vernield werd door de soldaten. 
In zijn schrijven geeft Tacitus twee 
aanwijzingen voor het tijdstip waarop 
deze slachting plaatsvond. Hij beschrijft 
hoe de Romeinen bezig waren met 
rouwplechtigheden rondom de dood 
van keizer Augustus. Deze overleed 
op 19 augustus in het jaar 14. Een 
boodschap vanuit Italië (de keizer 
stierf in Nola, bij Napels) overbrengen 
naar troepen in de Germaanse bossen 
zou een behoorlijke tijd in beslag 
nemen. Daarnaast schrijft Tacitus dat 
ze zo veel geluk hadden die nacht, 
omdat de nacht verlicht werd door 
een helder hemellichaam. Dat moet 
volgens sommige historici de volle 
maan zijn. Beredeneerd wordt dat 
er twee volle manen kandidaat zijn 
voor de nacht van deze slachting, die 
van eind september en die van eind 
oktober. Waarbij die van oktober als 
het meest waarschijnlijke wordt gezien 
gekeken naar de tijd die nodig was 
om boodschappen over te brengen 
door het immens grote Romeinse 
Rijk en vanwege het feit dat Tacitus 
niet alleen de dood van de keizer 
vermeld, maar ook informatie geeft 
over rouwplechtigheden en reeds 
ontstane twisten na zijn dood. Dit zou 
inhouden dat de Germanen (breed 
begrip, in de tekst spreekt Tacitus over 
het gebied van de Marsen of Marsi, zij 
leefden ruwweg tussen Rijn, Ruhr en 
Lippe), rond eind oktober de godin 
Tanfana vereerden en ter ere van haar 
een (offer)feest hielden (De Vries, 1957, 
1970).

Scandinavische volken
De Scandinavische volken hadden 
ook dankfeesten waarin de goden 
gedankt werden voor de oogst van 
het afgelopen seizoen. De Haustblót 
zou in het teken hebben gestaan van 
de god Freyr. Dit wordt beschreven in 
de Koningssagen. Er is discussie over of 
deze Haustblót nu bij de herfstequinox 
gevierd werd of aan het eind van de 

herfst, in oktober. De eerstgenoemde, 
dat de  Haustblót hoort in september, is 
nu steeds meer de gekozen uitleg.

Ook is er een heel aantal geschriften 
die melding maken van een Dísablót, 
waarschijnlijk eind oktober, om het 
einde van de herfst en de oogst te 
vieren en stil te staan bij het vallen 
van de winter (en waren vermoedelijk 
meer data waarop in gebieden een 
Dísablót werd gehouden, een andere 
was in Zweden in februari en er zijn ook 
bronnen die een Saksische afgeleide 
van de Dísablót rond Midwinter 
plaatsen). Het was een offerfeest voor 
de dísir, vrouwelijke beschermende 
wezens. Dit feest werd in een deel 
van Scandinavië gevierd aan het 
begin van de winter, de vetrnætr of 
Winternachten, hoogstwaarschijnlijk 
ergens tussen midden en eind oktober. 
Waar de Dísablót vooral later een groot 
en openbaar gebeuren was, had ook 
ieder huis het gebruik om aan het eind 
van de herfst een offer te brengen aan 
de elven, de álfablót. Veel hierover 
is niet bekend, maar men vermoed 
dat dit gepaard ging met een stuk 
voorouderverering. (Simek, 1993)

Waarom hollen we 
pompoenen uit met 

Halloween?
Sinds de 19e eeuw was het in Ierland, 
Engeland en Schotland gebruik om op 
31 oktober een koolraap of biet uit te 
hollen, er een gezicht uit te snijden en 
hier een lichtje in te plaatsen. De naam 
Jack-o-Lantern kwam van de naam die 
men in Engeland gaf aan dwaallichtjes 
die mensen boven moerassen en 
veengebieden zagen. Deze lichtjes 
werden ook wel foolish fire of will-o-
the-whisp genoemd. Deze uitgeholde 
bieten werden later, vooral in Amerika, 
vervangen door pompoenen. Soms 
werden ze bij ramen en deuren gezet 
om geesten buiten te houden.

Uitgeholde pompoenen heten dus 
ook wel Jack-o-Lanterns in Amerika 
en op de Britse Eilanden. Dit heeft 
naast de dwaallichtjes ook te maken 
met de legende van Jack, een arme 
sloeber en dief die de duivel te slim af 
was. In verschillende verhalen lukt het 

Een bijdrage van: 
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hem om de duivel te vangen en vast 
te zetten, of in een appelboom, of in 
een munt. Als de duivel omgeven is 
door kruizen kan hij niet ontsnappen. 
Jack laat de duivel weer gaan als hij 
belooft nooit zijn ziel te komen halen. 
Maar goed, iedereen gaat dood 
en dus ook Jack. Zijn inktzwarte ziel, 
donker geworden door verschillende 
misdrijven die hij heeft begaan, kon 
niet naar de hemel en de duivel had 
beloofd hem niet te komen halen voor 
de hel. Dus dwaalde Jack rond zonder 
lichaam. De duivel gaf hem een paar 
gloeiende kooltjes uit het hellevuur, 
Jack holde een pompoen uit en stopte 
de kooltjes daarin. Nu had hij een 
lichtje bij zich en doolt hij rond tot op 
de dag van vandaag. Dat waren de 
dwaallichtjes die men vroeger zag en 
niet kon verklaren, de dolende ziel van 
Jack en zijn gloeiende kooltjes.
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Toermalijn

Eén van de bekendste mineralen die 
gebruikt wordt om te beschermen 
tegen elektrosmog, schadelijke straling 
van elektrische apparaten, is toermalijn. 
En dat deze eigenschap aan dit 
mineraal wordt toegeschreven is heel 
logisch als je ziet welke eigenschappen 
dit mineraal allemaal heeft. Het wordt 
zelfs in de wetenschap en industrie 
gebruikt omdat het zo’n bijzondere 
steen is.

Toermalijn is eigenlijk niet de naam 
van 1 mineraal, maar van een grotere 
groep mineralen, de cyclosilicaten. 
Alle mineralen in deze groep hebben 
de formule AX3Y6(BO3)3 Si6O18(O, 
OH, F)4. 

A, X en Y zijn in deze formule geen letters 
van elementen, maar worden per 
soort toermalijn vervangen door een 
element. A kan natrium zijn of calcium. 
X kan magnesium, ijzer, lithium of 
aluminium zijn en Y kan ook aluminium 
zijn of ijzer of chroom. Om het nog iets 
ingewikkelder te maken… ook kunnen 
kalium, vanadium en mangaan nog 
heel soms voorkomen in toermalijn.

Het is een behoorlijk harde steen, 
hardheid 7-7,5 op de hardheidsschaal 
van Mohs, maar ondanks dat kunnen 
sommige soorten toermalijn, vooral 
schorl, erg broos zijn en kunnen er snel 
stukjes afbreken. Toermalijn is goed 
te herkennen aan de langgerekte 
kristallen die mooi naast elkaar liggen, 
deze zijn aan het uiteinde vaak 
driehoekig van vorm. De naam komt uit 
de taal van de Tamil op Sri Lanka, waar 
veel toermalijn vandaan komt. Turmali 
(thoramalli, tuvara-malli) of toermali 
was daar de term voor gekleurde 
edelstenen. Toen de Hollanders vanuit 
Sri Lanka allerlei mooie gekleurde 
edelstenen mee naar Nederland 
namen, in het begin van de 18e eeuw, 
om zie hier te bewerken, ontdekten ze 
dat er verschil zat tussen de gebruikelijke 
zirkoon die ze meenamen en deze 
nieuwe mineralen. De naam toermalijn 
werd aan dit nieuw ontdekte mineraal 
gegeven, afgeleid van de naam die 
de mensen in Sri Lanka zelf aan de 
stenen gaven.

Toermalijn is al lang een bekende steen 
bij volken in gebieden waar hij veel 
voorkomt. Maar hier in West Europa 
kennen we toermalijn eigenlijk pas sinds 
begin 18e eeuw. Het was één van de 
belangrijkste handelsproducten van de 
VOC. De bijnaam van sommige soorten 
toermalijn doet hier ook nog aan 
herinneren. Wat dacht je van namen 
als turkenkop-toermalijn en moorkop-
toermalijn? Andere soorten zijn 
bijvoorbeeld watermeloentoermalijn, 
deze naam komt van de groen met 
rode kleur die doet denken aan de 
doorsnede van een watermeloen. 
Draviet is een soort bruine toermalijn, 
schorl is de bekende en meest gebruikte 
zwarte toermalijn. Schorl was hier in 
Europa al eerder bekend, de naam is 
Duits en uit Duitsland is ook de eerste 
schorl beschreven, de naam komt van 
een dorp waar het veel gevonden 
werd, Zschorlau. Ook kenden we 
bijvoorbeeld al rode en groene 
toermalijn uit Brazilië, die destijds alleen 
nog geen toermalijn genoemd werden 
maar onjuist bijvoorbeeld saffier of 
robijn heetten. Dat werd gebruikt om 
mooie juwelen mee te maken. Toen 
men gekleurde toermalijn meebracht 
uit Sri Lanka, wist men niet direct dat 
schorl, de Braziliaanse gekleurde 
edelstenen en deze nieuwe steen 
eenzelfde mineraal waren. Elbaiet is 
mooie blauwe toermalijn en zo zijn er 
nog veel meer kleuren. 

Het verhaal gaat dat toermalijn langs 
de regenboog reisde om al deze 
mooie kleuren te krijgen.

VOC tijd
Toermalijn was in de VOC tijd erg 
populair om pijpen mee schoon 
te maken. Het heeft namelijk de 
eigenschap licht statisch te zijn. Hete as 
uit een pijp bleef er aan hangen en zo 
kon een pijp makkelijk schoongemaakt 
worden. Daarom heette toermalijn 
vroeger ook wel ‘Ceylon-magneet’, 
Ceylon is de oude naam voor Sri Lanka.

