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'clouds' men name them,

'raın-hope' gods call them,

the wanes call them 'kıtes of the wınd',

the gıants call them 'water-hope',

the elves call them 'weather-mıght',

ın hell they are known as 'the helmet 

of secrets'.

-the poetıc edda

alvıssmol, stanza 18
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VVaann  ddee  rreeddaaccttiiee

In dit nummer van EikenBlad voelen we letterlijk de wind door de 
bladzijden waaien. We zijn bij het element lucht of wind aangekomen.

Lucht of wind is nauw verbonden aan de herfst periode, waar we nu 
naar op weg gaan. Nog een paar warme perioden, hopelijk, en dan 
zien we het element lucht weer volop in actie komen als zij de blaadjes 
van de bomen grijpt en ons aanmoedigt weer lekker in onze jassen te 
kruipen.

Lucht is voor ons leven. Je kan niet meer dan een paar minuten zonder. 
Je ademt het nonstop, zonder er echt bewust over na te hoeven 
denken. Het geeft je leven. Je ademhaling laat de ziel van je geest 
zien. Gejaagd, rustig, opgewonden, je ademhaling past zich hier op 
aan.

De kosmische adem, "Prana", zoals de Hindoes dit noemen, is 
vergelijkbaar met de Chinese "Qi" energie. Je komt lucht, adem, wind in 
bijna alle geloofsovertuigingen wel tegen.

Laat je meenemen op de wind en vlieg door dit nummer van EIken
Blad.
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Wolken kijken is een van de oudste en 
gemakkelijkste manieren van divinatie. 
Het wordt ook wel nefologie genoemd, 
maar ik hou het simpel op 'wolken kijken'.

Het is een vorm van weer magie die onze 
voorouders vaak gebruikten, aangezien 
ze veel buiten werkten en het snel en 
gemakkelijk was om even naar boven te 
kijken. Weertekens zijn universeel en 
bijzonder belangrijk voor degenen die in 
de open lucht werken. Als je bedreven 
bent in wolken lezen kun je het weer 
voorspellen voor de volgende 24 uur. 
Rode wolken bij opkomende zon 
voorspellen regen, een wolkenloze nacht 
in de winter betekent dat het gaat 
vriezen en in de zomer staat een 
wolkenloze nacht voor een hete 
zomerdag. Vissers en landbouwers 
konden vroeger redelijk exact zeggen 
welk weer ze konden verwachten en zelfs 
beter dan de meeste 
weersvoorspellingen van tegenwoordig 
dat kunnen! Ze keken naar de signalen 
die de natuur hen gaf.

FFaannttaassiiee  eenn  vviissuuaalliissaattiiee

Wolken veranderen continue en met hun 
steeds wisselende patronen stimuleren ze 
onze aangeboren intuïtieve vermogens 
om er steeds weer wat anders in te zien. 
Deze vorm van divineren stamt af van de 
tijd van de druïden en leeft eigenlijk nog 
voort in ieder kind die naar de wolken 
tuurt om er figuren in te ontdekken. Wie 
heeft dat niet gedaan?

Wolken divinatie werkt met het visuele 
voorstellingsvermogen die je ook moet 
gebruiken in divinatie vormen zoals 
koffiedik lezen, theeblaadjes lezen, 
roetlezen, enz. Je hebt er niet veel 

hulpmiddelen voor 
nodig. Het enige dat je hoeft te 

gebruiken is een schriftje voor 
aantekeningen en je fantasie.

Sluit je ogen, stel een vraag en open 
daarna je ogen weer.

Kijk naar de wolken en zoek naar 
herkenbare vormen. Wat zie jij in de 
wolken?

Noteer de eerste 1 tot 3 vormen die je 
ziet. Bijvoorbeeld: een draak, een boom 
en een man met een hoed op.

Nu wordt het moeilijker want de 3 
vormen die je hebt gezien zijn het 
antwoord op je vraag en zul je dus 
moeten vertalen van een symbool naar 
een antwoord op jouw vraag. Dus zoek 
op welk symboliek een draak heeft, een 
boom en een man met een hoed op.

Zelf vind ik de antwoorden vaak in mezelf 
en bedenk ik wat het voor mij betekent, 
maar ik ben goed bekend met symboliek 
en kan gemakkelijk ergens een antwoord 
aan koppelen. Ben je minder bekend 
dan zijn er goede websites over 
symboliek, of kijk eens op pagina's die 
dromen duiden. Vaak staan daar 
zoekfuncties op, waarin je symbolen uit je 
droom kunt intypen en dan krijg je een 
betekenis voor het symbool.

Zo kan een draak 'gevaar' betekenen, 
maar ook 'vrijheid'. Een boom betekent 
'standvastigheid', maar ook 'trage groei' 
en 'geaard zijn', en 'verbonden met alles'. 
En een man met een hoed kan duiden 
op 'het onzichtbaar willen zijn', je 
'vermommen' of juist 'beschermen'.

Zoek vervolgens in de antwoorden op de 
symbolen naar een passend antwoord 
op je vraag.

WWoollkkeenn  kkiijjkkeenn
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Begin met 1 vorm te duiden als je dit nog 
niet eerder hebt gedaan. Later kun je het 
uitbreiden tot meer vormen. Drie is vaak 
ook weer het getal voor hedenverleden
toekomst, maar hoeft niet. Dus beslis 
vooraf of je gewoon 3 symbolen duidt 
voor een antwoord of dat je er heden
verledentoekomst van maakt.

EEeenn  bbeerrooeemmdd  wwoollkkeennddeekk

Het Nederlandse wolkendek is berucht en 
beroemd over de hele wereld. Het was 
een favoriet onderwerp van de oude 
Meesters om te schilderen. Veel 
buitenlandse toeristen staan geïntrigeerd 
naar het wolken schouwspel te kijken 
omdat je hier vaak meer wolk dan lucht 
ziet en het er elke dag anders uit kan zien.

Tijdens mijn opleiding voor molenaar(es) 
heb ik tientallen soorten wolken moeten 
leren kennen: schapenwolken heten 
officieel Altocumulus, je hebt 
Cumulostratus (een wolkenstraat), 
Cumulonimbus (de regenwolk), etc.

Wil je het vermogen tot wolken lezen 
weer terugkrijgen, gooi je hoofd dan in je 
nek en kijk omhoog. Stel jezelf een vraag 
waar je antwoord op wilt hebben. Wat 
zie je? En wat zie je nog meer? Waar lijkt 
de wolk op? Schets de wolk desnoods 
om later de betekenis ervan te lezen, 
want wolken veranderen snel.

Lunadea

EEeenn  bbiijjddrraaggee  vvaann::  LLuunnaaddeeaa
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RRaayymmoonndd  BBuucckkllaanndd  eenn  hhooee  hhiijj  
AAmmeerriikkaa  WWiiccccaann  wweerrdd

Raymond Buckland werd geboren op 31 
augustus 1934 te Londen, Engeland en is 
gestorven op 27 September 2017 in 
Glenmont, Ohio in de Verenigde Staten. 
Zijn moeder was een Engelse en zijn vader 
was een Romani zigeuner. Buckland zelf 
zou drie keer huwen. Zijn eerste vrouw 
heette Rosemary, de tweede heette 
Joan Helen en de derde Tara. Hij zou 
twee zoons verwekken en toen hij in 2017 
overleed had hij 6 kleinkinderen en 1 
achterkleinkind.

IInnwwiijjddiinngg

In 1962 verhuisde hij met zijn eerste vrouw 
Rosemary naar Amerika. Soms werd 
beweerd dat Buckland al Wicca was 
toen hij in Amerika aankwam. Dat is niet 
zo. Raymond Buckland had Engeland al 
verlaten voor de Verenigde Staten toen 
hij Wicca ontdekte. Hij keerde in 1964 
naar het Verenigd Koninkrijk terug om er 
ingewijd te worden door Monique Wilson 
die op dat moment de hogepriesteres 
(HPS) van Gerald Gardner was. Hij was 
heel waarschijnlijk de eerste Wicca in de 
Verenigde Staten die openlijk aan Magie 
deed en hij was de eerste Wiccan in 
Amerika met directe afstamming uit de 
coven van Gerald Gardner.

LLaasstteerr  eenn  lleeuuggeennss

Er zijn mensen 
die beweren dat 
het boek en de film 
"Rosemary's baby" 
bedoeld waren om 
Buckland en zijn 
gezin te belasteren. 
Het kan in elk geval 
geen toeval zijn dat 
Rosemary de naam 
was van Buckland's eerste vrouw. Of het 
het opzet was van Ira Levin om met zijn 
boek aan 'angstmakerij' te doen, is nog 
steeds een vraagteken. Noch Raymond 
Buckland, noch zijn echtgenotes noch de 
andere leden van zijn coven hebben ooit 
geflirt met satanisme. In het 
conservatieve Amerika van de jaren 1960 
werd echter gemakkelijk veralgemeend  
zelfs door de Joodse gemeenschap.

Gek genoeg heeft de verfilming van 
Roman Polanski echter meer gedaan 
voor het satanisme dan Wicca dat ooit 
zou kunnen. Ira Levin had dan ook spijt 
dat hij het boek geschreven had, want 
de film van Polanski was de aanzet voor 
andere horror films zoals "The Omen" en 
"The exorcist". Wellicht heeft het ook de 
basis gevormd voor het oeuvre van 
Stephen King en voor satanische muziek 
zoals we die kennen van bands zoals 
Black Sabbath en hun latere navolgers uit 
de Black en Death metal scene.

Het is wel opmerkelijk te noemen dat Lisa 
Hoffmann een artikel over Raymond 
Buckland schreef zonder zijn 
toestemming. Lisa Hoffmann is de 
echtgenote van Dustin Hoffmann (die 
trouwens als twee druppels water op 
Roman Polanski lijkt en hem zeer zeker 
ook goed kende). De twee hebben nog 
iets anders gemeen. Polanski is sinds 1978 
op de vlucht voor justitie in de Verenigde 
Staten omdat hij een 13 jarig meisje zou 
hebben verkracht. Dustin Hoffmann is 

RRaayymmoonndd  BBuucckkllaanndd
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recent ook aangeklaagd wegens 
'onfatsoenlijke blootstelling' aan een 
minderjarige.  Wie Raymond Buckland en 
zijn gezin beter kende daarentegen, wist 
drommels goed dat het om voorname en 
lieve mensen ging die verdriet werd 
aangedaan door deze laster.

SSaakkssiisscchh

Waar Gardneriaanse Wicca oorspronkelijk 
voornamelijk een dualistische kijk op het 
goddelijke had met een  gehoornde  
God en een  drievoudige  Godin 
(typisch bekend als meisje, moeder en 
oude vrouw), voegden vele Wiccans na 
Gardner hieraan andere  Keltische, 
Romeinse, Griekse en Egyptische  Goden 
en Godinnen toe. Raymond Buckland 
kwam echter met Germaanse Goden. Dit 
was wel origineel, want Germaanse 
Goden worden vaak in de  Odinistische  
Asatrureligie aanbeden. Buckland schiep 
echter zijn eigen traditie van Wicca 
gebaseerd op Saksische Goden. Hij was 
dus zowel hogepriester in de 
Gardneriaanse traditie als in de Saksische 
SeaxWicca. Wie meer wil weten over de 
gedetailleerde verschillen tussen de 
oorspronkelijke Wicca en deze Seaxvorm 
kan in Raymond Buckland's "The Tree: 
Complete Book of Saxon Witchcraft" hier 
meer over lezen.

MMuusseeuumm  

Waar figuren zoals Gerald Gardner en 
Aleister Crowley veelbesproken figuren 
waren met een kleurrijke en extravagante 
levensloop was Buckland al meer sociaal 
aanvaard als witte heks. Omdat Lisa 
Hoffmann zonder toelating zijn verhaal 
had uitgebracht, werd hij  net zoals 
Gardner zelf  wel gedwongen om 

openlijk aan hekserij te doen. Daarom 
bouwde hij   zoals Gerald Gardner dat in 
Engeland had gedaan  in 1968 het 
eerste Museum van Hekserij en Magie in 
de Verenigde Staten (https://
bucklandmuseum.org/). Dat maakte Ray 
Buckland  zoals hij zichzelf noemde  wel 
tot een publiek figuur. Maar waar 
Gardner vaak een beetje in een 
excentriek verdomhoekje werd gedrukt 
en lacherig werd gemaakt, stond de 
Amerikaanse cultuur wel open voor een 
dergelijk museum  en nog steeds. 
Buckland kreeg dan ook veel meer 
respect.

BBeellaanngg  eenn  ddoooodd

Buckland heeft wellicht meer dan een 
ieder gedaan voor de groei van Wicca. 
Vandaag zouden er in de Verenigde 
Staten 3,000,000 Wiccans zijn en dat is 
meer dan in welk land ook. Bijna alle 
aftakkingen van Gardneriaanse 
oorsprong in Amerika komen uit de 
coven van de Bucklands. Naar het einde 
van zijn leven toe, leefde Buckland  naar 
eigen zeggen  als solitaire Wiccan. Naast 
leraar was Raymond Buckland een 
vaardige en productieve schrijver. Bij zijn 
dood had hij 35 boeken geschreven  
waaronder ook een aantal romans. Zijn 
meest bekende werk is wellicht 
"Buckland's Complete Book of 
Witchcraft," dat vaak door zowel solitaire 
wicca's als door covens wordt gebruikt 
als basis voor hun Book of Shadows. 
Hieronder publiceren we graag een 
uitgebreide bibliografische lijst van zijn 
werken omdat het vaak over basiswerken 
gaat die enig zijn in hun aard en die tot 
vandaag hun weerga niet kennen. Ik 
woonde op een zigeunercamping toen 
deze toonaangevende zigeuner in 2017 
overleed en ik had net (was het een 
teken?) zijn 'blue book' gekocht en 
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gelezen. We waren allen verslagen door 
het nieuws van zijn dood. Een van de 
dinosauriërs van de Wicca was niet meer. 
Merry part, Raymond Buckland en mogen 
de Goden en Godinnen van de Wicca je 
in de palm van hun hand dragen.

  BBeellaannggrriijjkkssttee  wweerrkkeenn

•A Pocket Guide to the Supernatural 
(1975 [1969])

•Practical Candleburning Rituals (1970)

•Witchcraft Ancient and Modern (1970)

•Witchcraft From the Inside: Origins of the 
Fastest Growing Religious Movement in 
America (1995 [1971])

•Amazing Secrets of the Psychic World

•The Tree: Complete Book of Saxon 
Witchcraft (2005 [1974])

•Here is the Occult (2009 [1974])

•The Anatomy of the Occult (1977)

•The Magick of ChantOMatics (1980 
[1978])

•Practical Color Magick (1983)

•Color Magick: Unleash Your Inner Powers 
(2002)

•Buckland's Complete Book of Witchcraft 
(2002 [1986])

•Secrets of Gypsy Fortune Telling (1988).

•Secrets of Gypsy Love Magick (1990)

•Scottish Witchcraft: The History and 
Magick of the Picts (1991)

•The Truth About Spirit Communication 
(1995)

•Ray Buckland's Magic Cauldron (1995)\

•Advanced Candle Magick: More Spells 
and Rituals for Every Purpose (1996)

•Gypsy Witchcraft & Magic (1998)

•Wicca for Life (2001)

•The Witch Book: The Encyclopedia of 
Witchcraft, Wicca, and Neopaganism 
(2001)

•The FortuneTelling Book (2003)

•Buckland's Book of Spirit 
Communications (2004)

•The Spirit Book: The Encyclopedia of 
Clairvoyance, Channeling, and Spirit 
Communication (2005)

•Buckland's Book of Gypsy Magic (2010)

EEeenn  bbiijjddrraaggee  vvaann::  KKeerriiaann  AAllvveerrmmaann
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DDoorreeeenn  VVaalliieennttee,,  ddee  
ggrroooottmmooeeddeerr  vvaann  ddee  mmooddeerrnnee  

hheekksseerriijj

Doreen Edith Dominy Valiente werd 
geboren op 04 januari 1922 in Mitcham, 
Engeland en stierf op 01 september 1999 
in Brighton, Engeland. Zij was samen met 
Gerald Gardner een van de 
grondleggers van de Wicca. Naast een 
van de meest bekende Wicca auteurs 
was ze ook  en dat wordt vaak vergeten 
 een begenadigde dichteres en 
schilder.  Waar Gardner meer een dromer 
was die  misschien ook door zijn eigen 
kleinmenselijke belangen  de Wicca 
kleurde, was Valiente eerder de nuchtere 
heks die in haar boeken de dingen 
formuleerde zoals ze zijn. Zo zei ze in haar 
“The ABC of Witchcraft”: "Heksen 
beweren niet dat de rites die ze vandaag 
gebruiken rechtstreeks overgeleverd zijn 
vanuit het stenen tijdperk. Is er een oude 
religie  van welke leeftijd ook  die kan 
beweren dat haar rites vandaag 
dezelfde zijn als op het moment dat ze 
werd gesticht? Als het dat deed, dan zou 
het geen levend maar een gefossiliseerd 
geloof zijn. Integendeel, wat moderne 
heksen vandaag beleven is een 
hedendaagse versie van een zeer oud 
geloof waarvan de oorspronkelijke 
wezenlijkheid nog steeds dezelfde is." Dit 
deed af aan een lange wellesnietes 
discussie die door tegenstanders van de 
hekserij vaak gevoerd werd.

WWeetteennsscchhaapp

Valiente was een researcher, een echte 
neopagan die op wetenschappelijke en 
georganiseerde wijze op zoek ging naar 

de waarheid. Ze was belezen (dat zag je 
ook fysiek omdat ze een bril droeg) en 
had de belangrijkst klassieke werken van 
de Romeinen en Grieken gelezen. Haar 
nieuwsgierige aard maakte dat ze het 
werk van haar serieuze voorgangers 
voortzette. Ze haalde Blavatsky, Charles 
Leland, Robert Graves, Francis Barrett, 
Eliphas Levi en Margaret Murray dan ook 
vaak aan en kende hun werk uitermate 
goed. Je merkt aan de wijze waarop ze 
over het onderwerp schrijft dat ze erudiet 
is en ook gepassioneerd raakt door het 
onderwerp. Haar werk "The ABC of 
Witchcraft" duidt aan dat ze systematisch 
te werk ging en haar kennis niet 
monopoliseerde, maar wilde delen met 
de generaties na haar. Het is het eerste 
naslagwerk van de hekserij en het is nog 
steeds relevant. Eigenlijk zijn al haar 
werken als dusdanig ook echte 
standaardwerken van de moderne 
hekserij en meer specifiek van de Wicca.

