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Van de redactie

Wat een bijzondere tijd hebben we met zijn allen meegemaakt sinds de 
vorige uitgave. Hoe bijzonder om te zien dat iedereen er toch gewoon het 
beste van maakt, en tussendoor ook nog tijd vindt om te helpen met schrijven, 
illustreren en vormgeven van Eik-en-Blad. Iedereen heel erg bedankt namens 
ons, de redactie, en de lezers.
Deze uitgave staat in het teken van het element Vuur. Vuur is een heel bijzonder 
element, het is vernietiging en creatie. Je hebt de energie van het Vuur nodig 
om iets te doen, iets te maken. Maar Vuur kan ook datgene dat gemaakt 
is weer ongedaan maken. En als je naar de natuur kijkt, naar een bosbrand 
bijvoorbeeld, uit de as herrijst altijd een nieuw, sterker, bos. Alle as wordt voeding 
voor het nieuwe bos.
Met dit thema in gedachten hebben onze schrijvers en illustratoren zich laten 
inspireren en geholpen het prachtige blad dat nu voor je ligt te maken.
Helaas moet ik ook mededelen dat Yvette, onze InDesign guru die, sinds het 
begin van het blad, het leeuwendeel van alle vormgeving en het in elkaar zetten 
van Eik-en-Blad op zich heeft genomen, van dit nummer haar laatste nummer 
heeft gemaakt. Ik wil haar heel erg bedanken voor haar inzet, haar creativiteit 
en de enorme hoeveelheden tijd die in het maken van Eik-en-Blad gaan zitten. 
En voor alle gouden tips die ze heeft gegeven waarmee mijn eigen InDesign 
vaardigheden enorm zijn toegenomen.
Mochten er onder de lezers en de vrijwilligers nog InDesign gurus verstopt zitten 
die Eik-en-Blad een warm hart toedragen en willen helpen met de vormgeving, 
neem dan zeker even contact op met redactie@eik-en-blad.nl. Voor nu is de 
intentie echter om wel te proberen door te blijven gaan met het maken van 
Eik-en-Blad.

Heel veel leesplezier!
Raymond & Yvette

Raymond Brettschneider
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Magische bijen en honing

In deze tijd van het jaar zie je ze weer overal vliegen. Bijen en 
hommels in alle kleuren en maten. Van bloem naar bloem, zorgend 

voor bestuiving, levend in het plantenrijk de honing producerend 
waar wij mensen ook zo gek op zijn. Wist je dat bijen, waarschijnlijk 
door hun vitale rol in de wereld, sinds de prehistorie een rol in onze 

mythen, sagen, magie en rituelen hebben? In Spanje werd de bijen 
al 2,5 miljoen jaar geleden een plekje gegeven in grotschilderingen 

door de prehistorische mens. 

Bijen kom je over de hele wereld tegen. Ze spelen daardoor ook in veel culturen 
een belangrijke rol, in de één iets prominenter dan in de ander. De Egyptenaren 
zagen de bij als een heilig wezen, voortkomend uit de tranen van Ra wanneer 
deze op het woestijnzand vielen. Hij zorgde voor de overstromingen van de Nijl, 
waardoor het vruchtbare deel van Egypte ging groeien en bloeien. De bijen die 
uit de tranen van Ra kwamen maakten zijn werk af door voor de bevruchting van 
alle gewassen te zorgen en bovendien twee heel magisch goedjes te maken. 
Honing en was.

Schilderij van Charles 
Napier Hemy uit 1897. 
Een weduwe en haar 
zoon vertellen de bijen 
dat hun meester 
overleden is.

Magische eigenschappen honing

Honing kan je met recht zien als 
een magisch goedje. Het is één van 
de weinige levensmiddelen die, 
mits fatsoenlijk verpakt, terwijl het in 
eetbare vorm blijft, nooit zal bederven. 
Het is net als een edelmetaal dat nooit 
zal roesten. Honing beschikt over 
een aantal heel bijzondere 
eigenschappen waardoor 
bacteriën er niet in willen 
gedijen en het letterlijk 
een onbeperkte 
houdbaarheidsdatum 
heeft (ongeacht wat 
de supermarkt labeltjes 
zeggen). Andere 
levensmiddelen die 
deze eigenschap 
hebben zijn suiker, zout, 
gedroogde rijst. Hoewel je 
van droge rijst natuurlijk niet zo 
een hap wil nemen. 

De Egyptenaren gebruikten vaak 
honing en was bij hun begrafenisrituelen. 
Bijvoorbeeld om een mummie te 
zalven of de was om een sarcofaag af 
te sluiten. Ook werden potten honing 
mee begraven zodat de doden in 
het hiernamaals iets te eten zouden 
hebben. 

Bij de opgraving van Koning Tut’s 
tombe is er een goed gesloten pot 
honing gevonden en onderzoek heeft 
uitgewezen dat deze honing nog in 
perfecte staat is. Je had er zo je vinger 
in kunnen dopen en van kunnen eten. 
Nu is dat niet hoe wetenschappelijk en 
archeologisch onderzoek gaat, maar 
je begrijpt wat ik bedoel. Tweeduizend 
jaar oude honing, nog helemaal 
perfect. Vlug die labeltjes bij de 
supermarkten maar aanpassen.

Dat honing deze bijzondere 
eigenschap heeft komt eigenlijk door 
een bijna alchemistische handeling 
van de bijen. Zij verzamelen nectar en 
pollen en brengen dit naar hun volk. 
Zij nemen de nectar tot zich in hun 
honingmaag en transmuteren dit daar 

tot het basis ingrediënt voor de honing. 
Speciale glucoseoxidase-enzymen in 
de honingmaag van de bij beginnen 
het veranderingsproces van de nectar. 
Dit enzym zet, zodra het in de nectar 
komt, een deel van de nectar om in 

twee bijproducten, gluconzuur 
en waterstofperoxide. Het 

gluconzuur zorgt ervoor 
dat de nectar en dus de 
honing eigenlijk een 
heel zure omgeving 
wordt. Iets dat je van 
de smaak niet zou 
zeggen, maar het 
heeft een pH waarde 
tussen de 3 en 4,5. 

Bacteriën kunnen niet 
goed gedijen in een zure 

omgeving, dit breekt ze 
af. Gooi daar bovenop nog 

eens de heel geringe hoeveelheid 
waterstofperoxide in honing, een 
absolute ontsmetter, en bacteriën 
hebben eigenlijk geen schijn van kans 
meer. 

Als de bijen de nectar in hun volk 
brengen en in de raten uitbraken 
(uit hun honingmaag, niet hun 
gewone maag), beginnen ze met de 
volgende belangrijke stap. Nectar 
bevat ongeveer 80 procent vocht. 
Dit moet er uit, want in vocht kunnen 
bacteriekolonies ontstaan. De bijen 
klapperen met hun vleugels boven de 
nectar en de luchtstroom onttrekt heel 
efficiënt het vocht uit de nectar. De 
honing die ontstaat bevat vrijwel geen 
vocht meer en wordt prompt door de 
bijen luchtdicht afgesloten met een 
waskapje. Onafgesloten zou honing 
wel weer vocht kunnen aantrekken en 
dus ontvankelijk voor bederf worden, 
maar afgesloten niet.

Je kan je voorstellen hoe wonderlijk 
het moet zijn geweest dat waar alle 
andere levensmiddelen uiteindelijk 
rotten en bederven, honing dit niet 
doet. Dit maakte het zeer waardevol. 
Niet alleen als levensmiddel maar men 

Raymond Brettschneider
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ontdekte ook al heel snel dat honing een 
bijzondere rol bij het helen kan spelen. 
De oudste verwijzing naar honing 
als medicinaal middel is gevonden 
op Sumeriaanse klei-tabletten waar 
honing in maar liefst dertig procent van 
de gevallen werd voorgeschreven. 
Om aan te brengen op een wond of 
om genezing te bevorderen door het 
te nuttigen. In het oude Egypte (en 
ongetwijfeld ook in heel veel andere 
culturen) werd honing gebruikt om op 
wonden, sneden en brandwonden aan 
te brengen. Direct op de wond of met 
in honing gedrenkte verbanden. De 
honing kleeft aan de wond en sluit deze 
luchtdicht af. Nieuwe vervuiling kan er 
niet meer goed bij komen en de honing 
heeft een van nature ontsmettende 
werking. Hierdoor worden eventuele 
infecties actief bestreden. Zelfs nu nog, 
in de westerse geneeskunde, worden 
verbanden met bijenhoning gebruikt 
en zalven op basis van honing.

Was
Naast bijenhoning maken de bijen ook 
bijenwas. Nog zo’n magisch materiaal. 
Het wordt zacht of zelfs vloeibaar als 
je het verwarmt en het stolt weer als 
het afkoelt. Je kan er dingen perfect 
luchtdicht mee afsluiten. Houten 
gereedschappen, kano’s en boten kun 
je beschermen door het onbehandelde 
hout in te smeren met een mengsel 
van hete olie en was. Dit trekt het 
hout in en vormt in en op het hout een 
beschermende en vochtafstotende 
laag. De Egyptenaren sloten hun 
sarcofagen luchtdicht af met was, wat 
absoluut bijdroeg aan de bijzondere 
preservatie van de mummies in die 
sarcofagen.

Een andere bijzondere eigenschap 
van bijenwas is dat je het als brandstof 
kan gebruiken voor bijvoorbeeld licht. 
Je kan een kaars van bijenwas uren 
laten branden en licht laten geven. 
En het is veel praktischer dan een 
olielampje continue met een kruik olie 
aan te moeten vullen. 

Was wordt daarom ook gebruikt voor 
magische doeleinden. Als je er kaarsen 
van maakt kan je hier symbolen in 
snijden of de nog warme kaars door 

kruiden heen rollen die een magische 
werking hebben. Je hebt hierdoor een 
stukje magie ‘op voorraad’. Wil je de 
magie aanroepen, dan brand je je 
kaars.

Ook worden poppen gemaakt van 
bijenwas wel gebruikt om spells gericht 
op iemand toe te passen. Een pop 
wordt gemaakt van was, met een 
spreuk of eigendom van iemand 
gebonden aan een persoon en dan 
kan je een spreuk via de pop op 
iemand toepassen. Dit kan je natuurlijk 
voor goede en kwade doeleinden 
gebruiken. Persoonlijk zou ik hier heel 
voorzichtig mee zijn. Maar, het kan, 
het gebeurt en het wordt al heel lang 
gedaan in heel veel verschillende 
culturen. 

Bijen folklore
Een bijzonder stukje geschiedenis, dat 
veel mensen niet kennen of nog nooit 
van gehoord hebben, is een oude 
traditie waarbij de bijenhouder van een 
familie (veel families hadden toen een 
eigen volk) verantwoordelijk was om 
nieuws te delen met de bijen. Dit werd 
‘Telling the bees’ genoemd. De bijen 
waren zo belangrijk voor de familie, zo 
sterk een onderdeel van de familie, dat 
ze met het grootste respect behandeld 
werden. Als er een sterfgeval was in de 
familie, dan moest de heer des huizes, 
of wie verantwoordelijk was voor de 
bijen, naar de bijen toe gaan en het 
vertellen. 

Als de heer des huizes overleed dan 
moest de weduwe of het oudste kind 
naar de bijen gaan. Ze namen dan de 
sleutel van het huis mee en klopten drie 
keer op de bijenwoning. Een bekend 
rijmpje uit die tijd dat hierbij dan 
uitgesproken werd was “Little bee, our 
lord is dead; Leave not while we are 
in distress.”.  De bijen werd gevraagd 
om bij de familie te blijven, zeker in de 
moeilijke tijden waar de familie nu in 
verkeerde. De bijen werd verteld wat 
de naam was van het nieuwe hoofd 
van het huishouden. Gebeurde dit 
niet, dan zouden de bijen ook in de 
rouw gaan en sterven of vertrekken.

Goed nieuws werd uiteraard ook 
verteld. Bij geboortes moesten de 
bijen ingelicht worden over het 
heugelijke nieuws en bij een huwelijk 
moest de bruid naar de bijen gaan 
om het te vertellen en een stukje van 
de trouwtaart voor ze achterlaten 
om ze mee te laten feesten. Deze 
traditie is, voor zover bekend, ontstaan 
in Engeland en met de kolonisatie 
van Amerika ook over gegaan naar 
Amerika.

**Foto van schilderij van Charles Napier, 
Telling the Bees. Bijschrift: Schilderij van 
Charles Napier Hemy uit 1897. Een 
weduwe en haar zoon vertellen de 
bijen dat hun meester overleden is.**

Bijenfeitjes uit de mythologie

• Vijfduizend jaar geleden 
hadden de bijen al een status als 
koninklijk symbool bij de Egyptische 
farao’s

• Verschillende andere religies 
hadden ook bijen die bij bepaalde 

goden en godinnen hoorden. 
Aphrodite, godin van de liefde. Ra, de 
Egyptische zonnegod. De Hindy god 
Vishnu en de Romeinse moedergodin 
Cybele. Ook komen de bijen in de 
Noorse Edda voor; zei drinken het sap 
of de dauw dat uit de boom druppelt 
en Hunangfall heet. En, aangezien 
mede van honing gemaakt wordt, wat 
door de bijen gemaakt wordt, is de 
magische cirkel weer rond.

• De oude Kelten zagen in de 
bijen boodschappers tussen hier en 
het geestenrijk. Als je de bijen wat 
influisterde zouden zij je boodschap 
overbrengen naar de geestenwereld 
of iemand in het hiernamaals.

• In Midden-Europa was er een 
mooi gebruik dat bij een aanstaand 
bruidspaar de bruid haar aanstaande 
man langs een bijennest of bijenkast 
moest laten lopen. Als de bijen hem met 
rust lieten, zouden ze een voorspoedig 
huwelijk krijgen. Werd hij geprikt, dan 
zou hij niet trouw blijven en zou het 
huwelijk op de klippen lopen.
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• De schrijfster Ceri Norman schrijft dat volgens Brits en Iers bijgeloof je nooit 
bijen mag kopen met gewoon geld. Als je al bijen moet kopen, dan doe je 
dit met gouden munten. Liever nog onderhandel je voor een ruilhandel, want 
anders kon je de bijen beledigen. 

• Dezelfde schrijfster schrijft ook dat de bijen al lang in verband met hekserij 
worden gebracht. Een heks uit Lincolnshire werd er van verdacht een hommel als 
familiair dier te hebben. Een heks uit Schotland zou, veranderd in de gedaante 
van een bij, een kind hebben gedood. En in Nova Scotia was er een mannelijke 
heks die er van verdacht werd een koe te hebben gedood door er een volledig 
witte hommel op af te sturen.

• Bijen worden ook vaak als een gelukssymbool gezien. Een bij die op je 
hand landt voorspelt een financiële meevaller.

• Een bij die je huis in vliegt voorspelt een bezoeker die goed nieuws brengt. 
Tenzij de bij in huis wordt dood gemept, dan zal de bezoeker alleen maar slecht 
nieuws brengen.

• Als een bijenkolonie gaat zwermen neemt de vertrekkende koningin 
zomaar tot 60 % van haar volk mee. Als deze zwerm bij iemand in een dode 
of stervende boom komt te hangen, zou dat een sterfgeval voorspellen in de 
familie die eigenaar is van het stuk land waar de boom op groeit.

• Bijen zouden het weer kunnen voorspellen. Als er een storm op komst is, 
blijven ze dicht bij hun bijenwoning.

• Een kind zal een lang, gezond en voorspoedig leven hebben als een bij 
er boven blijft zweven terwijl het kind slaapt. In Griekenland geloofden ze dat als 
een bij de lippen van een kind raakte, dit betekende dat het een groot dichter 
of spreker zou worden.

De bijen en ikzelf
Mijn vrouw is imker en ikzelf ben een groot fan van de wilde bijen. En van mede, 
en van honing. Zodoende heb ik mij in de loop van de tijd ook verdiept in de 
geschiedenis en de magie van de bijen. Er is nog zoveel meer te vertellen, maar 
ik denk dat ik hier wel een paar van de mooiste aspecten heb belicht. 

Ik wil nog één laatste weetje met jullie delen. Maar dat is meer iets van nu en dit 
weet ik omdat ik stiekem ook een ontzettende Harry Potter fan ben. J.K. Rowling 
heeft de hoofdmeester van Hogwarts, Albus Dumbledore, zijn naam gegeven 
naar een bumblebee, een hommel. Dumbledore is een oud-Engelse benaming 
voor een hommel. In haar gedachten zag ze Dumbledore door de gangen van 
Hogwarts dwalen terwijl hij als een hommeltje deuntjes aan het hummen was.