Dit effect bij sommige mineralen 
heet pyro-elektrisch effect. Dit houdt 
in dat een kristal van nature een 
elektrostatische lading heeft die onder 
invloed van warmte (pyro = vuur/

warmte) iets verandert. Deze kristallen 
hebben een elektrisch spanningsveld 
om zich heen wat ook daadwerkelijk 
meetbaar is. Als ze verwarmd worden 
stijgt het voltage iets. Door het 
verwarmen verschuiven de atomen 
in het kristalrooster, wat zorgt voor 
een polariserend effect en daardoor 
ontstaat het verhoogde voltage. 
Als de spanning langer blijft lekt hij 
langzaam weg uit de steen en keert 
het oorspronkelijke spanningsveld 
en voltage terug. Dit effect is voor 
het eerst ontdekt en beschreven bij 
toermalijn, al in de 4e eeuw na Chr. Hier 
aan verwant is het piëzo-elektriciteit, 
dit ontstaat doordat de kristallen een 
soort elektrische spanning produceren 
als ze onder druk staan. Daardoor 
komen beide uiteinden van de steen 
onder een verschillende lading, net als 
bij een magneet zo ongeveer. Als je 
van buitenaf spanning op deze stenen 
zet gaan ze licht vibreren, kwarts heeft 
deze eigenschap ook, maar dan in iets 
andere vorm. Dit verklaart ook waarom 
je stukje toermalijn kan knappen of er 
kleine stukjes afkomen als je het in de 
buurt van een apparaat dat straling 
uitzendt legt, door de vibratie die 
ontstaat door de elektrische straling.

Steen der wijzen verwant
Daarnaast is toermalijn ook 
pleochroïsch, wat inhoudt dat de 
kleur anders van tint is als je over de 
lengte kijkt dan wanneer je loodrecht 
op de kristallen kijkt. Het was in de 
19e eeuw een gewild mineraal bij 
wetenschappers. Zij gebruikten het 
als polarisatiefilter om bepaalde 
golflengtes licht weg te filteren. Volgens 
alchemisten in de middeleeuwen was 
toermalijn vanwege deze eigenschap 
verwant aan de Steen der Wijzen. In 
veel culturen heeft men de bijzondere 
eigenschap van toermalijn onderkent 
en wordt het gezien als zienersteen en 
een beschermende steen.

De Maas
Wist je trouwens dat toermalijn een 
belangrijk bestanddeel is van zand dat 
met het systeem van de Maas (dus de 
Maas, loop van de Oermaas en alle 
zijrivieren) meegevoerd is? Om dat te 

zien heb je wel een microscoop nodig, 
toermalijn op zandkorrelformaat. 
Toermalijn wordt ook veel gebruikt in 
de edelsteenindustrie als vervanger 
van bijvoorbeeld robijn.

Neutralisator
Tegenwoordig is vooral de eigenschap 
van toermalijn als neutralisator van 
straling van elektrische apparaten erg 
bekend. Nu weet je dus dat dit ook 
wetenschappelijk onderbouwd kan 
worden. Toermalijn neemt spanning 
op en laat het afvloeien. Aangezien 
we zelf ook een energetisch veld 
hebben en heel iets elektrisch geladen 
zijn zou toermalijn wellicht ook op 
ons energieveld een werking kunnen 
hebben als het gaat om afvloeien van 
spanning.

Gekleurde toermalijn kun je beter niet 
te veel aan zonlicht blootstellen. Bij 
schorl, zwarte toermalijn, maakt dit niet 
zo veel uit.

Een bijdrage van:  
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De Buurheks en het extra bordje

Zachtjes sluipen Elsa en Arne 
langs de bomen. Het bos ziet er 
heel anders uit dan in de zomer.  
De bladeren zijn niet meer groen, 
maar geel en rood. De grond 
is bezaaid met dennenappels 
en hier en daar staat een 
paddenstoel.  
Ook de kinderen zien er anders uit 
dan anders. Arne heeft een zwart 
pak aan met de tekening van een 
skelet erop. Elsa draagt een jurkje 
in de vorm van een pompoen. 
Ze mochten van hun moeder 
Halloween-kleren kopen en die willen 
ze aan Ogham laten zien.  
Op hun tenen bereiken ze de holle eik, 
waarin hun vriend woont. Elsa gluurt 
door het gat van de eik. Arne kijkt 
tussen de struiken, maar ze zien de 
oude man nergens. Plotseling 
slaakt Elsa een klein gilletje. Verbaasd 
wijst ze naar een enorme berg eikeltjes, 
die een stukje verderop ligt.  
‘Moet je kijken’, fluistert ze. ‘Volgens 
mij zit Ogham in die enorme stapel 
verstopt.’  
En ja hoor…. Ze zien nog net 
een klein stukje lang, grijs haar 
boven de eikeltjesberg uitsteken. 
Arne heeft geen idee welk geluid een 
skelet maakt, daarom begint hij te 
sissen.  
‘Oen, oen, oen, pas op voor de 
pompoen!’, roept Elsa tegelijkertijd.  
Uit de stapel beukennootjes klinkt 
een enorme gil. De nootjes komen in 
beweging.  
Ze rollen allemaal weg en Ogham rolt 
met ze mee. Een paar meter verderop 
komt hij tot stilstand.  
Hij ligt op zijn rug en spartelt met zijn 
armen. ‘Help! Skelet en pompoen, 
doe mij geen kwaad, ik help enkel de 
dieren bij het zoeken van nootjes en 
zaad.’  
Elsa en Arne schateren het uit van het 
lachen. ‘Wij zijn het, Ogham! We wilden 
onze nieuwe kleren aan je laten zien.’  
Verbaasd kijkt de oude man hen aan. 
‘Kleren in de vorm van botten en een 
pompoen? Waarom zou je dat doen?’
  
‘Gewoon, voor Halloween. Dan mag 
je je eng verkleden’, legt Elsa uit. ‘Maar 
waar ben jij eigenlijk mee bezig?’   
‘In de winter ligt er sneeuw en is het 
heel koud. Dan is er minder eten te 

vinden in het woud.  
Daarom leggen eekhoorns, muizen en 
ook veel vogels een wintervoorraad 
aan.  
Ik besloot hen helpen te gaan’, verklaart 
hij. ‘Al deze nootjes ga ik samen met 
wat zaden en vruchten verstoppen 
in een groot gat. Dan is er straks 
voor de dieren en voor mij eten zat! 
Ik ga nu snel verder met mijn werk, dus 
stop met vragen. Misschien kunnen 
jullie iemand anders de stuipen op het 
lijf kunnen jagen.’  
‘Dat is een goed idee’, vindt Arne. 
‘Laten we naar Vevina gaan!’ 

In tegenstelling tot Ogham schrikt de 
buurheks niet als ze de skelettenjongen 
en het pompoenenmeisje voor de deur 
zien staan.  
‘Wat zien jullie er prachtig uit; kom 
binnen’, zegt ze hartelijk.  ‘Volgens 
mij zijn jullie helemaal klaar voor 
Halloween! Weten jullie dat heksen ook 
Halloween vieren? Alleen noemen we 
dit feest Samhain.’  
‘Echt waar? Gaat u zich dan ook 
verkleden’, vraagt Elsa verbaasd. 
Maar Vevina schudt haar hoofd. ‘Nee, 
dat doe ik niet. Al lijkt het mij best leuk. 
Hebben jullie zin in pompoensoep? 
Dan zal ik jullie tijdens het eten alles 
over ons nieuwjaarsfeest vertellen.’  
‘Nieuwjaarsfeest?’, vraagt Arne, net 
voordat hij een lepel dampende soep 
in zijn mond stopt.  
Vevina knikt. ‘Samhain is een heel oud 
feest. Al duizenden jaren vieren we 
op deze dag het eind van de zomer 
en het begin van de winter. In de 
zomer hebben we kunnen genieten 
van de groente, het fruit en al het 
andere lekkers dat de natuur ons heeft 
gegeven.  
Inmiddels zijn de bladeren gevallen 

en komt de winter eraan. Alles begint 
in de natuur weer opnieuw.  Daarom 
vieren wij heksen het nieuwe jaar niet 
op 1 januari, maar met Samhain.’  
‘Steken heksen dan ook vuurwerk af? 
En bakken jullie oliebollen?’, roepen de 
kinderen enthousiast.   
‘Meestal eet ik een lekkere salade, 
of pompoensoep. En…’, zegt ze 
geheimzinnig, ‘ik zet een extra bordje 
op tafel.’  
‘Krijgt u ieder jaar bezoek? Wat gezellig! 
Wie komt er dan langs?’, vraagt Elsa.  
‘Met Samhain denk ik aan de mensen 
die overleden zijn’, legt Vevina uit. ‘En 
voor hen zet ik een extra bordje eten 
neer.’  
Ademloos kijken de kinderen haar aan. 
‘Eten ze het bordje écht leeg?’ 

Vevina schudt haar hoofd. ‘Nee, maar 
ik doe het om hen te eren en te laten 
zien dat ik ze niet vergeten ben.’ 