DDoorreeeenn  VVaalliieennttee
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VVaalliieennttee''ss  ccoovveenn  wweerrkk

Valiente werd in 1953 door Gerald 
Gardner zelf ingewijd en  zoals het een 
goed leerling betaamde  na zijn dood 
stapte ze onmiddellijk in zijn voetsporen 
als de belangrijkste Wicca van dat 
moment. Gardner was eigenlijk een 
beetje verplicht geweest om de hekserij 
naar buiten te brengen, doordat een 
paar ontevreden heksen uit zijn coven 
verschillende versies van zijn Book of 
Shadows naar buiten hadden gebracht. 
Daarom had Gardner geen andere 
keuze dan de oorspronkelijke versie van 
zijn Book of Shadows te publiceren  maar 
niet vooraleer Valiente het werk herzien 
en herschreven had. Zo werd Wicca dus 
eigenlijk een beetje geboren door 
gedwongen omstandigheden. Valiente 
nam de baby graag aan, want dit toeval 
gaf haar de mogelijkheid om haar geloof 
in het openbaar te beleven. Ze breekt 
met Gardner's coven in 1957 en in 1963 
wordt ze ingewijd in de coven van 
Raymond Howard. Een jaar later gaat ze 
over naar de coven van Robert 
Cochrane, maar ook daar zal ze niet 
blijven.

HHeett  nniieeuuwwee  ggeellooooff

Tijdens de zestiger en zeventiger jaren van 
de twintigste eeuw werd ze een van de 
belangrijkste voorvechtsters van de 
Wicca. Valiente's soberheid, haar 
vrouwelijke intuïtiviteit, haar 
doorzettingsvermogen en haar 
persoonlijke overtuiging maakten haar tot 
een fantastisch uithangbord voor het 
ontluikende nieuwe geloof. Waar Gerald 
Gardner en Aleister Crowley in de 
periode voordien vaak in beslag 
genomen werden door de vorm  wijt het 

misschien aan hun narcisme, hun 
eigendunk of hun mannelijk egocentrisme 
 kiest Valiente vastberaden en duidelijk 
voor de hekserij van het gevoel en legt ze 
de klemtoon veel minder op de 
ceremoniële Magie. Zo stelt ze: "Er wordt 
door sceptici gezegd dat hekserij geen 
werkelijk geloof kan zijn, omdat het geen 
heilig boek heeft, geen heilige liturgie, 
noch iets dat het kan identificeren met 
de andere religies van de mensheid. De 
reden echter, waarom hekserij geen van 
deze dingen heeft, is omdat ze veel 
ouder is dan deze dingen. Hekserij is zo 
oud als de mensheid zelf; en ze begint 
niet in boeken. Ze begint in het hart. 
Iedereen die een zin voor verwondering 
heeft, een verbeelding die kan 
beantwoorden aan de stemming van de 
natuur, die niet tevreden is met de 
gladde antwoorden van de intellectueel 
of de materialist, die nieuwsgierigheid en 
opmerkzaamheid heeft  die persoon 
bezit het begin van de hekserij."

OOrrggaanniisseerreenn

Waar Gerald Gardner en Aleister Crowley 
nog als excentrieke, gekke oude mannen 
werden gezien, maakt Valiente de Wicca 
meer sociaal aanvaardbaar. Het nieuwe 
geloof had structuur nodig en de nieuw 
verkregen vrijheid  door de openlijke 
geloofsbeleving  leidde tot het opzetten 
van allerlei nieuwe organisaties. Doreen 
Valiente speelde in de beginjaren een 
vooraanstaande rol bij de Witchcraft 
Research Association en bij het Heidens 
Front. In de laatste jaren van haar leven 
zou ze ook medewerker worden bij het 
Centre for Pagan Studies. Valiente kende 
haar eigen historische rol en zorgde dat 
haar verzameling Magische artefacten 
na haar dood in een stichting terecht 
kwamen die onder de leiding van John 
Belham Payne stond. Na zijn dood nam 
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zijn dochter Sarah het beheer van de 
Doreen Valiente Foundation op zich.

SSaammeennwweerrkkiinngg

Intussen werkte ze samen met andere 
vooraanstaande Wiccans zoals 
Stewart en Janet Farrar. Op latere 
leeftijd maakte uiteindelijk deel uit 
van de Silver Maikin coven. Daar 
werkte ze met haar partner Ron 
Cook. Voor Cook had ze al 
huwelijken achter de rug met Joanis 
Vlachopolous en Casimiro Valiente. 
Kwatongen beweren dat Valiente 
geflirt zou hebben met extreem
rechts. Dat lijkt erg onwaarschijnlijk 
omdat haar tweede man iemand 
was die in Spanje tegen de fascisten 
van Franco had gevochten. 
Bovendien was zij ook bij die groep 
heksen rond Gardner die een ritueel 
hadden georganiseerd om de leiding 
van de nazi's te laten denken dat er geen 
invasie zou komen. Wie het leven en het 
werk van Doreen Valiente kent, weet dat 
zij een serieuze witte heks was die vooral 
tegen elk onrecht opkwam. Haar werken 
zijn hoogst aanbevelenswaardig voor 
beginnende en gevorderde heksen. Ook 
de biografie over Valiente: "Doreen 
Valiente  Witch," van Philip Heselton is 
aan te bevelen.

BBeellaannggrriijjkkssttee  wweerrkkeenn

•Where Witchcraft Lives (1962)

•An ABC of Witchcraft (1973)

•Natural Magic (1975)

•Witchcraft for Tomorrow (1978)

•The Rebirth of Witchcraft (1989)

•Charge of the Goddess (2000)

•Where Witchcraft Lives (2011)

•Charge of the Goddess (2014)

EEeenn  bbiijjddrraaggee  vvaann::  KKeerriiaann  AAllvveerrmmaann
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UUiitt  ddee  kkaasssseenn  vvaann  PPrrooff..  AAggnneess  
GGrriimmssbbaannee  ((HHeerrbboollooggiisstt))

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, haar 
welgemeende excuses hiervoor.

Dear EikenBlad readers,

How lovely to be writing you again! Ik heb 
het hier in Hensfield prima. De Muggles 
maken zich over één of ander virus druk, 
maar er is niets wat ik niet met een 
stevige pot kruidenthee kan oplossen. 
Mijn eigen magische mengseltje, 
uiteraard!

Het is wel warm hier. Ik heb al een paar 
keer de kassen helemaal open moeten 
laten staan omdat de kippen die daar 
ook in zitten bijna scrambled eggs 
legden. Daar kom ik met mijn spreuken 
ook niet meer overheen.

Wat ik altijd heerlijk aan deze tijd vindt is 
om te zien hoe alles bloeit, groeit en rijp 
voor de pluk wordt. Nu heb ik genoeg dat 
ik het hele jaar door wel iets te plukken 
heb, maar deze tijd van het jaar is toch 
een beetje magisch.

However, over magische tijden 
gesproken. Een andere belangrijke 
magische tijd komt er ook weer snel aan. 
De tijd waarin de sluier dunner wordt en 
we op All Hallow’s Eve, met enig geluk, 
weer even verenigd mogen worden met 
de geliefden die niet meer bij ons zijn. Nu 
ben ik altijd erg op mezelf geweest, dus 
het zal hier geen storm lopen. Maar de 
wereld voelt toch even anders. Oh, en 
die mensen in de stad, the lovelies, die 
doen zo leuk mee. Met hun versieringen 
en eng uitgesneden pompoenen. Als ze 
eens wisten wat écht enge pompoenen 
zijn! Oh wait, dat is een leuke om met 
jullie te delen.

AAggnneess  GGrriimmssbbaannee
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water. Net zo lekker als gewone 
pompoenen, geloof mij maar!

Zelf heb ik gelukkig nooit vaak 
last van gevampiriseerde 
pompoenen gehad, maar ik 
snijd ze ook meteen los als ze rijp 
zijn. Je moet natuurlijk gewoon 

zorgvuldig tuinieren. Zo heb ik het 
jaren geleden geleerd en zo heb 

ik het altijd gedaan.

Well, that’s it lovelies! Heb een fijne tijd en 
stay safe!

Blessed be and with magical regards,

Professor Agnes Grimsbane

Have you 
heard? Er is 
een heuse 
vampire pumpkin! Een vampier
pompoen, de Cucurbita Vampirica. Het is 
al weer aardig wat jaren geleden dat ik 
door de Balkan heen trok, maar daar is 
de vampier pompoen een ware plaag. 
Hij is zelfs bekend in de folklore van de 
muggles. Het is daar algemeen bekend 
dat als je pompoenen te lang aan hun 
steel laat zitten, ze gedurende een volle 
maan kunnen veranderen in een vampier 
pompoen. Je kan ze herkennen doordat 
ze op hun buitenkant één of meerdere 
druppels bloed hebben zitten. Zodra de 
transformatie van de gewone pompoen 
in een vampier pompoen is voltooid 
komen alle gevampiriseerde pompoenen 
van een veldje bij elkaar en beginnen ze 
te bewegen en te schudden. Het geluid 
wordt door de mensen daar omschreven 
als een soort “Brrl, brrl, brrl”

De pompoenen reizen daarna s’nachts in 
groepen. Ze rollen over het boerenland of 
de tuin en veroorzaken allerlei problemen 
en halen kattenkwaad uit. Ze zijn niet 
bijzonder gevaarlijk, maar ze kunnen een 
kippenren flink de stuipen op het lijf jagen 
en gereedschap komt pas vele dagen 
later weer heel ergens anders 
tevoorschijn. Het is ook vrij makkelijk om 
weer van ze af te komen. Als je een 
pompoen op een vreemde plek 
tegenkomt, dan hak je hem gewoon in 
stukjes en gooi je hem in een pan kokend 



14

Boekrecensie: Offerkind 
Auteur: Rob Ruggenberg

Offerkind speelt zich een goede 
vierduizend jaar geleden af, hier, in 
Nederland. We kijken dan naar het begin 
van de bronstijd, een overgangsperiode. 
Het verhaal is geïnspireerd op een 
archeologische vondst vlak bij 
Wassenaar, de woonplaats van de 
schrijver. Met gebruik van historische 
feiten en kennis is deze inspiratie 
gecombineerd tot een roman over het 
leven van Aïn, Kraai en Rije tijdens een 
spannende vlucht voor intolerantie, de 
moerasgodin en zelfs voor elkaar.

De schrijver, Rob Ruggenberg, was een 
journalist en schrijver van historische 
jeugdromans. Ik schrijf inderdaad was, 
want Offerkind is helaas zijn laatste boek. 
Hij is vlak na het voltooien van het boek 
overleden. Hij was genomineerd voor de 
Thea Beckmanprijs voor zijn debuutroman 
Het verraad van de Waterdunen.

In dit boek maken we kennis met Aïn, een 
meisje uit het dorp van stamhoofd Te Ka. 
Haar oudste broer, Aab, zal naar 
verwachting het volgende stamhoofd 
worden en heeft er zijn zinnen op gezet 
om van Aïn zijn eerste vrouw te maken. 
Iets waar Aïn, zoals je vast begrijpt, weinig 
oren naar heeft.

Op een gegeven moment komt er een 
oude vrouw naar het dorp. Zij neemt iets 
wonderlijks mee, prachtige barnstenen 
sieraden. Ze vertelt hoe het barnsteen 
komt uit het paleis van de zeegodin. Ze 
laat zien hoe het wordt bewerkt en hoe 
prachtig het kan glinsteren als het af is. 
Aïn is helemaal geïntrigeerd en ziet een 
nieuwe toekomst voor zichzelf ontstaan. 
Mogelijk wanneer ze het dorp zou 
verlaten, naar de kust probeert te reizen 

en ook op 
zoek gaat 
naar het 
prachtige 
barnsteen uit het 
paleis van de 
zeegodin?

Aab gooit roet in het eten als hij op een 
gegeven moment probeert Aïn voor 
zichzelf te krijgen. Er ontstaat een 
gevecht tussen Aïn en Aab waarbij ze 
(pas op, kleine, maar voor de hand 
liggende, spoiler!) Aab doodt.

Kraai, een jongen uit hetzelfde dorp, 
heeft alles zien gebeuren. Hij weet wat 
Aïn heeft gedaan. Kraai heeft echter ook 
een geschiedenis in het dorp en heeft het 
niet makkelijk. Hij is, zoals ze zeggen van 
dubbel bloed. Zijn vader was iemand van 
het Oude Volk, en zijn moeder de zus van 
Te Ka. Door wie, of eigenlijk, door wat hij 
is, wordt hij vooral voor alle rottige klusjes 
in het dorp ingezet. Hij is een paria. 
Wanneer hij ziet wat er tussen Aïn en Aa is 
gebeurd, besluit hij om samen met Aïn te 
ontsnappen.

Verder wil ik eigenlijk niet te veel van het 
plot verklappen. Het is een spannend 
verhaal om zelf te lezen. Ik kan je wel 
zeggen dat ze het tijdens hun vlucht zeker 
niet makkelijker krijgen. Ze moeten door 
ondoorgrondelijke moerassen. Daar 
hebben ze avonturen bij het moerasvolk 
en vinden ze zich in een situatie waarin ze 
wederom moeten vluchten. Niet alleen 
om zichzelf te redden, maar ook een 
kleine baby, die onlosmakelijk aan hun lot 
is verbonden.

Ze vluchten met een vlot over een grote 
rivier en komen andere nederzettingen 
tegen. De schrijver verteld prachtig en je 

OOffffeerrkkiinndd
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krijgt het gevoel een glimp op te vangen 
van het leven in die tijd en hoe de 
mensen toen geleefd, gedacht en 
geloofd kunnen hebben. Hun 
reputatie achtervolgd ze echter 
langs het pad van de rivier 
waardoor ze zich keer op keer 
genoodzaakt zien verder te 
vluchten.

Uiteindelijk komen ze bij de zee 
uit, zou Aïn hier dan toch het 
barnsteen uit het paleis van 
de zeegodin vinden? En zou 
ze ingaan op de avances 
van Kraai, haar vriend en 
toeverlaat op deze 
spannende vlucht?

Ik kan je volmondig 
adviseren om het zelf 
te gaan ontdekken. 
Het is een plezier om 
het verhaal te 
volgen. Zelf heb ik 
het als audioboek 
geluisterd, wat 
ook zeker een 
aanrader is. 
Wat misschien 
wel bijzonder is, 
is dat ik normaal geen 
fan ben van Nederlandse 
literatuur. Ik heb moeite met de 
schrijfstijl, de verhalen en de personages 
die gecreëerd worden. Meestal vind ik 
Engels ook gewoon een aangenamere 
taal om te lezen. Ik ben bijzonder 
aangenaam verrast dat ik hier echt en 
met plezier van genoten heb.

 

Raymond Brettschneider

EEeenn  bbiijjddrraaggee  vvaann::  RRaayymmoonndd  BBrreettttsscchhnneeiiddeerr
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onze gevleugelde vrıenden (en sommıge zıjn 
nıet helemaal onze vrıenden) bestaan er ın zo 
veel verschıllende soorten. en ze kunnen zo 

bıjzonder zıjn.

op deze foto zullen de meeste mensen een bıj 
of een wesp zıen. maar dıt ıs een vlıeg. een 

bıjzondere zweefvlıeg. hıj heeft geleerd zıch 
aan te passen en te camoufleren, om de 

kleuren van een bıj of een wesp te dragen.

wıst je dat de vlıeg ook een totem-dıer kan 
zıjn? als je er achter komt dat de vlıeg jouw 
totem-dıer of anımal guıde ıs, dan betekent 

het dat het tıjd ıs om veranderıng te 
omarmen. stop met stılzıtten, kom ın actıe en 

leef je leven actıef en doelbewust!
als het leven om je heen vol 

vergankelıjkheıd en veranderıng lıjkt, 
vraag dan de nederıge maar 

ervarıngsdeskundıge vlıeg om je te 
begeleıden.
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Lunadea, 2020. Verschenen bij Uitgeverij 
AnkhHermes, onderdeel van VBK|
media, Utrecht

Hoewel dit boek al een tijdje op mijn 
verlanglijst stond, was het er nog 
niet van gekomen om het aan te 
schaffen en te lezen. Ik volg 
Lunadea al langer online, en heb 
veel respect voor wat zij doet: 
haar integriteit en kwetsbaarheid 
zijn een inspiratie. Ik vind haar 
een voorbeeld van hoe je van 
je anderszijn je kracht kunt 
maken, en hoe je hier ook eerlijk 
voor uit kunt komen. Waarom heb ik dan 
toch gewacht met het lezen van het 
boek?

De hobbel die ik ervaar, is  toeval 
bestaat niet  juist een kwestie die 
Lunadea direct aankaart in de inleiding 
van haar boek: het woord “heks”. Voor 
de één is dit een eretitel of een 
geuzennaam: voor de ander een 
fantasiewezen of een woord dat juist 
allerlei onplezierige associaties oproept. In 
mijn geval voelt dat woord, en alles wat 
daaraan kleeft, een paar maatjes te 
groot. Magie is bijzaak in mijn 
levensbeschouwing en dagelijkse praktijk, 
en daarom denk ik meestal dat het 
woord niet op mij van toepassing is. 
Anderzijds herken ik mij, zoals wellicht de 
meeste mensen die dit nu lezen, in haar 
beschrijving van een aangeboren 
gevoeligheid en hang naar de natuur, en 
interesse in dingen als meditatie en 
divinatie. 

Een groot deel van het boek bestaat uit 
uitleg. Het biedt een soort wegwijzer in 
vogelvlucht op het gebied van de 
hekserij. Maar het prettige is dat Lunadea 
ook veel vertelt over haar eigen pad en 
daarbij altijd de nuance zoekt. Ze is geen 
reisleider, maar een gids die vanuit 
ervaring zaken voorstelt en aandraagt. 

De 
beginner vindt in dit boek 
aanknopingspunten en kennis die tot de 

basis van de hekserij behoren. 
Iemand die al langer met hekserij 
en heidendom bezig is, vindt er 

wellicht juist downtoearth 
manieren en weetjes om je 
levenshouding nog meer te 

verankeren in je dagelijks leven, 
zoals tips voor het schoonmaken van 
je huis. 

Als ik dan toch een kritiek puntje moet 
noemen; vanuit mijn achtergrond als 

student religiewetenschappen mis ik hier 
en daar wat (kritische) historie, herkomst 
en duiding van stromingen. Er is een 
manier van naar hedendaags 
paganisme kijken door een 
wetenschappelijke bril en een bril van 
binnenuit. Dit is uiteraard een bril van 
binnenuit, maar zelf vind ik altijd wel heel 
prettig dat het verschil heel duidelijk 
wordt benoemd en aangegeven.  Maar 
dat is wellicht niet helemaal eerlijk: dat is 
totaal niet het doel van dit boek. 