Raymond Brettschneider

Bronnen
•“The Sacred Bee in Ancient Times and Folklore “ - Hilda M. Ransome
•“Legends and Lore of Bees.” - Patti Wigington, Learn Religions, November 25, 2017
•“The Sacred Bee in Ancient Times and Folklore” - Ransome, Hilda M. - London: George Allen & 
Unwin, 1937. Pp. 19-41.

Alex Sanders, de koning der heksen!

Alex Sanders, geboren als Orrell Alexander Carter op 6 juni 1926 in 
Birkenhead, Engeland en gestorven op 30 april 1988 in Sussex, Engeland, 

gebruikte als heksennaam ‘Verbius.’ Hij was de vader van de Alexandrijnse 
Wicca-traditie en één van de belangrijke grondleggers van de Wicca in het 
algemeen. Twee tegenpolen houden elkaar vaak in stand. Dat Alex Sanders 
en Gerald Gardner, de stichter van de Gardneriaanse Wicca, concurrenten 

waren heeft vast en zeker bijgedragen aan het succes van Wicca tot op 
heden. Een beetje tegenwind geeft namelijk extra vleugelkracht!

Spiritisme

Net na de tweede wereldoorlog heeft 
Alex Sanders allerlei baantjes. Al op 
jonge leeftijd werkt hij voor een aantal 
spiritistische kerken als genezer onder 
het pseudoniem Paul Dallas. Dan gaat 
hij in Manchester in een chemisch 
laboratorium werken. In 1948 trouwt hij 
met een collega uit het laboratorium, 
Doreen Stretton, met wie hij twee 
kinderen zal hebben, Paul en Janice. 
Doreen is echter niet tevreden met, 
onder andere, zijn occulte interesses en 
ze verlaat hem in 1952, officieel omdat 
ze geen kinderen meer wilde krijgen 
terwijl Sanders er zelf wel nog wilde.

“Het linkshandige pad”

In het begin van de jaren ‘60 betreurt 
Alex Sanders dat hij tot dan toe aan 
zwarte magie, magie voor persoonlijke 
doeleinden, deed en hij richt zich vanaf 
dan op witte hekserij. Toch blijft hij nu en 
dan flirten met het “linkshandige pad”. 
In katholieke scholen werd men vroeger, 

soms hardhandig, afgeleerd om links te 
schrijven omdat Arabisch en Hebreeuws 
van rechts naar links geschreven 
worden. Linkshandigheid wordt daarom 
vaak nog steeds gedemoniseerd. Tijdens 
die beginperiode bestudeerde hij zo 
onder meer het “Boek van Abramelin”. 
De auteur van het boek uit de 14e-15e 
eeuw, wellicht Abraham von Worms, 
beschrijft gedetailleerd hoe men een 
beschermengel kan oproepen, een 
proces dat 8 maanden duurde. Kort 
nadien zouden engelen Sanders verteld 
hebben om werk te zoeken als portier, 
boekenafstoffer en klusjesman in de 
John Rylands bibliotheek waar hij een 
origineel exemplaar van “De sleutel 
van Salomon” (niet te verwarren met 
“De kleine sleutel van Solomon”) uit 
de 14e of 15e eeuw kon inzien. Deze 
pseudepigrafische grimoire bestaat 
uit twee delen. Deel één bestaat uit 
bezweringen, aanroepingen, vloeken 
en de ‘ars goetia’ (het aanroepen van 
demonen). Het tweede deel bestaat 
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voornamelijk uit hoe men zich diende 
te reinigen als voorbereiding.

Inwijding als Wiccan

Zoals zo vaak bij de eerste generaties 
van Wiccans of occultisten het geval 
is, zijn er twijfels bij het verhaal over de 
inwijding als heks van Alex Sanders. 
Volgens hemzelf werd hij door zijn 
grootmoeder ingewijd maar later 
bleek dat dat verhaal niet helemaal 
klopte. Wellicht heeft hij het verzonnen 
om zijn gezicht te redden omdat 
hij vrij lang poogde om ingewijd te 
worden in de Gardneriaanse traditie 
maar daar altijd een blauwtje liep. 
Hij weet een Gardneriaans Book of 
Shadows te bemachtigen en bewerkt 
het met zijn eigen aantekeningen en 
toverspreuken.

Begin jaren 1960 heeft hij contact met 
Arnold en Patricia Crowther die een 
coven oprichten in Sheffield in 1961. In 
1962 weet hij de Manchester Evening 
News te overtuigen om een artikel over 
Wicca op de voorpagina te plaatsen 
en hierdoor verliest hij zijn baan in de 
bibliotheek. Ook wordt het contact 
met Patricia Crowther mede hierdoor 
verstoord en de Crowthers weigeren 
hem in te wijden. Uiteindelijk vindt de 
inwijding in de Wicca alsnog plaats 
op 9 maart 1963 door Medea van de 
Gardneriaanse coven in Derbyshire. 
Als Medea’s echtgenoot sterft, sluit 
ze haar coven. Alex start een eigen 
coven met een ander lid van Medea’s 
coven, Sylvia Tatham. Als Sylvia naar 
Nieuw Zeeland verhuist, start hij een 
nieuwe coven met Arline Maxine Morris 
en Paul King.

Handvasting en huwelijk

In 1965 handvast hij Maxine die 
twintig jaar jonger is. Zij wordt de 
hogepriesteres van zijn coven en ze 
sluiten hun burgerlijke huwelijk af in 
1968. Ze krijgen samen twee kinderen: 
Maya Alexandria en Victor Mikhael. Bij 
zijn dood had Alex Sanders voorzien 
dat zijn zoon Victor zijn opvolger zou 
worden in de coven en de titel van 

“Koning der Heksen” zou erven. Victor 
bedankte echter voor de eer en vertrok 
naar Amerika.

Succes

In juni 1967 verhuizen ze naar Londen 
waar ze naamsbekendheid krijgen 
in de alternatieve en occulte 
scene. Sanders’ Magie is veel meer 
ceremonieel dan de Gardneriaanse 
en dat levert spektakel op voor de 
media. Hij gebruikt zelf ook nieuwe 
technologie. Zo maakt hij video’s en 
geluidsopname’s van, onder meer, een 
inwijding. Het album wordt uitgebracht 
onder de titel “A witch is born.” Door 
alle media-aandacht krijgt hij meer 
inwijdelingen. Al in 1965 beweerde hij 
100 covens te hebben opgericht met 
1623 inwijdelingen! Of die inwijdingen 
altijd serieus moeten worden genomen 
is een twistpunt. Toch wordt hij door zijn 
volgelingen uitgeroepen tot “Koning 
der heksen”.

Daarnaast wordt hij ook lid van 
verschillende loges en ordes, zoals de 
Tempelridders. Dit draagt wellicht nog 
meer bij tot het ceremoniële karakter 
van zijn magie. Ook werkt hij via Derek 
Taylor nauw samen met de Ordine 
della Luna, een orde die ook vandaag 
nog actief schijnt te zijn.

In 1969 verschijnt er een biografie over 
Sanders van de hand van June Johns 
met als titel “King of the witches”. Het 
boek is gebaseerd op een interview 
met Sanders zelf. In 1970 wijdt de coven 
ook Stewart en Janet Farrar in. Stewart 
Farrar is de eerste die later de term 
“Alexandrijnse Wicca” zou gebruiken. 
Nadat het huwelijk van Alex en Maxine 
in 1973 ontbonden wordt, verbrandt 
Sanders al zijn documenten. Een boek 
uit 1984 met de titel “The Alex Sanders 
Lectures” is gebaseerd op een aantal 
lezingen uit 1970 waarvan gelukkig 
verschillende exemplaren in omloop 
waren, zodat ze niet mee verbrand 
werden. Net zoals Gerald Gardner 
een geheime vierde graad kende, 
ontwikkelde Sanders zijn eigen vierde 
graad.

Dood en betekenis

Alex Sanders sterft aan longkanker aan de vooravond van Beltane op 30 april 
1988. Voor velen was dit geen verrassing omdat Sanders altijd een kettingroker 
was geweest.

Mede dankzij zijn ceremoniële aanpak is Alex Sanders één van de kleurrijke 
figuren uit de Wicca. Zijn ex-vrouw Maxine zet - tot op vandaag - zijn werk voort. 
Nadat Aleister Crowley en Gerald Gardner het ijs gebroken hadden, was Alex 
Sanders de eerste die Wicca verder zou uitbouwen. Zoals iemand zei: “Het is 
jammer dat hij er niet meer is, want zijn Alexandrijnse traditie is er saaier door 
geworden”. Laat één ding stellig zeker zijn, zonder Alex Sanders zou Wicca nog 
steeds in de kinderschoenen staan waarin het vijftig jaar geleden stond.

door Kerian Alverman

Werken:
• “The Alex Sanders Lectures”
• “Born To Be King: A Glimpse Into The Apprenticeship Of The Witch And Magician”
• “Alex Sanders Book of Law”

Kerian Alverman
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Hulst 
 

Huls staat voor vuur 

Mythologische betekenis heeft de hulst vooral in 
het oude Engeland van de Kelten. De druïden 
versierden hun hutten met hulsttakken om de 

‘sylvan spirits’ (bosgeesten) te eren. 
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Heidense OogstgebruikenLange tijd was het leven van onze voorouders doorspekt met ontzag voor 
natuur en cyclus. De wisseling der seizoenen; op het land en in het leven van 

de mens. Alles komt op, groeit, wordt geoogst en sterft, tot het moment waarop 
het gestorvene bedding mag vormen voor het nieuwe zaad dat opkomt. 

Het heidens jaar zit sinds mensheugenis vol rituele momenten op overgangen 
in tijd en de daarbij gepaard gaande sacrale handelingen. Elke stap, elke 

overgang van de ene naar de andere fase op het land en in het leven van 
de mens werd plechtig gemarkeerd. Rituele handelingen werden tot in de 

lengte der dagen, jaar in jaar uit, opnieuw uitgevoerd opdat de mythische tijd 
van schepping, groei en oogst zich zou blijven herhalen. Balans, evenwicht en 

daarmee het heil van de gemeenschap bleven zo gewaarborgd.

Vele van deze rituele handelingen zijn 
met de opkomst van ‘welvaart’ verloren 
gegaan. Niet alleen de handelingen, 
maar ook de betrokkenheid van de 
mens met de cyclus waar zij zelf deel 
van uitmaakt, raakte steeds verder 
verloren. De machines die vanaf 
de industriële revolutie hun intrede 
maakten vervingen langzaamaan de 
mens; de trekker verving de boer, zijn 
paarden en de ploeg, de dorsmachine 
verving de zeis en een ander apparaat 
bond de gemaaide schoven ook nog 

eens tot vooral handige pakketjes 
samen die vervolgens door weer een 
andere machine van het land werden 
gehaald. Nergens in het proces van 
zaaien tot oogsten bleef ruimte voor 
ritueel en eerbied. 

Nee, efficiency stond en staat voorop, 
lekker handig, snel en goedkoop. 

Niet meer als gemeenschap werden 
belangrijke gebeurtenissen (als het 
binnenhalen van de oogst) beleefd, 

Wode, Wode, Wode
hale dinem rosse nu voder,

nu distel unde dorn,
tom andern jar beter korn!
(Wodan, Wodan, Wodan,

wij bieden jouw paard voedsel an,
nu nog distels en dorens,

het volgend jaar beter koren!)

Lianne de Munck
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maar slechts door de werknemers van 
het geïndustrialiseerde boerenbedrijf. 
De hierboven genoemde machines 
maakten het overbodig om samen 
ergens de schouders onder te zetten 
en na afloop de gedane arbeid en 
haar binnengebrachte resultaat te 
vieren. Momenten van eenheid, als 
gemeenschap samen in en uitademen, 
samen opbouwen en ontladen. Het 
sacrale karakter verdween en een 
profane lege huls bleef over van eens 
zo prachtige handelingen die, tot niet 
heel lang geleden, zo belangrijk voor 
ons waren. 

Waar het boerenleven in vroeger 
tijden het middelpunt was van 
gemeenschap, feest en viering is zij 
vergruist tot enkel op winst uit zijnde 
bedrijven waar geen waarde meer 
wordt gehecht aan het leven van plant 
en dier. Het heilige verdween uit de 
gedachten en de belevingswereld van 
de doorsnee (stads-)mens; melk haal 
je bij de supermarkt en graan, meel en 
brood is geheel vanzelfsprekend heel 
het jaar toch wel voorradig. Een kale, 
machine-achtige voedselketen bleef 
over. 

Wij weten wel beter, toch?

Want als we iets verder kijken, en wel 
iets verder terug in de tijd, tot net voor 
de industriële revolutie en de wereld er 
echt nog anders uitzag, dan komen we 
een aantal pareltjes van gebruiken en 
opvattingen in het volksgeloof tegen. 
Pareltjes die precies de gewichtigheid 
van die bijzondere momenten laat 
zien en doorweven zijn met ontzag 
voor al het moois dat zich om ons 
heen afspeelt. Handelingen en rituelen 
waarin we de schoonheid van het 
heidens erfgoed mogen herkennen 
met eerbied voor seizoen, natuur, land 
en goden. 

Folklore

Wat ruist daar door de halmen, wat 
laat de koren rollen als de golven, wat 
schuilt daar in het verborgene waar je 
het net niet zien noch grijpen kan? 

Tot de verbeelding spreken de gouden 
velden, vol en rijk hun halmen, wanneer 

de wind erdoor heen wiegt en de 
velden laat dansen. Hypnotiserend en 
onze zinnen prikkelend. 

Onze grootouders weten nog wel te 
verhalen van de roggemoeder, de 
Spin-Ann en de witte vrouwen die in de 
velden wonen en het vlas maar ook 
de haren van verdwaalde kinderen 
spinnen. Maar ook ‘de Oude’ is geen 
onbekende in het veld.

Onze grootouders weten ook nog wel 
te vertellen over de Korengeesten, die 
ook wel een dierlijk voorkomen kon 
hebben. Wolf, haan, haas, hengst, 
hond en ook wel zeug, maar eigenlijk 
grofweg alle soorten huis- en bosdieren, 
werden wel aangenomen zich in de 
koren op te houden en de gouden 
zee in beweging te zetten wanneer de 
wind met de halmen speelde.

Folkloristen hebben in de afgelopen 
eeuw, de goden zij dank, veel moeite 
en energie gestoken in het vastleggen 
en onderzoeken van gebruiken en 
volksgeloof o.a. rondom de oogst, die 
er zeg 100 jaar geleden, doch al reeds 
in afnemende mate, nog leefden 
onder de boerenbevolking. 

Zij stellen vast dat er plaatselijk veel 
verschillen zijn in het volksgeloof en 
daarmee ook dat de gebruiken die 
hiermee gepaard gingen erg regionaal 
bepaald waren. Onmogelijk acht zelfs 
Jan de Vries om een volledig overzicht 
te geven van de gebruiken die op 
moment van schrijven nog in zwang 
zijn. In dit artikeltje heb ik dan ook geen 
poging gedaan dit wel te doen, maar 
wel is het interessant om eens te kijken 
naar een aantal veel voorkomende 
symbolen ten tijde van de oogst.

We kunnen vaststellen dat in de 
gebruiken rondom de oogst heel vaak 
de Korengeest centraal staat, of deze 
nou een menselijke (antropomorfe) 
verschijning kende of een dierlijke 
(theriomorphe).  

Maar daarnaast is vrijwel altijd de 
laatste schoof de grote hoofdrolspeler 
tijdens de (rituele) handelingen en 
festiviteiten. 

Der Alte

Wode, Wode, Wode
hale dinem rosse nu voder,

nu distel unde dorn,
tom andern jar beter korn!
(Wodan, Wodan, Wodan,

wij bieden jouw paard voedsel an,
nu nog distels en dorens,

het volgend jaar beter koren!)
Op sommige plaatsen in Duitsland sprak 
men van ‘der Alte/de Oude’, aan wie 
de laatste schoof werd opgedragen. 
Of men liet bij het maaien een beetje 
van het gewas staan, zette er bloemen 
tussen en riepen de boerenknechten 
Wodan aan als ‘Fru Wod’ of ‘Fru 
Gauden’ (Fru = Heer) en namen hierbij 
plechtig hun hoed af.

Van de laatste schoof werd wel een 
pop gebonden die dan ook ‘der Alte’ 
werd genoemd, de pop werd vaak 
versierd en feestelijk binnen gehaald 
en ter plekke met bier werd overgoten 
door de landheer. 