Die avond vertellen de kinderen alles 
aan hun moeder. ‘Vevina viert nu 
al oud en nieuw, mama’, zegt Arne 
enthousiast. ‘Ze bakt geen oliebollen, 
maar zet een bordje eten neer voor 
mensen die overleden zijn.’  
Moeder schudt haar hoofd. ‘Ik denk niet 
dat ik onze buurvrouw ooit helemaal 
zal begrijpen. Maar zolang we er geen 
last van hebben, maakt het mij niet. 
Zolang jullie vanavond jullie bordjes 
helemaal leegeten en geen restjes 
overlaten voor jullie overleden oma. 
Want ik zit niet op die spookverhalen te 
wachten.’  
Arne stoot zijn zusje aan. ‘Dat lijkt me 
nou juist een uitstekend idee’, fluistert 
hij. ‘Oma was altijd gek op appeltaart. 
Zullen we een stukje voor haar uit de 
koelkast pakken?’  
Elsa knikt. ‘Ik ben benieuwd wat er 
gebeurt.’  
Als moeder de kamer uitloopt, haasten 
ze zich naar de koelkast en leggen ze 
een stukje taart op een schoteltje.   
‘Waar zullen we het neerzetten?’, 

fluistert Elsa.  
‘Ergens waar moeder het niet kan zien, 
maar oma wél’, antwoordt Arne. ‘En 
niet op straat, want dan neemt teckel 
Keesje misschien een hapje.’  
‘Oma zat graag in de tuin. Zullen we 
de taart op de tuintafel leggen?’, stelt 
Elsa voor.  
Arne knikt. Plechtig zetten ze het 
schoteltje op tafel. ‘Eet smakelijk’, 
fluistert Arne. ‘We denken nog vaak 
aan u’, vult Elsa aan.  
Daarna rennen ze snel naar binnen en 
verstoppen zich achter het gordijn in 
de gang.  
Ze wachten…. wachten… en 
wachten….  
‘Er gebeurt helemaal niets’, zegt Arne 
een beetje teleurgesteld. ‘Dat zei 
Vevina natuurlijk al, maar het is wel 
jammer’, vindt ook Elsa. ‘Zullen we nog 
héél even wachten?’  
Maar op dat moment komt moeder de 
gang in lopen.  
Snel verstoppen de kinderen zich 
achter het gordijn, maar… ze zijn te 
laat. ‘Wat doen jullie daar?’, vraagt 
moeder boos. ‘Ik hoop dat jullie naar 
me hebben geluisterd en niets voor 
oma hebben neergezet. Want dat is 
natuurlijk absolute onzin.’  
Boos loopt ze naar het raam en kijkt de 
tuin in. ‘Wat doet dat lege schoteltje 
op tafel?’, briest ze.   
‘Leeg?!’, stamelen Elsa en Arne 
tegelijk.  Verschikt kijken ze de tuin in. 
En inderdaad…. het schoteltje is leeg!’ 
Arne slaat zijn handen voor zijn gezicht. 

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 samhain.   
Voor meer informatie over De buurheks en het 
lied van de natuur zie: www.buurheks.nl en @
debuurheks op Facebook.
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Elsa begint te huilen. ‘Sorry, mama. We 
wilden oma graag appeltaart geven, 
maar we dachten dat ze het toch niet 
zou op eten. Maar nu is de taart weg. 
Ik ben bang!’ ‘Ik ook’, fluistert Arne. Zijn 
gezichtje is helemaal bleek. ‘Spookt 
oma echt in onze tuin rond?’  
‘Ik denk niet dat oma van de taart 
heeft gesnoept. Er is vast een andere 
verklaring voor. Kom, dan gaan we 
kijken!’, stelt moeder voor. Ze loopt de 
tuin in. Elsa en Arne volgen haar niet. 
Dat vinden ze veel te eng.   
‘Hahaha, ik weet wie de dader is’, 
roept mama plotseling. Ze wijst naar de 
tuin van Vevina. Daar zien ze Ogham 
staan met het stuk taart in zijn handen.   
De oude man heeft tranen in zijn ogen 
van het lachen.  ‘Haha, jullie lieten mij 
schrikken in het bos, maar nu zijn jullie 
zelf de klos. Jullie oma ben ik niet, maar 
ik ben wel blij met deze taart, zoals je 
ziet. Appeltaart is niet goed voor de 
wintervoorraad van een eekhoorn of 
een konijn, maar ikzelf vind zoetigheid 
wel heel fijn.’  
Opgelucht lachen Elsa en Arne met 
hem mee. 

Vevina komt de tuin in lopen. Ze heeft 
een grote schaal oliebollen in haar 
handen en geeft iedereen er één. Ook 
moeder durft niet te weigeren. Een 
beetje verlegen fluistert ze: ‘eehh… de 
beste wensen voor het nieuwe jaar… 
denk ik’. Daarna roepen ze allemaal 
heel hard: ‘gelukkig nieuwjaar’ en 
genieten ze van de heerlijke oliebollen!
 

Een bijdrage van:  
Wendy Noordzij

Kabouters in Nederland zouden in heuvels en bergjes gewoond 

hebben, maar er hebben ook huiskabouters bestaan. In recente 

publicaties beginnen kabouters steeds vriendelijker te 

worden (denk aan de boeken van Rien Poortvliet), maar in de 

traditionele volksverhalen waren kabouters ambivalente wezens, 

net als de fairies in de Keltische cultuur. Het ene 

moment konden ze vriendelijk en behulpzaam zijn, het andere 

moment konden ze de pest in krijgen en je een oog uitsteken.

Foto: Yvette Fable Tekst: Mannetje van Willemstad
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Op de Hof van Brederode

De langste dag is geweest, de dagen 
worden korter en de noodzaak tot 
verzamelen neemt toe. Vele kruiden zijn 
deels op de lange en zonnige dagen 
al geoogst. Een deel hebben we laten 
staan voor onze vrolijke vliegende 
vrienden, om later zaad van te kunnen 
verkrijgen en om de plant zich te laten 
voortplanten. De droogte heeft ook 
toegeslagen op ons Hof. Twee jaar 
grote periodes van droogte op een 
zandgrond, geeft uitdagingen. Beetje 
bij beetje veranderen we de indeling. 
We hebben bakken aangebracht met 
daarin meerdere lagen van natuurlijke 
grondstoffen. Een hele boomstam, 
bladeren, compost, mest en aarde. 
Dit geeft warmte en voeding voor 
de lagen erboven. Belangrijkste 
uitgangspunt is dat alles zichzelf moet 
kunnen redden, regen of geen regen. 
Van veel sproeien worden wortels lui en 
gaan niet zelf meer 
dieper zoeken in 
de grondlagen 
eronder naar 
water, hierdoor 
wortelen ze hoog 
en vallen ze snel 
om. Daarnaast laat 
de natuur zich niet 
haasten, alles heeft 
tijd nodig goed te 
kunnen aarden. De 
bomen en struiken 
welke de hitte niet 
overleefd hebben 
gaan weer dienen 
als fundament voor 
de nog nieuw te 
maken bakken. 
Dat de bomen het 
warm hebben was 
goed te merken 
aan het voortijdig 
laten vallen van blad en vrucht. De 
boom stoot af wat energie en voeding 
kost en zorgt ervoor dat er voldoende 
overblijft voor de stam en takken, 
de basis van de boom. Door goed 
te observeren en bestuderen wat er 
allemaal gebeurt in ons Hof, kunnen 
wij een steeds meer natuurlijkere 
vorm vinden en maken. Het is immers 
grotendeels aangelegd, want er was 
niets meer dan een grote paardenbak 
op een Tange (zandtong). Daarnaast 
laten wij grote stukken verwilderen 

en komt er van alles aan planten 
aanwaaien.

Vorig jaar had onze perenboom 
zoveel vruchten dat we een deel 
daarvan geoogst hebben en een deel 
overgelaten hebben aan de insecten. 
Dit jaar heeft deze perenboom geen 
vrucht gedragen. Hij heeft last van 
een parasiterende zwam aan de voet 
van de stam. Uiteindelijk zal de zwam 
het gaan winnen van de perenboom. 
Wanneer de boom te ziek is, zal deze 
afsterven en omvallen, waarna deze 
mag blijven liggen als ‘doodliggend 
hout’” Het zal dan een weldaad geven 
aan vele insecten en paddenstoelen. 
De kringloop van de natuur en het 
leven.  

Dit jaar hebben we een groot 
gedeelte van de kersen voor de vogels 

gelaten en een groot 
gedeelte van de 
pruimen voor de 
wespen, hoornaars 
en vlinders. Zolang ze 
voldoende te eten 
hebben, vallen ze ons 
niet lastig bij ons eten 
en drinken. Alles heeft 
zijn taak in de natuur, 
zo ook de wespen.  
Ze ruimen zoveel 
‘rommel’ op voor 
ons. Zij zijn eigenlijk de 
vuilnisophalers van 
de natuur. Van de 
geoogste pruimen 
hebben we heerlijke 
jam gemaakt. Er 
staan nu potten 
vol in een koele en 
donkere ruimte, te 
wachten totdat de 

wintervoorraad aangesproken gaat 
worden. 

Straks met Mabon, herfstequinox, 
vieren we het laatste oogstfeest van 
dit seizoen. Dag en nacht zijn nu even 
lang. De appels, peren en noten zullen 
verwerkt gaan worden tot heerlijke 
oogsttaarten, jammen, siropen en 
likeuren. Mabon is sinds vorig jaar 
een heel speciaal feest geworden 
voor ons. Op ons Hof, te midden van 
familie en vrienden, hebben mijn man 

en ik wederom 
in liefde voor 
elkaar gekozen. 
We hebben een 
heel erg mooi 
handvast ritueel 
mogen ervaren 
in een cirkel van 
liefde. Het heeft 
ons ontroerd. 
Velen niet bekend 
met de gebruiken 
rondom een 
handvast ritueel, 
lieten zich 
meevoeren naar 
een nieuwe 
wereld...of 
eigenlijk naar een 
tijd van erg lang 
geleden. Het is 
mooi te horen dat 
nu velen van hen 
naar films kijken en 
dingen vanuit het 
ritueel en de gevierde dag herkennen. 
De natuur verbindt iedereen met 
elkaar.

Samhain wordt ook op ons Hof gevierd. 
Het is het Keltische nieuwe jaar. Het 
is het feest van afscheid nemen, van 
offers, de dood en de doden, omdat 
de zogenaamde ‘sluiers tussen de twee 
werelden’ (van leven en dood) op dat 
moment erg dun zijn en de overgang 
tussen die twee gemakkelijker is dan 
normaal. Wij eren onze voorouders, 
denken aan hen die niet meer bij ons 
zijn, staan stil bij wat we voor moois 
hebben mogen oogsten en laten 
symbolisch los wat ons niet meer dient, 
net zoals een boom die zijn bladeren 
loslaat. 