De prettige schrijfstijl doet denken aan 
een gesprek met een gelijkgestemde  
iemand die op een zachtaardige maar 
wel zelfverzekerde manier vertelt hoe zij 
erin staat. En op een rustige, maar wel 
heldere manier afrekent met mensen die 
zeggen dat dingen op een bepaalde 
manier moeten. Precies zoals Lunadea 
ook via andere kanalen communiceert. 
Kortom, ik vind het boek een must voor 
beginners op dit pad, maar ook voor 
mensen die zich allang met natuur 
spiritualiteit en magie bezig houden is het 
een waardevolle opfrisser van eigen 
bodem. Het smaakt zeker naar meer werk 
van haar hand! En wat vind ik nu, na 
Lunadea’s boek te hebben gelezen, van 
dat woord “heks”? Misschien wen 
ik daar toch nog wel aan....

EEeenn  bbiijjddrraaggee  vvaann::  LLiinnddaa  BBooeecckkhhoouutt

WWeegg  vvaann  ddee  hheekkss
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wwooddaann  wwaaaaııtt

oovveerr  ddee  wwaatteerreenn

ssttoorrmmtt  hhııjj

aannssuuzz,,  ooss,,  aaddeemm,,  ggoodd

aalllleess  bbeewweeeeggtt,,  aalllleess  ııss  ssttııll

aalllleess  rrooeerrtt,,  aalllleess  ııss  fflluuıısstteerr

aass  wwaaaaııtt  oopp

wwıınndd  wwaakkkkeerrtt,,  jjaaaaggtt,,

vveerrzzaammeelltt,,  vveerrddrrııjjfftt

oooohhhhhhhhhhhhhh..........

mmııjjnn  mmoonndd  vvoorrmmtt  eeeenn  rroonnddee  ooppeennıınngg  

ddee  eeeerrssttee  ttrrııllllıınngg  

ggeebboooorrttee  ııss

wwooddaann  wwaaaaııtt

--llddmm--

EEeenn  bbiijjddrraaggee  vvaann::  LLiiaannnnee  ddee  MMuunncckk
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De buurheks krijgt een vervolg!
Schrijfster Wendy Noordzij is druk bezig met het afronden van het vervolg op het boek 
‘De buurheks en het lied van de natuur’. De teksten en foto’s zijn klaar; momenteel 
wordt de laatste hand gelegd aan de opmaak. De titel van het tweede deel is: ‘De 
buurheks en het raadsel van de ster.’ 

Eik & Blad heeft de primeur en geeft alvast een klein beetje van de inhoud prijs: 

Het nieuwe schooljaar begint op een hele bijzondere manier. Elsa en Arne krijgen twee 
nieuwe leraren, die ze allebei kennen. Ook gaan ze op schoolreisje naar Kasteel 
Stekelburcht. Daar is iets vreemds aan de hand. Waarom heeft de kasteelheer zulke 
strenge regels? Is er een verklaring voor het rare gedrag van de juf? Samen met hun 
klasgenootjes, buurheks Vevina, Arie de kanarie, Theodora de poes en Meneer Kwak 
gaan ze op onderzoek uit. Ook teckel Keesje helpt mee. Al snel ontdekken ze een heel 
oud verhaal over een ster. Lukt het om het raadsel op te lossen? 

In de volgende editie van Eik & Blad volgt meer informatie en een leuke lezersactie over 
dit nieuwe boek met een mooie boodschap: ‘Magie is geloven in jezelf. Als je dat kunt, 
dan is alles mogelijk.’

De Buurheks hebben we ook al in verschillende nummers van EikenBlad mogen 
verwelkomen met een uniek kort verhaal, speciaal voor EikenBlad geschreven. Wij zijn 
dan ook heel erg benieuwd naar het vervolg van de avonturen van Elsa, Arne en hun 
(dieren)vrienden.
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““DDee  ppaaaarrddeennbbllooeemmeenn  hheebbbbeenn  
hhuunn  ggeellee  pprraacchhtt  vveerrrruuiilldd  vvoooorr  eeeenn  

bbooll  vvooll  wweennsseenn..””  

De zomer ligt weer achter ons. De herfst 
heeft zijn intrede gedaan. Wanneer je 
buiten loopt ruik je de herfstgeur. 
Bladeren kleuren zachtjes aan naar 
mooie rood met bruine kleuren. De 
druiven waren dit jaar favoriet bij de 
wespen. We kunnen de komende tijd 
genieten van de laatste groenten vanuit 
de groentetuin. De appels en peren rijpen 
aan de boom en de verscheidenheid 
aan noten zal dit jaar weer een heerlijke 
aanvulling zijn op ons eten.

Het was een warme zomer met veel 
droogte. Gelukkig hadden we aan het 
begin van dit jaar ons Hof veranderd en 
de bakken opgebouwd volgens het 
permacultuur principe. Want na twee 
gortdroge zomers op zand moesten we 
het anders gaan proberen. Het 
belangrijkste voor planten en bomen is de 
samenstelling van de aarde, de bodem. 
Nadat alles was veranderd heeft alles 

staan stralen, bloeien en groeien. We 
hebben genoten van een grote oogst. En 
het allerbelangrijkste is dat we bijna niet 
hebben hoeven te sproeien. Sproeien 
maakt wortels lui, ze gaan dan niet meer 
zoeken naar water diep in de grond. 
Nadeel is dat de wortels dan 
oppervlakkig blijven, ze sneller last van de 
droogte krijgen en bij een storm niet 
voldoende geworteld zijn en makkelijker 
omvallen. Wij hebben na een aantal 
jaren observeren en door schade en 
schande ondervonden dat aanplanten 
alleen maar in het najaar lukt op onze 
grond. Vooral bomen hebben echt de 
tijd nodig om goed te kunnen wortelen 
om vocht en voedsel te kunnen vinden. 
Wat nog meer invloed heeft op bomen 
en planten is de wind. De wind droogt 
veel meer uit dan dat de zon kan doen. 
Wij hebben zowel voor als achter vrij spel 
voor de wind. Het zeer open landschap 
van de akkervelden om ons heen zorgt 
ervoor dat de eerste laag op ons Hof de 
grootste klappen krijgt. Dit jaar heeft onze 
walnoot voor het eerst geen zwarte 
punten aan de bladeren. We dachten 
eerst dat het mogelijk een ziekte zou 
kunnen zijn, maar door wederom goed te 
letten op wat de natuur doet bij elke 
weersomstandigheid leert zoveel. We 
hebben onze omheining verder 
geprobeerd omhoog te trekken, zodat 
de wind gebroken wordt voordat het de 
gehele Hof inblaast. De walnoot heeft dit 
jaar een groeispurt gehad zonder 
aangetaste bladeren. Het is typerend om 
het verschil te zien met de laurierkers. 
Alles is in één keer geplant, heeft 
dezelfde samenstelling van bodem en 
toch groeit het stuk dichtbij de omheining 
trager tot bijna niet en het stuk uit de 
wind groeit bijna uit zijn kluiten. 
Windbrekers en glooiingen in de natuur 

Hof van Brederode
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geven planten de ruimte om te kunnen 
groeien.

Planten leveren ons voedsel, energie en 
zuurstof. Zonder hen zouden wij, de mens, 
nog geen week overleven. Het element 
lucht staat vaak voor communicatie. Het 
is zo ontzettend interessant om steeds 
meer van de communicatie van de 
planten te mogen leren. Hoe alles samen 
leeft in symbiose. Planten kunnen 
onderling communiceren. Ze kunnen 
elkaar waarschuwen met geurstoffen 
voor vijandige planteneters. De wortels 
van bomen kunnen ondergronds 
communiceren met elkaar. Het is een 
heel erg groot netwerk waarin elke kleine 
cel meewerkt om te kunnen blijven 
overleven. Er zijn grote studies geweest 
naar de intelligentie van het plantenrijk. 
De theorieën van de grote Britse bioloog, 
botanicus, geoloog en zoöloog Darwin 
behoren inmiddels tot het 
wetenschappelijk erfgoed van de 
mensheid. Toch heerst in onze tijd zelfs 

binnen de wetenschappelijke 
gemeenschap nog steeds het idee dat 
planten passieve, gevoelloze wezens zijn 
die niet kunnen communiceren, geen 
gedrag vertonen en niet kunnen rekenen. 
Het is dan ook niet verrassend dat veel 
bijzondere wetenschappelijke 
ontdekkingen die te danken zijn aan 
experimenten op planten, tientallen jaren 
hebben moeten wachten alvorens te 
worden ‘bevestigd’ door identieke 
onderzoeken op dieren. Ontdekkingen 
over fundamentele vitale mechanismen 
die in de kern genegeerd of zwaar 
ondergewaardeerd werden zolang ze 
slechts het plantenrijk betroffen, worden 
vervolgens plotseling beroemd als het 
over dieren gaat. 

De wind fluistert en ruist door het riet. De 
wind neemt zaadpluizen mee naar 
andere oorden. Planten staan vast op 
een plek. Een van de manieren om zich 
voort te kunnen planten is door zaden 
mee te laten voeren in de lucht. De 
productie en verspreiding van de zaden, 
die het begin van een nieuw exemplaar 
bevatten, zijn de laatste belangrijke fase 
in de reproductie van planten. Voor elke 
plant om ten minste twee redenen van 
levensbelang. De eerste reden is het 
basisprincipe van elke vorm van leven: 
zichzelf uitbreiden in een zo groot 
mogelijk territorium. Ten tweede voorkomt 
een plant door de zaden op grote 
afstand van de moederplant te 
verspreiden dat hij zijn eigen 
voedselbronnen moet delen met 
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soortgenoten in een klein territorium, 
waarin de voedselbronnen al snel zouden 
zijn uitgeput en dus niet toereikend 
zouden zijn om het 
voortbestaan van het 
nageslacht te 
waarborgen. Om deze 
reden hebben planten 
verschillende manieren 
ontwikkeld voor het 
verspreiden van hun 
zaden. De mariadistel 
staat momenteel geheel 
in zaad. Het is een 
prachtig gezicht, na het 
paarse nu het witte. De 
zaden komen niet 
allemaal los en worden 
niet allemaal 
meegenomen, veel blijft 
in de knop zitten en zal 
op dezelfde plaats 
verteren. De zaden die wel met de wind 
meegenomen worden hebben de juiste 
temperatuur, de juiste voedingsbodem, 
voldoende vocht en licht nodig om te 
kunnen ontkiemen. Sommige andere 
planten ontkiemen voor de winter komt. 
Er verschijnen dan kleine plantjes, die na 
de winterperiode verder uitgroeien. 
Anderen zaden ontkiemen pas in het 
voorjaar.

In ons Hof staan vier grote lindes. 
Wanneer de knoppen komen om in bloei 
te gaan opent er van de drie knoppen 

per trosje er altijd eerst 
een. Wanneer deze 
bestoven is, opent de 
volgende pas en daarna 
pas de derde. Maar ook 
de bomen onderling 
hebben een gepaste tijd 
er tussen voordat de 
eerste zicht opent. En zelfs 
de lindes van onze buren 
staan vaak net iets eerder 
of soms later in bloei. 
Wanneer een boom 
gewoon een boom is met 
dezelfde 
omstandigheden, dan 
zou alles in een keer 
openen. Dit is maar een 
van de voorbeelden die 

je kunnen verrassen wanneer je de tijd 
neemt te observeren, soms over de jaren 
heen. De linde is ook een anemofiele 
plant. Zijn eenvleugelige zaden hebben 
slechts een klein briesje nodig om over 
grote afstanden te kunnen worden 
vervoerd.

De herfst is te ruiken, het ruikt wat muffer 
en ons verteld dat we binnenkort, na een 
paar dagen regen, weer paddenstoelen 
kunnen gaan zoeken. Ook 
paddenstoelen maken gebruik van de 
lucht en de wind. Wat je ziet aan 
bovengrondse paddenstoel is eigenlijk 
“de bloem”. Boleten rijpen en na verloop 
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barsten ze als het ware open en geven zo 
hun sporen mee. Ook voor 
paddenstoelen is het erg belangrijk dat 
ze op de juiste plaats terecht komen om 
myceliumdraden te kunnen vormen, de 
eigenlijke paddenstoel zit onder de 
grond.

Het plantenrijk zit zo ontzettend vernuftig 
in elkaar. Zelfs na lange jaren studeren en 
observeren, blijven vele dingen een 
mysterie voor ons mensen. Vele planten 
hebben de wind nodig om voort te 
kunnen planten, ze geven ons onze 
zuurstof en te veel kan bladeren doen 
verschroeien. 

““IIkk  bbllaaaass  mmiijjnn  llaaaattssttee  zzaaddeenn  
vvaann  ddee  ppaaaarrddeennbbllooeemm  ddee  lluucchhtt  iinn  
eenn  ggeeeeff  mmiijjnn  wweennsseenn  mmeeee  aaaann  ddee  

wwiinndd..””

Ik wens iedereen een mooi en liefdevolle 
herfstperiode toe, vol kleurrijke dagen.

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.

EEeenn  bbiijjddrraaggee  vvaann::  IIssaabbeellllee  vvaann  KKaattwwiijjkk    BBrreeddeerrooddee
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Mary Mueller Shutan, 2015. 
Verschenen in 2020 bij Uitgeverij Ankh
Hermes, onderdeel van VBK|media, 
Utrecht.

Spiritueel ontwaken is momenteel een 
“hot item”, omdat zoveel mensen het 
gevoel hebben dat ze in een 
veranderingsproces verkeren. Dit boek 
trok mijn aandacht omdat ik na een paar 
roerige en moeilijke jaren zelf het gevoel 
heb dat ik in een bepaald 
ontwikkelingsproces zit, wat echter niet 
altijd even makkelijk verloopt. Toch had ik 
er niet direct hele hoge verwachtingen 
van  ik verwachtte een meer klassiek 
New Ageachtig boek. Achteraf was ik blij 
dat ik wél naar mijn intuïtie had geluisterd 
en het boek heb meegenomen. Ik breng 
het hier onder de aandacht, omdat ik 
vind dat het bij uitstek een boek is dat 
goed past in een heidense beleving van 
de wereld. 

Het boek bestaat eigenlijk uit vier delen. 
Het eerste deel geeft eigenlijk een 
theoretisch raamwerk rondom spiritueel 
ontwaken. Door de opdeling in “lagen” 
denk je dat het hierbij om een lineair 
proces gaat, maar de auteur haast zich 
te zeggen dat dit bij iedereen anders 
verloopt en dat je ook vaak heen en 
weer schiet tussen fasen. Het tweede 
deel gaat om de verschillende manieren 
waarop mensen spiritueel ontwaken, het 
derde deel gaat over plotseling spiritueel 
ontwaken (wat erg heftig kan verlopen) 
en het vierde deel gaat over allerlei 
verschijnselen die tegen kunt komen 
tijdens je spirituele ontwikkelingsproces. In 
de hoofdstukken geeft ze voorbeelden 
van diverse gevallen die ze in haar 
praktijk is tegengekomen en waar ze zelf 
tegenaan is gelopen. 

Wat ik het 
meest 
waardevol 
vind aan dit 
boek, is het feit 
dat het benadrukt dat 
werkelijk spiritueel ontwaken eent 
ontwaken is van lichaam én geest. Mary 
Mueller Shutan signaleert dat er in onze 
tijd heel veel mensen rondlopen die 
vooral van “bovenaf” ontwaakt zijn. Zij 
houden zich dus wel qua denken en 
ervaren heel erg bezig met de geestelijke 
wereld, maar missen de basis. Zij hebben 
nog niet hun “ballast” in de vorm van 
persoonlijke issues of bijvoorbeeld 
familiekarma verwerkt, en ontkennen in 
sommige gevallen hun eigen 
schaduwzijde. Ook raak je door eenzijdig 
gefocust te zijn op het hogere het 
contact met de aarde kwijt. In het boek 
staan diverse oefeningen die je kunt 
doen om beter geaard te raken en beter 
contact te krijgen met je lichaam. De 
schrijfster benadrukt dat werkelijk 
ontwaken betekent dat je jezelf volledig 
(er)kent en accepteert als fysiek én 
geestelijk wezen  geworteld in de aardse 
werkelijkheid, met donkere en lichte 
zijden. Niet alleen voor jezelf en je eigen 
welbevinden, maar ook om de fysieke 
wereld waar je nu in leeft te helpen in 
een collectief ontwikkelingsproces. Deze 
belangrijke boodschap vind ik bij uitstek 
passen in een aardse spiritualiteit van 
eigen bodem, waar licht en donker naast 
elkaar bestaan. 

Een mindere kant aan het boek is dat er 
geen illustraties in staan: bijvoorbeeld van 
de chakra’s waar veelvuldig naar wordt 
verwezen. Ook zou het qua indeling en 
opbouw denk ik wat meer gestroomlijnd 
kunnen zijn. Maar deze minpuntjes doen 

GGiiddss  vvoooorr  ssppiirriittuueeeell  oonnttwwaakkeenn
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zeker niets af aan de waarde van het 
boek op het gebied van 
ervaringsdeskundigheid en 
mensenkennis. 

Als je het gevoel hebt in een roerig 
ontwikkelings of ontwakingsproces te 
zitten, dan brengt dit boek je zeker 
herkenning en houvast. Ook is het een 
interessant boek voor iedereen die zelf in 
rustiger vaarwater zit, maar veel met 
andere mensen werkt als therapeut of 
spiritueel begeleider. 

Linda Boeckhout

EEeenn  bbiijjddrraaggee  vvaann::  LLiinnddaa  BBooeecckkhhoouutt
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Magic Potion Bottles
Okay, dit is gewoon een leuke activiteit 
en bezigheid. Je kan er jezelf mee 
vermaken, je kinderen en andermans 
kinderen. Ik ga het hier hebben over het 
maken van Magic Potion bottles.

Okay, je hebt Magic Potions en Magic 
Potions. Ik maak hier een aantal puur 
decoratieve potion bottles. Maar je kan 
hetzelfde idee natuurlijk loslaten op een 
geweldige kruidenblend, een krachtige 
theemix of een andere echte magische 
concoctie.

Eén ding dat ik wel doe omdat het hier 
om decoratieve potion bottles gaat, ik 
seal de deksels dicht met was. Bijenwas in 
mijn geval, omdat ik dat heerlijk spul vindt 
om mee te werken. Hiermee voorkom ik 
dat iemand ‘per ongeluk’ echt mijn 
gemalen trollen botten poeder probeert 
te snuiven.

WWaatt  hheebb  jjee  nnooddiigg??

Kleine potjes. Denk aan kruidenpotjes, 
mini jam potjes, e.d. Liefst geen 
weckpotjes, die zijn slecht permanent 
dicht te maken. Met kurk, eventueel een 
draaidop, is het beste.