Opvallend is dat in het Groningse dorpje 
’t Zandt een afbeelding uit de 19e 
eeuw stamt met daarop de stropop die 
men aldaar ‘de Sunnerkloas’ noemt. 
De pop heeft een lint om zijn linkerarm 
geknoopt gekregen, op dezelfde wijze 
als hoe deze bij de ‘Sunnerkloazen’ 
geknoopt werd. 

De Sunnerkloazen zijn jonge mannen 
die in de sinterklaasperiode gemaskerd 
rondgaan en met de wilde jacht in 
verband worden gebracht. De wilde 
jacht is natuurlijk verbonden met 
Wodan. 

Opmerkelijk detail is daarbij dat bij een 
ander oogstgebruik, het ‘binden’, om 
de arm van de landheer een halm 
werd geknoopt. Dit zou dienen als 
gelukwens. Zou een en ander met 
elkaar te maken hebben?

Niet zelden zien we ook dat Wodans 
paard een rol speelt in de gebruiken 
rondom de laatste schoof. Waar hij ten 
tonele verschijnt blijft vaak het laatste 
deel van het te maaien veld staan en 
word aan Wodan opgedragen als voer 
voor zijn achtvoetige vriend. Is het stro 
dat we tot een aantal jaar geleden in 
klomp of schoen achterlieten voor het 
paard van Sinterklaas daar geen direct 
overblijfsel van?

Laatste schoof

Twee maaiers met zicht en pikhaak, zij 
aan zij, één bindster achter hen aan. 
De vlotte bindster kon als ze snel werkte 
twee maaiers bijhouden. Dat wat de 
twee maaiden bond zij samen tot 
garves of korenschoven. De schoven 
werden tegen elkaar aangezet om 
eerst een aantal dagen op het land te 
drogen. Dat leverde het zo nostalgische 
beeld op van de gouden schoven op 
het veld.  

Zoals gezegd is de grote ster van de 
oogstgebruiken de laatste schoof. 

Dan eens wordt het laatste graan op 
het veld gemaaid, dan eens blijft het 
staan.

In de ene regio is degene die hem maait 
een ’sukkelaar’ en in de andere regio is 
de eer aan de jonge mensen (dan de 
jonge knapen, dan de maagden) om 
de laatste aren te maaien. Wanneer 
het een eer betrof kun je je voorstellen 
dat er een bijzondere setting werd 
gecreëerd waarin de laatste aren 
omgingen.

In de laatste schoof zou de 
vegetatiegeest kruipen, de Korengeest 
zou een menselijke of dierlijke gestalte 
aannemen en zich hierin ophouden. 
In sommige regio’s meende men dat 
door de laatste halmen te maaien, 
de korengeest werd gedood. In 
andere gevallen stierf de korengeest 
pas tegen het einde van het dorsen 
(dat wel tot halverwege maart in het 
opvolgende jaar kon doorgaan). Vaak 
zie je nog dat juist met het graan van 
de laatste schoof een ritueel brood 
werd gemaakt en deze gezamenlijk 
werd genuttigd. 



 Eik-en-Blad #6 Vuur  

18 19

Men vervaardigde van de 
laatst gemaaide halmen 
ook wel een pop die namen 
kreeg als ‘de Oude’, zoals 
we hierboven al lazen, 
maar ook ‘Olle Wief’ en 
‘Korenmoeder’. Meestal 
werd de laatste schoof 
prachtig met bloemen (en 
soms kleding) versierd en 
vrolijk binnengehaald, maar 
in enkele gevallen bleef ze 
achter op het veld als een 
soort van offer.

Op verschillende plekken 
kreeg de pop een groene 
of versierde tak mee, 
bijvoorbeeld van een 
lijsterbes in Friesland, die 
‘Oogstmei’ werd genoemd. 
Vruchtbaarheid en 
bescherming brengend.  

De gebonden poppen 
werden bij binnenkomst op 
de hoeve vaak overgoten 
met bier en kregen 
vervolgens verschillende 
eindstations, van een 
verbranding, tot een 
te water lating en zelfs 
de mesthoop was niet 
ongebruikelijk. Neem bij het 
laatste in overweging dat 
mest natuurlijk dé fertilizer is 
voor net ingezaaide grond 
en dus direct samenhangt 
met vernieuwende 
vruchtbaarheid. 

Wanneer er een tak in 
de pop gestoken was 
geweest werd deze bij 
aankomst eerst overgoten 
of besprenkeld met water 
of een andere vloeistof 
(om regen en daarmee 
vruchtbaarheid af te 
dwingen voor het komende 
jaar) en vervolgens niet 
zelden aan de poort of 
hoeve gehangen als 
teken dat de oogst binnen 
was en wederom om zijn 
bijzondere ‘magische’ 
eigenschappen.

Wanneer de laatste halmen niet 
gemaaid werden bleven deze achter 
op het veld als offer, regionaal was dit 
voor het paard van Wodan, op andere 
plaatsen diende het als offer voor Vrouw 
Holle of andere vrouwelijke godheden. 
Het offer was er eigenlijk altijd op gericht 
om de goden gunstig te stemmen zodat 
ook het komend jaar weer een goede 
oogst gegarandeerd zou zijn. 

De maaiers en bindsters hadden hoe 
dan ook een feestelijke tijd wanneer de 
harde arbeid was verricht, de landheer 
en zijn vrouw trakteerden dan ook rijkelijk 
op drank en zo nu en dan ook op muziek. 
Een feestelijke bedoeling die op sommige 
plekken ook met een processie gepaard 
ging.  

Tijdens de oogstfeesten, ook wel 
Stoppelhanen, stond de gezamenlijke 
maaltijd centraal waarbij men een paard, 
bok of ander dier slachtte en gezamenlijk 
at. Oorspronkelijk werd de oogstmaaltijd 
op het land (ook wel het stoppelveld; ziet 
het veld er na het maaien niet uit als een 
veld met stoppels?) na afloop van het 
maaien gegeten, in recentere tijden is 
de maaltijd vaker naar herberg of café 
verplaatst.   

Oogst-dracht

Opvallend zijn de witte accenten in de 
kleding van verschillende drachten die 
tijdens de oogst werden gedragen. Van 
witte hooischorten, tot witte broeken 
voor de maaiers. Het is niet ondenkbaar 

dat de witte kleding niet 
alleen praktische redenen 
had (makkelijk schoon 
te houden en tegen de 
warmte van de zon worden 
hiervoor genoemd, de 
eerste optie lijkt mij niet 
echt logisch maar werd 
door de dragers destijds 
zelf zo uitgelegd) maar 
een overblijfsel is van 
de rituele witte kleding 
die tijdens heidense 
cultische activiteiten 
werd gedragen en 
waaraan onder andere 
de bijzondere waarde 
werd toegekend om boze 
invloeden af te weren. 
Deze specifieke kleding 
werd in het oosten van 
het land ook wel Sint-
Jaopiksdracht genoemd.

Merkel- en heiligendagen 

Wel heel mooi om in deze 
context de vertaalslag te 
maken van heidense naar 
syncretische en uiteindelijk 
naar onze tijd. Waar eens 
onze Germaanse goden 
en de landgeesten direct 
het karakter van de 
gebruiken rondom de 
oogst bepaalden, kregen 
deze met de tijd een 
katholiek sausje.  

In de periode van de 
oogst komen een aantal 
belangrijke dagen voor op 
de boerenvolkskalender 
en tevens op de katholieke 
heiligenkalender. Een 
aantal opvallende data 
staan hieronder vermeld. 

De boerenvolkskalender 
is gevuld met wijsheden 
die veelal betrekking 
hebben op het weer en 
de voorspelde oogst. 
Merkeldagen worden 
de dagen genoemd die 
men hield als belangrijke 
lotsdagen. Deze specifieke 
data geven een inkijkje in 

de komende tijd. 

Sommige heiligen(dagen) hebben 
nog altijd heidense trekken. 

30 juni – Heiligendag van Sint Donatus. 
Zoals de naam al doet vermoeden 
en daarnaast ook de iconografie (sint 
Donatus heeft o.a. een rode baard en 
een bliksemschicht in zijn hand) van 
deze heilige is hij verwant aan Donar, 
de Germaanse god die verbonden 
was met donder, bliksem en 
vruchtbaarheid. Dikwijls wordt Donar 
aangemerkt als de belangrijkste god 
voor de boeren. Sint Donatus geldt in 
katholieke gebieden nog steeds als 
beschermer van de oogst en patroon 
tegen onweer. De datum valt bijzonder 
gunstig, net in de periode van het jaar 
dat de gewassen afhankelijk zijn van 
het weer en uiteraard kwetsbaar zijn 
voor onweerschade. 

20 juli – Merkeldag en Heiligendag 
van Sint Margriet. ‘Regent het op Sint 
Margriet, dan krijgen we zes weken 
een natten tied.’ 

Deze datum geldt als eerste dag van 
de zogenoemde hondsdagen. Het is 
de periode waarin de zon gelijk opkomt 
met Sirius, ook wel de hondsster. De 
hondsdagen duren tot ongeveer 
18/20 augustus en geldt als de heetste 
periode van het jaar.

25 juli – Heiligendag van Sint Joapik 
(Jacobus), patroonheilige van de 
roggeoogst. Vóór deze datum moest 
de rogge echt wel van het land af zijn.

26 juli – Heiligendag van Sint Anna, de 
moeder van Maria.

Over 25 en 26 juli kennen we de 
volgende weerspreuk: 

‘Met Sint Jacob of Sint An, 

is het koren in de schuur of in de ban’

4 augustus – Merkeldag en heiligendag 
van Sint Dominicus. 

‘Is het heet op Sint-Domijn, ’t zal een 
strenge winter zijn’.

Nieuwe rituelen

Erg mooi te zien is dat her en der in 
den lande oude boerenfeesten in ere 
worden of zijn hersteld, zij het net in 
een andere vorm, maar waarin nog 
wel de adem van de oude gebruiken 
voelbaar is. Folklore is dan ook niet een 
statisch gegeven, maar een steeds met 
de mensen mee veranderend iets. Wel 
denk ik dat het in onze tijd, wanneer wij 
zelf rituelen schrijven en uitvoeren het 
van belang en van grote waarde is om 
na te denken over de intenties die we 
aan onze handelingen meegeven. 

Rituelen zijn mooi, maar ze moeten m.i. 
ook kloppend zijn met dat wat er in de 
natuur en op het land gebeurd. Niet 
voor niets zagen rituelen en cultische 
handelingen er voor onze voorouders 
generaties en generaties lang er min of 
meer hetzelfde uit, of kwamen ze neer 
op dezelfde kernwaarden.

Wanneer we in augustus bijvoorbeeld 
rituelen hebben, of samenkomen als 
(sub-)gemeenschap, hoe mooi is het 
dan om te zoeken naar wat er juist in 
die tijd past. 

In deze tijd van leven loert steeds 
het gevaar dat we vallen in ‘new 
invented traditions’, dat kan een keuze 
zijn natuurlijk, maar voor mensen die 
waarde hechten aan land en cyclus 
is het juist zoveel mooier om een stap 
verder te maken. Nieuw bedachte 
rituelen, bedoeld als eerbetoon aan 
oude cyclische momenten in het jaar, 
doen het gewoon niet altijd en riskeren 
de diepste laag niet te raken. De focus 
raakt versplinterd en het dreigt een 
zweverig, ontworteld iets te worden. 

Hoe gaaf zou het bijvoorbeeld zijn als 
op een groot evenement als Castlefest 
de oogst centraal in de rituelen zou 
staan en er gezamenlijk een grote 
‘Oude’ of ‘Korenmoeder’ zouden 
worden binnengehaald en geëerd. 
En hoe krachtig zou het zijn om termen 
als Lammas en Lughnasadh weer 
terug te pakken met benamingen die 
we vanuit onze eigen folkloristische 
overleveringen kennen; gewoon 
‘Oogstfeest’ en/of ‘Stoppelhaen’ 
bijvoorbeeld?
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Natuurlijk herken ik de valkuil wel, 
om elk jaar weer een ‘nieuw’ en nog 
‘spectaculairder’ ritueel te willen 
neerzetten. Het oog wil ook wat 
nietwaar? Echter meen ik nu te kunnen 
concluderen dat met dit streven naar 
de meest mooie ‘ervaring’ (we leven 
in een tijd van ervaringen toch?) we 
de essentie voorbijschieten. Juist het 
ieder jaar herhalen van dezelfde 
handelingen geeft betekenis, dat 
maakt het tot een bekend ritueel waar 
kracht en herkenning van uitstraalt. 
Zekerheid en troost zelfs in sommige 
gevallen.

Daarom wil ik je uitdagen om bij 
de invulling van te vormen rituelen 
je in te lezen in de gebruiken van 
onze voorouders, van de mensen 
die op ditzelfde land woonden als jij 
nu doet, en je te verbinden met de 
handelingen en zinnebeelden die 
eertijds ook zo belangrijk waren. Laten 
we een brug maken in de tijd en de 
draad weer oppakken waar hij door 
de modernisatie uit onze handen is 
geglipt. Niet meer met als hoogste 
doel voor de ultieme beleving te willen 
gaan, maar back to basic, dat zoveel 
meer diepgang te bieden heeft dan 
we wellicht aanvankelijk denken.

Opnieuw stevig wortelen in de grond 
waarop we leven, met de rituelen die 
daar sinds oudsher bij horen, dat is de 
boodschap die ik zelf, en tevens ook 
met het heidens initiatief Swesaz, wil 
uitdragen.

Geraadpleegde bronnen:
- Ons eigen volk in het feestelijk jaar, D.J. van 
der Ven, 1942
- Als de oogst wordt ingehaald, D.J. van der 
Ven, ca. 1935
- Van sint Margriet tot sint Katrien, A. van Gilst, 
2012
- Altgermanische Religionen Geschichte, J. de 
Vries, 1956
- Onze seizoenfeesten. Hun oorsprong en 
betekenis, J. Rasch, 1941
- De 12 manden van het jaar, uitgeverij het 
Spectrum, 1976
Afbeeldingen credits:
- Schilderij ‘Boerderij met korenschoven’ van 
Albert Torringa
- Eigen foto, Denemarken 2017
- ‘Der Alte’, naar Jarosch, rond 1939, uit het 
boek ‘Van Sint Margriet tot Sint Katrien’

Zomerse Mede maken

Missen jullie het ook zo? De 

festivals? Fijne muziek, warme 

sfeer, lekkere mede…? Ik speel 

niet denderend muziek, warm 

wordt het toch wel, maar 

aan een leuk en lekker mede 

recept kan ik je wel helpen!

Nog nooit zelf mede gemaakt? Het is 
eigenlijk niet eens zo heel moeilijk. Er 
zijn twee belangrijke dingen die je bij 
het maken van mede in je achterhoofd 
moet houden. Werk zo schoon mogelijk. 
In een omgeving waar gist zijn werk kan 
doen, kunnen bacteriën en schimmels 
dat ook. Die willen we niet in de mede. 
Ten tweede, mede en haast gaan niet 
samen. Neem je tijd voor het proces. 
Ga het niet haasten. Daar wordt het 
niet lekkerder van.

Voor deze zomerse mede heb ik 
een oude voorraad honing van een 
bevriende imker gebruikt. Supermarkt 
honing is ook goed. Het hoeft geen 
dure bijzondere honing te zijn, het 
grootste deel wordt door de gist toch 
omgezet in alcohol. Mijn eigen ervaring 
is dat als je het fijn vindt de mede na te 
zoeten, dat dat het perfecte moment 
voor een lekkere honing is. Die smaak 
blijft bewaard.

Okay. Los van een schone 
werkomgeving en geduld, wat heb je 
nog meer nodig? Ik ben bij dit recept 
uitgegaan van mijn 10 liter gistingsfles. 
Pas je hoeveelheden aan op hoe 
groot jij je portie gaat maken. Geen 
gistingsfles maar je wilt wel mede? 
Neem een 2 liter plastic melk fles. Maak 
deze wel heeeel goed schoon. Deel 
de onderstaande hoeveelheden dan 
door 5. Ik leg dit in een apart stukje 
verder uit.

Benodigdheden
Ingrediënten:

• 3,5 kilo honing

• 3 citroenen

• Gist

• Water

Andere benodigdheden:

• Grote pan

• Een glas

• Thermometer

• Trechter die op je fles past

• 10 liter gistingsfles

• Waterslot

Geen gistingsfles?

Nu kan ik mij voorstellen dat je geen 10 
liter gistingsfles, of een waterslot hebt 
liggen. Tip voor de beginner: Neem 
een 2 liter plastic fles melk (drink de 
melk op!). Maak deze goed schoon. 
Dit is je gistingsfles. In plaats van een 
waterdop neem je een ballon. Als alles 
in de fles zit, doe je niet de dop op de 
fles, maar de ballon. Prik een gaatje in 
de top van de ballon. Gist gaat heel 
veel koolzuurgas genereren. Dit moet je 
fles uit kunnen, zonder dat er viezigheid 
je fles in komt. De ballon vervult de rol 
van waterslot.