De zaden zijn geplant, gekoesterd, 
ontkiemd, gegroeid, geoogst. De cirkel 
is bijna rond. De tijd van stilte komt 
eraan, van de klussen die zijn blijven 
liggen tijdens de drukke voorjaars- en 
zomerperiode. En een periode om mij 
nog verder te verdiepen en verbreden 
in de wonderen der natuur via boeken 
en cursussen.

Er wordt mij vaak gevraagd waar ik 
mijn informatie over kruiden en hun 
werking vandaan haal. Het begon 

met de drang van 
het 6-jarige meisje 
wat graag wilde 
weten wat er wel 
en niet eetbaar 
was uit de natuur 
en zij bleef 
haar interesse 
behouden. Ik 
heb boeken 
verslonden in 
mijn kinderjaren 
en pubertijd. 
Momenteel 
staan er ook vele 
boeken over de 
natuur in de kast 
en deze pak ik 
heel erg vaak 
uit de kast om 
planten verder uit 
te diepen.

Op 18-jarige 
leeftijd ben ik 

in Kruidenhuis de Waaihoek gaan 
werken. Een droom die uitkwam. Een 
kleine onafhankelijke winkel vol met 
keukenkruiden, geneeskrachtige 
kruiden, theekruiden en -mengsels, 
alternatieve geneesmiddelen, Bach 
Bloesems; welke wij ook zelf voor de 
klant samenstelden, aromatherapie 
en reformartikelen. Een winkel die 
ik daarvoor niet voorbij kon gaan 
zonder mijn neus naar binnen te 
hebben gestoken. Om de benodigde 
informatie te vergaren, deed je je 
opleidingen intern en via de bedrijven/ 
leveranciers. Je moest weten wat je 
wanneer mocht en kon adviseren. We 
werden verder opgeleid en konden 
anamneses maken, vroegen naar 
ander medicatiegebruik in verband 
met de contra-indicaties, verwezen 
door naar de arts indien nodig, 
vroegen wat mensen aten, gaven 
voedingsadviezen en het belangrijkste 
was altijd de vraag of ze altijd even 
terug wilde komen om aan te geven of 
het gegeven advies en/of middel wel 
of niet geholpen had. En lezen...heel 
veel lezen. Het was een geweldige tijd 
van twee jaar.

Tegelijkertijd volgde ik de opleiding 
Buitensport Instructeur bij het CIOS. Dit 
was een een-dag-per-week opleiding 
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met extra kampen, gevuld met diverse 
buitensport activiteiten, survival en 
het verkennen van eigen grenzen. 
Overleven, leven met de natuur en 
voelen hoe krachtig de natuur kan zijn. 
Daar werd de basis gelegd voor ons 
Hof van Brederode. 

Naast dat wij zelf anderen 
proberen te inspireren, motiveren 
en enthousiasmeren, volg ik ook 
nog geregeld een cursus of een 
jaaropleiding voor meer verdieping 
en verbreding. Daarnaast werk ik als 
vrijwilliger bij het IVN (Instituut voor 
Natuurbeschermingseducatie) als 
Natuurgids en om de week op zaterdag 
in de Kruidentuin van Museum Klooster 
Ter Apel.

Museum Klooster Ter Apel en 
Hildegard von Bingen

De kruidentuin is een plek om tot rust 
te komen. Elke keer mag ik meer leren 
over keukenkruiden, verfplanten en 
geneeskrachtige kruiden welke binnen 
dit mooie klooster groeien. De planten 
staan op de inventarislijst van het 
klooster. 

De kloostertuin is gebaseerd op de leer 
van Hildegard von Bingen. (1098-1179). 
Deze middeleeuwse abdis beschreef 
in haar boeken uitvoerig de bijzondere 
relatie tussen natuur en geneeskunst. 
Zij kende het belang van een goede 
harmonie tussen lichaam, ziel en geest. 
In haar boek Physica beschreef zij 
niet hoe de planten eruitzagen, maar 
omschreef ze op zeer beeldende 
wijze onder meer in termen van warm, 
koud, nat en droog. Deze kwaliteiten 
zouden namelijk invloed hebben op de 

gemoedstoestand van het lichaam. Zij 
begreep als een van de eersten dat 
‘kruiden alleen werken als het gebruik 
ervan gepaard gaat met een sterk 
geloof in de heilzame werking ervan’” 
Zij wist dat rust, regelmaat en reinheid 
de sleutel is tot een lang en gezond 
leven.

Hildegard von Bingen werd 81 jaar, in 
haar tijd zeer oud, en hanteerde tijdens 
haar leven deze zes gouden regels: 

1. Uw levensmiddelen zijn uw 
geneesmiddelen.

2. Gebruik voor uw gezondheid 
geneesmiddelen uit de natuur.

3. Schenk aandacht aan een natuurlijke 
slaap in afwisseling met voldoende 
beweging.

4. Let op een verstandig evenwicht 
tussen werk en ontspanning.

5. Reinig uw lichaam van gifstoffen 
door baden, sauna en vasten.

6. Ken uzelf, ook uw gebreken en 
tracht deze te compenseren door 
genezende en beschermende 
factoren (deugden).

Humorenleer
Volgens de Griekse arts Hippocrates (ca. 
460-ca. 370 v. Chr.) wordt gezondheid 
bepaald door een evenwicht tussen 
de vier lichaamssappen (humoren) 
te weten bloed, slijm, zwarte- en gele 
gal. Ziekte zou worden veroorzaakt 
door een verstoring van dit evenwicht 
dat hersteld kon worden door 
bloedzuivering, braken en laxeren. 
Dit werd bewerkstelligd door de 
toepassing van kruiden.  

De Romeinse arts Galenus (129-199) 
werkte de humorenleer verder uit door 
de vier humoren te combineren met de 
vier klassieke elementen (vuur, aarde, 
water en lucht) en de vier kwaliteiten 
(warm, koud, vochtig en droog).

Tot 22 september was er de 
tentoonstelling Werken in kloosters; de 
Kruidentuin. 

Als Hof van Brederode heb ik daar een 
impressie mogen leveren over hoe de 
werkruimte van een kruiden(vak)vrouw 
eruit ziet. 

“Inspireren, Motiveren en 
Enthousiasmeren”

Vele interesses komen op ons Hof 
tezamen en worden verder uitgediept. 
Er zijn workshops over kruiden, Sagen 
en Kruidenvertellingen voor kinderen, 
bijeenkomsten en vertellingen over 
de Nederlandse Geschiedenis, 
permacultuur, leven met de 
seizoenen…

Ik blijf mij nog elke dag verwonderen. 
Er blijft zoveel te leren over de natuur 
en haar geheimen. Daarnaast leren 
wij van de wijsheden vanuit de 
natuur door deze steeds meer te 
gebruiken voor de bereiding van eten, 
drinken, huishoudelijke producten en 
cosmetica. We vervangen stapsgewijs 
producten uit de winkel voor wat we zelf 
maken in ons dagelijkse leven. Doordat 
we zelf zaaien, laten groeien, oogsten, 
drogen en verwerken krijgen we echt 

een samenleven met de natuur. Een 
product is een langdurig proces vanuit 
een zaadje. De weg geeft meer inzicht, 
intentie en diepgang voor ons.

Ik wens iedereen een liefdevolle herfst, 
een mooie oogst en wat niet meer 
dient losgelaten mag worden.

Isabelle van Brederode – van Katwijk  
Holistisch Bewustzijnscoach

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

Een bijdrage van: 
Isabelle van Brederode van Katwijk
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Heks in het buitenland

Mijn zonnewende
Er zijn van die momenten in je leven, 
dat de nevels optrekken en je een 
andere blik gegund wordt, die tot 
andere wegen, tot andere inzichten, 
tot andere gevoelens kunnen leiden. 

Dit jaar was voor mij een bijzonder 
jaar: mijn eerste jaarwiel in een nieuw 
land. Vorig jaar ben ik net na de 
zonnewende met mijn man en mijn 
honden geëmigreerd naar de Morvan, 
onderdeel van de Bourgogne, een 
prachtige streek in het midden van 
Frankrijk. Nu met deze zonnewende en 
de drie oogstfeesten in het verschiet 
(of net achter de rug) ben ik hier thuis. 
Alle jaarfeesten zijn hier nu een keer 
door mij gevierd. Ik leef met het wiel, 
Zolang ik me kan herinneren leef ik met 
het wiel en voel me daarmee vaak 
anders dan anderen. 

Dit verhaal is een ik-verhaal. Eigenlijk 
hou ik daar niet van, ik ben meer van het 
wij- verhaal. Samen met anderen staan 
we sterker. Natuurlijk is er het wij-verhaal 
met mijn man: onze verbondenheid, 
de emigratie. Dat “wij” bedoel ik niet, 
Dat “wij” is zielsbestemming. Ik bedoel 
hier het “wij” van een cirkel, van een 
clan, van een tribe. 

Leven als heks
Leven als heks? Leven in het 
buitenland? Waarom Frankrijk? Mijn 
pad volgen op mijn leeftijd in een 
vreemd land, met een vreemde taal 
en een vreemde cultuur? Waar begin 
je aan? Hoe moet het als je oud bent? 
Mis je je boten, je kinderen, Nederland? 
Waarom? Vragen die me gesteld zijn 
de afgelopen maanden, voor en na 
mijn vertrek. Het zijn vragen, waar ik 
geen antwoorden op heb. Het zijn ook 
niet mijn vragen. 

Heks in het buitenland. Nadat Sabine 
van der Laan haar verhaal deed in 
het vorige nummer van Eik en Blad, als 
buitenlandse heks, is het nu mijn beurt 
jullie een kijkje te geven in mijn franse 
heksenkeuken. Mijn beurt om openlijk 
na te denken over mijn keuzes en mijn 
stappen, in een vreemd land, waar ik 

me zo vreselijk thuis en op mijn gemak 
voel. Alsof ik hier al eerder was. Ik laat 
jullie graag meekijken, meedenken en 
meebeleven. 

