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Van de redactie

Water, het laatste van de fysieke elementen waar we dit jaar mee af 
sluiten. En water is bijzonder, het kan vloeibaar zijn, hard genoeg om over heen te 
schaatsen en tegelijk ook een gas zoals het omhoog dwarrelt boven je heerlijke 
kopje kruidenthee.

Persoonlijk vind ik water een intrigerend element. Het verandert zichzelf door 
overal omheen te vloeien, maar het verandert tegelijk ook. Denk maar aan 
de rivieren in het landschap, of iets enorms zoals de Grand Canyon. Allemaal 
vormgegeven door het water.

Inkt-en-blad

Water is daarom voor mij ook creativiteit en daarvan vind je in dit nummer ook veel 
terug. Afgelopen periode hebben we onder andere de Inkt-en-Blad challenge 
gehouden, onze variant op Inktober. Voor de hele maand oktober zijn voor elke 
dag woord-prompts gegeven die moesten inspireren tot het maken van een 
getekende afbeelding. Deze plaats je daarna op social media met een tag, in 
ons geval #inktenblad zodat anderen de creaties ook kunnen terug vinden.

Tot onze blijde verrassing is hier leuk aan mee gedaan en we hebben een paar 
van de mooiste resultaten die we vonden (met toestemming van de tekenaars) 
her en der in dit nummer geplaatst.
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Mijn heilige rivier ............
De Cure was van levensbelang voor de 
bewoners in de Morvan, vanaf 4000 jaar 
voor Chr. Het was de heilige rivier, met 
levenswater, genezend water en ritueel 
water. La rivière a une charge d’âme, de 
rivier heeft ziels lading. 

In het deel van Frankrijk, waar ik woon, 
wordt het leven nog steeds bepaald door 
de natuur. Het bergachtige landschap 
en het wispelturige klimaat, doet mensen 
vertrekken of lokt hen juist hier te leven 
met de elementen. De Morvan is al zeker 
sinds 4000 jaar voor Chr. bewoond door 
hen die een waren met de Grote Moeder, 
die in de rots woont. De bergen bieden 
bescherming, de rivieren bieden vers water, 
het bos biedt voedsel en brandhout.... nu 
nog steeds. 

De Kelten, les Gaulois vestigden zich later 
hier, zo’n 500 v. Chr. en vermengden zich 
met de oorspronkelijke bewoners en hun 
gebruiken. De Romeinen kwamen en zij 
respecteerden de Gaulois, welke een 
verbond sloten met de Romeinen, die zich 
verder verre hielden van dit ruige gebied. 
De hertogen, de bisschoppen, de Duitse 
overheersers, zij kwamen officieel; op 
papier waren zij de baas, maar de kracht 
van de druïden verdween hier niet en 
leidde het leven. Nu nog steeds, onder de 
radar: nous ne sommes pas Français, nous 
sommes Morvanais. 

De Zwarte Bergen met hun ontelbare 
bronnen, waterstromen, grote meren.... 
voor de Kelten was de natuur bezield in 
de vier elementen, dat voel ik hier diep. 

Meditatie Cure

Als één van de buitenlandse “heksen”, draag ik een extra steentje bij deze keer. 
Mijn stuk, is gedeeltelijk een meditatie, die ik vaker geef. Het past bij de tijd waarin we 

moeten zijn. Als doula des transformations wil ik bij jullie zijn. 

Terwijl ik mijn bijdrag gisteren voor Eik-en-Blad verzendklaar maakte, kwam het 
nieuws van de grote lockdown in Nederland. Nu begrijp ik waarom ik nog niet op 
de verzendknop drukte: dit nieuws moest mee in mijn bewustzijn en in het jouwe. 

Immers, wat als we het water beschouwen als het bloed van de Grote Moeder en 
omgekeerd? Denk aan “Earth my body, water my blood” Wie zingt het niet luidkeels 

of als mantra mee? 

Door Joke Assink

Daarbij staat de tijd hier stil en brengt dàt 
ons in een andere dimensie.

Jouw rivier..... jouw sainteté, 
jouw heilig zijn

Je levensloop is jouw rivier, gevoed door je 
levensenergie, welke ook jou weer voedt in 
de circle of life in het element water. 

Hoe is jouw rivier en hoe ondersteunen de 
elementen jouw levensenergie? Wat leeft 
in jouw rivier, bij jouw rivier, door jouw rivier?

Ga met me mee.......We maken een reis, 
die bepaald wordt door het water van de 
Cure: de heilige rivier van de Kelten. De 
Romeinen, die ontzag hadden voor de 
Gaulois, gaven de rivier deze naam Cura 
Animarum; bezield genezend water.

Vandaag neem ik jullie mee op het geluid 
van mijn drum. 