Over de gist

Idealiter neem je een mooie mede-
gist voor je mede. Mede gist kan vaak 
een iets hoger alcoholpercentage 
bereiken. De gist is ook voor een groot 
deel bepalend voor de smaak van je 
mede. Heb je geen mede-gist? Iets 
dat ik mij goed kan voorstellen. Andere 
gist werkt ook. Zelfs bakkersgist, want 
bakkersgist is in principe een restproduct 
van het bierbrouwen. Sommige gisten 
hebben iets van extra voeding nodig. 
Dat bereiken wij hier ook al doordat we 
er zo citroen in gaan doen.
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Aan de slag

We beginnen met de citroenen in 
parten te snijden en uit de schil te 
snijden. De schil geeft een bittere 
smaak af als je die mee in de fles doet, 
dat is zonde. Maak er stukjes van die 
door de hals van de fles passen. Leg dit 
apart en maak je werkplek weer mooi 
schoon.

Maak een zogeheten giststarter. Dit is 
in feite gewoon een beker met lauw 
water en wat honing waar je de gist 
vast in doet. Kijk goed naar je gist 
hoeveel je nodig hebt. Heb je een gist 
waar dit niet bij aangegeven staat? 
Gebruik dan 5 tot 8 gram gist. De gist 
vermenigvuldigt zich toch in de fles, je 
moet gewoon een goede start hebben. 
Let op, hier komt de thermometer voor 
het eerst om de hoek. Je vloeistof moet 
30 graden zijn. Iets koeler mag, warmer 
niet (dan gaat je gist dood). Zet de 
beker apart, die voegen we later toe.

De honing moet in de pan. Is de honing 
erg dik? Verwarm deze dan een beetje, 
maar nooit tot boven de 60 graden. 
Dat beschadigt de kwaliteit van je 
honing. Tip: Gebruik een pannenlikker 
om je potjes goed leeg te krijgen. Niet 
zelf uitlikken, dat is niet hygiënisch! Dat 
laten we aan Winnie de Pooh over.

Okay, honing is in de pan, voeg hier wat 
warm water aan toe (niet warmer dan 
60 graden!). De honing moet hier mooi 
in oplossen. Lekker roeren dus totdat 
het een mooi vloeibaar geheel is. Let 
je er wel op dat het zo nog allemaal 
in je fles past? Liever te weinig water 
gebruiken, de rest vullen we achteraf 
in de fles wel aan.

Okay, nu komt de thermometer er 
weer bij. Wacht tot de temperatuur 
tot 30 graden zakt (of warm het op tot 
het weer die temperatuur heeft). Dit 
activeert je gist lekker zo meteen. Giet 
je honingmengsel (voorzichtig) over 
in je gistingsfles. Dit noemen mede-
brouwers vaak de plakkerige fase, er 
gaat nog wel eens iets naast en dat 
plakt gigantisch. Alles in de fles? Giet 
ook je beker met giststarter er in en je 
citroenstukjes mogen er achteraan. waterslot

Als het goed is heb je nu nog een stuk 
ruimte in je fles over. Dit vullen we aan 
met water. Maar, wederom, let op de 
temperatuur van je water. Het is het 
makkelijkst om water in je pan te doen, 
te verwarmen of af laten koelen tot de 
juiste temperatuur en dit weer met het 
trechtertje in je gistingsfles te gieten. 
Houd wel wat ruimte over, want je 
mede gaat bovenin bubbelen en 
schuimen.

Dop erop!

Alles in de fles? Dop erop! Als je een 
waterslot hebt doe je een beetje water 
in je waterslot zodat je in feite een 
luchtdichte verbinding maakt waar 
alleen met druk lucht/gas in of uit kan. 
Maak je mede in de plastic fles? Doe 
dan nu de ballon er op en prik er een 
gaatje in. Dit is niet even effectief als een 
waterslot, maar omdat je zo meteen 
druk in de fles krijgt is de kans dat er 
viezigheid in de fles komt nog steeds 
minimaal. Daarbij is het ontzettend 
leuk om de ballon opgeblazen te zien 
worden.

Wachten op bubbels

Okay, nu komt het belangrijke 
ingrediënt nummer twee er aan. 
Geduld hebben. Je gist moet aan 
de slag gaan en de suikers in de 
honing om gaan zetten in alcohol en 
koolzuurgas. Dat koolzuurgas gaat er 
via je waterslot uit, die gaat bubbelen. 
Eerst heel langzaam, en dan steeds 
harder en sneller. In de eerste paar uur 
kan het lijken alsof je fles de verkeerde 
kant op bubbelt. Dit komt door het 
afkoelen van je mede waardoor er 
wat onderdruk in de fles ontstaat. Dat 
wordt vanzelf weer goed gemaakt 
zodra je gist actief wordt. 

Eerste keer overgieten

Je moet je mede als het bijna uit gegist 
is een keer overgieten. Hoe weet je 
dat het bijna is uit gegist? Je hebt 
nog maar ongeveer twee bubbeltjes 
per minuut. Of je ballon hangt slap. 
Terug in een grote pan (of 2), in een 
heel schone emmer, of een reserve 
gistingsfles. Gebruik iets als een doek 
om de mede te filteren. Zo blijven je 

stukken citroen er uit, maar ook een 
deel van de zwevende deeltjes. In de 
bodem van de fles zal een flinke laag 
oud gist zitten, dit hoef je niet over 
te gieten, dat moeten we gewoon 
schoon maken.

Alles overgegoten? Dan maak je je 
gistingsfles weer helemaal schoon 
en kan je alles terug in de gistingsfles 
gieten. Filter gerust nog een keer. 

Waterslot weer terug, vaak krijg je nu 
een herleving van je gist en gaat hij 
weer even flink bubbelen. Wacht tot 
de fles stopt met bubbelen, het zal nu 
ook steeds helderder worden. 

Proeven

Als je waterslot helemaal gestopt is met 
bubbelen kan je proeven. Tip, drink 
met een rietje een beetje uit de fles. 
Niet zoet genoeg? Verdun wat lekkere 
honing en giet dat bij in de fles. Pas 
op, je mede kan nu weer opnieuw een 
beetje gaan gisten. Zet je waterslot er 
weer op en wacht indien nodig tot het 
bubbelen weer is gestopt.

Genieten

Is het lekker? En uit gebubbeld? Dan 
kan je het nu over gaan gieten in leuke 
flesjes. Dop er op of kurk er in, wel goed 
luchtdicht!

Sláinte!
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Hoodoo (en een beetje Santeria) 
en vuur.

Vuur is een belangrijk element in Hoodoo, eigenlijk één van de 
belangrijkste. Het vuur was een belangrijk onderdeel van overleven, het warm 
houden van de mens en het weghouden van de wilde dieren, maar ook om 
eten  te maken op een knisperend open vuur. Hoodoo is ook een overleving 
volksmagie dat daar op gebaseerd is, overleven en het leven iets makkelijker 

maken. Vuur wordt ook met passie gelinkt en romantiek maar ook gezelligheid. 
Ik herinner me de vuren in ‘t najaar waar we marshmallows aan het roosteren 
waren met de buurt en verhalen vertelde over wat onze voorouders deden. 

Mijn buurvrouw vertelde hoe haar 
grootouders veel wisten over vuur maar 

ook de kruiden die het vuurelement 
bevatten zoals kaneel en rozemarijn 

waar ze eten mee bereidde voor hun 
bazen.

Nu is dat onderwerp weer terug. Er 
is aandacht voor de slavernij en de 
onderdrukking van een ander ras. 
Waarom zeg ik geen kleur ? Omdat ik 
vind dat geen  mens onderdrukt zou 
moeten worden en ik geen statement wil 
maken, maar het wil hebben over een 
volksmagie die meegenomen is uit Afrika 
en zo verder gevormd is in de USA. 

Het valt soms helemaal niet op dat er 
magie wordt beoefend of een religie 
waar magie in voorkomt. Als je in huis 
op een tafeltje wat keramieken beeldjes 
ziet staan en er staat een glas water bij, 
een kopje koffie en misschien een sigaar 
of een stukje rood koord met een knoop 
erin: “niet aankomen! Dat is het altaar.” 
Ik had een keer iemand op bezoek en 
mijn waarschuwing was niet voor niets. Er 
was inderdaad zo’n tafeltje en ik kon nog 
net voorkomen dat een Nederlander 
uit het gezelschap het koffiekopje ging 
afwassen en bijna een aanvaring kreeg 
met de bewoners. Eigenlijk valt het niet 
eens op en ook in de oude tijden was 
men juist niet bezig met alles uitstallen 
en dat men kon zien wat men deed. 
Kaarswerk werd in het geheim gedaan 
vaak in afgelegen schuurtjes waar een 
“Mama” haar spells deed en gebruik 
maakte van kruiden en allerlei items wat 
me brengt bij kaarsmagie wat toch een 
belangrijk onderdeel is van Hoodoo. 

Velen kennen  wel het kaarsmagie en 
zullen het op ieder zijn of haar manier 
beoefenen. IK zelf gebruik elementen 
vanuit Santeria en Voodoo en één van 
mijn voornaamste Orisha is Oya, een 
strijder vrouw met vuur in zich en regeert 
over de kerkhoven. Ze wordt geassocieerd 
met Brigitte uit Haïti. Ze regeert met 
heftige stormen en bliksem. Als ik wil dat 
iets weg gaat, letterlijk wegvaagt; vraag 
ik haar om met haar kracht het echt 
weg te laten gaan, haar bliksem het te 
vernietigen of haar bliksem het te laten 
branden. Maar ook als ik loop over het 
kerkhof waar ik graag loop en gewoon 
zo’n dag heb dat mijn hoofd vol is, vraag 
ik haar om het mee te nemen met haar 
en vraag haar mijn gedachten weg te 
nemen. Ik heb het een keer gehad dat 
ik bij het graf van mijn vader liep en zo’n 
dag had van ‘het zal me allemaal wel’. 
Opeens een vlaag wind die net zo snel 
ging liggen als dat deze  kwam. Mijn 
dochter zei heel verbaasd ‘wat was dat 
opeens?’. Ik zei heel droog: ‘dat is Oya.’

Maar wat kan je zelf doen met vuur en 
vuurkracht, zo noem ik het maar.

Maak een mooi kampvuur en leg daar 
kruiden in. Wat ik vaak doe is in mijn 
buiten open haard een kaars branden 
met kruiden erom heen die passen bij 
het doel dat ik graag wil. Maar ook een 
rooster met smeulend vuur en daarop 
kruiden zodat het naar de spirit world 
gaat terwijl ik mijn “gebeden” op zeg en 
voor 1 een kaars aan doen.

Een vuurkorf met hout en kruiden waar ik 
mijn brief aan mijn goden, Orisha en spirits 
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doe waar ik opschrijf wat ik graag zou willen, 
waar ik hulp bij nodig heb en waar ik last van 
heb en of het vuur het kan transformeren, 
het kan vervormen naar iets wat beter bij mij 
past zoals vuur metaal ook kan smelten .

Een kaars voor de Liefde, het past bij 
de Summer nights…

Voor Liefde pak je een rode kaars dat 
vuur in zich heeft, roze voor harmonie en 
vriendschap. 

Nodig:

• 1 roze of rode kaars

• Roosblaadjes en kaneel 

• 1 fles olijfolie (extra vergine) of kokos olie 

Neem de kaars en plaats deze  voor je op 
de tafel. Reinig deze met Florida Water. 
Neem de olijfolie en wrijf de kaars ermee in, 
begin in het midden en werk naar boven, 
dan van het midden en naar beneden, naar 
de onderkant van de kaars. Terwijl je zo de 
kaars reinigt met de olie, laad je deze  op 
door ondertussen je doel te visualiseren. Als 
je hiermee klaar bent pak je een mes en kerf 
je een wens in de kaars. Leg je intentie goed 
vast, wees duidelijk wat je wilt bereiken. 
Zet de kaars in een standaard en leg er 
roosblaadjes omheen en bestrooi je bord 
met kaneel, dat versterkt.

Hierna steek je de kaars aan en concentreer 
je je op je wens of doel, tot de kaars is 
opgebrand (hoeft niet in 1 keer).

De maan

Bij het uitoefenen van rituelen en bezweringen 
speelt astrologie ook een rol. Zo zijn maandag 
(maan), dinsdag (mars) en vrijdag (Venus) 
de meest geschikte dagen.

Wil je (meer) liefde in je leven brengen, de 
liefde versterken of een minnaar of minnares 
aantrekken, dan kan je dat het beste doen 
bij wassende maan.

Wil je problemen in een relatie oplossen 
of verwijdering of obstakels die je liefde 
in de weg staan laten verdwijnen dan is 
afnemende maan de meest geschikte 
periode.

Liefdeslotion

• 125 ml olijfolie

• 2 druppels kaneel olie

• 5 druppels patchouli olie

• 4 druppels rozenolie

• 7 druppels sandalwood olie

Meng de ingrediënten en gebruik 
dit op voorwerpen of op jezelf om je 
aantrekkingskracht te vergroten.

Liefdeslotion extra sterk

• 125 ml olijfolie

• 15 druppels anjer olie

• 13 druppels citronella olie

• 25 druppels sinaasappel olie

• 10 druppels roze geranium olie

geraniumolie kan gedeeltelijk door 
rozenolie vervangen worden.

Meng de ingrediënten en wrijf er kaarsen, 
voorwerpen en/of jezelf ermee in.

Note: Wees altijd zuiver in je werk. Het 
werken met rituelen die liefde beïnvloeden 
of vriendschappen zijn altijd een lastige. 
Want wil diegene dat wel. Ik formuleer 
vaak; ‘stuur de man of vrouw die geschikt is 
voor….die lief is voor…die respect toont…
die past in mijn manier van leven en geeft 
mij passie en vuur.’

Zo schrijvend moet ik denken aan de warme 
nachten in USA en Italië waar ik woonde. Er 
waren van die magische momenten waar 
honderden vuurvliegjes vlogen terwijl ik 
genoot van mijn avondeten. De eerste keer 
dat we dat zagen waren we zo verbaasd 
want in Nederland is dat bijna niet te zien. 
De pracht van zo’n insect  die een lichtje 
in zich draagt en het duister verlicht en je 
mee neemt in een wereld vol magie. 

I miss it still.

Vic 

Illustratie door Roel Nijland

Victoria Manzon
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Obsidiaan

Obsidiaan is vulkanisch glas. Eigenlijk is het geen mineraal, 
maar een gesteente. Dat verraadt een hoop over de manier 

waarop het gevormd is. Obsidiaan ontstaat doordat gesmolten 
gesteente uit een vulkaan onder de juiste omstandigheden en 

met de juiste samenstelling heel snel stolt. 

Om vulkanisch glas te kunnen vormen 
moeten de omstandigheden zo zijn dat 
er weinig water en veel silica in de lava 
zit en moet de lava erg snel kunnen 
afkoelen. Als deze omstandigheden 
anders zijn, ontstaan geheel andere 
gesteentes. Ook moet er zoals gezegd 
voldoende kiezelzuur (silica) in de lava 
aanwezig zijn, wat vaak inhoudt dat 
het stroperige lava is. De chemische 
formule is SiO2 met mangaan, ijzer, 
magnesium, afhankelijk van de 
bestanddelen van de lava. SiO2 is ook 
de chemische formule van kwarts, 
obsidiaan bestaat grotendeels uit 
silica. Het is minder hard dan kwarts, 
hardheid 5-6. Het is amorf, heeft dus 
geen kristalstelsel omdat het zo snel 
afgekoeld is en kan geen kristallen 
vormen. 

Marjolein Heurman

Obsidiaan is metastabiel. Dat wil 
zeggen dat na verloop van tijd het 
vervalt tot een andere vorm en dus 
geen obsidiaan meer is. Dat is ook de 
reden dat er geen hele oude obsidiaan 
bestaat, terwijl er in het vroege bestaan 
van de aarde juist veel vulkanisme was. 

Obsidiaan is meestal zwart of heel 
donker bruin-groen. Maar er bestaan 
meerdere soorten obsidiaan. 
Regenboogobsidiaan heeft een heel 
mooi gestreept kleurenspel als het 
geslepen is. Mahonieobsidiaan is oranje 
met zwart. Sneeuwvlokobsidiaan 
heeft witte vlekjes van christobaliet. 
Ook Apachetranen zijn obsidiaan. 
Obsidiaan is op veel plekken te 
vinden. In Europa onder andere in 
Portugal, IJsland en Griekenland. Hier 
in Nederland komt geen obsidiaan 
voor. Maar je vindt hier wel glasachtig 
materiaal, onder andere op het strand. 