Wie ben ik? Jo’anna Verzijde, Joke 
Assink, Johanna Dorothea......in mijn 
naam ben ik twee keer “begenadigd”. 
Door mijn ouders weggehouden 
van godsdienstlessen en gesteund in 
eerlijkheid en vrij zijn. Een grenzeloze 
heilige nieuwsgierigheid ten gevolg. 
Dopen... dat kan als ze zelf beslist, 
zeiden mijn ouders en wezen me waar 
ik antwoorden kon vinden. 

Ik ben op een zondag geboren in 1956 
als dochter in een sterke vrouwenlijn 
en met een vader als zeeman. Een 
luchtkind, opgegroeid als vuurpuber, 
aardeactiviste, luchtmoeder, 
vuurvrouw, watervrouw, en vind mezelf 
nu terug als aarde crone. Ik volg het 
pad van Avalon en ben een Nieuwe 
Maan Vrouw. De schaduwen en de 
diepten zijn me vertrouwd, zolang ik 
me kan herinneren. Ik ken de keerzijdes 
en tel mijn zegeningen. Mijn beker is 
nooit halfleeg, maar altijd halfvol. Ik 
weet niet beter dan dat werelden en 
waarheden zich in nevelen verhullen. 
Mijn werelden en mijn waarheden. Ik 
kan niet spreken voor jou of iemand 
anders. Ik hou van de nevels, ervaar ze 
als beschermend. 

Een leven als heks? Zelf noem ik me 
nooit een heks, maar ik leef met de 
elementen en in het levenswiel. Ik hou 
van het verbinden van energie. Ik hou 
van rituelen, ik hou van symbolen. Ik ken 
mezelf niet anders, dan met altaartjes 
om me heen. Fijne plekken om te delen 
of juist niet. Ik hoor de natuur, ik leef 
met kruiden en mijn dieren. Er is er altijd 
één die me extra dierbaar is. 

Ik voedde mijn kinderen –Nikolaj, 
Gwydion en Morgaine– op tot vrije 
geesten. Weven, spinnen, vilten, 
tekenen.... Werken met glas, klei, 
kleuren, ... het zijn de ambachten die 
mijn leven vormen. 

Echter, mijn basis is weten, mijn drijfveer 
is die gretige nieuwsgierigheid naar 
kennis. Lezen, luisteren, observeren, 
voelen en dan is daar: het weten. Als 
ik wakker word of als ik mijn rondje 
loop. Het gaat vanzelf. Als dat de 
voorwaarden zijn, om een heks 
genoemd te worden... het zij zo. In het 
frans is het “sorcière”, dat klinkt anders, 
minder beladen, maar dat komt 
waarschijnlijk omdat ik een vreemde 
ben in deze tal. Ik leef mijn leven, 
niets meer en niets minder, vanuit 
een innerlijk weten met bijbehorende 
keuzes, zoveel mogelijk in balans met 
het grote en kleine om me heen. Zo 
eerlijk mogelijk. Want... je bent altijd 
zelf verantwoordelijk, hoe shit je situatie 
ook is, er is altijd een keus te maken, na 
acceptatie, na afweging. Ik zei toch; ik 
ben een luchtkind, mijn hoofd is nooit 
leeg. 

Leven in het buitenland
Leven in het buitenland? Waarom? 
Waarom daar? Waarom nu? Waarom 
niet? 

Mijn leven is nooit uitgestippeld 
verlopen. Aan mijn vertrek uit 
Nederland ging een belangrijk stuk 
vallen en opstaan vooraf. Met mijn man 
en soulmate kon ik op een gegeven 
ogenblik het avontuur aangaan, alles 
viel in ons leven op de goede plaats. 
We hadden het samen nog nooit 
over spiritualiteit gehad, maar leefden 
vanuit ons hart en vanuit de kansen die 
we kregen. 

We verkochten ons huis en gingen 
wonen op een historisch schip. 
Daarmee zetten we alle zekerheden 
over boord. We werkten kneiterhard, 
niets was vanzelfsprekend en 
we leerden de grenzen van de 
maatschappij kennen. Het was een 
levensvormend avontuur. Er kwam 
een schip bij en ik gaf mijn baan als 
leerkracht en mijn praktijk als pedagoog 
op. Het schip werd een middel om 
als scheepshotel een werksituatie te 
zijn voor jongeren zonder kansen. We 
verwelkomden 63 nationaliteiten in 
10 jaar, die onze bijzondere collega’s 
prezen. Zij groeiden en vlogen uit, om 
plaats te maken voor anderen. Een 
veranderende wetgeving maakte 
een einde aan dit bijzondere project. 
Het scheepshotel was niet meer dan 
een leuke B&B voor een bijzondere 
beleving op het water. 

Ondertussen was ik verbonden met de 
rivier. Het water bracht een stroming op 
gang. Ik wilde verder, ik wilde reizen en 
ik wilde meer weten. Ik werd me meer 
en meer bewust van mijn spiritualiteit, 
die tot dan altijd onbewust aanwezig 
was. Eerst ben ik alleen op pad gegaan 
en later met mijn man. We kregen tijd 
voor gesprekken, die we nooit eerder 
hadden gevoerd en we besloten weg 
te gaan van het water. We konden nog 
meer zekerheden loslaten, zonder dat 
we een moment onverantwoordelijk 
zijn geweest. 

Wat wij zochten, vonden we niet in 
Nederland. De zekerheden waar 
inwoners van Nederland mee leven, 
vragen een behoorlijk financiële 
bijdrage en er zijn nogal wat 
voorwaarden. Als je leeft aan de 
grens van de maatschappij, zoals wij 
deden, zijn er niet veel mogelijkheden. 
Daarom zijn we vertrokken, met een 
plan en met een missie, maar niet met 
een bestemming. Een voorwaarde was 
de afstand. Niet verder weg dan een 
auto-dag rijden van Nederland, waar 
mijn schoonouders wonen en onze 
kinderen. Vooral mijn schoonouders zijn 
bepalend geweest voor de afstand. 
Een andere voorwaarde was, dat 
de taal niet onbekend zou zijn en de 
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laatste voorwaarde was, dat we in ons 
onderhoud kunnen voorzien. 

We zijn gaan zwerven en de Morvan 
heeft ons gevonden. We kwamen 
terecht op deze prachtige plek met 
betekenis, om ons plan waar te maken. 
De mensen om ons heen noemen zich 
“hommes de la terre”, mensen van de 
aarde. Wij willen deze plek delen, want 
de aarde is van iedereen. We richtten 
onze plek zo in, dat mensen kunnen 
overnachten in een fijne kamer, of in 
een opgezette tent met bedden en 
faciliteiten. Hier kunnen mensen “zijn” 
zonder dat ze geleefd worden, hier 
kunnen mensen bijtanken, hier kunnen 
zij luisteren naar hun eigen gedachten. 
Daarnaast werken we als zelfstandigen; 
hij als techneut en ik als doula... hoedster 
van overgangen en processen. Hier 
leef ik en werk ik met de elementen, in 
de natuur, in een gastvrij dorpje bij een 
meer en met een boomgaard, het pad 
van Avalon heeft me hier gebracht.  
 
De nevelen sluiten zich, of trekken op; 
om dan wegen en wijsheden te tonen. 
Ik reis door de flarden op de klanken 
van mijn drums op de smaak en geur 
van mijn kruiden. Onze plek heet IONA-
en-France. Iona, Johanna in het Grieks, 
een heilig vrouweneiland in Schotland, 

ion is het kleinste kenmerkende deel 
van een stof.... IONA de I is lucht, de 
O is aarde, de N is water, de A is vuur. 
Samen vormen ze het geheel, de 
balans. 

Omslagpunt
Het omslagpunt was een workshop in 
2012, die ik volgde bij een kunstenares. 

Via het schilderen in mijn eigen 
vierkante meter, kwam ik in contact 
met mijn innerlijke vrijplaats, de plek 
waar je creatieve bron is en waar 
je werkelijkheid ongebonden is. De 
kunstenares liet mij ervaren, dat je 
werkelijkheid, altijd jouw werkelijkheid 
is. Je kunt zelf steeds een ander 
blikveld aanvaarden. Na de omslag 
ben ik gaan reizen, veel krachtplekken 
heb ik mogen vinden op mooie lange 
nomadetochten. Het was op die 
ogenblikken in de winter voordeliger om 
weg te zijn, dan in mijn bedrijf te blijven 
met hoge onkosten en geen inkomsten. 
Ik kwam terecht in verschillende cirkels. 
Ik werd me bewuster van de maan 
en mijn drijfveren. Ik las het boek De 
Rode Tent. Op een gegeven moment 
heb ik mijn drum mogen bouwen en 
kon ik grenzeloos reizen, wanneer ik 
maar wilde. Ik deed mijn beloftes en ik 
wist wat me te doen stond. Nu ben ik 
hier en als ik wat mis dan zijn dat mijn 
vriendinnen. 

Tot mijn grote verbazing worden in 
Frankrijk, à la campagne, op het 
platteland, de jaarfeesten gevierd, 
ervaar ik een verbondenheid met 
de natuur die vanzelfsprekend is. 
Zie ik onder de katholieke mantel 
een geloof ouder dan de pauselijke 
richtlijnen. Een magisch mooi kerkje 
in onze commune opent de deuren 
voor de dorpsbewoners met liefde, 
om naar een concert te luisteren. 
Op zondag zijn de deuren op slot en 
met kerst viert men feest in het gezin, 
bij het huisaltaar. Voor zover ik het nu 
kan zien, is er een verschil tussen de 
steden en het platteland. Hoewel.... 
mijn buurman, die uit Parijs is vertrokken 
om zijn kinderen hier op te laten 
groeien heet Lancelot. Misschien zijn 
de verschillen uiteindelijk minder groot, 
dan we denken. 