Ga lekker zitten, maak het je gemakkelijk en 
laat je meevoeren door het ritme van mijn 
slag. Cure betekent genezen, misschien 
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is er in jou iets dat kan helen, dit kan weg 
drijven tijdens deze reis. Misschien vind je 
iets of iemand, neem met je mee. Vergeet 
dat je leest en hoor achter de letters mijn 
stem, die vertelt en de slag van de drum.

.......... De dagen worden nu korter en korter, 
het diepste donker maakt zich meester van 
het keltische land. Het is mistig, het is nat, 
het is kil, ook al breekt de zon plotseling 
door. De warmte is krachtig, even, maar 
nooit voor lang. Het wolkendek sluit zich 
weer en melancholie ligt als een dikke 
deken over ons heen. Het is niet naar, het is 
bijna een koestering. In de huizen branden 
de haardvuren, je ruikt het overal om je 
heen en het lijkt of de rook onderdeel is van 
de melancholie. Het troost, het voelt veilig. 
De tijd is op weg naar de Moedernacht.

Op pad
We gaan op pad; onze laarzen vinden 
hun weg in de modder. Het water van de 
regen, kan moeilijk weg in de bodem van 
graniet, die vlak onder de humuslaag van 
het bos ligt. Het water zoekt zijn weg, overal 
om ons heen. Overal voel en hoor je water.

We hebben het niet koud, ons bloed 
stroomt door de grote stappen, die we 
nemen. Diepe teugen frisse lucht ademen 
we in, we ruiken de dennennaalden en 
het afgevallen blad van de eiken en de es. 
We ademen uit en piepkleine druppeltjes 
vormen een wolkje voor ons uit. De 
eksters krassen als we langskomen en het 
roodborstje vliegt met ons mee. We voelen 
het leven in het bos waar we te gast 
zijn. Misschien worden we nieuwsgierig 
bekeken, door de zwijnen, de reeën, de 
dassen, die hier wonen. Maar ze laten zich 
niet zien. Maar voel je ze?

De oorsprong
Ik neem jullie mee naar de oorsprong van 
de oude rivier, zo’n 3 km verderop van de 
plek waar ik woon. Daar is de bron van de 
Cure. Tussen de bossen met natte bruine 
varens liggen een paar kleine weilanden, 
onooglijke weitjes. Ruilverkaveling is hier 
een onbekend begrip. We klimmen over 
het hek en aan de rand van de wei is een 
beetje verborgen, daar, de bron van de 
Cure. Ongelofelijk helder water komt te 
voorschijn en zoekt haar weg tussen de 
graspollen door naar de lager gelegen 
weg. Daar verdwijnt het stoere stroompje. 
We lopen terug, gaan weer over het hek 
en om de omgevallen boom. Bij de weg 
kijken we in het rond, hebben we ons 
vergist? Verbaasd kijken we elkaar aan, 
tot jij wijst naar struiken aan de overkant 
van de weg. Daar, daar is het water en, 
inderdaad, onder de stenen vandaan, 
onder de struiken komt de mini-Cure ons 
tegemoet. Nu we goed kijken zien we in 
het veld aan deze kant van de weg een 
slingerend paadje tussen het hoge gras 
door. Daar gaat het stroompje, al zoekend 
naar een lager punt. Er groeien grote 
champignons in het veld, in overvloed. Ja, 
neem maar mee, ze zijn eetbaar. Ruik je 
hoe heerlijk de geur is? We zakken weg in 
het natte veld. Er stroomt toch meer water 
dan we verwachtten. Het maakt niet uit, 
we zijn thuis in dit land.

We volgen de weg naar beneden en 
komen bij het punt waar het water breder is 
geworden. Het stroomt nu zo hard, dat het 
afgevallen blad deels meegevoerd wordt. 
Van alle kanten wordt de Cure gevoed 
door kleine stroompjes, die van hogerop 
komen. Het begint te regenen, we duiken 
diep in onze kraag en bedenken, dat de 
Cure ook gevoed wordt van boven. 

Als we verder lopen vertel ik, dat de Cure 
uiteindelijk uitkomt in de Yonne, een 
grotere rivier, die uitkomt in de Seine. De 
Seine ontspringt in de Côte d’Or ten noord-
oosten van de Morvan, om dan naar het 
Westen te stromen langs Parijs naar Le 
Havre, in het Kanaal.De naam van de Seine 
vindt ook haar oorsprong in het keltische.

We kijken elkaar aan en zuchten; een 
voettocht van zeker 1200 km is te veel 
van het goede. Toch stappen we verder 
langs het breder wordende riviertje. Dan 
komen we bij Gien-sur-Cure, waar we 
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over de eerste brug heen moeten om 
de Cure te passeren. Er staat een man 
op de brug, die naar het water kijkt, dat 
onder hem doorstroomt. We groeten 
hem, hij kijkt ons aan, maar grote niet 
terug. Als we doorlopen, gaat voorzichtig 
zijn hand omhoog. Langs Gien lopen we 
door een meer glooiend landschap, de 
bergen voelen verder weg. het water 
stroomt minder hard en de omgeving lijkt 
moerassig. Hier stroomt de Cure in het 
grote meer: Lac de Settons. De oude grote 
stuwdam torent boven het water uit. “Is er 
in de loop van jouw levensrivier ook een 
stuwdam? - Wie bedient de dam? - Sta jij 
zelf aan de knoppen?” 