Illustratie door Roel Nijland
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Dit is nagenoeg altijd industrieel afval, 
slak noemen we dat. De hoogovens 
in IJmuiden produceerden vroeger als 
afval een soort groen glasachtig spul 
dat aanspoelde op de stranden. Ook 
als ergens mijnen of metaalindustrie is 
kun je glasachtige slakken verwachten. 
Meestal zijn deze ‘slakken’ te 
herkennen aan piepkleine gaatjes of 
bubbeltjes, dit verraadt dat het geen 
obsidiaan is. Herinneren jullie je nog die 
grote vulkaanuitbarsting in IJsland een 
aantal jaren geleden die zelfs het hele 
vliegverkeer hier een aantal dagen stil 
heeft gelegd? Door die uitbarsting zijn er 
microscopisch kleine stukjes obsidiaan 
in de atmosfeer terecht gekomen die 
onder meer tot in Schotland op de 
bodem zijn terug gevonden. Maar 
microscopisch klein, dus geen stukjes 
die zo voor het oprapen liggen. 

Helaas wordt obsidiaan veel 
nagemaakt. Tegenwoordig wordt glas 
in allerlei kleuren verkocht als Andara 
Obsidiaan of allerlei andere mooie 
namen. Andara obsidiaan is gewoon 
gekleurd glas. Helderblauwe, groene, 
gele, paarse, rode etc. obsidiaan 
bestaat niet op deze manier en in deze 
verschijningsvorm. In de prehistorie was 
obsidiaan een geliefd materiaal om 
messen en pijlpunten van de maken. 
Het splijt met bijzonder scherpe randen, 
dus was bij uitstek geschikt voor mooie 
scherpe pijlpuntjes. Het oudste gebruik 

van deze steen komt uit het Acheulien, 
700.000 jaar geleden. Tegenwoordig is 
obsidiaan trouwens nog steeds geliefd 
als materiaal voor messen, goed 
bewerkt is het vlijmscherp. In Europa 
zijn slechts op een paar plekken in 
Oost Europa , waaronder Polen, 
Hongarije en Slowakije, pijlpuntjes 
van obsidiaan gevonden. De ogen 

van de grote beelden op Paaseiland 
waren waarschijnlijk ook van obsidiaan 
gemaakt.

De eerste beschrijving van obsidiaan 
kwam van Plinius, die het Lapis 
obsidianus noemde, naar de Romein 
die het ontdekte, genaamd Obsidius. 

Bij de Azteken en de Maya’s was 
obsidiaan erg populair. Op bijna iedere 
Midden-Amerikaanse archeologische 
site, ook van de voorlopers van de 
Maya’s en Azteken, is obsidiaan 
gevonden. Ze gebruikten het in veel 
van hun wapens, waaronder de 
‘Macuahuitl’, een houten zwaard met 
uitsteeksels van obsidiaan. Zo’n zwaard 
was scherp genoeg om een mens of 
dier te onthoofden. Gelukkig was het 
meestal alleen een ritueel voorwerp 
en pas in de laatste periode van deze 
beschavingen om ook echt mee 
te vechten. Obsidiaan voorwerpen 
waren belangrijke grafgiften, ze 
beschouwden obsidiaan als bloed 
van de aarde. De verhalen over 
grote obsidiaan messen waarmee 
het hart uit het menselijk offer werd 
gesneden zijn vooral voortgekomen 
uit geromantiseerde schilderijen uit het 
verleden. Er is geen bewijs dat voor dit 
ritueel ook daadwerkelijk obsidiaan 
gebruikt werd.

De Azteekse god Tezcatlipoca had als linkervoet een spiegel van obsidiaan. Ook 
had hij zo’n spiegel in zijn achterhoofd. De naam Tezcatlipoca betekent ook 
‘rokende spiegel’. Hij was de god van de nacht, kou en oorlog. Hij was schepper 
en vernietiger en bracht ellende op de wereld. Hij vertegenwoordigde de duistere 
zon en werd geassocieerd met geesten en demonen. Priesters van deze god 
schilderden zich zwart. De eerste Europeanen die deze rituelen aanschouwden 
vergeleken hem met Lucifer. Met zijn obsidiaan spiegel waar rook uit kwam kon 
hij in de toekomst kijken. Ook kon hij in de harten van mensen kijken en ze met 
deze spiegel doden. 

De Engelse magiër John Dee had ook een obsidiaan spiegel in bezit. Deze is eind 
jaren ‘20 van de 16e eeuw uit Mexico meegebracht. Hij gebruikte de spiegel om 
in contact te komen met engelen en zo boodschappen van hen te ontvangen. 
Deze spiegel is bewaard gebleven en ligt samen met een deel van zijn andere 
magische objecten in het British Museum tentoongesteld. 

Lianne de Munck / Martin Bosman
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Raymond Brettschneider

Normaal hoor je vooral geschuur 
en gezaag uit de werkplaats (lees, 
werkplek in de achtertuin) komen. Maar 
soms moet je je als wandmaker ook 
eens bezig houden met andere zaken. 
Dingen waar je gewoon helemaal niet 
bij stil staat. Ik vertel over twee dingen 
waar wij de afgelopen tijd heel druk 
mee zijn geweest, en daarna, als kers 
op de taart, neem ik je mee op een 
ontdekkingsreis om je eigen wand te 
maken!

Doosjes
Zo zaten wij al langere tijd met de 
uitdaging waar we zo’n wand nu in 
stoppen en bewaren. Je kunt geen 
doosje vinden dat mooie maten voor 
een wand heeft. Meneer Ollivander 
zal wel een leger huiselfen hebben om 
dat te regelen, maar wij kwamen toch 
echt uit op ouderwets handwerk. Dat 
was nog een hele puzzel.

Wat voor materiaal gaan we 
gebruiken? Hoe moet de afwerking er 
uit zien? Welke maten hanteren we? 
Voor elk doosje een eigen maat, of één 
standaard maat met hier en daar een 
uitzondering? Geen wand is tenslotte 
hetzelfde.

Uiteindelijk hebben we letterlijk een 
doosje zelf gebouwd. Elk vlak los 
gesneden uit een stuk karton en 
met schilders tape in elkaar gezet, 
zodat er makkelijk wat losgehaald en 

aangepast kon worden. Beetje langer, 
beetje lager. Deksel net een beetje 
anders, zodat je hem er makkelijk af 
kan pakken. En uiteindelijk stond daar 
dan ‘het’ doosje. Het zag er niet uit, 
maar bijna elke wand paste er in, het 
voelde aangenaam, stevig.

Volgende uitdaging was om hem 
er ook geweldig uit te laten zien. En, 
wat wij dan heel belangrijk vinden, 
het liefst zo eco-vriendelijk mogelijk. 
Het bouwmateriaal krijgen we vanuit 
gerecyclede dozen, het papier is 
ongebleekt kraft papier (lekker sterk en 
het ziet er uit als gewoon karton) en de 
tape is een eco-kraft tape. Papieren 
tape van gerecycled papier en een 
lijm laag van natuurlijk rubber.

Dan nog een mooi binnenkantje er in, 
een beetje voering, een laagje fluweel. 
Wow, dat is toch opeens best een 
heel kunstwerkje geworden. Wand-
waardig! Nu nog 70 er bij maken.

Website
Ook de website moest er flink aan 
geloven. Zo is er op de site net een 
‘Book of Woods’ toegevoegd. Een 
flink naslagwerk met (magische) 
achtergronden van heel veel 
houtsoorten. Voor onszelf handig om 
beter ons eigen werkmateriaal te 
begrijpen, maar voor ieder die zelf 
een wand wil maken ook erg leuk 
om iets meer te weten te komen over 
het materiaal waar je mee wilt gaan 
werken.

Daarnaast moesten alle wands die we 
hebben gemaakt anders ingedeeld 
worden. Je weet wel hoe dat gaat, 
het is net zoiets als met de seizoenen 
je huis anders inrichten. Alle wands 
zijn nu ingedeeld in vijf klassen, van 
Novice tot Master. Dat houdt het lekker 
overzichtelijk.

Zelf een wand maken
De allerfijnste wand, is een wand die 
je helemaal zelf hebt gemaakt. Nu 
kan of lukt niet iedereen dat en daar 
springen wij als wandmakers er graag 
in, maar ik wil jullie ook meenemen op 
een ontdekkingsreis in het maken van 
je eigen wand!

Wat is een wand ook alweer?
Allereerst nog even, heel kort, wat 
een wand nu eigenlijk is en doet. Een 
wand is een magisch hulpmiddel, iets 
voor in je magische gereedschapskist 
zeg maar. Net zoals een dolk, een 
cup of een flesje zout. Een wand helpt 
je energie te geleiden en te richten. 
Jij levert de energie, de magie, de 
intentie en samen met je wand stuur 
je deze in de gewenste richting of 
vorm. Een wand kun je bijvoorbeeld 
voor het trekken van een magische 
cirkel, of het sturen van een intentie 
in een bepaalde richting of naar een 
bepaald voorwerp.

Ontdekkingsreis
Oké, nu de ontdekkingsreis. Wat voor 
wand past bij jou? Dit vraagt om 
een stukje soul-searching. Wat voor 

persoonlijkheid heb je? Wat voor hout 
en wat voor symboliek zou daar bij 
passen? Een stoere krachtige tovenaar 
vindt waarschijnlijk een goede klik met 
een eik. Maar een heks die staat voor 
gerechtigheid zal eerder een klik met 
een lindeboom vinden. Niet geheel 
onbelangrijk hierin is natuurlijk ook welk 
hout je überhaupt zou kunnen vinden 
of krijgen in je omgeving.

Zelf ga ik graag op pad in een gebied 
met veel bomen en dan laat ik mij 
op mijn gevoel leiden naar gevallen 
hout dat fijn aanvoelt. Ik haal liever 
geen hout van een boom, maar de 
meningen zijn er over verdeeld of dat 
wel of niet kan. Doe je dit wel, vraag 
het dan in ieder geval aan de boom 
en laat bijvoorbeeld een klein offer 
achter voor de boom.

Hoe gaat je wand er uit zien?
Wow! Je hebt je hout gevonden! Wat 
goed! Dat is het eerste deel van de 
magie in het maken van een wand. 
In het stuk hout dat je hebt zit, geloof 
het of niet, jouw wand verstopt. Je 
moet hem er alleen nog uithalen. Nu 
kom je voor keuzes te staan die met 
de vormgeving van doen hebben. 
Hoe lang wil je je wand bijvoorbeeld 
hebben? Zelf maken wij vaak wands 
van rond de 30 centimeter. Een andere 
maatstaf is bijvoorbeeld om je wand 
de lengte van je eigen onderarm te 
geven. 

Moet je wand robuust, of juist heel 
verfijnd worden? Het nadenken 
hierover en het maken van bewuste 
keuzes is het tweede deel van de 
magie. Magie is een intentie, het heel 
bewust omgaan met hoe je je wand 
wilt maken is een enorme uitstraling 
van intentie. Houdt je wandhout vast, 
draai het alle kanten op, leg het op 
allerlei manier in je hand. Je voedt 

Wandmaker’s Workshop
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de verstopte wand met intentie, met 
magie.

Maak je wand
Oké, nu komt het lastigste deel, je 
moet je wand uit het hout halen. Je 
moet je intentie waarmaken (hoor je 
hoe dit precies klinkt als het bedrijven 
van magie?).

Dat kan je doen met een mes 
(wees wel voorzichtig!), een Dremel, 
schuurpapier, vijl. Het maakt niet uit. 
Werk met aandacht en niet gehaast. 
Het maken is een ‘mindful’ proces. Elke 
snede die je maakt, elke haal met vijl, 
zo zacht en glas als je het hout schuurt, 
het draagt allemaal bij aan het tot 
stand komen van jouw wand. Wees je 
van elke stap bewust.

MAAR… wees niet teleurgesteld als 
wat jij in je hoofd hebt niet exact is 
wat er uit het hout komt. Je krijgt nu 
namelijk te maken met het samenspel 
met het hout. Jouw wand kan wel een 
heel eigen idee hebben over hoe hij 
of zij er uit moet komen. Gaandeweg 
moeten jullie hierin een compromis zien 
te vinden. Het ene stuk hout zal zich 
gewillig en gemakkelijk precies laten 
vormen naar wat je in gedachten had, 
het andere stuk hout verzet zich met 
tak en blad tegen elke poging om het 
te vormen. Luister naar je hout, wees 
niet bang om tot een nieuw plan te 
komen en werk dan gewoon verder. 
‘The Wand chooses the Wizard’ is niet 
een geheel toevallige uitdrukking. Jullie 
moeten het samen eens worden. Het is 
mij ook gebeurd dat ik te krampachtig 
mijn wil probeerde door te drijven en 
de wand die ik aan het maken was 
versplinterde gewoon. We werden 
het blijkbaar niet eens. En soms begin 
ik met een heel simpel idee, en dan 
neemt de creativiteit een vlucht en 
ontstaat er een prachtwerkje. Het kan 
allemaal, laat het gebeuren.

Versieren

Okay, het versieren van je wand is 
volledig optioneel. Ben je happy 
met je wand zoals hij nu is? Lekker zo 
laten! Maar je kan overwegen of je er 
versierselen op wilt aanbrengen. Je 
kan bijvoorbeeld een steen of kristal 
op het handvat zetten, dit wordt dan 
vaak gezien als het reservoir van de 
wand, waar je de energie in bewaard. 
Maar, je kan er ook bepaalde kleuren 
lintje aan hangen of om heen binden. 
Kleuren of stoffen die voor jou een 
bepaalde betekenis hebben. Je kunt 
ook je wand in een bepaalde kleur 
verven, of juist in heel veel kleuren. Ook 
hier is het weer een kwestie van goed 
in je gevoel graven naar wat bij jou en 
je wand past.

Hij is af! En nu?
Als je wand af is kun je vaak bepaalde 
sterke emoties voelen. Enorme 
blijdschap met je eindresultaat, trots 
op je prestatie. Maar soms kan het ook 
zo’n intensief proces zijn geweest dat je 
even helemaal op bent. Volg je gevoel 
in wat je nodig hebt.

Ga de komende tijd lekker aan de slag 
met je wand. Al houdt je hem alleen 
maar elke dag een tijdje vast. De wand 
moet een natuurlijk onderdeel van jou 
worden. Leer elkaar kennen. Des te 
beter jullie band wordt, des te fijner de 
wand is om mee te werken.

En, je hoeft het ook niet bij één wand 
te houden. Je gebruikt ook niet 
voor elke schroef eenzelfde soort 
schroevendraaier. Je kunt wands voor 
verschillende doeleinden hebben. 
Een wand die geweldig voelt voor 
bescherming, kan wel eens heel veel 
moeite met het aanvoelen van de 
toekomst hebben. Sta er dus voor open 
om meerdere wands tot je beschikking 
te hebben.

Maak een wand met 
kinderen!

Er is ook een leuke manier om met 
kinderen een wand te maken. Zo 
deden wij dit vroeger ook. Het is heel 
simpel. Je neemt stokjes zoals je die 
van de chinees krijgt (ook gewoon los 
in een pakje te kopen bij een toko). 
Liefst schoon, uiteraard.

Gebruik een lijmpistool om allerlei 
grillige vormen op de wand aan te 
brengen. Hier kun je heel creatiewf 
in worden. Je kunt ook allerlei dingen 
zoals schelpjes en kraaltjes vast lijmen.

Ga hierna met verf over de wand heen, 
je ziet niets meer van de lijm. Geef het 
een mooie natuurlijke uitstraling, of ga 
helemaal los en maak een regenboog 
wand!
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Ik ben vrij skeptisch en niet snel over te 
halen in zoetsappig zweefgedoe omdat 
ik iets wil ervaren of daadwerkelijk wil 
zien voor ik mij ergens in stort. Ik liet mij 
meevoeren want ik was natuurlijk ook 
erg nieuwsgierig.

Hij was reikimaster en introduceerde 
mij in de Usuï. Ik kreeg de inwijding in 
de eerste graad van hem, want ja, ik 
was zijn vriendinnetje. Nu wist ik wel van 
het bestaan van deze geneeskunde, 
maar geloofde er nou niet bepaald 
in. Wel stond ik er voor open. Immers, 
ik kreeg de kans om het te ervaren en 
dus waarom niet?