Als ik hier oud mag worden, dan 
doe ik dat op dezelfde wijze als de 
mensen hier. Blijven bewegen, blijven 
verbinden. Als het niet meer gaat, dan 
steun je elkaar, tot je weer opgaat in 
de natuur. De enige zekerheid is, dat je 
eens sterft: het zij zo. Tot die tijd leef ik 
en maak ik er het beste van. 

Wat ik mis? Met mijn kinderen heb ik een 
intenser en frequenter contact, dan 
toen ik in de race leefde in Nederland. 
Ik heb mezelf gedwongen na zeven 
jaar weer auto te gaan rijden en alleen 
overal naar toe te rijden, waar ik heen 
wil. Dat was een moeilijke. Soms mis ik 
ze, soms denk ik niet aan ze. Ik mis mijn 
vriendinnen, ik mis mijn vrouwencirkels. 
Het leven van vrouwen onderling speelt 
zich hier deels af in het verborgene. Ik 
zie het als een mysterie, waar ik nog 
niet ingewijd ben. Ik merk dat het tijd 
nodig heeft. Zoals ik me kleed en mijn 
sieraden draag, mijn tattoo’s, mijn 
grijze haar.... Dat is een statement met 
gevolgen, de kat wordt uit de boom 
gekeken. Mij rest niets anders dan 
mezelf te zijn en me openstellen. De 
taal spreken, me verdiepen in de gang 
van zaken. Geloof me, er is geen tijd 
om je eenzaam te voelen. Je moet er 
wel op uit, en stappen zetten. Pas ik me 
aan? Ja en nee. Ik ben wie ik ben en 
treed de ander met respect tegemoet, 
maar ook hier ben ik die ik ben, ook laat 
ik het kaas niet van m’n brood eten. 

Inspiratie

Inspiratie all-over! Er zijn hier bijzondere 
plaatsen om me heen; Vezelay, met 
het erfgoed van Maria Magdalena, 
Avallon (Ja, serieus!) Dijon met de 
Zwarte Madonna van de Hoop en 
de Kracht van de Uil, Bibracte met de 

Keltische onderlaag 
van dit gebied. De 
grote meren en 
de heilige riviertjes, 
waar de nevelen 
bepalend zijn. Daar 
ben ik en vind ik 
nieuwe cirkels. In 
Dijon ging ik naar 
een Tente Rouge, 
mijn frans liet me 
echt nog vaak in 
de steek. Als oudste 
werd direct van me 
verwacht om als 
crone mijn plaats in 
te nemen. Naast me 
nam een heel jonge 
zwangere vrouw plaats en wij sloten 
de cirkel van 13 vrouwen. Het was 
niet anders dan ergens anders op de 
wereld. Liefde voelt overal hetzelfde 
en is de voedende kracht. Dezelfde 
wetten gelden: respect, aandacht, 
openheid. 

Maar de meeste inspiratie vind ik op 
deze magische plek zelf, bij mijn oude 
boerderij en voormalig dorpscafe. 
Met mijn vuurplaats, waterput en 
stilteplekken op zuid en west. 

Mijn pad bracht me hier. Ik deed weer 
een belofte en begon hier aan een 
nieuwe spiraal, vaag voel ik wat van 
me wordt gevraagd, maar het weten 
is er nog niet. Het zal gaan om samen, 
om verbinden, om steun, om liefde. 

Oh! Wat ik vergeet: ik mis de grote bossen 
bloemen van de zaterdagmarkt op de 
tafel, die mis ik echt. Maar ik leef in de 
bossen, met bloemen in overvloed. Dus: 
zeik niet Assink! Wil je me wat vragen, 
wat zeggen, vraag me, volg me ......  
www.iona-en-france.eu 

Aanbieding
Wil je komen? De lezers van Eik-en-Blad 
krijgen een korting van 10% en ook 
verloot ik graag een weekverblijf bij een 
boeking van een tweede week. Laat 
het me weten per messenger of per 
mail, als je mee wil doen. Met Samhain 
laat ik weten wie de gelukkige is. 

Een bijdrage van: 
Joke Assink
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Magisch Beleven

Bestaat iets, omdat je het ziet?

Of bestaat iets, omdat je ervan uitgaat 
dat iets bestaat?

Ervaar je het? Of verwacht je het?

Weet je dat er een voordeur in je huis 
zit, omdat je hem ziet. Of omdat je 
gelooft dat daar een deur zit?

Ik ben geneigd te denken: ‘Ik zie ‘m, 
dus is-ie er’. Fair enough.

Maar, hoe zit het dan met de minder 
voor de hand liggende dingen?

Telepathie bijvoorbeeld.

Een bekend voorbeeld hiervan is dat 
je denkt aan iemand, en een minuut 
later belt die persoon je. ‘Dat is ook 
toevallig’, denk je dan al snel. Maar is 
dit wel zo toevallig?

Nog een stukje ongrijpbaarder is 
synchroniciteit. Synchroniciteit kan een 
sterke magische beleving oproepen. 
Een voorbeeld hiervan is dat je een 
recept zoekt van glutenvrije brownies. 
Een paar dagen later komt een 
vriendin langs die zegt: ‘Ik heb zo’n 
leuk recept voor glutenvrije brownies 
gevonden. Dat is vast wat voor jou’. 
Synchroniciteit. Betekenisvol toeval.

Een ander minder voor de hand 
liggend iets wat je kunt scharen onder 
magisch beleven, betreft het zien van 
non-fysieke entiteiten. Iemand die 
bekend is met dit fenomeen zal het zien 
van geesten niet snel af doen als onzin. 
Tot groot vermaak van sommigen die 
zichzelf niet in staat achten voorbij de 
sluiers van onze 3D-realiteit te kijken.

Het erkennen van de ongrijpbare 
fenomenen ‘telepathie’, 
‘synchroniciteit’ en ‘entiteiten zien’ kun 
je scharen onder ‘Magisch beleven’. 
Het zijn de gereedschappen van de 
sjamanistisch ingestelde mens. Waarbij 
magie in dit geval betekent: ‘Buiten 
onze afgesproken kaders rond realiteit 
vallend’.

Het onverwachte.

Het mindboggling.

De materie achter de materie.

De programmering van het leven zelf. 

De natuur op zijn raadselachtigst.

Wanneer ben je in staat de spontane, 
bij het leven horende magie te 
ervaren? Veel mensen die dit 
‘overkomt’ of ‘kunnen’ hebben hier 
een zekere aanleg voor. Deze aanleg 
is evolutionair bepaald. In heel vroeger 
tijden en bij sommige natuurvolken nog 
steeds waren en zijn het de sjamanen 
die voorbij de werelden kunnen zien. In 
onze contreien hadden we ons eigen 
inheemse sjamanisme. Bekend als de 
voor-christelijke kruidenkenners, de 
heksen.

Met de pogingen van de kerk om 
de mensen met extra zicht en het 
vermogen de magie van het leven te 
ervaren en te benutten van hun ‘eigen 
wijsheid’ te ontdoen, door ze met 
wortel en tak trachten uit te roeien, is er 
een gat gevallen in het beleven van de 
magie. De ‘eigen wijsheid’ werd door 
het christelijk instituut al snel omgedoopt 
tot ‘eigenwijs’. Niet strokend met de 
opgelegde leer. De eigenschap die 
mensen van het zogenaamde rechte 
pad af deed dwalen. Buiten het bereik 
van de machtspositie van de kerk.

Het magisch beleven werd 
ontmoedigd. Gedemoniseerd. Mensen 
die dit spontaan overkwam verwerden 
van zieners en wijze mensen tot mensen 
met aanleg voor een geestesziekte of 
daadwerkelijk psychiatrisch patiënt.

Telepathie werd ‘puur toeval’.

Synchroniciteit werkte in het gunstigste 
geval paranoïa in de hand (‘Is er 
iemand die mij in de gaten houdt en 
weet wat ik denk?’). In het ergste geval 
godsdienstwaanzin of schizofrenie 
(‘God spreekt tegen mij’). 

Non-fysieke entiteiten zien werd 
hallucineren, psychotisch zijn of aan 
wanen lijden.

Donkere tijden voor zij die ‘een beetje 
gevoelig’ waren. Hun persoonlijk 
magisch beleven raakte ernstig in de 
verdrukking.

Gelukkig is de natuur, het leven en 
daarmee de magie veerkrachtig. 
Het duurde dan ook niet lang tot het 
magisch besef zich weer liet gelden. In 
de 16e/17e eeuw stond een veelzijdig 
wetenschapper en ingenieur in Zweden 
op die begaafd was met het zicht: 
Emmanuel Swedenborg (1). Hij deed 
vele voorspellingen die uitkwamen. 
Sprak met overleden dierbaren. Had 
ontmoetingen met een lichtwezen 
dat zich kenbaar maakte als God. Dit 
lichtwezen spoorde de eigen wijsheid 
van Swedenborg aan en gaf hem via 
visioenen een nieuwe visie op de bijbel. 
En in plaats van dat dit hem zijn hoofd 
kostte, werd hij een geliefd adviseur 
aan het Zweedse hof. Swedenborg 
werd de grondlegger van de latere 
spiritistische beweging.

Anton Mesmer
De Oostenrijkse arts Anton Mesmer (2) 
was eind 18e eeuw de aangewezen 
persoon om de magische beleving 
verder op de kaart te zetten. Mesmer 
ontdekte op een van zijn vele 
dwaaltochten door de natuur iets 
dat hij ‘animistisch fluïdum’ besloot 
te noemen. Een niet voor iedereen 
zichtbare substantie die hem hielp, 
samen met de door hem ontwikkelde 
hypnosetechniek, mensen te genezen 

van allerhande kwalen en ziekten. 
Door zijn aan de natuur gerelateerde 
magische aanpak werd zijn positie 
als Weens arts al snel onhoudbaar en 
week hij uit naar Parijs.