• Was

• Leuk lintje

• Labeltjes

• Modpodge of andere helder 
drogende lijm

• Creatieve vulling

Allereerst een voorbeeldje van wat we 
kunnen gaan maken: 

‘‘WWaatt’’  ggaa  jjee  mmaakkeenn??

In dit voorbeeld heb ik mij laten inspireren 
door een vrij ‘normaal’ magisch 
ingrediënt.  Wespen gif. Maar je kan je 
ook laten inspireren door oude magische 
ingrediënten zoals Eye of Newt, Batwings, 
draken bloed, etc. Ook is het heel leuk 
om je te laten inspireren door de 
magische kruidenkasten van Hogwarts. 
Een Amortentia drankje, of Gillyweed om 
onder water te kunnen ademen.

‘‘HHooee’’  ggaa  jjee  hheett  mmaakkeenn??

Wanneer je je ingrediënt of potion heb 
bedacht, moet je bedenken hoe dit er uit 
moet zien en waar je dit mee kan 
namaken. Struin je keukenkastjes maar 
eens goed af. Of bedenk wat je buiten 
kan vinden. Drankjes met bijzondere 
kleurtjes kan je ook leuk maken door een 
beetje inkt of ecoline er door heen te 
mengen. 
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LLaabbeelleenn!!

Een vaardige  heks, tovenaar of druïde is 
een georganiseerde heks, tovenaar of 
druïde. Dus, label dat potje! Als je handig 
bent met de computer kan je zelf een 
leuk plaatje in elkaar draaien als label.

Ben je geen Photoshop held, dan kan je 
natuurlijk ook gewoon een labeltje 
tekenen, schrijven en uitknippen. Het 
voordeel daarvan is wel dat je beter kan 
inschatten hoe groot je labeltje moet 
worden om op het potje te passen.

Hieronder een paar voorbeeldjes van 
labels die ik heb gemaakt. 

PPoottjjee  kkllaaaarr  mmaakkeenn

Okay, je hebt je ingrediënten nu als het 
goed is, vul eerst het potje. Dit om te 
voorkomen dat je labeltje vies wordt.

Alles in het potje? Sluit hem goed af. 
Sealen komt later.

Knip je labeltje uit en plak deze met 
Modpodge, of een andere helder 
drogende hobbylijm, op het potje. Laat 
het drogen en doe daarna ook een 
laagje over het labeltje heen, om het 
labeltje te beschermen.

Nu je potje dicht en gelabeld is, kan je 
hem gaan sealen. Smelt de was die je 
hier voor wilt gebruiken (smelt gerust een 
paar oude dinerkaarsen weg) en dompel 
je potje op zijn kop een aantal keer in de 
was zodat zich een mooi laagje 
opbouwt. Let op: Was smelten doe je 
altijd au bainmarie. Was die te 
heet wordt kan 
schadelijke 
dampen 
afgeven en zelfs 
spontaan in de fik 
vliegen.

VVeerrssiieerr  jjee  ppoottjjee

Okay, je potje is gevuld, gelabeld en 
geseald. Nu kan je hem met bijvoorbeeld 
een mooi lintje versieren. En hang er een 
leuk bedeltje aan. Wees creatief!

BBeeggiinn  eeeenn  vveerrzzaammeelliinngg

De potjes zijn het leukst als je er 
verschillende bij elkaar ziet. Haal bij de 
Action of een tweede hands winkeltje 
een leuk kruidenrekje en stel ze tentoon!

EEeenn  bbiijjddrraaggee  vvaann::  RRaayymmoonndd  BBrreettttsscchhnneeiiddeerr
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‘‘
WWoorrdd  iikk  nnoogg  sstteeeeddss  aacchhtteerrvvoollggdd  
ddoooorr  eekksstteerrss??  IIkk  hheebb  ddee  llaaaattssttee  
ttiijjdd  hheett  iiddeeee  ddaatt  hheett  mmiinnddeerr  iiss  

ggeewwoorrddeenn..’’  

Zonder context lijkt dit misschien een rare 
vraag. Maar mijn vriend haalde mijn 
twijfels in een keer onderuit. 

‘Kijk eens naar buiten.’ Mijn blik gleed 
naar het raam en ja hoor, aan de 
overkant keek een ekster rustig door het 
raam naar binnen. 

Voor de mensen die mij niet kennen, ik 
ben een redelijk jonge heks. Wanneer je 
net aan het heksenpad begint, is alles 
nog een teken. Een veer die voor je 
voeten landt, een auto die niet start of 
zelfs een regenbui na een ruzie (dat je de 
emoties moet laten gaan, laat alles even 
van je afglijden). Een ander teken is dat ik 
de laatste tijd veel eksters zie. Bijna overal 
waar ik kom schiet mijn aandacht gelijk 
naar hen toe. Nu weet ik dat eksters niet 
bedreigd zijn, maar ik zie er wel meer dan 
normaal.

GGeezzoonndd  vveerrssttaanndd

Na de maanden waarin 
je denkt dat alles een 
teken is, komt de 
tijd waarin je je 
beseft dat je 
waarschijnlijk 
hebt 
overdreven. 
Sommige 

gebeurtenissen zijn 
misschien wel tekens 

geweest, maar echt niet alles. Vanaf dat 
moment ga je met een gezond verstand 
terugkijken en bewuste keuzes maken, 
jezelf afvragend of je wel of niet een 
teken zag.

Aangezien ik nog steeds meer eksters zie 
dan ik ooit hiervoor in mijn leven heb 
gezien, denk ik wel dat het iets is. Of het 
een teken is? Geen idee. Misschien is het 
een verlate en onverwachte voorliefde 
voor vogels. Vanwege mijn twee katten 
heb ik vroeger nooit wat met vogels 
gehad. Maar misschien komen alle 
eksters ineens naar mij toe omdat mijn 
katten zichzelf te oud vinden om nog te 
jagen.

LLuucchhtt

Vanwege mijn bovengenoemde katten 
heb ik mij nooit echt verdiept in vogels. Ik 
weet dat zij staan voor het element lucht; 
het element waar ik nooit goed mijn 
vinger op kon leggen. In het ene boek 
staat lucht voor creativiteit en in het 
andere boek voor kennis en wijsheid. Hoe 
dit samenkwam in een vogel heb ik nooit 
begrepen. Ten eerste spreek ik geen 
vogeltaal en ten tweede weet ook niet 

hoe creatief vogels zijn. Zeker 
eksters niet, zij worden 

namelijk al sinds de 
middeleeuwen gezien als 

een slecht voorteken. 

Sinds een paar weken zie ik eindelijk 
de schoonheid van eksters. Zij hebben 
verschillende kleuren en een prachtig 
lied. Toen ik van de week naar huis 
fietste, vloog er een mee met mij mee. 
Hij gleed soepel door de lucht en even 
kreeg ik het gevoel dat wij samen lol 

hadden. Thuis deed ik onderzoek en zo 

WWiijjsshheeiidd  mmeett  vveerreenn
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kwam ik erachter dat eksters bij the 
Native Americans worden gezien als 
bondgenoten van magie. Ineens viel het 
kwartje. Ik weet niet wat zij mij willen leren, 
maar het zien van  eksters is geen toeval 
meer. Volgens de Native Americans 
worden de eksters ook gezien als 
vrienden die je een wijze les leren. In dat 
woord ‘wijs’ herken ik dan weer de 
kwaliteiten van lucht. En hoewel ik 
vroeger dat element slecht begreep, 
past het nu zichtbaar beter in mijn leven. 
Lucht staat momenteel in mijn leven 
centraal als ‘The wind of change’. Er 
gebeurt zoveel in mijn leven, vooral op 
spiritueel gebied, dat ik niets anders kan 
dan mij klaarmaken voor verandering. 
Ook de wijsheid die ik vergaar door het 
heksenpad te lopen, kan ik dan weer 
koppelen aan het element lucht. 

TTeekkeennss

Hoewel ik uit de 
fase ben 
waarin ik alles 
als een teken zi
e, zijn er een paar tekens 
waar ik aan vasthoud. 
Zoals een oud gezegde 
luidt: ‘Als er een zwarte veer 
aan je voeten valt, waken 
engelen of geesten over jou.” 
De vorige heks in mijn familie 
overleed voor zij mij haar wijsheid 
kon leren. Volgende keer wanneer er 
een veer aan mijn voeten valt, zal ik aan 
haar denken. Misschien heeft de ekster 
wel een boodschap van haar en 
zal hij op zijn manier haar 
wijsheid aan mij 
doorgeven. Want 
met een ekster als 
boodschapper en 
het element lucht 
als wijsheid kan het 

niet anders, toch? Of misschien is het 
handig als ik een kitten adopteer, in 
verband met eksteroverlast in de straat. 

Veel liefs,

Mirren

EEeenn  bbiijjddrraaggee  vvaann::  MMiirrrreenn
29
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BBeerriicchhtt  uuiitt  hheett  KKeellttiisscchhee  llaanndd

In alles om me heen voel ik de herfst, zie 
ik, hoor ik, ruik ik, proef ik, en aanvaard ik 
dat het wiel draait. De dagen worden 
korter, de zon zet lager en later in. Als 
vanzelf keer ik meer naar binnen. De 
herfst past bij mij.

De afgelopen weken waren verzengend 
heet, net als in Nederland en net als in 
andere delen van Frankrijk. Maar het was 
hier aangenaam, de wind zorgde ervoor 
dat de hitte aanvoelde als lekker warm. 
Nu wordt gewacht op de Bise, die de kou 
gaat brengen.

Er is altijd wind, wind in alle soorten. Er zijn 
valwinden, er zijn verkoelende winden. Er 
zijn gure, striemende winden. Er zijn 
strelende warme winden. Er waait zo nu 
en dan een verwoestende wind: in de 
herfst en in de winter, maar ook: in de 
lente en in de zomer.

Ook de laatste weken: het groene land 
werd in korte tijd dor en de dorpen leken 
uitgestorven. Men houdt de luiken 
gesloten om zo het huis koel te houden, 
de siësta duurt wat langer. Heel vroeg in 

de ochtend wordt het werk 

gedaan; er 
wordt 

hout gehakt, er wordt 
gemaaid, geoogst. Dde 
overvloed stapelt zich op 
in de grote rollen op het 
land. Het lijken de spiralen 
van het leven. Tegen de 
avond rijden de boeren 
af en aan om de dieren, verspreid over 
de vele, kleine weiden, te voorzien van 
water. Niet alleen de hitte maakt ze 
dorstig, maar ook de altijd aanwezige 
wind. De wind bepaalt welke gewassen 
er kunnen groeien, hoe de opbrengst zal 
zijn, welke dieren overleven, welke huizen 
waar en hoe gebouwd worden.

De mensen, die hier geboren en getogen 
zijn, leven met kennis van de 
verschillende winden. De winden zijn in 
legendes en hebben namen. Voor hen is 
de verbondenheid met de natuur een 
vanzelfsprekendheid, het is een 
natuurlijke manier van zijn. Zij verplaatsen 
zich als vanzelf in de verschillende 
dieptelagen van dit natuurleven, alsof ze 
meedrijven op de wind. Waar ik me 
bewust aard, bewust afdaal in meditatie 
naar een ander laag van beleving, me 
oefen in de verschillende vormen van zijn, 
daar schuiven zij zonder moeite van laag 
tot laag. 

IIkk  kkeenn  ddee  wwiinndd  wweell

Als kind stond ik op de kade als het 
stormde, mijn haar om mijn gezicht en 
geheimen die in mijn oor werden 
gefluisterd door de fluitende wind. Elke 
dag fietste ik naar school over de dijk 
door de polder, voor mijn gevoel altijd 
wind tegen. Jaren later leefde ik 15 jaar 
op een zeilschip en was de wind onze 

BBuuiitteennllaannddssee  hheekksseenn
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beste vriend en de grootste vijand. 
Levend met de Wind sinds ik me herinner, 
maar anders nu. Fietsen en zeilen doe ik 
niet meer, niet vanwege de wind, maar 
vanwege een nieuw leven in de Morvan, 
Frankrijk. 

De Morvan is een ruig gebied, een 
midddelgebergte met veel water, veel 
rotsen, veel wind. En als het droog is en 
men was dom met vuur; dan wakkert de 
wind de bosbranden aan, dàn is er véél 
vuur. Ik leef nu twee jaar echt tussen de 
elementen en heb het land leren lezen. Ik 
woon aan een krachtige vallei waar de 
wind het leven bepaalt, alleen maar door 
te waaien. 

Ik ervaar nog meer dan voorheen, dat 
alles bezield is, zeker de winden. Wind is 
een onderdeeel van mijn dagelijks 
bestaan. Ik realiseer me, dat het 
waarschijnlijk voor ieder geldt, die er voor 
open staat.

WWaatt  iiss  wwiinndd??

.............Wind is een natuurlijke 
luchtbeweging van de atmosfeer. Deze 
ontstaat door horizontale drukverschillen, 
waarna de kracht en de richting worden 
beïnvloed door de draaiïng van de aarde 
en de wrijving van het 
aardoppervlak........ Zo leerde ik dat ooit 
bij natuurkunde, voor mij toen een saai en 
onbegrijpelijke vak op school. Later zou 
dat veranderen. Als er samenhang is met 
het dagelijks leven, dan begrijp ik opeens 
de theorie. Natuurkunde, biologie, 
scheikunde kregen betekenis door de 
stenen die ik zocht, kruiden die ik plukte, 
de wol die ik spon en verfde, de klei die ik 
bakte, de zeilen die ik liet bollen om 
ergens te komen met mijn schip. Om 
echter kort te gaan: wind is bewegende 
lucht, omdat de aarde draait. 

Maar wind is meer; wind is noodzaak. Als 
wij inademen: bewegende lucht brengt 
ons levenskracht. Uitademen: 
bewegende lucht brengt energie de 
wereld in en ontdoet ons van energie die 
ons niet meer dient. In en 
uitademen...verplaatsen van lucht.... 
Bewust ademhalen is een bewust tot je 
laten komen van de spirit, welke je hart 
kan raken en de vonk van inspiratie in 
jezelf kan zijn. In meditatie doen we niet 
anders, dan dit ademen toepassen. 
Adem is de puurste vorm van wind. Wind 
is energie. Wind brengt inspiratie. Wind 
vertelt. Wind is bezield. Wind is lucht en 
daarmee het element van weten en van 
creativiteit. Wind kent vele gedaantes en 
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is vele lagen diep. 

Daarmee kom ik bij mijn huidige queeste. 
Voor mij horen de winden, en ook de 
rimpeling van het water, de bliksem en 
het vroege ochtendlicht, de zomerhitte, 
de diepe duisternis, de kilte van de 
avond, bij de "Morgens". Ik zoek naar hun 
aard,  en leef met hun kracht. Vooral in 
de wind vinden zij mij. De "Nine Morgens" 
geen godinnen maar energieën horen 
bij de wijsheid van Avalon. Wil je meer 
leren kennen van de "Morgens", dan train 
je als eerste je ademhaling. Daarmee 
keer je naar binnen. Bij Avalon denk je 
waarschijnlijk direct aan Glastonbury, 
Engeland. Een heerlijke plek om te 
luisteren naar de winden, die je 
meevoeren naar de bron.  Maar er zijn 
meer poorten waar je de "Morgens" kunt 
ontmoeten.                                              

De Morvan kent een stadje Avallon, 
gelegen bij Vezelay, omgeven door 
legendes die verbonden zijn met de 
Arthurlegendes, welke op hun beurt weer 
verbonden zijn met het mystieke eiland 
Avalon. Ik zoek naar sporen, naar 
verbanden. De wind verleidde me ooit 
naar Glastonbury te gaan, vervolgens 
verder te reizen daar waar de wind me 
bracht, om uiteindelijk in de Morvan aan 
te komen. Hier zijn de "Morgens" heel 
dichtbij.

Een paar weken geleden heb ik me in 
een cirkel met Franse vrouwen ritueel 
verbonden met Water. Volgende week 
verbinden we ons in een diepe grot met 
de aarde. Vuur en lucht zullen volgen. Het 
water stroomt, verbonden met onze 
emotie. Vuur kent het stromen in 
elektriciteit, in lava. Aarde stroomt niet, 
maar de aarde draait en doet Lucht 
stromen tot Wind en laat water stromen 
van hoog naar laag.

Wind daagt me uit te zoeken naar het 
oude om zo Avalon in mezelf te vinden, 
dat achter de sluiers is. Het Land 
ontvouwt zich. Wind en Water brengen 
me beetje bij beetje verder. Aarde 
koestert me. Vuur warmte me als de ijzige 
Bise heerst. De Morvan (Mor = zwart, Van 
= gebergte) het land van de Kelten, van 
de Galliërs kent vele schatten. Voel je 
welkom om mee te komen zoeken, om 
mee te beleven.

Joke Assink

Crone bij Maantijd (www.maantijd.nl)

Doula  Rouwvrouw

IONAenFRANCE 
(www.ionaenfrance.eu) 

<< verblijf met betekenis >>

EEeenn  bbiijjddrraaggee  vvaann::  JJookkee  AAssssiinnkk
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Hoe blijf 
je in verbinding met de Oerkracht als je 
weer eens in de waan van de dag wordt 
meegesleurd? Met een veeleisende 
baan? Een druk sociaal of familieleven? 
In een stad vol chaotische energie, waar 
de enige stilte uit je noisecancelling 
headphones komt? 

The Goddess is in the Details is 
georganiseerd rondom verschillende 
aspecten van het dagelijks leven. Het  
begint met een kort overzicht van een 
aantal kernideeën binnen hekserij en 

paganisme – 
zoals dat alles 
wat we doen 
in drievoud 
naar ons 
terugkeert, 
dat we 
onderdeel zijn 
van de 
natuur, en de 
kracht van 
woorden, 
zowel binnen 
als buiten de 
cirkel – en wat 
deze betekent 

voor het dagelijks leven.

Vervolgens komen de Inner Witch, Outer 
Witch, Social Witch, Practicing Witch en 
de Natural Witch aan bod. In de Inner 
Witch word je aangezet tot kritische 
zelfreflectie. Hoe sta je eigenlijk in het 
leven en hoe beïnvloedt dat je mentale 
en fysieke gezondheid? De Outer Witch 
helpt je je thuissituatie te evalueren 
alsmede je relaties met anderen (heks of 
nietheks) in huis – of dat nu een 
huisgenoot is of een 
romantische partner. 
Ook behandelt dit 
hoofdstuk ‘de 
bezemkast’ en of 

HHeekkss--zziijjnn  ddooee  jjee  eellkkee  ddaagg

“There are many books out there for the 
Witch who is just starting out. Lovingly (or 
not so lovingly) referred to by many of us 
as “Wicca 101” books, they instruct those 
who are new to the Craft in the basics of 
magickal practice, which tools to use, 
and how to cast spells. This is not one of 
those books. Sorry” (p. xi).