Toen ik mijn eerste inwijding had 
gehad ben ik er over gaan lezen, mij 
erin gaan verdiepen. Langzaam maar 
zeker voelde ik hoe het nu eigenlijk 
werkte met energie en leerde over hoe 
je ermee kon werken en dat er talloze 
soorten energie beschikbaar waren om 
mee te werken en anderen te helpen. 
Zo kwam ik al snel bij de Witte Draak 
inwijding.

Nu ben ik al, zolang ik weet, helemaal 
weg van draken. Bij de Efteling stond ik 
als 3-jarige de draak al aan te sporen 
om zijn schat maar goed te bewaken.
Het was dus geen nadenkertje of 
ik deze inwijding wilde. Ik was wel 
skeptisch. 

Deze inwijding werd mij op afstand 
gegeven, een beetje vreemd vond 
ik, maar ik had de bijlage van deze 
inwijding gelezen, wat het inhield, wat 
je ermee kon doen,  enzovoorts. Ik ging 
er dus volledig voor. “Ik merk het wel” 
was mijn gedachte.

Ik ben er serieus mee, skeptisch, maar 
open minded. Ik ging s’avonds laat 
relaxed in bed liggen, mij concentrerend 
op niks. En dacht, oké laat maar 
komen dan. Ik vroeg dat ik de inwijding 
van de witte draak graag wilde 

ontvangen van (naam van degene 
die de inwijding deed) en haalde diep 
adem. Ik voelde mij een beetje stom, 
diep van binnen een beetje giegelig, 
maar toen voelde ik ineens een warme 
gloed van mijn rechterarm over mijn 
borst heen glijden. Ik schrok, ik dacht, 
“oh wow er gebeurt echt iets!” Nu 
had ik er wel veel over gelezen en 
gesproken met mijn toenmalige vriend, 
dus ik dacht, kalm blijven, laat maar 
gebeuren.  Ik herinner me nog goed 
hoe ik tintels en prikjes voelde. Prikjes 
in mijn vingers, later in mijn voet en 
zelfs in mijn hoofd. Alsof iemand me 
met een naaldje prikte. De golvende 
warmte die door mijn lichaam ruisde 
gaf me een enigszins geborgen gevoel 
vreemd genoeg. Je voelt gewoon 
dat je geimpregneerd wordt met een 
“energie”. Na de inwijding, waarvan 
ik voelde dat hij klaar was, heb ik op 
advies een flinke teug water genomen 
om de energie zijn ding te laten doen 
en ben gaan slapen. 

De volgende morgen was ik wel een 
beetje... zwaarder voelde het. Ik was 
verbaasd en mijn skeptisch inzicht was 
wel ingetoomd. Ik ben meteen gaan 
oefenen om te leren werken met deze 
energie en deze is heel powerfull! Ik 
visualiseer me graag dat als ik deze 
energie laat stromen dat er een heuse 
witte draak om mij heen vliegt en 
zo de energie in werking stelt. Als ik 
iemand een witte draakhealing geef, 
visualiseer ik het zelfde maar dan met 
de persoon in kwestie voor mij waar de 
witte draak om ons heen vliegt.

Ik heb een paar zeer zware 
behandelingen gegeven, degene 
die ik regelmatig behandel voelt 
tintelingen als ik de witte draak gebruik 
en niet als ik de pure usuïreiki gebruik.

Illustratie door Atelier Dornroschen

Ik liet mij meevoeren want 
ik was natuurlijk ook erg 

nieuwsgierig.Column Stefanie Saorsa

SSoms neemt je leven een verrassende wending.

In April 2019 Stond er voor mij één klaar die mijn leven in snel tempo veranderde. 
Ik leerde toen een vrij spiritueel type kennen waar ik verkering mee kreeg. Hij 
vertelde me dat er meer in mij zat, maar dat “vergeten” was.



 Eik-en-Blad #6 Vuur  

44 45

Na een aantal inwijdingen gehad te 
hebben, (ik heb er inmiddels 16) kwam 
ik bij de inwijding Drakenlicht. Deze 
sprak mij natuurlijk meteen enorm aan.
De inwijding was ook zeer powerfull 
en totaal anders dan wat ik gewend 
was. Alsof ik in een soort draaikolk van 
energie werd gezet. Heel bijzonder.

Ik draag deze energie nu met mij mee 
en ik voel me stabieler als het ware in 
mijzelf. Deze Drakenlichtenergie helpt 
om de dualiteit en overgang in de 
dimensies te versoepelen, bijvoorbeeld 
in astrale projectie/reizen, meditatie en 
dergelijke. Het geeft je moed en kracht 
in alles wat je doet en is voor altijd bij je.

De witte draak gebruik ik regelmatig, 
en merk meteen de kracht van deze 
energie zijn werk doen. Ruimtes 
zuiveren, je eigen energie zuiveren 
en in balans brengen en ook dat 
van anderen. Voorwerpen, dieren, 
planten, je auto; je kan het zo gek niet 
bedenken.

Immers, energie is alles en overal...

Stefanie Saorsa S.G

In het dorp Hensfield, in het noorden van 
Engeland, of het zuiden van Schotland, daar 
wordt nog steeds over getwist, kent men 
Agnes als een lief oud bejaard dametje dat 
nog verrassend actief is, en erg gek is op een 
jenevertje. 

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

Wat de goede, brave, burgerlijke en vooral 
niet magische inwoners van Hensfield niet 
weten is dat Agnes een heel bijzondere dame 
is. Haar wandelstok doet dubbel dienst, als 
bezem, om op te vliegen. Haar kassen staan 
vol onbekende magische planten. Agnes is de 
enige heks in het dorp. Vergeef haar alsjeblieft 
dat ze terug valt in het Engels, ze is een oude 
dame en ze doet haar best. Maar haar vertaal 
spreuken laten haar op deze leeftijd soms even 
in de steek.

Dear Eik-en-Blad readers,

Wat een plezier heb ik er afgelopen keer aan 
beleefd om te horen dat ik in Nederland nu niet 
alleen in de magische periodicals te lezen was, 
maar ook in Eik-en-Blad. Dat ik op mijn leeftijd 
nog eens bij zoveel mensen even de aandacht 
mag grijpen, fabulous!

Speciaal voor jullie wil ik het deze keer niet over 
zulke gewone magische dingen als mandrakes 
of gillyweed hebben, maar iets dat voor jullie 
ook echt praktisch is en zo een mooie overlap 
kent met onze magische wereld. Het is net 
Litha geweest en dit is een prachtige tijd om 
een beschermende kruidenwis te maken voor 
in huis. Als je er over beschikt kan je er natuurlijk 
een paar heel mooie magische herbs en 
planten in schikken, maar ik begrijp dat dat 
voor jullie lastig kan zijn. Dus ik geef ook een 
paar mondaine oplossingen er bij.

Allereerst, wat is een kruidenwis? Een kruidenwis 
maak je voor protection. Voor jezelf, je huis 
en je familie. Het beschermt tegen onheil als 
vuur, blikseminslag en bad energy die jouw 
kant op komt. Rond de zomerzonnewende zijn 
alle planten op hun krachtigst, hun magische 
invloeden het meest potent. Een goede 
kruidenwis gaat een heel jaar mee en kan je 
in je Litha-fire het jaar daarop offeren. Hoewel 

je wel moet uitkijken wat voor kruiden je erin 
hebt. Ik heb een keer fire-weed er in gedaan, 
wat een steekvlam van 5 feet gaf toen ik de wis 
in het vuur gooide en mijn permanentje voor 
een goede twee maanden een stuk minder 
permanent maakte. Remember your herbs!

Hoe maak je een kruidenwis? In een kruidenwis 
stop je allerlei kruiden uit je eigen omgeving 
die een band hebben met vuur, de zon, de 
kracht van de zomer. Denk aan sunflowers, 
goudsbloem, rosemary, margrietjes en Sint. 
Janskruid. Maar ook bladeren van bomen zoals 
de walnoot of hazelnoot zijn heel krachtig. Niet 
alleen beschermend maar ook heel mooi is 
een takje lila’s in je kruidenwis. Een paar takjes 
lavendel geeft rust en vrede in huis. Verdiep 
je in wat jij denkt dat bij jou in huis nodig is en 
verwerk dat in je kruidenwis.

Granen doen het ook heel mooi, die staan voor 
vruchtbaarheid en welvaart. Klaver is ook een 
krachtige, voeg twee bladig klaver toe voor de 
liefde, driebladig voor bescherming, vierbladig 
voor geluk en rijkdom. En als je heel veel 
geluk hebt vindt je het magische vijfbladige 
klavertje, dat je magie versterkt en reinigt. Salie 
is uiteraard ook een krachtige beschermer en 
reiniger.

Traditionally, gebruik je zeven of negen soorten 
kruiden in een kruidenwis. Maar een beetje 
meer of minder maakt echt niet veel uit hoor, 
als je het om de juiste redenen en vanuit de 
juiste overtuiging anders doet. Je kan ook 
veelvouden van zeven of negen doen als je dit 
fijn vindt.

Uit de kassen van Professor 
Agnes Grimsbane (Herbologist)
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Maak van de kruiden die je hebt 
uitgezocht een mooi bosje. Maak de 
onderkant van de steeltjes een beetje 
vrij zodat je het daar mooi met een 
knoopje vast kan zetten. Nu ga ik een 
bijzondere tip met jullie delen. Gebruik 
niet gewoon een touwtje, maar neem 
een mooi stukje lint. Let op dat het 
natural is, volledig katoen of linnen. Als 
je je wis volgend jaar in je bonfire wilt 
gooien wil je geen chemische troep.  
Persoonlijk bindt ik mijn kruidenwis met 
wel vier linten! Een groene, gele, rode 
en blauwe, elk staand voor één van 
de elementen. Zo zegen ik mijn wis 
meteen met alle elementen. Bezegel 
de bescherming door bij elke knoop 
die je legt je te focussen op de intentie 
van de bescherming en de kruidenwis. 
Je knoop bindt jouw intentie in de wis.

Hang de kruidenwis op een mooie 
centrale plek in huis op en laat hem 
rustig je huis beschermen. Next year, at 
Litha, kan je kruidenwis in je bonfire. Of 
brandt hem op een vuurvast schaaltje 
(buiten) op. Je kan de as prachtig 
gebruiken voor spells of zwart zout! Out 
of the ashes, magic will arise!

Blessed be and have a magical 
summer!

Agnes Grimsbane

       Op de Hof van Brederode
Wanneer dromen op de vleugels van 

passie mogen meevliegen komt het vaak aan 

op het element vuur. Het vuur in ons kan namelijk 

dromen waarmaken. Het geeft warmte en zorgt 

er steeds weer voor dat wij kunnen herrijzen 

vanuit de as als een Feniks.
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Vuur is een heftig element
Vuur staat al sinds mens heugenis bekend als 

angstaanjagend. Het vuur wat uit de hemel kwam, de 

bliksem, kon zo je huis of je oogst vernietigen. Dat is ook 

waarom men van oudsher zoveel magie heeft rondom de 

afweer van bliksem. Vuur boezemde veel angst in. Maar 

wie het vuur in zichzelf herkent en omarmt, kan heel erg ver 

komen in het leven. Vuur genereert warmte en wij hebben 

deze warmte nodig om te overleven. De mens kon zich 

onderscheiden van de mensaap, op het moment dat men 

vuur kon maken. Met het bereiden van eten boven vuur, 

kon de mens makkelijker de voedingsstoffen vanuit de 

voeding tot zich nemen, wat weer ten goede kwam aan de 

hersencapaciteit. Vuur beschermde de mens tegen wilde 

dieren in de nacht. Vuur is altijd een tweeledig element 

geweest. Vuur was nuttig, maar men ging er niet lichtzinnig 

mee om en had er ontzag voor.

Toen ik in Australië was en ik op een 
boot langs de oevers van een gebied 
voer, zag ik her en der witte rook 
opstijgen vanuit de bossen. Ik was 
toen nog niet bekend met de lokale 
gebruiken en meldde dit verontrust bij 
onze gids. ‘Niets om ons zorgen over 
te maken,’ vertelde hij. Witte rook was 
afkomstig van het afbranden van de 
onder begroeiing in de bossen. Pas als 
het zwarte rook was, moesten wij ons 
zorgen gaan maken.

Toen ik in de Australische Blue 
Mountains was werd er verteld over de 
Eucalyptusboom. De reden waarom 
deze bergen de “Blue Mountains” 
heten, komt doordat ze een aroma 
afgeven dat wij als mens kunnen 
zien als een blauwachtige waas die 
boven de bossen hangt. Deze bomen 
kunnen zich alleen maar voortplanten 
doordat bij oververhitting de knoppen 
met zaden openspringen. De zaadjes 
van de eucalyptusboom komen op 
de zilverkleurige asbodem terecht. De 
omstandigheden op de afgebrande 
vlakte zijn vanuit ecologisch oogpunt 
ideaal. De as zorgt voor een vruchtbare 
bodem en het ontbreken van bomen 
zorgt voor veel licht, wat de ontkieming 
van het zaad weer bespoedigd.

Op mijn reis op de Canarische Eilanden 
verbaasde ik mij over het feit dat de 
mens zich op de vulkanische berg 
had gevestigd. Waarom ga je je leven 
wagen door daar te wonen? Ik was 
nog jong. Ik mocht met vele inwoners 
discussiëren over de voor- en nadelen 
en vooral over de mogelijke gevaren. 
De mens heeft een aantal dingen als 
basis nodig: onderdak en veiligheid, 
kleding en warmte en niet te vergeten 
eten. De lava die bij een vulkanische 
uitbarsting de grond eronder in as legt 
is zo ongelooflijk vruchtbaar. De basis 
waarop de mens daarna zijn eten kan 
verbouwen weegt absoluut op tegen 
de gevaren van een eventuele eruptie. 
Ondertussen wordt de grond ook over 
de wereld getransporteerd in de vorm 
van fijngemalen, vulkanisch gesteente. 
We kennen dit als Lavameel. Het 
gesteentemeel is rijk aan silicium in 
goed opneembare vorm voor planten. 
Silicium verhoogt de weerstand van 
het gewas tegen droogte, ziekten en 

plagen. Het voordeel is dat het een 
goede bodemverbeteraar is. Het 
nadeel is dat er grote (verwoestende) 
groeves in de bergen ontstaan door 
de grote vraag naar Lavameel. 

Maar wat heeft vuur met ons Hof van 
Brederode te maken? Eigenlijk alles.

Inmiddels vier jaar geleden koesterden 
wij een droom die werkelijkheid werd. 
Bij de koop van een woonboerderij 
met een stuk grond was het verhaal 
begonnen. Wij hebben met veel 
vuur, passie en doorzettingsvermogen 
gewerkt aan de realisatie van onze 
droom. Steeds weer de durf hebben 
om groots te mogen dromen. Hoe 
groter de dromen, hoe groter het vuur 
in ons werd. Een idee, een gevoel krijgt 
pas vorm wanneer er passie is. Het 
is het vuur wat de vruchtbare grond 
is om dromen uit te laten komen. 
“Ardent Desire” staat voor “Vurig 
Verlangen” en is naast de lijfspreuk 
van de adellijke Van Brederodes ook 
de naam waaronder onze website 
valt. Ons Hof van Brederode is een 
vurig verlangen naar een plek waar 
iedereen zichzelf mag zijn, waar we 
inclusief de natuur werken en waar we 
mensen willen inspireren, motiveren en 
enthousiasmeren. Waar we mensen 
zien als unieke personen, ieder met 
hun eigen kracht. En wanneer men het 
vuur van de kracht in zichzelf even kwijt 
is, zijn we een helpende hand om deze 
weer aan te wakkeren, te voelen, te 
beleven en te gaan herleven.
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Wanneer we denken aan een vurig 
persoon, dan denken we snel aan 
iemand met passie, die krachtig is, 
vastbesloten leeft, avontuurlijk is, veel 
eigen initiatief heeft, extrovert, creatief, 
inspirerend. Ze stralen vertrouwen uit, 
zoeken vaak nieuwe wegen en denken 
niet in problemen maar in oplossingen. 

Wanneer je te veel in vuur leeft, kun 
je al je energie kwijtraken. Dan is een 
pas op de plaats erg helend voor lijf 
en geestelijk welzijn. Wanneer je niet 
voldoende daarnaar luistert, geeft je 
lichaam vaak zelf een grens aan. Je 
wordt dan gedwongen stil te staan 

in het hier en nu. Wanneer jouw vuur 
weer in balans komt zul je als een Feniks 
kunnen herrijzen vanuit jouw eigen as, 
waarin de goede en mooie dingen 
blijvend zijn en meegenomen worden 
op de door jou nieuw te bewandelen 
weg.