In deze periode kwam in Frankrijk ook 
het spiritisme op. Het vermogen om 
geesten van overledenen bewust op 
te roepen om hen om raad te vragen. 
Het klimaat voor mensen met een 
magische beleving was gunstig.

Nadat Mesmer’s praktijk een aantal 
jaar een flinke groei had door 
gemaakt, bracht de aanvang van de 
Franse Revolutie een terugval in het 
prille herstel van de magisch beleving. 
De regulier ingestelde Academie van 
Artsen trok in deze periode aan het 
langste eind, toen er een vacuüm 
ontstond door het wegvallen van de 
oude structuren. In die oude structuren 
hadden de magisch denkers, zoals 
Mesmer en zijn leerlingen bescherming 
en waardering gevonden.

Mesmer vluchtte hierop naar Groot-
Brittannië. Zijn legacy is tot op de 
dag van vandaag terug te vinden 
in het Engelse woord ‘mesmerising’. 
Betoveren. Magie. Magisch beleven.
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Alexandra David-Néel
Een ander toonaangevende persoon 
op het gebied van magisch beleven 
en die dat ook op de kaart zette, 
was Alexandra David-Néel (3). Een 
ontdekkingsreizigster die aan het 
eind van de 19e eeuw op eigen 
gelegenheid het dan nog hermetisch 
van de buitenwereld afgesloten 
Tibet in trekt. Zij wordt toegelaten 
tot kloosters waar ze wordt ingewijd 
in het Tibetaans boeddhisme en de 
bijbehorende magie. Tijdens haar 
voettochten, waarbij ze het hele land 
doorkruist, leert ze het magisch besef 
van de lokale bevolking kennen. Bij 
haar terugkeer schrijft ze meerdere 
boeken waarin ze ingaat op wat ze 
geleerd heeft. Het magisch beleven 
wordt daarmee weer iets meer in het 
daglicht gezet.

Opleving
Rond de 1e Wereldoorlog leefde de 
magie op onder invloed van de vele 
jongemannen die sneuvelden op het 
slagveld. Het spiritisme, waar eeuwen 
daarvoor Emmanuel Swedenborg 
spontaan kennis van had genomen, 
kwam met alle denkbare kracht weer 
op in een poging in contact te treden 
met gesneuvelde geliefden.

In die jaren bloeide onder invloed 
van de spiritistische bewegingen het 
magisch besef zodanig op dat het 
magisch genootschap Golden Dawn 
kans kreeg te ontstaan. Een van de 
meest bekende magische bewuste 
mensen die hier haar eerste opleiding 
kreeg, was Dion Fortune (4). Fortune 
heeft samen met het door haar 
opgerichte ‘Broederschap van Innerlijk 
Licht’ magie ingezet ten tijde van de 
2e Wereldoorlog. Vanuit hun tempel 
aan de voet van de Glastonbury 
Tor – voor Fortune de meest heilige 
plek op aarde - heeft zij met haar 
broederschap actief meegewerkt aan 
het op magische wijze veilig proberen 
te houden van het Britse luchtruim .

Tweede Wereldoorlog
Na de 2e Wereldoorlog volgde een 
periode van bloei en liet zich een 
verschuiving zien. Ten gunste van het 

magisch beleven. De bloemenkinderen, 
de hippies introduceerden de uit 
India afkomstige Hindoeistische 
invloeden. Met over het algemeen 
natuurlijke geestverruimende 
middelen, zoals wiet en hasj, kwam 
het besef van en de herinnering aan 
vorige levens. Wat een terugkeer 
van de inheemse sjamanistische 
kernwaarden met zich meedroeg. Er 
kwam hernieuwde aandacht voor de 
persoonlijke esotherische zingeving. De 
vermanende vinger van de kerk werd 
niet meer getolereerd. De weg lag 
open voor de magische beleving.

Een ontwikkeling die zich verder 
en verder heeft doorgezet en is 
doorontwikkeld tot waar we nu staan. 
Met internet als grote verbinder en 
kennisbank. En een toenemend 
aantal mensen die hoogsensitief en 
mediamiek begaafd zijn.

Met een open oog, een open geest 
en een open hart voor de magische 
beleving van het leven. Die op heel 
natuurlijke wijze bij het leven hoort.

En voor al deze mensen, voor ons 
allemaal geldt: ‘We can’t be ruled 
out’. Zolang we ons eigen persoonlijk 
magisch beleven koesteren, veilig 
stellen, serieus nemen, er naar durven 
leven en blijven durven delen met alle 
mensen die weten waar wij - jij en ik - 
staan.

In Liefde,  
Nana

Voetnoten / Verwijzingen

1. ‘Het spiritisme’, dr. W.H.C. Tenhaeff, 
p. 13-14

2. Mesmer en het einde van de 
Verlichting in Frankrijk’, Robert Darnton

3. Magic and mysterie in Tibet’, 
Alexandra David-Néel

4. The magical battle of Britain, the war 
letters of Dion Fortune to her magical 
order’, Gareth Knight

Een bijdrage van: 
Nana Verlinde

In de Middeleeuwen dacht de 
kerk dat heksen betoverde 

appels aan slachtoffers gaven, 
zodat ze bezeten werden door 

de duivel 

Foto: Yvette Fable
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Nehalennia

Heb je al eens van haar 
gehoord? 

De laatste jaren duikt ze steeds vaker 
boven water en zie ik haar geregeld ook 
in schrijfsels van anderen voorbij komen. 
Mensen die hun ervaringen met haar 
delen of haar tempel in Colijnsplaat 
hebben bezocht, of mensen die een 
speciale interesse hebben in een van 
onze eigen Laaglandse Godinnen. 
Echt geweldig en mijn hart maakt dan 
een sprongetje als ik weer zo’n mooi 
bericht voorbij zie komen!

Verborgen
Het is dan ook de hoogste tijd dat ze 
weer boven de waterspiegel uit komt!

Eeuwen lang is ze onder water 
verborgen geweest, verloren, 
vergeten, overspoeld. 

Maar juist ook in deze tijd heeft ze ons 
zoveel te bieden...en wij haar!

Wie is Nehalennia dan? 
Eerst maar eens wat 
achtergrondinformatie ter 
kennismaking.

In voor-romeinse/voorchristelijke tijden 
woonden er verschillende Keltische 
en Germaanse stammen in onze 

kuststreken. Volken met hun eigen 
tradities, cultuur en geloofssystemen.

Het Germaanse geloofssysteem was 
heidens en toonde gelijkenissen met 
het Noordse. Goden als Odin en Thor 
waren ook bij ons bekend onder hun 
Germaanse namen Wodan en Donar 
bijvoorbeeld, en ook de Moedergodin 
had een belangrijke rol. In deze tijd 
werden bijzondere plekken als wouden, 
bronnen en heuvels vereerd en als 
cultusplaatsen gezien en gebruikt.  
Plaatselijke goden en godinnen, 
maar ook landgeesten en voorouders 
hadden een belangrijke plek binnen 
het geloof en daarmee ook in het 
leven van de oude bewoners van ons 
land.

Toen de Romeinen het Noorden op 
stoomden aan het begin van onze 
jaartelling verbanden zij niet de 
bestaande geloofssystemen die ze 
aantroffen maar namen goden en 
godinnen met regelmaat op in hun 
eigen pantheon (dat maakte het voor 
de autochtone bevolking makkelijker 
om het nieuwe systeem aan te nemen 
en kwam er dus ook minder politieke 
weerstand). 

Op meerdere plekken zijn stenen 
monumenten (bijvoorbeeld 
votiefaltaren) uit het verleden 
aangetroffen die dit laten zien. Op 
deze stenen monumenten staan naast 
afbeeldingen ook teksten geschreven 
in het Latijn die verwijzen naar inheemse 
godinnen als Nehalennia en Hludana. 
Doordat de Romeinen, anders dan onze 
vroege voorouders die met organische 
materialen werkten, gebruik maakten 
van verschillende steensoorten voor 
hun religieuze attributen werd het 
mogelijk dat we bijna 2000 jaar later 
nog kunnen leren van de restanten van 
de stenen monumenten die bewaard 
zijn gebleven.

Van Nehalennia zijn in 2 fases in de 
meer recente geschiedenis heel veel 
votiefaltaren opgedoken. Vrij letterlijk 
opgedoken, want de tempels langs de 
kustlijn die we van Nehalennia hebben 
mogen terugvinden zijn Romeinse 
bouwwerken die ergens in de 3e eeuw 
reeds verzakt waren en in de Noordzee 

verdwenen. De tempels met hun 
schatten en beelden waren letterlijk 
onder water gezonken. In de 17e eeuw 
doken de eerste votiefaltaren en de 
restanten van een tempel bij Domburg 
op en in de jaren ‘70 van de vorige 
eeuw kwam een groot aantal stenen 
bij Colijnsplaat boven water door een 
gelukkige maar toevallige vangst van 
een plaatselijke visser.

Nehalennia wordt op de gevonden 
altaren heel vaak met dezelfde 
attributen aangetroffen; de hond, 
de appels, haar pelerientje (korte 
manteltje), cornucopia en een 
staf komen veelvuldig voor. De 
verschillende symbolen vertellen ons 
wat over het karakter van de godin. 
Zo kunnen we de symbolentaal 
induiken en onder andere stellen 
dat Nehalennia verbonden is met 
Oogst, Vruchtbaarheid, Dood en 
Overgangen.

Onderzoek en verwondering
Een periode van onderzoek en 
verwondering volgde. Reeds vele 
onderzoekers en auteurs werden door 
haar begeisterd en ze inspireerde al 
velen tot het creëren van dans- schilder- 
en andere creatieve kunstuitingen.

Zo ook mijzelf en mijn vriendin Jade. 
Allebei zijn we op onze eigen wijze 
verbonden aan Zeeland en niet 
lang nadat we voor het eerst over 
Nehalennia hoorden stal ze ons hart. 