Met deze eerste zinnen pakte The 
Goddess is in the Details van Deborah 
Blake mij 
meteen beet. 
Even verderop  
staat er dan: 

“[This book] is 
for any Witch 
who has 
mastered the 
fundamentals 
and longs to 
go deeper. It is 
for the Pagan 
who has been 
on his or her 
path for a while 
and feels like something is missing...but 
doesn’t quite know what. And it is for 
anyone who believes that being a Witch 
is less about what color candle you light 
than about how you live your life every 
day” (p. xi).

Ik was opgetogen. Dit raakte de kern van 
de vragen waar ik mee worstelde. Wat 
betekent hekszijn nou eigenlijk voor je 
dagelijks leven? Wat kan je nu eigenlijk 
doen naast het vieren van de jaarfeesten 
en de volle (of nieuwe) manen? Wat doe 
je wanneer je niet aan je altaar staat, in 
de keuken bezig bent of door het bos 
wandelt? 

TThhee  GGooddddeessss  iiss  iinn  tthhee  DDeettaaiillss
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(en hoe) je met je hekszijn naar buiten 
zou kunnen komen. In de Social Witch 
daagt Deborah Blake je uit om na te 
denken over daten, trouwen en het 
opvoeden van kinderen. Ook gaat het in 
dit hoofdstuk over sociale interacties op 
het werk, in de gemeenschap en binnen 
de pagan community. De Practicing 
Witch gaat over het solitair dan wel in 
groepsverband werken. Daarnaast helpt 
dit hoofdstuk je bezinnen over dagelijkse, 
maandelijkse en jaarlijkse rituelen die je 
kunnen helpen in contact te blijven met 
je hekszijn. Ook staat dit hoofdstuk stil bij 
belangrijke keerpunten in het leven, zoals 
geboorte, trouwen en de dood. Tot slot 
gaat de Natural Witch over je verbinding 
met de natuur – of we nu afgelegen in 
het bos wonen of in een grote drukke 
stad. 

The Goddess is in the Details is geen 
zwaar boek waar je met moeite 
doorheen komt. Het is luchtig en vooral 
persoonlijk geschreven en voelt daardoor 
meer aan als een prikkelend gesprek met 
een goede vriend of vriendin. Deborah 
Blake deelt haar eigen ervaringen en stelt 
de juiste tegenvragen. Daarmee zet ze je 
aan tot (zelf)reflectie. Aan het eind van 
elk subhoofdstuk zijn er kleine 
opdrachten – iets om over na te denken 
of om te proberen, zoals reflecteren op 
hoe je spirituele overtuigingen hebben 
geholpen bij een crisis, of het doen van 
vrijwilligerswerk en het inzetten van je 
talenten voor het welzijn van anderen. 
The Goddess is in the Details geeft dus 
niet zozeer alle antwoorden – dat zou te 
makkelijk zijn! Wel helpt het je jouw eigen 
antwoorden te vinden. Het is daarmee 
inderdaad geen “Wicca 101” boek, maar 
een aanzet tot diepere reflectie op het 
eigen dagelijkse hekszijn.   

Deborah Blake schrijft fictie en nonfictie 
boeken, maakt sieraden én is 
hogepriesteres van de Blue Moon Circle 

in de Amerikaanse staat New York. Ze 
groeide op in een Joods gezien en kwam 
pas op latere leeftijd met hekserij in 
aanraking. Nu woont ze op een boerderij, 
die tevens dienst doet als “covenstead” 
met haar vijf katten. The Goddess is in the 
Details werd in 2009 door Llewellyn 
gepubliceerd. 

EEeenn  bbiijjddrraaggee  vvaann::  RRoossaannnnee  AAnnhhoolltt



EEeenn  ccrreeaattiieevvee  bbiijjddrraaggee  vvaann::  RRoowwaann  HHooggeerrvvoorrsstt
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OOkkttoobbeerr  tteekkeennmmaaaanndd

Hou je van tekenen? Dan is oktober een 
fijne maand op social media.

Al een aantal jaar volg ik de Inktober 
challenge. Voor wie het niet kent, 
Inktober is een ‘drawing challenge’ op 
social media waarbij je elke dag een 
tekening maakt van een lijst met 
onderwerpen, de prompts. Gezien de 
naam is het bij Inktober de bedoeling dat 
je hierbij inkt gebruikt. De tekening post je 
dan met gebruik van de hashtag 
‘inktober’ zodat andere deelnemers jouw 
werk kunnen zien. In de loop van de tijd is 
Inktober uitgegroeid tot een populaire 
challenge met enorm veel posts per dag 
en is het onmogelijk geworden om alles 
wat gepost wordt te zien. Er zijn dan ook 
heel veel andere lijsten met prompts die 
mensen volgen. Ten eerste omdat er ze 
dan een onderwerp kunnen volgen dat 
hen aanspreekt, ten tweede omdat niet 
iedereen altijd inkt wil gebruiken.

Zelf vind ik meestal de onderwerpen van 
Inktober niet zo leuk en ik zoek dan naar 
onderwerpen die mij meer aanspreken.

Onderstaande tags heb ik op Instagram 
gevonden. Bij elke tag hoort een lijst met 
onderwerpen om te tekenen. Sommigen 
hebben ook een lijst met een onderwerp 
per week, voor wanneer je minder tijd 
hebt, of meer tijd aan 1 tekening wilt 
besteden.

#spooktober

#mabsdrawlloweenclub

#witchtober

Maar als EikenBlad vonden wij het ook 
een leuk idee om een eigen lijst met 
onderwerpen te maken. En hierbij 
hebben we natuurlijk gedacht aan 
onderwerpen die raken aan het 
heidendom en Nederlandse termen 
gebruikt.

Hieronder is de lijst te vinden, en vanaf 
morgen is deze ook op Instagram en 
Facebook te zien.

Meedoen is helemaal vrijblijvend, 1 keer 
of 31 keer, met de materialen die jij leuk 
vindt, potlood, verf, inkt, collage, 
digitaal ...  Of teken samen met je 
kinderen. En je mag er ook meer per dag 
posten. Het is geen talentenjacht, maar 
gewoon omdat het leuk is.

##iinnkktteennbbllaadd

Als je de hashtag #inktenblad gebruikt, 
kunnen wij je werk vinden en we zullen 
elke dag op Instagram een tekening 
herposten en wellicht ook een aantal 
tekeningen in het laatste nummer van dit 
jaar opnemen.

We hopen veel tekeningen van jullie te 
zien!

EEeenn  bbiijjddrraaggee  vvaann::  JJaaccqquueelliinnee  KKookk

IInnkkttoobbeerr
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TThhee  LLaaww  ooff  AAttttrraaccttiioonn
Toen in 2006 de film “The Secret” uitkwam 
was ik geïntrigeerd door de titel. Wat was 
dit “geheim” dat Rhonda Byrne met de 
wereld wilde delen? Ik kocht eerst het 
boek en keek later de film. Ik vond het 
interessant, maar ben niet verder de 
materie ingedoken. Er kwamen andere 
dingen op mijn pad die aandacht wilden, 
dus ik heb het zo gelaten. 

Echter in 2018 kwam deze film weer op 
mijn pad en ik ben hem vol aandacht 
gaan kijken. Deze keer resoneerde het 
enorm met waar ik stond en ik wilde elk 
stukje in de praktijk gaan brengen. Er 
werd verteld dat je goed moest weten 
wat je wilde en dat je alleen maar moest 
gaan zitten en visualiseren hoe het zou 
zijn wanneer je in je dure auto zou rijden, 
in je mooie huis zou wonen of in je nieuwe 
kleren zou lopen. Makkelijk toch?! Nu ben 
ik niet zo materialistisch en zijn mijn 
wensen van andere aard maar vooruit, 
zoek een huis dat je leuk vindt en 
“visualiseer jezelf erin”. Zo gezegd zo 
gedaan, ik vond een prachtig droomhuis 
(way out of my league) in Glastonbury en 
heb me te pletter gevisualiseerd. Hoe 
wilde ik de inrichting hebben? Hoe zou 
het uitzicht zijn terwijl ik met mijn kopje 
ochtendthee uit het raam aan het staren 
was? Maar na een half jaar was het schip 
met geld, om dit huis te kopen, nog 
steeds niet gearriveerd. Ik baalde en zag 
er niet veel heil meer in tot Abraham 
Hicks op mijn pad kwam.

AAbbrraahhaamm::

Abraham is een collectieve groep “niet
fysieke entiteiten” die tot Esther Hicks 
spreken vanuit de “nietfysieke” dimensie. 
Op YouTube zijn talloze video’s te vinden 
waarin Esther de vibratie van Abraham 

met haar aardse apparatus 
interpreteert.  Waar Rhonda 

het heeft over puur visualiseren en je 
voorstellen dat je al hebt waar je naar 
verlangt heeft Abraham het enkel en 
alleen over vibratie. In het boek:”Ask and 
it is given” stelt Abraham zich op de 
volgende manier voor:

“Wij worden Abraham genoemd, en we 
spreken tot jou vanuit de nietfysieke 
dimensie. Je zult natuurlijk moeten 
begrijpen dat jij ook voortgekomen bent 
uit deze nietfysieke dimensie, dus 
eigenlijk zijn we niet zo verschillend, jij en 
wij. Jouw fysieke wereld is ontstaan door 
de projectie van het nietfysieke. Feitelijk 
zijn jij en je fysieke wereld uitbreidingen 
van de nietfysieke Bron Energie. 

In deze nietfysieke omgeving gebruiken 
we geen woorden, want we hebben 
geen taal nodig. We hebben ook geen 
tongen om mee te spreken noch oren 
om mee te horen. Echter communiceren 
we perfect met elkaar. Onze nietfysieke 
taal is die van “vibratie” en onze niet
fysieke gemeenschap, of families, is die 
van intenties. Met andere woorden, we 
zenden uit dat wat we zijn, vibrationeel, 
en anderen met dezelfde intentie komen 
samen. Dit geldt ook voor jouw fysieke 
wereld hoewel de meesten van jullie 
vergeten zijn dat dit zo is. Abraham is een 
familie nietfysieke wezens welke op een 
natuurlijke manier samengekomen is door 
onze krachtige intentie om jullie te 
herinneren, onze fysieke extensies, aan de 
Wetten van het Universum welke alles 
regeren. Het is onze intentie om jullie 
eraan te herinneren dat jullie extensies zijn 
van Bron Energie; jullie zijn gezegende, 
geliefde wezens en jullie zijn naar deze 
fysieke tijdruimte werkelijkheid gekomen 
om vreugdevol te creëren. 
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Iedereen die fysiek gefocussed is in deze 
tijdruimte werkelijkheid heeft een niet
fysieke tegenhanger. Er zijn hierin geen 
uitzonderingen. Iedereen die fysiek 
gefocussed is heeft toegang tot het 
bredere perspectief van het nietfysieke. 
Maar de meeste fysieke wezens zijn zo 
afgeleid door de fysieke natuur van jullie 
planeet dat jullie een sterk patroon van 
weerstand hebben ontwikkeld welke je 
duidelijke connectie met je eigen Bron 
dwarsboomt. Het is onze intentie om 
diegenen, die erom vragen, te herinneren 
aan die connectie.”

JJee  kkuunntt  aalllleess  zziijjnn,,  hheebbbbeenn  eenn  
ddooeenn  wwaatt  jjee  wwiilltt!!

Dit is het statement dat Abraham 
verderop in het boek maakt en het 
afgelopen jaar ben ik meer en meer 
gaan begrijpen hoe de spreekwoordelijke 
vork in de steel zit. Dacht ik eerst nog dat 
het ging om de grote, mooie, dure 
spullen; nu begrijp ik dat het bij vibratie 
niet alleen gaat om spullen die je wilt 
hebben, maar vooral om gevoelens en 
ervaringen. Is het niet zo dat een mooie 
auto je een bepaald gevoel geeft? En 
dat wanneer je hebt wat je wilt je alweer 
iets anders wilt? Dit is de menselijke natuur 
en het is er voor een reden. Abraham 
spreekt over de “Vortex”. De Vortex is een 
vibrationele “plaats” waar al je 
verlangens (aka alles wat je wilt hebben, 
doen of zijn) inzitten. Deze Vortex heb je 
gevuld met heerlijke verlangens vanaf 
het moment dat je voor het eerst op 
aarde kwam en al deze verlangens staan 
tot je beschikking en kun je bereiken door 
je op de juiste vibrationele frequentie van 
deze bepaalde verlangens af te 
stemmen. Wanneer ik het heb over 
verlangens heb ik het niet alleen over 
geld en spullen, maar ook over een 

bepaalde baan, een geliefde, een 
ervaring, een gezond lichaam en noem 
maar op. Alles kan! Mits het matched met 
de Universele wetten zoals zwaartekracht 
enzo. Maar wanneer je er goed over 
nadenkt en voelt, zul je merken dat al 
deze dingen leuk zijn, maar dat het 
uiteindelijk het gevoel dat deze geliefde, 
baan, auto, huis, lichaam of zak met geld 
je geeft datgene is wat je werkelijk wilt 
voelen en heel vaak hebben wij, 
datgene wat we werkelijk wensen, niet 
eens helemaal duidelijk. Je wilt je gewoon 
goed voelen en wij denken dat allerlei 
spullen ons dit gevoel zullen gaan geven. 
Echter is gevoel vibratie en spullen/baan/
ervaringen/geliefden zijn manifestatie. Je 
zult dus eerst moeten zorgen dat je op de 
juiste vibrationele frequentie zit voordat je 
datgene wat je wilt in je leven zult krijgen. 
Stel je voor dat je hebt gehoord dat er 
zulke mooie muziek op 101 FM gespeeld 
wordt en jij wilt dit ook horen. Maar jouw 
radio staat afgestemd op 98.3 FM 
waardoor je nooit de muziek van 101 FM 
zult horen tenzij je je radio afstemd op het 
juiste kanaal. Zo werkt het ook met 
vibratie. Het is zaak om je emoties en je 
gedachten bewust te leren “afstemmen”, 
want wat je voelt en wat je denkt zal je 
werkelijkheid worden, dat is de Law of 
Attraction. Je zult misschien begrijpen dat 
niet alleen de leuke dingen zich zullen 
manifesteren. Wanneer je je overwegend 
slecht voelt is dat de vibratie die je 
uitstuurt en zal zich meer van het slechte 
gevoel zich manifesteren. Daarom is het 
van wezenlijk belang dat je ervoor kiest je 
goed te voelen, want goede gevoelens 
trekken meer goede gevoelens (en dus 
situaties waar je je goed bij voelt) aan. 
Echter zitten wij vaak in een staat van 
weerstand waardoor het lastig kan zijn 
om een goed gevoel lang te blijven 
voelen.



40

TThhoommaass::

Abraham heeft het altijd over een aantal 
processen om je weerstand los te laten. 
Zo spreken zij over het leegmaken van je 
hoofd door middel van meditatie, het 
schrijven van een “waarderings logboek” 
en het kalibreren van je gedachten naar 
hoe jij een situatie wilt ervaren.

Gretig en leergierig als ik ben, ben ik 
meteen met die processen aan de slag 
gegaan. Ik heb allerlei onderwerpen 
bedacht waar ik waardering voor heb en 
ben op gaan schrijven wat ik zo fijn aan 
deze mensen/dingen vind. In het begin 
was het best lastig om de kritiek, die ik 
voorheen voelde, los te laten en me te 
focussen op de heerlijke, geweldige, 
mooie dingen in mijn leven. Ik merkte dat 
het lastiger was om waardering op te 
schrijven over mijn partner die net weer 
stom heeft gedaan of over een van mijn 
kinderen die niet luisterde. Ik voelde dan 
meteen weer die weerstand dus ik ben 
met algemene dingen gestart zoals de 
zon, de natuur, mijn katten etc. Ook 
leerde ik mezelf aan om één keer per 
dag 15 minuten te mediteren, volgens 
Abraham is dat genoeg. Het was eerst 
lastig om erin te komen maar op een 
gegeven moment ging het me telkens 
beter af en kreeg ik veel inspiratie tijdens 
het mediteren. Dingen waar ik nooit aan 
gedacht had kwamen kristalhelder mijn 
gedachten binnen vloeien. Ik werd er blij 
van en dat is wat ik wilde, me goed 
voelen! 

Mijn hele leven heb ik al contact gehad 
met overleden mensen en kreeg ik 
informatie door over wie zij waren, hoe ze 
waren gestorven en wist ik, zonder twijfel, 
dat de dood (zoals wij dit ervaren) niet 
bestaat. Tijdens mijn meditaties kreeg ik 
telkens de naam “Thomas” door. In het 

begin heb ik dit opzij geschoven, want 
het was de bedoeling dat ik mijn hoofd 
juist leeg maakte toch?! Maar juist op de 
momenten dat mijn hoofd compleet stil 
was “voelde” ik de naam Thomas en 
Thomas kwam met veel inspiratie en 
liefde mijn vibratie binnen. Na het lezen 
van het boek “Ask and it is Given” van 
Abraham begon ik langzamerhand te 
begrijpen dat Thomas “mijn” Abraham 
was. Ik wil Thomas graag even aan het 
woord laten.

“Hallo prachtige, mooie, creërende 
wezens. Het is fijn om hier te mogen zijn 
en mijn woord van waardering uit te 
spreken naar jullie die continu nieuwe 
dingen creëren en daardoor 
verantwoordelijk zijn voor de expansie 
van het Universum. Ik ben Thomas en, net 
als Abraham, ben ik onderdeel van een 
intentionele groep nietfysieke entiteiten 
welke door Karin geïnterpreteerd worden. 
Het is onze wens om jullie weer bewust te 
maken van jullie onvoorwaardelijke 
connectie met Bron Energie. Bewust te 
maken dat jullie onvoorwaardelijke Liefde 
zijn en het is onze wens en intentie om 
jullie er meer bewust van te maken wie je 
werkelijk bent en wat jullie doel hier op 
aarde, in de fysieke werkelijkheid, is. Wij 
zijn blij en dankbaar voor deze kans om 
op deze manier met jullie te mogen 
communiceren. Er is veel dat we jullie 
willen vertellen en uitleggen en we 
kunnen niet wachten om jullie verlangens 
te voelen en samen met jullie hiermee te 
spelen. Jullie hebben, in jullie fysieke 
werkelijkheid, mogelijkheden die wij hier 
niet hebben. Alles wat jullie fysiek kunnen 
ervaren met jullie zintuigen en fysieke 
lichamen, kunnen wij niet. Echter voelen 
wij de blijdschap, waardering, genot, 
geluk en alle andere fijne gevoelens met 
jullie mee. Wij zijn altijd in een staat van 
Liefde en blijdschap. Op het moment dat 
jullie dit niet voelen zijn jullie niet 
afgestemd op de werkelijkheid. Het is als 
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een batterij, daar zit een + en  kant aan. 
Zo is het ook met alle gevoelens en 
emoties in jullie fysieke werkelijkheid. Voel 
je je rot, dan betekent dit dat je een 
verlangen hebt welk op dat moment niet 
vervuld wordt. Je kunt je gevoel en je 
gedachten onderzoeken en zien wat het 
is dat je “niet” wilt. Op dat moment schiet 
je dat wat je “wel” wilt je Vortex in. Dit zijn 
prachtige momenten, want zonder dit 
contrast wordt je Vortex niet verder 
gevuld. Maar maak je geen zorgen, je 
Vortex zit vol voor 20 levens! Er is zoveel 
moois, je hoeft je alleen maar te 
ontspannen en toe te laten wat er voor 
jou is. Wat in de Vortex zit is 
gegarandeerd. Je hoeft je er alleen maar 
op af te stemmen. Hoe je dit kunt doen 
daar willen we het heel graag met jullie 
over van gedachten wisselen. We 
verheugen ons erop om meer contact 
met jullie te hebben en om samen de 
heerlijkheid van creatie te ervaren. Wij zijn 
in de Vortex en komen altijd graag om 
met jullie in blijdschap en liefde uit te 
wisselen.”