Tijdens al mijn reizen leerde ik veel 
over de kracht van vuur en paste 
mijn inzichten toe op de Hof. Elk jaar 
verbranden wij snoeimateriaal. Ik noem 
het uitdrukkelijk geen snoeiafval, omdat 
wij uit alles wat hier groeit nergens afval 
in herkennen. De meidoorn verbranden 
wij in verband met de doornen die 
eraan zitten. Deze takken doen het 
voor ons niet fijn op de houtwal. 

Nadat snoeimateriaal is verbrand, 
wordt het als laag toegevoegd op onze 
composthoop, waar het samen met 
de andere componenten weer mooie, 
voedende aarde mag worden en een 
fijne basis is voor de planten in ons Hof. In 
plaats van Lavameel hanteren we een 
alternatief om de bodem voedingsrijk te 
maken d.m.v. permacultuur.  Vaak vindt 
men dit een wat lastig concept, maar 
wanneer je met de natuur meewerkt 
kun je al snel een goede basis leggen, 
resultaat verkrijgen en groeien de 
planten spreekwoordelijk als kool.

Het element Vuur staat in de natuur 
voor de zomer, daar waar alles in volle 
bloei staat. Overal zijn bloemen en de 
natuur laat zichzelf in al haar potentie 
zien. Zoveel weelde aan pracht en 
praal, maakt ons als mens vrolijk en 
gelukkig. De natuur gaat over tot de 
kern van haar bestaan, het aantrekken 
van onze vrolijke vliegende vrienden, 
zodat er de bestuiving en bevruchting 
kan plaatsvinden. De reden van de 
bloei van een plant, boom en struik is de 
voortplanting. De vruchtbeginsels van 
de fruitbomen zijn duidelijk zichtbaar. 
Het wordt weer een mooi appels en 
peren jaar voor ons.

Vuur genereert ook gezelligheid. Hier 
brandt vaak een kampvuurtje waarop 
naargelang het seizoen marshmallows 
geroosterd worden, kruiden worden 
verbrand voor de geur of waar 
tamme kastanjes op gepoft worden. 
Onze zelfgemaakte, hout gestookte, 
pizzaoven bakt zelfgemaakte pizza’s en 
broodjes klaar tot een heerlijke lekkernij. 
Ook wordt vuur heel erg veel gebruikt in 
rituelen. Mensen lopen al van oudsher 
over vuur, waarbij ze hun oude ik en 
oude emoties achter zich kunnen laten. 
Het is fijn wanneer je zelf mag bijdragen 
aan de opbouw van de vuurloop, het 
verzamelen van hout en het leggen van 
jouw gevonden stukken met jouw eigen 
intentie. Het eroverheen lopen geeft 
vaak een grote opluchting en de emoties 
mogen stromen. Je geeft je oude Zijn 
een nieuwe kans, wordt herboren en 
je bent klaar om een nieuwe start te 
gaan maken. Ook in een zweethut-
ceremonie is vuur van  het grootste 
belang. De stenen worden gegeven 
aan het vuur. Ze krijgen de warmte en 

intensiteit van het vuur mee, waarna 
ze binnen in de zweethut gebracht 
worden en overgoten worden met 
water. De hete waterdamp is bijna 
tegen het onaangename aan, het kan 
je overspoelen met emoties die je mag 
laten gaan. Een heerlijke duik in koud 
water zorgt er daarna voor dat je je 
weer als herboren kan voelen.

En wie magisch werkt geeft graag 
intenties mee aan het vuur. Als extra 
warmte, kracht, helend, herrijzend, 
hartstocht, innerlijk verlangen, een 
definitief einde geven aan iets, afscheid 
nemend….Op Midzomer wordt hier 
onze Kruidenwis meegegeven aan 
het vuur, met als dank dat wij onheil 
bespaard zijn gebleven en zegenen wij 
daarna de nieuwe kruidenwis. De as 
van de verbrande kruidenwis is heel erg 
mooi om te bewaren en te gebruiken 
bij een volgend magisch moment, of je 
kunt er zwart zout mee maken.

Je kunt jezelf ook in vuur verliezen. 
Het staren in de dansende vlammen 
is bijna hypnotiserend. Hele creaties 
kunnen erin gezien worden. Caveman 
TV zoals het wel eens aangeduid wordt, 
is ook niet voor niets. Vele verhalen 
werden vroeger rond het kampvuur 
van generatie op generatie verteld. 

Vele sagen en mythen die we nu nog 
kennen, vinden vaak ergens daar, 
rond dat kampvuur, hun oorsprong. 
Oude sprookjes, waarin een duidelijke 
moraal in het verhaal zit over gevaar, 
liefde en omgang tot elkaar en niet te 
vergeten liedjes, waarin een verhaal 
al zingend werd overgebracht. 
Allemaal communicatieve manieren 
om, zonder geschreven tekst, verhalen 
door te geven onder het genot van 
de veiligheid en warmte van het vuur.

Ik wens iedereen een mooie en 
liefdevolle zomer toe, vol levenskracht, 
passie en magie.

Isabelle van Brederode – van Katwijk

Holistisch Bewustzijnscoach

Mocht je geïnteresseerd zijn om een 
“Ontdekkingstocht door de natuur” 
te willen maken, een lezing, seminar, 
workshop of een andere natuurbeleving 
bij te willen wonen, neem dan 
gerust contact met ons op via info@
ArdentDesire.nl of kijk op onze website 
www.ArdentDesire.nl.
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Zoals jullie wel weten, heeft elke editie 
een bepaald thema, gekoppeld aan 
de elementen.

Deze editie gaat over het thema “vuur” 
en ik moest echt even bedenken hoe ik 
mijn stukje over de kaarten passend bij 
dit thema kon maken. Natuurlijk kan ik 
in verschillende kaartendecks op zoek 
gaan naar het thema vuur om daar 
iets over te vertellen maar liever pak ik 
het iets origineler en voor jou leerzamer 
aan. Iets vertellen over “vuur kaarten” 
is niet echt leerzaam, want veelal 
staat dit al in het bijgesloten boekje of 
handleiding. Dus ben ik een lijstje gaan 
maken en heb ik gekeken wat vuur 
voor mij betekent en waarvoor ik vuur 
gebruik.

Allereerst staat vuur voor mij voor 
passie. Iets waar je hart een sprongetje 
van maakt. Waar je blij van wordt 
en wat je heel graag doet. Eén van 

mijn passies, iets waar ik heel erg blij 
van word en wat mij keer op keer op 
keer laat verbazen, zijn de kaarten. 
Ik werk heel graag met kaarten, op 
veel verschillende manieren. Ik leg 
de kaarten voor mijzelf, mijn directe 
omgeving, maar ook voor klanten. Dit 
doe ik zowel in live kaartleggingen, als 
in online readingen en heel soms zit 
ik op een spirituele beurs. Daarnaast 
geef ik (online) lessen in Lenormand-
kaart leggen en schrijf ik hier over de 
kaarten. Inmiddels heb ik ruim 20 jaar 
ervaring met kaartleggen en nog 
steeds geniet ik van dit duidelijke & 
krachtige “instrument”. Met mijn vuur 
voor de kaarten, zit het dus wel goed. 
Als jij door het lezen van mijn bijdrage(s) 
aan Eik & Blad ook een beetje vuur/
passie voor kaarten ontwikkelt of je 
passie weer wat laat oplaaien, dan 
heb ik een erg mooi doel behaald.

Met vuur kan je tevens ritueel 
verbranden. Iets wat je tijdens 
bepaalde maanstanden of op één 
van de jaarfeesten mooi kan doen. De 
kaarten kunnen je hier heel erg mooi bij 
helpen. Tijdens of direct na een ritueel 
heb je een mooie energie, waardoor 
je ontvankelijker bent voor de 
boodschappen van de kaarten. Vooral 
tijdens rituelen waarbij het gaat om 
loslaten, veranderen of accepteren, 
kunnen de kaarten je een mooie 
leidraad of richting geven, waarmee 
je het oude kan loslaten, veranderen 
of accepteren en het nieuwe kan 
verwelkomen. Tijdens Samhain doe 
ik altijd een fijn ritueel, waarin ik een 
mooie kaartlegging verwerkt heb. In 
de volgende editie van Eik & Blad zal ik 
hier meer over delen.

Vuur staat, last but not least, ook voor 
warmte en de gezelligheid van rond 
een vuurtje zitten of ’s avonds thuis 
een kaarsje branden. Dit moment, 
een moment van ontspanning, kun je 
superfijn combineren met de kaarten. 
Ik schrijf dit rond midzomer, de tijd dat 
het jaarwiel weer een stukje verder 
draait en de dagen elke dag weer een 
klein beetje korter beginnen te worden. 
Desondanks genieten we volop van 
de zon, de warmte en de gezelligheid. 
Mogelijk doe je dit regelmatig; lekker 
rond het kampvuur, in het bijzijn van je 

gezin, familie en/of vrienden.

Juist in deze tijd van het jaarwiel, wil 
ik je uitnodigen om een kaartlegging 
te gaan doen, waarbij je uit je 
comfortzone stapt. Wanneer je 
nog niet zo vertrouwd bent met de 
kaarten, kun je onderstaande legging 
als houvast gebruiken. Je verlaat je 
comfortzone dan al, door je te richten 
op het kaartleggen.

Wanneer je al vaker kaarten legt, wil 
ik je uitdagen om eens een nieuw 
legpatroon te kiezen In de vorige 
edities heb ik verschillende legpatronen 
uitgewerkt.

Als je jezelf helemaal wilt uitdagen: Ga 
eens een (korte) legging doen voor 
iemand anders. Vaak zijn mensen die 
wat dichterbij staan een vertrouwde 
optie. Bij hen voel je je veilig genoeg om 
jezelf open te stellen en uit te spreken 
wat je ziet in de kaarten. Bij hen durf je 
gemakkelijker “fouten” te maken.

Maar bij mensen die iets verder 
uit je vertrouwde omgeving staan 
is het kaartleggen op intuïtie veel 
makkelijker. Je kent hen niet (zo goed) 
en kan daardoor je gedachten sneller 
uitzetten en beter invoelen.  Je hebt 
minder snel de neiging om in je denken 
te gaan zitten; je gaat niet interpreteren 
en verklaren op basis van feiten, maar 
op basis van je gevoel, waardoor je 
een zuivere kaartlegging krijgt.

Het legpatroon dat je kan gebruiken 
als je minder bekend bent met 
kaartleggen, is de verleden/heden/
toekomst legging. Je focust je op een 
bepaalde vraag, situatie of onderwerp 
en pakt 3 kaarten:

De eerste kaart leg je links. Deze kaart 
staat voor het recente verleden, wat 
betrekking heeft op je vraag, situatie 
of onderwerp.

De tweede kaart leg je in het midden. 
Deze kaart staat voor het heden 
(vandaag/morgen/overmorgen) met 
betrekking tot de vraag, situatie of 
onderwerp.

De derde kaart leg je rechts. Deze 
kaart staat voor de verwachte nabije 
toekomst met betrekking tot de vraag, 
situatie of onderwerp. Hou hierbij wel 
rekening dat toekomstvoorspellen 
heel moeilijk is, aangezien de toekomst 
te veranderen is. Dat wil zeggen: je 
toekomst ligt niet vast, het is wat jij 
ervan maakt.

In de afbeelding zie je een 
Lenormandkaart met de Zon.

Niet omdat ik deze voor je heb gelegd, 
maar omdat ik je dat toewens deze 
zomerperiode. Veel zon en warmte en 
ondanks deze onzekere tijd, waarin je 
waarschijnlijk niet de dingen kan doen 
die je graag wilt doen, wens ik dat je 
zoveel mogelijk kan genieten van wat 
wel is en kan.

Nicolette Boneschansker

Nicolette Boneschansker

In de kaarten
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Dion Fortune: “Wat wiskunde is voor materie 
en kracht, is de occulte wetenschap voor leven en 

bewustzijn.”

Dion Fortune (geboren als Violet Mary Firth op 6 December 1890 in Llandudno, 
Wales – 6 Januari 1946 Middlesex, London, Engeland) is wellicht het beste te 

omschrijven als de vrouwelijke tegenhanger van Aleister Crowley (Red.: Zie Eik-
en-Blad 2020 - Aarde). Ze was tevens een van de belangrijkste grondleggers 

van het (psychologisch) occultisme en de ceremoniële magie in het Engeland 
van het begin van de twintigste eeuw. Zoals de meeste grote denkers in de 
eerste plaats “zoekers” waren, was ook Dion Fortune een “zoeker” naar de 

“waarheid”. Aan het einde van de negentiende eeuw aanvaardde men niet 
langer de “absolute waarheid” die ex-cathedra uit bijbels, korans of andere 
boeken wordt verkondigd. De bloei van de moderne wetenschappen met 

empirisch en vrij onderzoek als basis maakte dat vanaf dat moment de kritische 
geest gestimuleerd werd. Dion Fortune studeerde psychologie in London 
en was dus heel goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en 

denkstromingen. Het heeft zeker bijgedragen aan haar spirituele zoektocht. 
Hoewel haar ideeën vaak nog rudimentair waren, kan ze ons via haar boeken 

helpen bij onze persoonlijke zoektocht naar onze eigen “waarheid”.

Kerian Alverman

Theosofie
Toen Dion Fortune in het begin van de 
jaren 1920 lid werd van de Theosofische 
Vereniging werd ze ingewijd in het 
gedachtengoed van Helena Petrovna 
Blavatsky. Blavatsky vertelde haar 
onder meer over de “Mahatmas” of 
“geascendeerde meesters”, een idee 
dat mevrouw Blavatsky zelf uit India 
had meegenomen. Dion Fortune 
nam dit idee over. Omdat Jezus ook 
als “geascendeerde meester” werd 
beschouwd, bleef Fortune wel heel 
erg verknocht aan het christendom. 
Omdat de theosofie voor haar niet 
christelijk genoeg was – de hindoe en 
boeddhistische invloed is bij theosofen 
wezenlijk, verliet ze de vereniging. 
Misschien probeerde ze ook gewoon 
zichzelf op opportunistische wijze 
te beschermen tegen repressie in 
het christelijke Engeland van de 
vroege twintigste eeuw. De wet die 
hekserij verbood werd er pas in 1951 
afgeschaft en vaak deden occultisten 
alsof ze christen waren om problemen 
te ontlopen. Nochtans stelde ze elders 
wel onverbloemd: “Een religie zonder 
Godin is halfweg atheïsme.”

Vrijmetselarij
Dion Fortune was even lid van de 
occulte vrijmetselaarsloge van 
Theodor Moriarty en hij heeft haar 
onmiskenbaar sterk beïnvloed. Moriarty 
was iemand die het reilen en zeilen van 
de vrijmetselaarsloges goed kende en 
er zelfs mee vorm aan gaf. Hij schreef er 
twee werken over: “Notes on masonic 
etiquette and jurisprudence” (1908) en 
“The freemason’s vade mecum” (1909). 
Fortune was dus welbekend met de 
rituelen van de vrijmetselarij. Misschien 
is dit een van de belangrijkste redenen 
waarom ook wicca vaak op rituelen uit 
die vrijmetselarij is gestoeld, want het 
werk van Fortune is welbekend in deze 
cirkels.

The Golden Dawn
Fortune’s zoektocht was niet ten 
einde en ze belandt vervolgens in 
de “Rozenkruizersorde van Alfa en 
Omega”, bij de auteur John William 
Brodie-Innes. Hij was voordien een van 
de leidende leden van de “Hermetic 

Order of the Golden Dawn” en had 
verschillende boeken over hekserij 
en magie geschreven. De “Alfa 
en Omega” was één van de vier 
organisaties waarin de “Hermetic 
Order of the Golden Dawn” zich 
opsplitste. Brodie-Innes wordt haar 
nieuw leermeester.

Volgens Fortune kreeg ze toen het werk 
“The Cosmic Doctrine”, transcedentaal 
gekanaliseerd, met andere woorden 
de “geascendeerde meesters” 
hadden haar in de geest een tekst 
doorgegeven. Het is niet onmogelijk 
– en meer waarschijnlijk, dat het een 
werk was dat door Brodie-Innes was 
nagelaten toen hij in 1923 stierf.