Eerste ontmoeting
Mijn eerste ontmoeting met Nehalennia 
vergeet ik nooit. In dezelfde weken als 
toen ik voor het eerst over Nehalennia 
las in een boek over archeologie in 
Nederland, kreeg ik van mijn vader de 
stamboom van mijn familie. Ik wist dat 
mijn roots in Zeeland lagen, maar exact 
de plaats wist ik niet. En warempel, nu 
viel het op zijn plek... Zowel de tempel 
van Nehalennia als de wortels van mijn 
familie zijn te traceren naar Colijnsplaat! 
En dan te lezen dat er aldaar een 
replica van die tempel gebouwd is, 
gaf mij een directe aanleiding tot een 
pelgrimstocht in eigen land. Binnen de 
kortste tijd had ik contact met iemand 

die me kon helpen aan de sleutel en zo 
ging ik op pad. Het was een koude en 
natte dag, de zeewind kroop bijna tot 
in mijn botten. 

Terwijl ik het tempeltje naderde klonk 
het tieren en het zingen van de wind 
door de masten van de bootjes in de 
jachthaven, het gaf een magische 
noot aan deze ervaring. Alsof de 
Godin zelf daar voor me zong. In de 
tempel was het net zo goed koud, 
maar wel droog. Ik had een offertje 
meegenomen en terwijl ik daar op de 
stenen vloer zat zong ik met haar mee. 
Haar naam bleek een heerlijke klank 
om te chanten en door de echo van 
het gebouwtje klonk het zowaar mooi. 
Tot op zeker moment mijn oog op een 
klein, maar belangrijk detail viel... In 
de tempel staat een groot modern 
kunstwerk van Nehalennia met hierop 
haar naam geschreven. Toen zag ik 
het; mijn naam als een anagram in 
haar naam verborgen. Dit was het 
moment waarop ik het zeker wist. Zij 
riep mij en zou mij niet meer loslaten! Dit 
was het moment van mijn thuiskomst 
bij Nehalennia.
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Zowel mijn vriendin Jade als ik 
maakten een toewijding aan onze 
oude inheemse godin en we stelden 
ons tot doel haar erfgoed boven 
water te brengen. We werden haar 
priesteressen, haar ‘spokes-women’ 
zogezegd. Onder andere doen we dit 
met het Nehalennia Festival rond de 
herfst equinox, dit jaar op 21 september, 
en met de voorjaarsceremonie, die 
we beiden vieren in Colijnsplaat. De 
perfecte locatie voor een viering 
en processie. Maar ook geven we 
regelmatig workshops, lezingen en 
ook een opleiding gerelateerd aan 
Nehalennia.

Nehalennia Festival
Inmiddels staat nu alweer voor het 
vierde jaar het Nehalennia Festival 
op de agenda. Onze ziel en zaligheid 
leggen we elk jaar weer in de organisatie 
van het Festival in september, waar we 
niet alleen stilstaan bij de fysieke oogst 
maar ook onze innerlijke, geestelijke en 
emotionele oogst.

Een prachtig en krachtig moment op 
de dag van de herfstequinox waarop 
dag en nacht, donker en licht heel 
even in balans zijn.

Niet voor niets vindt dit festival in 
Zeeland plaats, maar zoals hierboven 
beschreven, vinden we het belangrijk 
dit te doen op de plek waar haar cultus 
ooit begon.

Vrees nooit

De wilde waterstromen

Kolkend, spiralend om je heen

De diepte in

Verder van de kust vandaan

Vrees nooit

Het zout laat je drijven

En ik wijs je de weg

Breng je altijd thuis

Naar stille wateren en veilige havens

Want ik, Nehalennia, ben jouw 
StuurVrouw

Een bijdrage van:  
Lianne Sála de Munck

Een schilderij van:  
Yvette Fable
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Zeehekserij

The Sea watches over me
She protects Her own

Zeehekserij...alleen het woord spreekt 
al tot de verbeelding. We zien een 
heks staan, een wijze vrouw aan de 
rand van de zee, armen in de lucht, 
de elementen aanroepend, haren 
wapperend, het vuur in haar binnenste 
oplaaiend, de zee haar voeten 
kussend. De vrouw en zee lijken één, 
zijn één. Ze bewegen met elkaar in 
perfecte harmonie, werken met elkaar, 
lerend, helend, communicerend. Ze 
raken elkaar aan in de diepte, bij het 
oppervlak, hier ver vandaan en dichtbij. 
Kracht, volheid, mysterie, oerwijsheid; 
al deze energieën sidderen in de lucht. 
Hier ligt potentie, hier ligt alles voor het 
oprapen!

De zee geeft en de zee neemt. Eén 
van mijn voormoeders is meegenomen 
door de zee, en mijn oma, toen 3 jaar 
oud, was ineens moederloos alleen. 
Mijn oma, de belichaming van de 
kleine zeemeermin, die mij gedeeltelijk 
heeft opgevoed. Ze was 3 koppen 
kleiner dan ik, maar ik herinner mij haar 
altijd in de zee; ze zwom elke dag en 
dan leek ze groot, was ze krachtig, 
een powervrouw. Ze woonde op een 
kleine afstand van de zee en elke dag 

dat ik bij haar was, was de zee ook 
bij mij. Zelfs tot op de hoogbejaarde 
leeftijd van 92 jaar bezocht ze mij elk 
jaar in Vlissingen maar eigenlijk kwam 
ze niet voor mij maar voor de zee. Toen 
ze overleden was stormde het flink, er 
lagen schuimkoppen op de boulevard 
en zelfs in de straten van Vlissingen was 
het schuim terug te vinden. Het weer 
en de zee eerden haar, zo voelde het. 
Samen met mijn kinderen hebben we 
oma, via het schuim der zee, gedag 
gezegd. Sindsdien voel ik haar daar, 
voel ik haar moeder daar, voel ik 
generaties van mijn voormoeders, 
daar bij de zee.

Zeehekserij is een roeping en het zit al 
generaties lang in mijn bloed, ik voel 
het, ik proef het. Ik kan niet zonder 
de zee, want de zee zit in mij. Werken 
met de elementen, in weer en wind, 
in regen en zonneschijn. Deze vorm 
van hekserij is niet voor doetjes, het 
moet je liggen. De zee is krachtig, 
hard, hardvochtig zelfs soms. Ze kan 
echter ook haar zachte kant laten 
zien, helend en verleidend. Daarom 
wordt zeehekserij vaak onder de 
‘grijze’ hekserij geschaard. Het heeft 

elementen van witte en zwarte magie 
in zich. Wij zijn zelf ook niet helemaal lief 
en fluffy-bunny, wij hebben af en toe 
ook een zwart randje, net als de zee.

Hoewel de naam anders doet 
vermoeden is zeehekserij niet 
alleen gebonden aan de zee. Zelfs 
landrotten kunnen aan zeehekserij 
doen. Zeehekserij is ook meer dan 
alleen de zee op zich; je werkt ook 
met de getijden, met astronavigatie, 
weermagie, energiewerk, met de 
zeewezens en met de maan. Alle 
benodigdheden voor het uitoefenen 
van deze vorm van hekserij zijn aan  
zee te vinden; denk aan netten 
voor knopenmagie, vloeken en 
bescherming. Denk aan schelpen voor 
liefde, overvloed, divinatie. Denk aan 
drijfhout voor het trekken van cirkels, 
etc. Ook andere attributen om deze 
craft te beoefenen zijn te vinden aan 
de zeekust: zeeglas, stenen, wier, zand. 
Als een jutter ben ik, naast de vele 
verschrikkingen als plastic, schatten 
aan het verzamelen voor mijn craft. 
Toch werk ik het meeste met de zee zelf. 
Ik win haar zout, ik beweeg mee met 
haar golven, ik mediteer en visualiseer 
op haar geluid, baad me in haar zoute 
lucht; ik voel me thuis en vrij bij haar, 
meer heb ik niet nodig.

Festival
De zee (net als alles om ons heen en in 
ons) is bezield, Haar spirit heeft tot mij 
geroepen in de vorm van Nehalennia, 
Godin van de Lage Landen. Zij heeft mij 
tot Haar geroepen, als Haar Priesteres. 
En in Haar naam draag ik samen met 
mijn goede vriendin en medepriesteres 
Lianne, nu alweer voor de vierde 
jaargang, het Nehalennia Festival 
uit: met ceremonies, workshops, een 
markt en een lichtprocessie. Tijdens 
dit festival geef ik een workshop over 
zeehekserij waarbij ik meer in zal gaan 
op de praktische kant en maken we 
ook een zeeanker (amulet)  Save the 
date: 21 september te Colijnsplaat.   

https://www.facebook.com/
events/1241477086016746/

Tot slot heb ik in dit schrijven kort mijn 
eigen interpretatie van zeehekserij 
geprobeerd weer  te geven. Wil je 
meer weten over zeehekserij of over 
mij óf ben je zelf een zeeheks en vind je 
het leuk om kennis te maken en ideeën 
uit te wisselen? Of heb je vragen naar 
aanleiding van deze tekst?  Stuur me 
dan gerust een mail: jadedekker@
zeelandnet.nl

Ook kan je me volgen via mijn 
facebook-pagina:   
http://fb.me/dezeeuwseheks

Liefs Jade

Een bijdrage van: 
Jade Dekker
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Geroosterde Eikels bevatten waarschijnlijk 

vitamine A en werd als eikeltjeskoffie aangeboden 

aan kinderen met de Engelse ziekte. De koffie zou 

helpen bij spijsvertering, jicht en neerslachtigheid. 

Eikelcacao en eikelkoffie werden in 

de volksgeneeskunde gebruikt bij buikloop, 

bloedarmoede, rachitis en huidaandoeningen. 

Indianen gebruikten het bij de behandeling van diarree, 

aambeien en wonden. Eik bevat veel looistoffen en is 

daarom minder geschikt om oraal in te nemen.

De Spin wordt in veel tradities gezien 
als de grote moeder der creaties ze staan voor 

vrouwelijkheid en creativiteit.

Foto: Yvette Fable
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