OOnnzzee  iinntteennttiiee  eenn  jjoouuww  vvrraaggeenn::

Toen ik aanbood om dit artikel te 
schrijven merkte ik dat ik wel weer 
heel snel ergens ingesprongen was. Ik 
ben geen schrijfster maar besloot toch 
om dit artikel te schrijven, omdat ik het 
belangrijk vind dat zoveel mogelijk 
mensen weet hebben van de niet
fysieke werkelijkheid en de oneindige 
hulp en liefde van nietfysieke 
wezens als Abraham en Thomas. 
Thomas heeft aangeboden om 
mij te helpen jullie vragen over 
het leven en “The Law of 
Attraction” te beantwoorden. 
De Wet is simpel, maar wij als 
mensen zijn zo ingenieus en 
gecompliceerd dat er boeken aan 

gewijd kunnen worden, en die zijn er 
natuurlijk ook. Al onze situaties, vragen en 
verlangens zijn anders. Thomas wil ze 
graag voor jullie beantwoorden. 

Heb je een vraag over hoe de Law of 
Attraction werkt. Zit je vast in een situatie, 
Wil je iets maar krijg je het maar niet voor 
elkaar of heb je enige andere vraag? 
Stuur je vraag dan in naar 
vraagaanthomas@gmail.com en wie 
weet lees je jouw antwoord in de 
volgende editie van EikenBlad.

Blessed Be,

Argante of Avalon
(Karin van den Berg)

EEeenn  bbiijjddrraaggee  vvaann::  KKaarriinn  vvaann  ddeenn  BBeerrgg
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Samhain staat voor de deur en (net als 
velen van jullie) vind ik dit een heerlijke 
tijd. 

Door terug te kijken op afgelopen jaar, 
krijg je een goed besef welke zaadjes je 
afgelopen jaar hebt gezaaid en wat 
allemaal heeft mogen ontkiemen en 
rijpen of juist is verdroogd en verdord.

Dit is ook een tijd om ons op te maken om 
naar binnen te keren. Om het binnen in 
onze huizen warm en gezellig te maken. 
De kachel of verwarming weer aan, 
zodat het lekker behaaglijk warm is 
binnen. Heerlijke warme vesten & sokken 
aan. Een kaarsje en/of wierook branden, 
deken over, lekker genietend van een 
kop warm drinken.

Maar ook om bij jezelf naar binnen te 
keren & de rust op te zoeken. En (juist in 
deze donkere dagen) dingen te gaan 
doen waar je extra blij van wordt.

De periode rond Samhain is ook een 
ideale periode om kaarten te leggen. 
Natuurlijk kan je in deze tijd van het jaar 
een kleine legging doen (zoals een 
dagkaart of een keltisch kruis), maar 
omdat Samhain toch een keerpunt in het 
jaarwiel is, is een jaarlegging erg mooi om 
te doen.

Een jaarlegging doe je als je graag wat 
meer inzicht wil in de energie voor 
komend jaar. Er zijn meerdere manieren 
om een jaarlegging te doen, ik zal er 
straks 2 voor je uitleggen. Met welke 
kaarten je een jaarlegging doet, maakt 
niet zoveel uit. Kies een deck dat je graag 
gebruikt, zodat je energie al lekker “in de 
kaarten zit”.

Maar je kan natuurlijk ook 
gewoon een nieuw deck kiezen, dat je 
eerst gaat inwijden (kort uitgelegd: het 
pakje openen, kaart voor kaart op je in 
laten werken, de kaarten goed door 
elkaar “husselen”, samenpakken als 
stapeltje en je energie erin meegeven. 
De meeste decks hebben een 
begeleidend boekje, waarin dit ook 
uitgelegd staat).

De afgelopen tijd heb ik heel veel 
verschillende meningen gehoord, over 
favoriete kaarten. Waar de ene zweert bij 
de tarot, is de ander idolaat van 
lenormand en weer iemand anders gek 
op orakelkaarten. Ook heb ik gemerkt, 
dat bij velen het idee bestaat dat 
orakelkaarten minder “serieus” zouden 
zijn, dan bijvoorbeeld de tarot.

NNiieettss  iiss  mmiinnddeerr  wwaaaarr!!

Orakelkaarten worden ontworpen vanuit 
een passie of voorliefde. Over elke kaart 
is lang & goed nagedacht, waardoor de 
energie van de kaart (van afbeelding en 
tekst) echt past bij de energie waar de 
kaart over gaat.

Wanneer jij een orakeldeck kiest, die je 
aanspreekt en bij je past: omdat de tekst 
je aanspreekt of omdat je de 
afbeeldingen prachtig vind… weet je dat 
het voor jou een geschikt deck is. Met 
deze kaarten kan je net zo goed een 
kaartlegging doen en bereik je dezelfde 
resultaten als met een tarot deck dat 
perfect bij je past. Alles draait om de 
energie & intentie waarmee je de legging 
doet.

Dat gezegd hebbende, wil ik graag 2 
verschillende jaarleggingen met je delen, 
waarbij je in gedachten moet houden 
dat het gaat om de energie van een 

UUiitt  ddee  kkaaaarrtteenn
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bepaalde periode.

Een jaarlegging is een leidraad, een 
richtlijn, waardoor je een beetje een idee 
hebt hoe het komende jaar kan verlopen 
en welke energieën er in een bepaalde 
periode spelen. Verwacht geen exacte 
voorspelling, want de tijd ligt niet vast. 
Weet dat je altijd een vrije wil hebt, 
waardoor je grote invloed hebt op wat er 
in je leven gebeurd. Om je dit iets meer 
uit te leggen, wil ik je meenemen naar 
een persoonlijk voorbeeld:

Rond Samhain 2019, deed ik mijn 
jaarlegging. Over de periode juli/augustus 
zou de energie “Niet van jou” van 
toepassing zijn.

Aangezien ik een redelijk turbulente 
periode achter de rug had, stonden mijn 
nekharen overeind. Wat zou dit nu weer 
betekenen? Moest ik mij schrap zetten 
voor nog meer tegenslag?

Omdat ik weet dat de tijd niet vast ligt, 
besloot ik me mee te laten voeren met 
de flow en maar te zien wat er zou 
gebeuren…wat er niet voor mij was.

Ik ontmoette mijn vriend en na een 
aantal heerlijke maanden (waarin we 
bijna altijd samen waren), besloten we te 
gaan samenwonen.

Ik heb mijn huisje opgezegd en dat is dus 
“niet (meer) van mij”.

Hartstikke positief dus en geen enkele 
reden om mij schrap voor te hoeven 
zetten.

DDee  vvoooorrbbeerreeiiddiinnggeenn::

Kies een moment, waarop je lekker 
ontspannen kan zijn en niet op tijd staat. 
Je kan je jaarlegging combineren met 
een ritueel of meditatie, net wat voor jou 
veilig en goed voelt.

Maak je hoofd zo leeg mogelijk en 
concentreer je op de periode waarover 
je een kaart wilt leggen.

Je kan de kaarten schudden en een 
kaart kiezen die “opvalt” (bijvoorbeeld 
omdat de kleur net iets mooier is). Maar je 
kan ook schudden tot er een kaart uit 
valt. Persoonlijk kies ik liefst voor die 
manier, zodat je je volledig op die maand 
concentreert tot de kaart met de energie 
die bij die maand past “eruit valt”.

Leg de kaarten in een cirkel of in een lijn, 
met november links, oktober rechts en 
alle andere maanden ertussen.

Schrijf de naam van de kaart of de 
boodschap 
van de kaart 
achter de 
maand 
(bijvoorbeeld in 
je Book of 
Shadows of 
Grimoire), 
zodat je 
gedurende het 
jaar een mooi 
overzicht voor 
jezelf hebt.
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Uiteraard kan je ook een foto maken van 
je kaartlegging.

JJaaaarrlleeggggiinngg  ppeerr  mmaaaanndd::

Concentreer je op de maand waarop je 
de kaart wilt leggen. Pak slechts 1 kaart 
per maand:

November  

December  

Januari 

Februari 

Maart 

April 

Mei 

Juni 

Juli 

Augustus 

September 

Oktober 

JJaaaarrwwiieell  lleeggggiinngg::

Met deze legging, focus je je op de 
periode van viering tot viering. Je kan 
dezelfde voorbereidingen gebruiken:

Samhain – Yule:

Yule – Imbolc:

Imbolc – Ostara:

Ostara – Beltane:

Beltane – Litha:

Litha – Lughnasadh:

Lughnasadh – Mabon:

Mabon – Samhain:

VVaarriiaanntteenn  oopp  ddeezzee  jjaaaarrlleeggggiinnggeenn::

Er zullen veel varianten zijn, die je kan 
gebruiken. Zo kun je de namen van volle 
manen gebruiken, de Keltische 
bomenkalender of zelfs sterrenbeelden.

Hoe je de tijd ook aanduid: kies een 
manier die bij jou past. Alleen zo zal de 
energie volledig op jou zijn afgestemd en 
de kaarten zo duidelijk mogelijk.

Ik wens je een heerlijke samhain tijd & 
blessed nieuw jaarwiel.

Ook voor mij is dit een periode van 
bezinning en reflecteren. Ik zit vol 
inspiratie om nog heel wat edities van Eik 
& Blad over de kaarten te vullen.

Maar…. hoe leuk is het als het minder 
eenrichtingsverkeer is?

Daarom wil ik je uitnodigen om een 
legging waar jij hulp bij zou willen hebben 
te fotograferen en met mij te delen. In de 
komende editie zal ik tot maximaal drie 
bijzondere of interessante leggingen 
delen en mijn interpretatie er van voor jou 
en jullie toelichten.

Je kan de foto van je legging mailen aan:

thuisbijlet@hotmail.com

EEeenn  bbiijjddrraaggee  vvaann::  NNiiccoolleettttee  BBoonneesscchhaannsskkeerr
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WWaaaaii  WWooddaann  WWaaaaii
e vaak moet je het over een specifieke 
godheid willen hebben, zou je denken? 
Zovelen lijken de namen Wodan, Odin, 
Alvader, Eénoog of Zwerver te gebruiken 
in schrijfsels, kunst of andere creatieve 
uitingen dat je zou denken dat het bijna 
overbodig zou worden om een stuk over 
hem te schrijven. Iedereen kent hem al, is 
vertrouwd met hem, zo lijkt het. 

Maar wat weten we eigenlijk? Hoe leren 
we een godheid kennen? Hoe komen 
hun vertellingen en verhalen tot ons? Zijn 
we bereid en onderzoekend (genoeg) 
om dieper te graven en kritisch te zijn 
over wat we lezen, aannemen en menen 
te ervaren? Ervaringen, verlangens en de 
hang naar verbinding maken dat we 
ontvankelijk zijn en een beeld vormen van 
een godheid dat past bij ons persoonlijk 
beleven. 

Begrijpelijk wellicht, maar juist daarom 
denk ik dat het belangrijk is om te blijven 
studeren en te blijven onderzoeken. 
Scherp en kritisch te blijven naar context, 
tijd en bedoelingen van verhalen die 
geschreven worden. Dat is in ieder geval 
wat mij beweegt; onderzoeken, 
(her)ontdekken en van daaruit schrijven 
en delen.

Daarnaast denk ik in deze context aan 
een aantal andere belangrijke zaken die 
van belang zijn om te (blijven) vertellen 
over het heidendom in het algemeen, 
hoe dit gepraktiseerd werd en wordt en 
hoe we onze uitingen van religie kunnen 
blijven toetsen en staven aan de 
oorspronkelijke concepties die bij ons 
cultureel religieus en historisch erfgoed 
horen. 

Er zijn al vele boeken en studies over 
Wodan geschreven, maar toch maak ik 
graag van de gelegenheid gebruik, in dit 
themanummer ‘Lucht’, om wat over de 
Windgod Wodan en zijn goddelijke 

kompanen te schrijven. Wellicht kun je als 
lezer nog één en ander uit dit stukje halen 
en de woorden als een verfrissende en 
vernieuwende wind tot je laten spreken!

WWooddaann  aallss  ggoodd  vvaann  lluucchhtt??

Jazeker! 

Godsdienstwetenschappers hebben in 
de afgelopen eeuw veel onderzoek 
gedaan naar o.a. de herkomst van onze 
Noordwest Europese religie en de wortels 
hiervan die stevig verankerd zijn in een 
IndoEuropese basis. De oude Indiase en 
Perzische religies en mythen hebben 
dezelfde IndoEuropese basis als de onze. 
Hetzelfde geldt overigens voor de Indo
Europese talen die nauw aan elkaar 
verwant zijn.

Daarom kan het interessant en 
verdiepend zijn om naar andere Indo
Europese bronnen te kijken die wel, 
anders dan hoe dat voor onze eigen 
mythologie en religie geldt, vanuit de 
oudheid al zijn overgeleverd en 
opgetekend. De Indische Veda’s zijn daar 
een belangrijk voorbeeld van. 

Vergelijkende 
godsdienstwetenschappelijke 
onderzoeken geven ons inzichten die we 
naast andere bronnen kunnen leggen, 
bijvoorbeeld vanuit de archeologie, 
toponiemen en volksoverleveringen.

Wanneer we inzoomen op onze god 
Wodan, zie je dat hij opmerkelijke 
overeenkomsten vertoont met de 
Vedische god Vayu, ook wel Vâta of 
VâtaVayu, niet alleen in naam maar ook 
in functie en rol als zijnde wind of 
luchtgod. VâtaVayu is een van de 
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primaire goden binnen het hindoeïsme, 
hij is de god van de wind en de oorlog.

Als we allereerst zijn naam nader bekijken, 
zien we dat ‘Vayu’ letterlijk ‘blazer’ 
betekent en teruggaat op ‘vá’ en ‘vâti’ 
dat blazen betekent. Ons woord ‘waaien’ 
is hieraan verwant, maar ook het 
Gotische woord ‘vaian’ en het Duitse 
‘wehen’.    

Het woord Vayu reikt terug op het 
klassieke element lucht in het 
hindoeïsme. 

De god VâtaVayu maakt, net als 
Wodan, deel uit van een specifieke 
godengroep die lijkt op die van de Asen 
uit onze Noordse mythologie. Ook hij is 
een spilfiguur in deze groep waar hij de 
aanvoerder en de aanzienlijkste is van de 
hemelse strijders. De ronduit beroemde 
en befaamde hindoegod Indra strijdt 
onder zijn bevel, en ook hij is, net als 
Donar de zoon van Wodan, bewapend 
met o.a. een bliksemschicht. 

De aanwijzingen die we krijgen door de 
naam van Wodan met die van een 
andere IndoEuropese godheid te 
vergelijken en de overeenkomsten te 
ontdekken in o.a. functie/rol, geven ons 
al een belangrijke indicatie dat we met 
een vergelijkbare godheid te maken 
hebben en dus ook Wodan, net als Vâta
Vayu, in ieder geval als luchtgod kunnen 
identificeren.

EEttyymmoollooggiiee

Uiteraard laten we het niet na om ook de 
interess etymologie van de naam van 
Wodan zelf te bekijken. We zagen al dat 
zijn naam lijkt op die van VâtaVayu, 
maar helemaal overeen komen ze niet, 
ook niet in de basis. 

‘Wodan’ is opgebouwd uit ‘wod’ en 
‘an’. 

‘Wod’ staat hierbij voor een hoge 
opgelaaide mentale staat van zijn; 
woede, razernij of waanzin. Je zou het 
zelfs als bezetenheid (door een 
goddelijke macht) kunnen typeren. 

‘An’ betekent in deze het vermogen het 
voorgaande (de wod) meester te zijn.

Wodan betekent dan letterlijk ‘heer van 
de wod’. 

Het ‘woeden’ is aan dit woord verwant, 
‘woeden’ betreft een natuurverschijnsel 
dat met veel geweld gepaard gaat. 
‘Woede’ is ook de kracht die gepaard 
gaat met dichtkunst, zang en profeteren 
(vergelijk het woord woede met het 
Oudnoorse ‘oðr’ en Latijnse ‘vātes’). 

Later hierover meer, maar het is in ieder 
geval al vast te stellen dat het woord iets 
vertelt over een ‘bevlieging’ of een vlaag 
die als het ware door je heen komt 
waaien en de boel mentaal en geestelijk 
aanjaagt, net zo ongrijpbaar als de wind 
dat doet. 

SSlleeiippnniirr

Natuurlijk zijn er meer aanwijzingen te 
vinden waar we Wodan in hogere 
atmosferen en in het luchtruim kunnen 
plaatsen. Het brengt ons bij zijn 
opvallende mythische grijze schimmel 
Sleipnir. Het bijzondere paard met 8 
benen bezit de magische eigenschap 
zich niet enkel over land te kunnen 
voortbewegen, maar tevens door de 
lucht. Verschillende verzen in de Edda 
verwijzen naar zijn vlucht door het 
luchtruim. 
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Daarnaast heeft Sleipnir de capaciteit om 
zich naar en door verschillende 
mythologische werelden te verplaatsen.  

Het is Sleipnir die zowel Wodan als 
Hermod naar Hel rijdt om respectievelijk 
opheldering te vragen aan een zieneres 
(völva) in haar graf over de kwellende 
dromen van Balder en om Balder uit de 
onderwereld terug te halen naar Asgard.