Dankzij Maiya Tranchell-Hayes – 
een lid van de Golden Dawn, werd 
Fortune tijdens deze periode als trance 
medium ingewijd. Zo leerde ze hoe ze 
kon uittreden en – naar haar relaas, 
is deze “buiten lichaam ervaring” het 
moment waarop ze benaderd werd 
door een “geascendeerde meester”. 
Noch volgens haarzelf gingen deze 
sessies gepaard met wind en geluiden. 
Zo vertelde ze dat de vlammen 
van de kaarsen wel twee meter 
hoog gingen toen ze de “Cosmic 
Doctrine” overgeleverd kreeg. Niets 
is onmogelijk, maar het zegt wel veel 
over de geloofwaardigheid dat de 
“Cosmic Doctrine” transcedentaal zou 
overgeleverd zijn.

Stella Matutina
Dan wordt ze lid van de Stella Matutina 
loge van de “Golden Dawn” die 
werd gerund door Moina MacGregor 
Mathers. Moina Mathers was de 
weduwe van een van de belangrijkste 
stichters van de Hermetic Order of 
the Golden Dawn: Samuel Liddell 
MacGregor Mathers. Zo kreeg Dion 
de kennis van de Mathers mee. Toen 
Fortune “Sane Occultism” schreef, 
kreeg ze het aan de stok met Moina 
Mathers, omdat die vond dat Fortune 
te veel van de geheimen van de 
vereniging verklapte.
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Inner Light
Nadien sticht ze in Glastonbury – samen 
met Charles Loveday, de bekende 
inwijdingsschool “Fraternity of Inner 
Light”. Uit deze Vereniging groeien later 
talloze andere initiatieven waarvan 
velen nog steeds bestaan in occulte 
kringen. “The Fraternity of Inner Light” 
is een mysterieschool uit de Westerse 
traditie van het esoterisme, maar het 
blijft tot vandaag ook nog steeds een 
organisatie van vrijmetselaars met een 
duidelijk christelijke grondslag.

Loveday kocht een huis voor de 
vereniging op Queensborough Terrace 
3 in Londen. Het pand had een rituele 
tempel en hier deed Fortune ook 
veelvuldig ritueel werk waaronder 
spirituele seks magie. Volgens sommige 
bronnen was er ook sprake van 
tantrische magie. Fortune zelf zag in 
elk geval verbanden tussen tantrische 
magie en kabbalistische rituelen. In 
1927 trouwt ze met Thomas Penry 
Evans. Toen haar echtgenoot haar 
verliet in 1938, ontstond er onenigheid: 
een aantal van de echtgenotes van 
de mannelijke priesters waarmee ze 
omging beschuldigden haar dat ze 
vreemdging met hun echtgenoten. 
Tot op de dag van vandaag levert 
overspel en jaloezie problemen op 
tussen magiërs. Nochtans weten de 
meesten van tevoren dat seksuele 
magie op een zeker ogenblik kan 
plaatsvinden. Zullen we het aan de 
discrepantie tussen de preutse en 
bezitterige maatschappij enerzijds en 
het vooruitstrevende seksueel gedrag 
van een avant-garde groep van 
bewuste magiërs anderzijds wijten?

Hoewel ze bekend was als 
romanschrijfster wordt ze ook meer 
en meer productief als schrijfster van 
non-fictie. Zo gaat ze zich ook meer 
en meer toeleggen op de studie van 
de mystieke Kabbala. Het meeste van 
haar werk werd uitgegeven in het 
“Inner Light Magazine”. Onmiddellijk 
na de tweede wereldoorlog – op 8 
januari 1946, sterft ze in het Middlesex 
Hospitaal te Londen aan leukemie. 
Ze ligt begraven op het gemeentelijk 
kerkhof te Glastonbury, niet ver van het 
graf van haar vriend Charles Loveday.

Belangrijkste werken:

• “Practical occultism in daily life”

• “Psychic self defence”

• “The training and work of an initiate”

• “Lunar Magick”

• “The Cosmic Doctrine”

• “Esoteric orders and their work”

• “Book of the Dead”

• “Sane Occultism”

• “The esoteric philosophy of love 
and marriage”

• “The mystical Qabalah”

• “Spiritualism in the light of occult 
science”

• “Avalon of the heart”

• “Applied magic and aspects of 
occultism”

• “The problem of purity”

Heks in het buitenland
In deze uitgave van Eik en Blad neem ik de honneurs waar. 
Ik ben Debbie Blankenzee en woon sinds begin 2014 in 
Frankrijk, net iets onder het midden, in de Haute Loire, in 
een prachtig natuurgebied genaamd ‘Livradois Fôret’. Ik 
ben samen met mijn man en drie kinderen geëmigreerd 
naar een piepklein gehuchtje op een berg, wij zijn de 
enigen die er permanent wonen, de andere 3 huizen zijn 
vakantiehuizen. Midden op het platteland, midden in het 
bos en op bijna 900 meter hoogte.

“Onze derde zoon Finn werd geboren, en drie weken 
later vertrok Tys (mijn man) naar Frankrijk om te bouwen.”
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10 jaar geleden kochten wij een vervallen 
schuur, met als idee om het mooi op te 
knappen, (mijn man heeft gouden handen 
en werkte in Amsterdam in de scheeps-
bouw) en om te genieten van het buitenle-
ven op momenten dat het kon, zoals lange 
weekenden en vakanties. Ondertussen 
groeiden we ook uit onze tjalk in Amster-
dam en kon ik echt mijn draai niet vinden 
in de stad; ik ben echt een buiten-meisje. 
Zeilen en weg kunnen met je ‘huis’ was 
echt fantastisch maar het snelle, stresserige 
leven in de stad kon en kan ik als hsp’er 
echt niet aan. 

We gingen op zoek naar een andere lig-
plaats in Nederland voor onze boot, maar 
overal was het moeilijk, meestal was er een 
gedoogbeleid, of er waren andere obstruc-
ties. Ook was er een financiële crisis aan 
de gang en was de hypotheek een groot 
probleem. Ik kreeg het idee om schip en 
ligplaats te verkopen en het geld te gebrui-
ken om alles af te lossen en wat over was te 
gebruiken om het huis in Frankrijk mee te 
maken en daar te gaan wonen, zonder le-
ningen en hypotheken, helemaal vrij, maar 
wel in een ander land. Dat vond mijn man 
op zich een goed idee, maar hij kon geen 
afstand doen van zijn zelf opgebouwde 
tjalk, dit was echt zijn kindje! Na heel wat 
heen en weren en voelen ging mijn man 
akkoord; een andere oplossing was er niet 
op de korte duur en de boot was echt te 
klein aan het worden, we waren toen met 2 
kleine jochies en wijzelf. 

Lang verhaal kort, want er werd nog wat 
afgetwijfeld, vooral aangezien zo onge-
veer iedereen om ons heen ons voor gek 
verklaarde om zomaar in het onzekere te 
stappen. Maar het universum blies ons 
naar Frankrijk, deze beweging ging wel 
gemakkelijk, in flow.
Ik creëerde vol vuur! Met collages, visua-
lisaties, meditaties, affirmaties. Ik oefende 
vol vuur in overgave en vertrouwen, in 
positiviteit en als ik het niet meer wist of 
‘voelde’ om dan niet in angst te schieten, 

maar het ‘op het altaar te leggen’.

Onze derde zoon Finn werd geboren, en 
drie weken later vertrok Tys (mijn man) 
naar Frankrijk om te bouwen. Hij heeft 
daar wat af gebuffeld! En ik stond alleen 
in Amsterdam met drie kleine jochies, 
waarvan er één net geboren was, ook dat 
was hard aanpoten voor mij. We zijn er 
echt voor gegaan met alle vuurenergie en 
vuur-toverkracht in ons. Creëren, creëren 
en ogen vast gefixeerd op het einddoel.

Vanaf dag één heb ik hier wortel gescho-
ten, vanaf foto één toen mijn man de grote 
lindeboom die naast ons huis staat liet 
zien was ik verkocht. Die boom riep mij, 
een grote wijze grootmoeder, serieus en 
integer, haar energie omvat deze hele plek. 
‘Hoort die boom bij die schuur?’ schreef ik 
geestdriftig. ‘Ja’, schreef mijn man. ‘Ko-
pen!!!’ riep ik door de hoorn, nog nooit 
zo zeker geweest van iets in mijn leven! Ik 
kocht een boom, mijn man een huis.

De mentaliteit in deze regio is te verge-
lijken met de provincie Groningen vind 
ik zelf, ik heb met mijn ex een poosje in 
Onstwedde gewoond. (En ook heksencafé 
Groningen bezocht!)

Gemoedelijk/eigenwijs, altijd een beetje 
aan hun lot overgelaten; Auvergne doet 
nooit echt mee voor Parijs, zoals Gronin-
gen nooit echt lijkt mee te tellen voor Den 
Haag. Dit kweekt taaie, humoristische, 
eenvoudige, eerlijke, eigenwijze mensen 
(uitzonderingen daargelaten natuurlijk). 
Ik ben zelf op het platteland opgegroeid, in 
het oosten van het land; Heino. Ik mag dat 
dat gemoedelijke zwaaien naar de boer op 
de trekker heel graag. Ook vind je hier veel 
alternatievelingen, idealisten en outcast. 
Je kan hier voor een klein bedrag een stuk 
land kopen, je eigen bio-tuin beginnen of 
geitenkaasmakerij, je kan je hier terugtrek-
ken van de maatschappij als je wil. In een 
yurt of tiny-house (zelfvoorzienend) wo-
nen. De meeste gemeenschappen zijn erg 
verwelkomend, onze commune is dat in 
ieder geval heel erg. De burgemeester heeft 
ons met zoveel dingen geholpen en toen 
ons huis klaar was kwam hij hier vol trots 
het resultaat showen aan zijn familie en 
vrienden, alsof hij het zélf had gebouwd! 
Heel grappig en ook heel lief vonden we 
dat.

De mensen staan hier nog heel dicht bij de 
natuur, iedereen heeft een moestuin, en ie-
dereen zoekt massaal paddestoelen na een 
flinke onweersbui, ieder kind leert pad-
destoelen te determineren. Iedereen kookt 
zelf, weckt en vriest in. Verspilling daar 
doen we hier niet aan. Gemeenschap is een 
woord wat hier nog grote betekenis heeft, 
je zorgt voor elkaar, maar je bemoeit je niet 
te veel met elkaar, dus de oude buurman 
die zich geen auto kan veroorloven en een 
drankprobleem heeft, zodat je weet waar 
het geld van zijn kleine pensioentje heen-
gaat, krijgt gewoon een lift naar de weke-
lijkse markt, zonder gemopper over zijn 
leefstijl. Het is gewoon zo.

De natuur is hier magnifiek! De lucht zo 
helderblauw, de kwaliteit van lucht het 
allerbeste in Europa. Bomen, oude bo-
men en rots en steenpartijen, rivieren 
en beekjes, bronnen met het helderste 

drinkbare water. Deze hele regio is vul-
kanisch gebied, al lang niet meer actief, 
maar de kristallen in de grond zijn talloos 
o.a. bergkristal en amethist. Oude rots-
partijen die overduidelijk voor rituelen 
zijn gebruikt, zoals hier vlakbij Roche 
Martine, die aan de godin is opgedragen, 
bekkens heeft in de vorm van baarmoeder 
en eileiders, en door mensenhanden zijn 
uitgehakt. Waar vrouwen met vruchtbaar-
heidsproblemen tot op de dag van vandaag 
hun smeekbedes opzenden.

De winter is idyllisch met sneeuw en een 
haardvuur in één van de twee open haar-
den die we hier in huis hebben, de zomers 
heet en loom, met vuurtjes buiten. Alle 
seizoenen zijn hier beeldschoon en in your 
face, je kan er niet omheen. Idem voor de 
maancyclus, er is geen lichtvervuiling en 
dus zie en merk je het des te meer. 

Ik ben wat dat betreft echt een groene 
heks, hoewel ik het woord heks nooit ge-
bruik: te veel negatieve connotaties. Ik heb 
een moestuin, ik maak tincturen en droog 
kruiden voor thee. Ik heb een prachtig 
boek stampvol kruidenkennis: Het krui-
denboek van Ingrid Kropf. Echt een aanra-
der! Ik ben helderwetend, heldervoelend, 
helderhorend en helderziend. Ik pendel, 
ik heb orakelkaarten, leg tarot, ik droom, 
ik mediteer, ik visualiseer, ik schrijf. Ik 
praat met bomen, stenen, gidsen, engelen, 
elfjes, boswezens, enzovoorts. De natuur 
heeft zich over ons ontfermd, ik voel me 
deel van hen, er wordt heel goed voor ons 
gezorgd.

De laatste ontwikkeling is mijn afstem-
ming op de kristallijne energie, en die 
kwam met de aanwezigheid van draken, 
en daar ben ik nu in aan het ontdekken. 
Prachtig ook hoe draken het vuur aan-
wakkeren in mensen; doen, in beweging 
komen, liefdevol aangemoedigd, no-non-
sens, geen wollige taal maar doortastende 
korte boodschappen. Draken geven je die 
schop onder je kont als je het nodig hebt, 
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steken een vuurtje aan in je hart, behulp-
zaam maar nuchter, een hele aardse kracht, 
geassocieerd met leylijnen, vulkanen, 
energiebanen. 

Ik werk sinds vijf jaar samen met een 
spirituele groep zoekers, het stikt hier van 
de heksen en druïden, ook al benoemen 
we dat allemaal niet als zodanig. We doen 
van alles; seizoensfeesten, vrouwencirkels, 
geleide sjamanistische reizen. Maar één 
groep is me erg dierbaar en dat is de groep 
die ooit begon als ‘atelier énergétique’. We 
oefenen en leren daar om ons energetisch 
steeds gevoeliger af te stemmen, voor he-
lingen, voor het opsporen van blokkades in 
ons systeem. Inmiddels is de groep zonder 
juf, want onze juf heeft ons niets meer te 
leren en wil graag met ons samen verder 
deze reis onderzoeken, dus nu werken we 
op gelijk niveau samen om ons te laten 
leiden middels de technieken die we daar-
voor hebben. 

Prachtige synchronistische ontmoetin-
gen heb ik hier vanaf dag één: nieuwe 
vrienden, gelijkgestemden, leraren, alles 
verloopt in flow. Zo vond ik ook een yoga 
lerares, een paar dorpen verderop, een 
gehucht van niks, en daar was de aller-
beste yogajuf die ik ooit heb gehad, en ik 
doe al yoga vanaf mijn twintigste. Heel 
erg gericht op spirituele ontwikkeling. Ze 
is onlangs begonnen met een yoga oplei-
ding aanbieden, de tweede lichting begint 
in september, en ik heb me aangemeld: ik 
word yogalerares. 

Mijn man heeft een klusbedrijf, hij heeft 
de meubelmakersvakschool gedaan, en 
jachtbouw, en lassen, smeden, staalwerk. 
Hij heeft in de zes jaar hier altijd werk 
gehad, soms een maand niet in de winter, 
maar nooit langer. Hij verdient meer dan 
genoeg voor ons allemaal, ook omdat we 
geen hypotheken/ leningen hebben.

Ik werk twaalf uur per week in de na-
schoolse opvang met Franse kinderen en 

collega’s, wat allemaal erg goed is voor 
mijn Frans en om de antropologische 
verschillen te leren kennen. Onze kinde-
ren spreken vloeiend Frans en zijn nu zes, 
negen en twaalf jaar. Ze gaan hier naar 
school, een klein basisschooltje met alle 
niveaus in één klas à la de film être et avoir. 
Ik vind het geweldig dat we ze deze jeugd 
hier aan kunnen bieden, ik vind het fan-
tastisch om een stressvrije moeder te zijn, 
met genoeg tijd voor zelfontplooiing en de 
mogelijkheid om bijna iedere dag twee uur 
te wandelen/gronden in mijn bos met onze 
lieve hond Bambi.

Ik heb hier geleerd dat het leven een grote 
reis is, en dat we rijk zijn als we het vermo-
gen in onszelf ontdekken dat we zelf God/
Godin zijn, zelf scheppen in co-creatie met 
het universum, voor mij betekent dat over-
gave, vertrouwen en geloof aan de hogere 
bron.
Ik heb hier geleerd dat ik mezelf mag zijn, 
mij niet kleiner hoef te maken, dat ik een 
vuurdraak ben en mijn vuur met wijsheid 
spuw aangezien ik de Godin in mezelf eer 
en de ruimte geef. Ik heb geleerd dat we 
allemaal zoveel meer zijn dan we denken 
vanuit ons krappe ego. Maak ruimer, groei 
in het donker en de nattigheid zoals ieder 
zaadje ontkiemt, en als dan je breekbare 
eerste blaadje uit het donker komt en met 
zijn hoofdje in het vurige warme zonlicht 
baadt, stop dan niet, en groei tot je ware 
volle potentie. We zijn pure magie.

Door, 

Debbie Blankenzee

door: Rowan Hogervorst - Ronafly
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