Paarden worden gezien als heilige dieren, 
het eten van paardenvlees wordt meer 
dan eens genoemd als onderdeel van 
heidense rituelen. Ook zijn er verschillende 
paardengraven gevonden die het 
belang indiceren om ook in het 
hiernamaals de viervoeter als metgezel te 
hebben.

Sleipnir, en paarden meer algemeen, 
kunnen in de Noordse mythologie in 
verband worden gebracht met het 
bewegen tussen de verschillende 
werelden. Ze lijken zowel boodschapper 
te zijn tussen de doden en de levenden, 
als ook een ‘vervoersmiddel’ om de grens 
over te kunnen gaan die beide werelden 
scheidt. Paarden zijn zeker niet in de 
laatste plaats zelf aankondigers van de 
dood wanneer zij zich laten zien in 
dromen en/of realiteit. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat juist Wodans paard 
Sleipnir grijs gekleurd is, als overgangskleur 
tussen dood en leven. 

De schimmel van SintNicolaas die over 
de daken rijdt is herkenbaar als overblijfsel 
van de mythe van Wodan met zijn paard 
die door de lucht gaat.

WWiillddee  HHeeeerr

Maar zelfs nog duidelijker dan de 
verwijzing naar Sleipnir waarin we Wodan 
kunnen herkennen als Luchtgod, wordt 

Wodans verbinding met de atmosfeer 
duidelijk wanneer we naar zijn rol in de 
Wilde Jacht, of Wilde Heer, kijken. 

Wanneer de avonden donker en de 
nachten lang zijn, wanneer het 
stormachtige weer van december de 
wolken door de lucht jaagt, de wind door 
de kieren van de huizen laat tieren, dan 
gaat Wodan met zijn dodenleger rond.  

Het is de tijd van het jaar waarin de 
wereld van de doden en goden nauw 
aansluit op de onze en we onder het net 
iets opgetilde gordijn makkelijker kunnen 
zien en ervaren wat er aan gene zijde 
speelt en vice versa.

In de rauwe nachten van de Joeltijd trekt 
de Regin (voorouders en goden 
tezamen) eropuit om de goddelijke orde 
in de wereld van de levenden te 
beschermen en te waarborgen. Wanneer 
de chaoskrachten trekken en duwen om 
ons te laten wankelen zorgt het 
rondtrekkende Heer (lees leger) ervoor 
dat deze krachten verdrongen worden 
en opnieuw heil en vruchtbaarheid ons 
ten deel mogen vallen. 

Wodan wordt als een van de mogelijke 
aanvoerders van dit door de hemel 
trekkende leger genoemd, maar ook 
gaat in sommige verhalen bijvoorbeeld 
Vrouw Holle voorop. 

LLeevveennssaaddeemm,,  rruunneenn  eenn  mmaaggiiee

Zo langzamerhand kunnen we Wodan 
wel herkennen als Luchtgod, maar er 
komt nog een ander, wat ik ervaar als 
belangrijk, aspect bij waarin Wodan een 
diepgaande associatie met lucht heeft. 
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In de proza Edda lezen we over de 
schepping van de wereld en zien we dat 
Wodan en zijn broers Vili en Vé de kosmos 
zoals wij die kennen scheppen. Zij doen 
dit door de oerreus Ymir te doden en zijn 
lichaam in stukken te verdelen waarvan 
zij de werelden vormen. 

In hetzelfde verhaal vinden de broers 
twee boomstronken op het strand, zij 
maken de stukken hout tot de eerste 
mensen. Wodan geeft ze adem en leven, 
Vili geeft ze verstand en beweging en Vé 
geeft ze een gelaat, spraak, gehoor en 
zicht. 

Wodan geeft dus adem aan de eerste 
mens, dat wat ons levend maakt! Hij 
blaast als het ware het leven aan. Hoe 
passend voor een Luchtgod!  

Natuurlijk weten we dat Wodan in 
verband staat met de Runen, sterker nog, 
hij was degene die ze vond. Runen en 
hun namen, klanken en betekenissen zijn 
bij uitstek diepgaande instrumenten om 
magie mee te bedrijven. Het reikt te ver 
voor dit artikel en het zou een complete 
studie an sich worden om hier heel diep 
in te duiken. Wat wel belangrijk hierin te 
noemen is, is dat Wodan niet voor niets 
de god is die verbonden is met magie. 
Gebruik van stem, klank, adem, maar ook 
het uitspreken van woorden, namen en 
uiteraard toverformules zijn magische 
attributen en handelingen. 

Adem, runen en magie zijn in elkaar en 
met Wodan verweven.

DDiicchhtteerrssmmeeddee

Een laatste puntje dat Wodan wel tot 
spraakmakende Luchtgod maakt is het 
verhaal waarin hij de dichtersmede 
verkrijgt. Even in het kort:

Na het verbond tussen de Asen en de 
Wanen werd er door beide partijen in een 
vat gespuugd. Uit dit spuugmengsel werd 
een man geschapen, Kvasir. Kvasir was 
wijs en trok de werelden rond om zijn 
kennis te delen. Twee dwergen doodden 
Kvasir echter en vingen zijn bloed op in 
twee vaten, hieraan voegden zij honing 
toe waardoor het bloed in mede 
veranderde. Wanneer je een slok van de 
mede zou drinken, maakte je dat tot 
dichter of geleerde.

Door een twist in het verhaal komt de 
mede bij een reus terecht die het veilig 
opbergt, zijn dochter wordt de 
beschermster van de bergplek. Uiteraard 
begeert Wodan de dichtersmede te 
hebben en met een list weet hij het zo te 
spelen dat hij de vaten mede in 3 slokken 
geheel opdrinkt. Hij verandert zich dan in 
een adelaar en vliegt met de mede in zijn 
vogellichaam naar Asgard, alwaar hij de 
mede weer uitspuugt in andere vaten die 
daar voor hem klaarstaan. 

Ja, we lezen het goed. Wodan verandert 
zichzelf in een adelaar en vliegt er met de 
mede vandoor! 

Hij kiest het luchtruim om te ontkomen!

Wat erg interessant daarbij is dat we 
tevens lezen in het lied van Wafthrudnir 
(Edda) dat het een adelaar is, aan het 
hemeleind die met zijn vleugels de wind 
over de zee laat waaien.

WWooddaann  aallss  ggoodd  vvaann  ddee  lluucchhtt!!

Inmiddels kunnen we wel stellen dat er 
genoeg aanwijzingen zijn, die in dit 
schrijven overigens maar kort zijn 
aangestipt en zeker niet compleet zijn, 
die Wodan maken tot een god die meer 
dan verbonden is met de lucht en de 
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atmosfeer. 

Niet alleen in naam, maar ook in functie, 
rol en mythen.

Er rest nog zo ontzettend veel meer over 
Wodan te schrijven en het is zeker niet 
mijn bedoeling met dit artikeltje een 
uiteenzetting te geven over de god zelf, 
slechts enkel om een klein tipje van de 
sluier te lichten waardoor we een aantal 
aspecten van Wodan zien die verband 
houden met lucht, wind en waaien.

Wel maak ik graag gebruik van de 
gelegenheid om in dit kader wat andere 
aspecten van Wodan, het gebruik van 
namen en overleveringen binnen het 
heidendom te belichten. Dit omdat ik 
meen dat ze kunnen bijdragen aan een 
beter besef van wie Wodan is, wat het 
heidendom inhoudt en hoe je je daarin 
kunt ontwikkelen.

OOddiinn??  

Gelukkig, als ik dat mag zeggen, zie ik 
veel mensen de WestGermaanse naam 
Wodan gebruiken en niet de Noord
Germaanse/Scandinavische variant 
Odin. Uiteraard hebben we het wel over 
dezelfde godheid, met dezelfde essentie 
en dezelfde oorsprong. Maar vergeet niet 
dat ‘what's in a name’ ook hierin erg 

belangrijk is om in acht te nemen. 

Zoals we lazen is Wodan de god bij uitstek 
die in verband kan worden gebracht met 
magie en ‘bezetenheid’. Dit komt ook uit 
zijn naam en zijn kenningen (dichtelijke 
bijnamen die iets vertellen over het 
karakter van bijvoorbeeld een godheid) 
naar voren. 

Etymologisch komen beide varianten van 
de godsnaam voort uit de naam 
*WoÞanaz die zoiets betekent als de 
‘heer van de woede’ of nog verder 
doorgetrokken ‘opperbevelhebber van 
het leger’.

De etymologie van de naam Wodan 
hebben we hierboven al bekeken, maar 
we zien dat de naam Odin in zekere zin 
vergelijkbaar is.

Odin vloeit voort uit de oudere vorm 
‘Odr’, de furie of de furieuze. Wanneer in 
achter een naam komt, houdt dat in dat 
hij een verheven status heeft gekregen 
boven het voorgaande, in dit geval dus 
‘heer over de furie of furieuzen’.   

Als we het zo bekijken zou het niet 
uitmaken om Wodan Odin te noemen, of 
andersom. De naam heeft immers een 
zeer vergelijkbare betekenis. Beide 
namen belichten hetzelfde aspect van 
de god. 

Maar waar het hem wel inzit is de 
onderbouwing vanuit cultureel, historisch 
maar ook geografisch en taalkundig 
oogpunt waarom je voor de ene of de 
andere naam zou kiezen. 

Het bekendste voorbeeld om dit duidelijk 
te maken is natuurlijk de naam van de 
middelste dag van de week; woensdag/
Wodansdag. 
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Daarnaast kennen we in Nederland 
verschillende toponiemen (plaatsnamen) 
waarin ‘woen’ (dat een afgeleide is van 
Wodan) voorkomt, te denken aan 
Woensdrecht en de Woensberg in de 
gemeente Huizen. Er zijn nog meer 
voorbeelden te geven die taalkundig iets 
dieper gaan met verwisselingen van 
letters en klanken, maar voor nu laat ik 
het hierbij. 

De naam ‘Wodan’ heeft dus een 
bedding in ons cultuur en taalgebied, 
onze voorouders waren bekend met de 
klank en betekenis, ze kenden ‘hem’. 

En daar komen we tot de kern en het 
punt dat ik wil maken. Juist wanneer je je 
bezighoudt met Germaans erfgoed, met 
traditie en met het heidendom, hebben 
die voorouders en hun gebruiken zo’n 
belangrijke rol. Overleveringen zijn 
belangrijk, ‘couleur locale’ is belangrijk, 
erkenning en herkenning van ‘oud’ 
hebben een essentiële rol.

Wanneer men in deze context niet kiest 
om te werken met godsnamen van hier, 
maar ze van elders importeert (als Odin 
en Thor bijvoorbeeld) dan mis je de 
kracht van de voorouderlijke lijn en van 
tradities van ons eigen lage land. Dat is zo 
ontzettend jammer en een gemiste kans! 

NNeeww  aaggee  ‘‘  hheeiiddeennddoomm’’

Ik wil zelfs nog een stapje verder gaan en 
een nog kritischer punt maken. 

Als we het hebben over het heidendom 
als volwaardige religie in onze 
hedendaagse maatschappij vraagt dat 
om een bepaalde mate van striktheid. 
De basisbeginselen van onze kosmische 
religie laten geen ruimte voor zaken die 
‘goed voelen’, maar een overtuigde 

volharding in kosmische wetten (ik denk 
alleen al aan de eeuwige balans en strijd 
tussen orde en chaos) die jaar in jaar uit 
een volledige toewijding behoeven. Dat 
is niet saai, dat is bewust en standvastig 
het roer van onze voorouders overnemen 
die tot in de verste tijd meegedraaid 
hebben op het eeuwige wiel van 
geboorte, dood en wedergeboorte 
samen met de Regin. Onze voorouders 
begrepen deze oneindige cyclus en 
kenden hierin hun plek. Niet iedereen 
hoefde een priester of Runenmeester te 
zijn, niet iedereen hoefde een groot 
magiër te zijn. Niet iedereen hoefde een 
krijger te zijn, niet iedereen een boer. 

En je raad het al… dat hoeft nu ook niet!

Maar er is meer om kritisch over te zijn… 
ondanks dat het heidendom dat over 
NoordwestEuropa gewaaierd is dezelfde 
oorsprong heeft, hebben verschillende 
regio’s verschillende lokale kenmerken 
gekregen, wat ik eerder al aanduidde 
met de term ‘couleur locale’. Gebruiken 
en opvattingen hadden wel een 
gemeenschappelijke basis en de essentie 
zal zeer veel overeenkomsten hebben 
gekend, maar toch waren er verschillen, 
zoals we net al zagen in de verschillende 
namen van de godheden bijvoorbeeld. 

Waar we ook rekening mee moeten 
houden is dat het heidendom geen 
‘heilig boek’ heeft. De Edda (Edda’s) 
worden weleens bestempeld als ‘bijna 
bijbel’ voor moderne heidenen, maar dat 
is niet geheel terecht.

Het is erg belangrijk steeds te realiseren 
dat de Edda’s opgetekend zijn in een na
heidense tijd door nota bene christelijke 
schrijvers op een specifieke locatie. 

De bril van de toenmalige tijds en 
omgevingsgeest is erg belangrijk om in 
ogenschouw te nemen wanneer we de 



51

verhalen en mythen lezen. Het waren 
kinderen van die specifieke tijd en 
omstandigheden die de verhalen 
hebben opgetekend zoals ze dat hebben 
gedaan. Met de daarbij behorende 
belangen en door het christendom 
beïnvloed denken.

Zo zou je er bijvoorbeeld uit kunnen 
lichten dat de figuur Loki ‘slechts’ een 
literair figuur was en geen god uit 
heidense tijden die een eigen cultus 
genoot. Het was vanuit christelijk oogpunt 
logisch om de verhalen in een goed
kwaad perspectief weer te geven. 

Voorzichtigheid is dus geboden wanneer 
we de Edda lezen, en het is zeker niet een 
boek met de essentie van het heidens 
denken van onze contreien! Laten we 
daarom ook voorzichtig zijn met rituelen 
en handelingen vormgeven die we 
baseren op Eddaverhalen. 

Door, voortbordurende op zojuist 
genoemde voorbeeld, te spreken over 
een ‘Lokiinwijding’, is dat iets dat op 
helemaal nul historische bronnen is 
gebaseerd en daarmee verwordt tot een 
New Age handeling met een heidens 
tintje. Persoonlijk pas ik daarvoor. Alleen al 
om het feit dat ik hiermee mijn eigen 
voorouderlijke traditie en erfgoed te kort 
doe of eigenlijk gewoon om zeep help.

Met ons heidens initiatief Swesaz wil ik me 
juist zo veel mogelijk inzetten voor het 
hervinden van de oude rijke kennis en 
overleveringen van onze prachtige 
kosmische religie van onze voorouders 
die een diepe bedding kent in onze 
bodem en in onze voorouderlijnen. Er is 
meer dan genoeg om je dagelijks, voor 
de rest van je leven, over te verwonderen 
en, als ware het een magische bries, je 
door te laten vervoeren. Dus waai, 
Wodan, waai, met je Wind door ons 
wezen! 

Geraadpleegde bronnen:

•Altgermanische Religionen Geschichte, 
Jan de Vries

•Van Ægir tot Ymir, Paula Vermeyden 
i.s.m. Arend Quak

•Godsdienstgeschiedenis in vogelvlucht, 
Jan de Vries

•Investigations into Germanic Mythology, 
Viktor Rydberg’s

•The role of horses in the old Norse 
sources, Katrín Sif Einarsdóttir

•Proza Edda, Snorri Sturluson, vertaling 
Paula Vermeyden

•Edda, vertaling Jan de Vries

EEeenn  bbiijjddrraaggee  vvaann::  LLiiaannnnee  ddee  MMuunncckk
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Barnsteen is fossiele hars van 
naaldbomen. Hars dat uit de bomen is 
gedruppeld en is gemineraliseerd. Het is 
daarom een officieel mineraloïde van 
organische oorsprong met een amorfe 
kristalstructuur. Het is heel licht en zacht. 
Het gewicht is voor de meeste mensen 
het makkelijkst te herkennen 
determinatiekenmerk van barnsteen. Het 
weegt echt een heel stuk minder dan de 
meeste andere stenen. Hardheid ligt rond 
de 22,5. Barnsteen blijft drijven op zout 
koud zeewater, mede door de lage 
dichtheid. Daarom kan het ook makkelijk 
verspreid worden door water en is het 
langs stranden te vinden. Omdat het 
oplicht onder UV licht hebben de meeste 
barnsteenzoekers een UV lamp waarmee 
ze in de vroege ochtend, als het nog 
donker is, de vloedlijn afspeuren. Ze 
zoeken vooral tussen zeeschuim en 
zeewier, daarin blijft het vaak ‘hangen’. 
Een stuk hard geworden hars is pas 
barnsteen als het gepolymeriseerd of 
anderszins omgezet is, dus ook echt 
chemisch gezien veranderd. Een deel 
van het organisch materiaal is dan 
verdwenen. De chemische formule is dan 
C10H16O. Daarom is hele jonge 
barnsteen ook geen barnsteen maar 
copal. De oudst bekende barnsteen is 
afkomstig uit de periode die we Carboon 
noemen, de periode van de grote 
wouden waarin het meeste steenkool is 
ontstaan. Deze barnsteen is ongeveer 320 
miljoen jaar oud. Maar ook uit het Trias en 
vooral uit het Krijt is barnsteen bekend.

De meeste barnsteen die we hier zien in 
winkels en die ook hier in Nederland 
gevonden kan worden is Baltisch 
barnsteen. Deze is van tertiaire ouderdom 
en komt van oorsprong uit het Oostzee 
gebied. Baltisch barnsteen is afkomstig 

van een boom genaamd Pinus 
succinifera en komt uit het Eoceen. De 

Romeinen noemden 
barnsteen succinum, sapsteen. Daar is de 
naam van deze boom van afgeleid. In 
het Vroeg Oligoceen, zo’n 35 miljoen jaar 
geleden, steeg de zeespiegel behoorlijk. 
Daardoor erodeerde alle barnsteen uit 
de bodem in het gebied waar het was 
afgezet, rondom de Oostzee. Dit 
materiaal is bij het dalen van de 
zeespiegel weer afgezet. Sinds het laat 
Tertiair liep een grote rivier, de Eridanos, 
uit het Oostzeegebied naar het 
Noordzeebekken. Deze rivier heeft, 
samen met gletsjers en kleinere 
smeltwaterrivieren van de ijstijd gletsjers, 
het Baltisch barnsteen uit het 
Oostzeegebied meegenomen naar onze 
gebieden. Daarom kunnen we nu in het 
noorden van Nederland en langs de 
Noordzeekust op sommige plekken 
barnsteen vinden. De meeste barnsteen is 
geeloranje van kleur. Maar er zijn ook 
bruine, witte, blauwe en groene 
barnstenen.

DDee  nnaaaamm  vvaann  bbaarrnnsstteeeenn

De naam barnsteen komt van het Duitse 
Bernstein, van het branden. Deze steen is 
brandbaar. Het Engelse amber komt 
wordt ook in Nederland vaak gebruikt als 
het om barnsteen gaat. Dan wordt ook 
snel gezegd dat amber eigenlijk potvis 
braaksel is. Maar dat klopt niet. Dat is 
ambergris. Daarom werd in het verleden 
ook onderscheid gemaakt tussen gele 
amber, dus barnsteen, en grijze amber, 
van de potvis. In het Grieks heet 
barnsteen elektron. Als je barnsteen 
opwrijft met een wollen doek wordt het 

Barnsteen
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statisch, daar is het woord elektriciteit van 
afgeleid.

We kennen allemaal wel het verschijnsel 
van een naaldboom waar hars uitloopt. 
Het druppelt langs de bast naar 
beneden. Onderweg komen er allerlei 
dingetjes vast te zitten in de kleverige 
hars. Als je zelf wel eens hars aan je 
handen of in je kleren hebt gehad weet 
je hoe plakkerig het is. Een insect of spin 
kan niet meer ontsnappen als het 
eenmaal gevangen zit. Daarom zit in een 
vrij groot deel van het barnsteen 
‘insluitsels’. De meeste ‘dingetjes’ die je er 
in ziet zijn plantaardig, maar soms zie je 
echt insectjes of spinnetjes in de steen. 
Deze diertjes zijn erg belangrijk bij het 
determineren van de herkomst en de 
echt ouderdom van barnsteen. En nee, je 
kunt er geen DNA uit halen om 
dinosaurussen tot leven te wekken, tenzij 
je Steven Spielberg heet.

WWaaaarr  kkoommtt  bbaarrnnsstteeeenn  vvaannddaaaann??

De meeste barnsteen is afkomstig uit het 
gebied aan de oostkant van de Oostzee, 
dus een stukje Polen en een deel van de 

Baltische staten. Hier zijn meters dikke 
pakketten met op sommige plaatsen wel 
twee kilo barnsteen per kubieke meter. 
Best veel dus. Daarnaast is er 
tegenwoordig steeds meer barnsteen uit 
Indonesië op de markt, van Borneo en 
vooral van Sumatra. Deze Sumatra 
barnsteen is vaak iets donkerder van kleur 
en heeft een iets andere ouderdom. Dit 
wordt gewonnen in een soort 
bruinkoolmijnen waar het in de 
tussenlagen zit.

BBaarrnnsstteeeenn  hheerrkkeennnneenn

Hoe herken je barnsteen als je het vindt? 
Er zijn een paar dingen waar je op kunt 
letten. Het makkelijkst is het gewicht, het is 
een stuk lichter dan de meeste stenen. 
Het is statisch als je het opwrijft met een 
wollen doen, blijft drijven in koud, zout 
water en licht blauw op onder UV licht. 
Ook ‘klinkt’ het anders. Als je er mee op 

een tafel of op glas tikt klinkt het als 
plastic. Op het strand kun je tegen je 
tand tikken of er zacht op bijten, je voelt 

Verschillende soorten barnsteen van over 
de hele wereld

Barnsteen van het Nederlandse strand
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direct het verschil tussen een kiezelsteen 
en barnsteen. Als je het dan nog niet 
zeker weet pak je een naald die je 
roodgloeiend verhit, wel even 
vasthouden met een tangetje, anders 
brand je je vinger. Als je de naald tegen 
de steen houdt en het smelt iets, dan is 
het barnsteen. Vaak ruikt het dan ook 
naar hars. Als het echt erg vies stinkt kan 
dat betekenen dat het plastic of 
kunsthars is. Sommige mensen beweren 
dat barnsteen niet smelt en copal wel, 
maar dat is niet waar. Barnsteen smelt 
ook, alleen minder snel.

Een puntje van aandacht is het vervalsen 
van barnsteen met insluitsels, met diertjes. 
Helaas gebeurt dit toch regelmatig. 
Vroeger gebruikte men plastic als 
vervalsing, dat was nog te herkennen. 
Maar tegenwoordig gebruikt men echte 
barnsteen, sterk verhit, om de meest 
mooie diertjes in te zetten. Van vlinders 
tot schorpioenen wordt verkocht voor 
absurde bedragen. Gebruik je gezonde 
verstand. Als het weinig kost en er zit een 
relatief groot of zeldzaam dier in, nep. Als 
het erg veel kost, ook laten liggen. Grote 
dieren als slangen en grote schorpioenen 
blijven echt niet zo maar vastzitten in hars, 
die komen weer los. Grotere dieren in 

barnsteen zijn erg zeldzaam, die staan 
echt niet zo maar te koop. De paar die er 
zijn liggen vaak veilig in musea. En dieren 
die vast komen te zitten willen weer los 
komen. Dat kun je zien aan hoe ze in de 
barnsteen zitten. Vlinders gaan niet op 
hun mooist met hun vleugels gespreid op 
de hars liggen zodat jij een mooie vlinder 
in barnsteen hebt, die probeert zich uit 
alle macht los te wurmen. Soms is het erg 
lastig te zien of iets echt is, dan is een 
expert nodig om het dier te 
determineren. Insecten uit het Eoceen zijn 
nu eenmaal niet voorhanden, dus als het 
dier in de barnsteen recent is en nu 
voorkomt, is het stuk nep. Maar dat is 
lastig om zelf vast te stellen. Soms zie je 
ook een soort schelpachtige structuren, 
een soort discs in barnsteen. Vaak in 
juwelen. Dit betekent dat de steen echt 
is, maar dat het met hete olie behandeld 
is om het ‘schoon’ te maken, te ontdoen 
van onzuiverheden zodat het helderder 
wordt. 

Al sinds de prehistorie spreekt barnsteen 
enorm tot de verbeelding van de mens. 
Het is dan ook al sinds de steentijd 
gebruikt als sieraad. Als werktuig is het 
niet echt bruikbaar vanwege de lage 
hardheid. Al sinds de bronstijd was er 
sprake van handel in barnsteen tussen 
het Oostzeegebied en andere delen van 
Europa, vooral het gebied rondom de 
Middellandse Zee.

Wat barnsteen nu precies was is lange tijd 
een raadsel geweest. Versteend 
zeeschuim of versteende honing waren 
theorieën. De Romeinen vermoedden al 
dat het om hars ging, maar het heeft tot 
de 18e eeuw geduurd tot dit algemeen 
aanvaard werd.

BBaarrnnsstteeeenn  iinn  ddee  ggeesscchhiieeddeenniiss

Voorbeelden van namaak barnsteen
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In Nederland zijn diverse archeologische 
vondsten gedaan van graven met daarin 
sieraden van barnsteen. De bekendste 
zijn uit Swifterbant en Exloo. Maar vooral 
in Engeland en Schotland was barnsteen 
in de prehistorie erg gewild. Bij talloze 
opgravingen zijn sieraden van barnsteen 
gevonden. Vooral in ZuidEngeland, Kent, 
Sussex, Cornwall en diverse graven op 
Dartmoor. In veel preChristelijke heidense 
culturen in Europa staat barnsteen voor 
vuur en zon en werd het gezien als 
magische steen die bescherming bood 
tegen negativiteit, slechte magie, etc. 
Ook was het in sommige gebieden, 
bijvoorbeeld bij de Feniciërs, Grieken en 
de Assyriërs en andere volken om de 
Middellandse Zee een betaalmiddel en 
heette het ‘Goud van het Noorden’.

Een bekende bijnaam van barnsteen is 
Godentranen, of in het Duits Tränen der 
Götter. Voor deze naam zijn verschillende 
legendes verantwoordelijk. De bekendste 
is over Freya. Ze had haar echtgenoot 
bedrogen door te trouwen met dwergen 
om zo een ketting te bemachtigen die ze 
graag wilde hebben. Toen haar man hier 
achter kwam, door verraad van Loki, 
verliet hij haar. Odin vergaf haar, maar als 
straf moest ze iedere dag de ketting 
dragen en leven zonder haar man Odur. 
De tranen die ze huilde veranderden in 
barnsteen.

De Grieken en Romeinen waren gek op 
barnsteen en hadden een levendige 
handel opgezet met het noorden waar 
ze het inkochten. Volgens Plinius was het 
de steen bij uitstek om je te beschermen 
tegen waanzin. Ze zagen het als steen 
van de zon. Phaeton, zoon van de 
zonnegod Helios, had zijn vader er van 
overtuigd hem een dag zijn zonnewagen 
te lenen waarmee hij door de hemel 
wilde rijden. Deze wagen werd 
voortgetrokken door vuurpaarden. Hij kon 
de wagen echter niet in bedwang 

houden en stortte neer op de aarde. De 
wagen vloog in brand en Phaeton werd 
de rivier Eridanos ingeslingerd. Hij 
verdronk. Zijn zusters, de Heliaden, zaten 
langs de oever en veranderden in 
populieren die huilden om zijn dood. De 
tranen veranderden in barnsteen.

Volgens een legende uit het Baltisch 
gebied had de god van de donder, 
Perkunas een mooi paleis ingericht voor 
zijn echtgenote Jurate, doorzichtig als 
glas en glanzend als goud. Toch verliet zij 
hem voor een arme visser. De god liet de 
boot van de visser in een zware storm 
kapseizen en hij verdronk. Zijn echtgenote 
ketende hij vast aan het paleis en zorgde 
voor een zware storm op zee. De zee 
sloeg het paleis aan scherven. De stukken 
barnsteen die nu na een storm 
aanspoelen op de kust zijn de 
overblijfselen van dit paleis.

In de Middeleeuwen was barnsteen 
populair vanwege de geneeskrachtige 
werking. Het werd niet alleen gedragen in 
kettingen, armbanden en amuletten, 
maar ook vermalen en verwerkt in zalfjes, 
drankjes, etc. Het zou onder meer helpen 
tegen tyfus en pest. In de 18e eeuw werd 
het vooral voorgeschreven voor 
‘vrouwenziektes’ en hysterie. Dat 
barnsteen een geneeskrachtige werking 
heeft is geen fabeltje. Tegenwoordig 
worden er stoffen uit barnsteen 
gewonnen die gebruikt worden bij het 
maken van geneesmiddelen. 
Barnsteenzuur is een goed medicijn tegen 
onder meer jicht en reuma. Ook is het 
bewezen werkzaam tegen 
huidaandoeningen. Het wordt veel 
gebruikt in de cosmetica. In het Baltisch 
gebied zijn klinieken waar ze kamers 
hebben die over de hele wand bezet zijn 
met barnsteen vanwege de kalmerende 
psychotherapeutische werking. Copal 
wordt gesmolten om te gebruiken in 
vernissen.



56

Middeleeuwse ridderordes bezaten 
barnsteengroeves en verkochten de 
barnsteen. Vooral de Teutoonse 
ridderorde had op zeker moment een 
monopolie positie wat betreft het winnen 
van barnsteen in het Oostzeegebied en 
heeft hiermee veel kapitaal kunnen 
verdienen. Het is mede dankzij deze 
ridderorde dat dit gebied betrokken werd 
bij de Hanze.

Erg bekend en tot de verbeelding 
sprekend is het verdwenen 
Barnsteenkabinet of kamer van Tsaar 
Peter de Grote. Deze kamer, waarvan de 
wanden geheel bekleed waren met 
barnsteen, was gevuld met meubelen 
gemaakt van en bedekt met barnsteen. 
Oorspronkelijk gebouwd in het Berlijnse 
Stadtschloss, maar geschonken aan tsaar 
Peter de Grote. Eerst is het 
ondergebracht in het winterpaleis, 
daarna in het Katarinapaleis in Sint 
Petersburg. In de Tweede Wereldoorlog is 
het door het Duitse leger meegenomen 
als oorlogsbuit en sinds 1945 is het 
spoorloos verdwenen. Af en toe duiken er 
weer verhalen op dat het gevonden zou 
zijn, voor het laatst afgelopen jaar. 
Vermoed wordt dat het in treinwagons in 
een grot of ingestorte bergtunnel is 
verborgen. Of volgens anderen 
ingemetseld is in een paleis kelder. Maar 
er zijn ook mensen die zeggen dat alles 
verbrand is door de Sovjets na het 
innemen van Königsberg, de stad waar 
de restanten van de kamer waren 
opgeslagen door de Duitsers. In de jaren 
’90 dook er een barnsteenmozaiek op 
dat aangeboden werd op de zwarte 
markt in Duitsland. Onderzoek wees uit 
dat het hier om een origineel stuk van de 
barnsteenkamer ging. Het stuk is 
teruggegeven aan de Russische regering. 
Tegenwoordig heeft het Katarinapaleis 
een replica van de originele 
barnsteenkamer laten maken die te 
bezichtigen is.

EEeenn  bbiijjddrraaggee  vvaann::  MMaarrjjoolleeiinn  HHeeuurrmmaann
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EEeenn  ccrreeaattiieevvee  bbiijjddrraaggee  vvaann::  RRaayymmoonndd  BBrreettttsscchhnneeiiddeerr
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WWaannddmmaakkeerrss  WWoorrkksshhoopp
Heb je ooit een magiër zien smelten? 
Nou, met de temperaturen die we deze 
zomer hebben wil dat af en toe best 
lukken. Ik vraag mij af of de titel van de 
vorige editie een glimp in  de toekomst 
was.

Het snijden van wands is iets dat best een 
flinke concentratie vereist, het is daarom 
belangrijk dat je het gevoel hebt goed in 
je vel te zitten en dat je goed 
geconcentreerd aan de slag kan. 
Uiteraard omdat het maken van een 
wand ook een heel spiritueel proces is, 
maar nog belangrijker omdat je spirituele 
reis je anders zo het ziekenhuis in jaagt. 
Helaas heb ik die les al eens in de praktijk 
mogen ervaren.

DDoooossjjeess

Maar dat houdt niet in dat ik stil hoef te 
zitten. Wands willen ook leuke doosjes, 
dus die blijf ik rustig aan maken. Ik las van 
de week van een collega wandmaker in 
Amerika een heel sterke opmerking. 
Iemand vroeg in een Reddit forum voor 
wandmakers hoe iedereen toch aan 
wanddoosjes komt. En hij legde uit dat 
wanddoosjes net zoiets zijn als unicorns in 
de magische wereld. Extreem zeldzaam 
en bijna niet te krijgen. Daar heeft hij 
gelijk in. Je kan nergens even 20 blanco 
doosjes bestellen op het formaat van een 
wand. Een fatsoenlijke wand is helaas te 
groot voor gangbare verpakkingen. En nu 
kan je wel 1000 doosjes precies naar wens 
en op maat bestellen, maar deze 
wandmaker heeft ook maar een beperkt 
creatief budget.

SSttuuddiiee

De andere kant van het wandmaken, net 
als elk spiritueel aspect, is studie. Naar 
materialen, technieken, maar ook naar 
de meer ontastbare kant. En daar wil ik 
vandaag een klein beetje induiken met 
jullie. Daarmee wil ik een aspect 
toelichten dat misschien meer zijn plaats 
lijkt te hebben in de fictieve magische 
wereld van bijvoorbeeld Harry Potter, 
maar wel degelijk een rol kan hebben in 
het serieuze maken van wands. De 
magische kern van een wand.

MMaaggiisscchhee  kkeerrnn

In een Potter wand kom je de meest 
bijzondere dingen tegen, Feelahaar, 
Dragon Heartstring, Unicorn haar. Maar 
heb je wel eens goed naar de wands 
gekeken? De meeste bestaan gewoon 
uit één deel. Hoe krijg je daar ooit een lok 
haar van een eenhoorn in? Met magie 
waarschijnlijk.

Nee hoor, ik heb niets tegen Potter wands 
of de hele verhaal wereld er om heen. 
Integendeel, ik vind het fantastisch. Maar 
ik zie er een leuke link in met hoe je dit 
aspect in de ‘echte’ wand ook kan 
gebruiken.

SSppiirriittuueellee  vveerrbbiinntteenniiss

Als we het hebben over een magische 
kern in een wand, dan gaat het hier om 
een spirituele verbintenis met een 
magisch element. Dit kan van alles zijn, 
een houtnimf, watergeest, draak of een 
meer normaal iets als een beer, konijn, bij 
of een machtige leeuw. Een magische 
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kern moet je zien als een spirit guide, een 
totemdier of een familiair beest. Of met 
het aanroepen van de elementen als je 
een cirkel trekt. Deze entiteit heeft er voor 
gekozen om verbonden te zijn aan je 
wand en daarmee jou. 

Het vinden van een magische entiteit die 
zich aan jouw wand wil verbinden is een 
proces van meditatie en onderzoek. 
Vaak merk ik bij het werken aan een 
wand al dat ik een gevoel heb van wat 
de wand aanroept. Het soort hout waar ik 
mee werk speelt daar zeker ook een rol 
in. 

JJee  wwaanndd  jjee  eeiiggeenn  mmaakkeenn

Maar als je een eigen wand hebt, kan je 
zelf actief op zoek gaan naar een spirit 
guide voor jouw wand. En wanneer je 
denkt deze te hebben gevonden, dan 
vraag je vriendelijk en met veel respect of 
deze zich aan jou en je wand wilt 
verbinden. Daarmee leg je de band voor 
de magische kern van jouw wand. 

En zo kan je zomaar er achter komen dat 
jouw wand een kern van feeën magie 
bezit, de directheid en wijsheid van een 
draak of het speelse en ondeugende van 
een waternimf. Dit maakt je wand een 
nog effectiever hulpmiddel. Zelf lees ik 
graag in het boek Wandlore, van Alferian 
Gwydion MacLir en hij beschrijft dit op 
een heel mooie wijze. Wandlore is een 
naslagwerk voor wandmakers en 
anderen die geïnteresseerd zijn in het 
proces van het maken van wands en de 
spirituele kant die hier bij komt kijken, 
belicht vanuit zijn perspectief als druïde.

Zelf ga ik niet verder dan het verwerken 
van datgene waar ik een potentiële 
band in zie als onderdeel van het 
ontwerp. Zo vind je soms een beeltenis 
van een uil of een vogel in mijn wands. En 
zo ontstond er ook een keer een wand 
met een kleine bijenkorf en op verzoek 
van een heks die erg begaan was met 
katten, een wand helemaal vol met 
kattenpootjes. Mijn magie zit in het hout 
en de creatie. Het leren kennen van de 
wand en het zoeken naar een potentiële 
magische kern, dat laat ik graag aan 
degene die de wand gaat gebruiken.

Wandmaker Raymond Brettschneider 
Magic Mischief

EEeenn  bbiijjddrraaggee  vvaann::  RRaayymmoonndd  BBrreettttsscchhnneeiiddeerr
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