We kunnen om het meer heen lopen, 
maar dat doen we niet. Een zeilboot komt 
aangegleden en we mogen mee. Heerlijk 
voert de wind ons verder. Ik laat mijn hand 
door het water glijden, brrrr koud. Hoe zal 
het hier ‘s zomers zijn met spelende kinderen 
op de strandjes? Bij de ondergaande zon?

Bij de stuw worden we aan wal afgezet 
en vervolgen we ons pad in een steile 
klim naar boven. In de verte horen we 
een oorverdovend geluid. Nieuwsgierig 
klauteren we verder. Dan staan we oog in 
oog met een prachtige waterval: Le Saut 
de Gouloux.

Het water stort naar beneden, zonder te 
weten waar terecht te komen. Wij lopen 
langs de uitgehouwen trap en voelen de 
kracht van de Cure. Onze jassen worden 
nat, onze haren worden nat en het bos 
ruikt als een kerstbomenkwekerij. We 
lopen onder de imposante hoge brug 
door en stappen een donker bospad op. 
Pas op voor de wortels, hoor ik achter 
me fluisteren. Struikel niet. Ik kijk naar mijn 
voeten te midden van de oeroude wortels, 
die over het pad kronkelen. Wat weten 
deze wortels, ik zie waar ze vandaan 
komen, maar waar gaan ze naartoe. 
Welke diepten bereiken zij?

Groot meer
Na verloop van tijd komen we bij een ander 
groot meer. De Cure stroomt minder snel en 
de rivier wordt breder en breder. Stemmen 
klinken door het bos, dat verbaast ons, 
want we dachten hier niemand tegen te 
komen. 

Bij de oever van het meer staat een groep 

stoere mannen te praten met een paar 
vrouwen. hun mouwen zijn opgerold. Zij 
dragen hoge leren laarzen, ingevet met 
vet. Een van hen staat tot zijn knieën in 
het water, in zijn hand een grote bos touw. 
Zij hebben geen last van de kou, maar 
praten vrolijk in de winterzon. De mannen 
hebben dikke boomstammen het water 
in gerold en binden de stammen samen 
tot een vlot, dat snel en wendbaar zal zijn. 
Zo vervoeren zij al tijden het brandhout 
voor de parijse huizen. Ze werken snel en 
spreken met elkaar over de prijs, die zij 
voor het hout zullen krijgen. De vrouwen 
zullen meevaren op het vlot, zij zijn jonge 
moeders, met nog een overvloed aan melk 
in hun borsten. Hun eigen kinderen blijven 
bij de grootmoeders en zij reizen naar Parijs 
om als min aan de slag te gaan. De chique 
dames hebben hun beweegredenen om 
hun baby’s niet te willen voeden en de 
arme vrouwen, die buitenshuis werken 
om een karig loon bij elkaar te sprokkelen 
laten hun baby’s drinken bij de min. Les 
nourrices, de voedsters, de minnen. Met 
lege borsten en volle beurzen keren zijn 
terug, om thuis weer zwanger te worden, 
hun baby te baren, te voeden tot ze weer 
naar Parijs kunnen gaan. Er gaan nog meer 
mensen mee op het vlot, wij en ook les 
galvachers met hun handelswaar; gerookt 
en gedroogd vlees, in overvloed,  verse 
kruiden, bourgondische wijn. We gaan 
toch, nietwaar en het vlot is groot genoeg.

Vandaag de dag loopt het trotse 
vetgemeste charolais vee door de valleien 
hier en is brandhout volop in gebruik. De 
Pinot Noir en de Aligoté (de witte wijn van 
de boeren) smaakt ook nu nog prima.

De Cure wordt breder en breder en 
passeert kleinere meren. Onze tocht 
verloopt voorspoedig, we krijgen lekkere 



 Eik-en-Blad #6 Water  

7

hapjes toegestopt en de vrouwen 
zingen vrolijk. Wij lachen hartelijk om de 
grappen, die gemaakt worden. Een van 
de medereizigers echter, is stil en in zichzelf 
gekeerd. Ik ga er naast zitten en een hoofd 
wordt op mijn schouders gelegd. Zachtjes 
klinkt een lang verhaal in mijn oren. Ik ben 
er stil van.

Kamp
Dan schrikken we op. Er wordt een 
kamp opgeslagen aan de oever, waar 
we makkelijk bij en in het water kunnen 
komen, om te drinken en ons te wassen. 
Dan schuiven we aan in de cirkel rond het 
vuur tot het tijd is om te slapen.

De volgende morgen vertrekken we vroeg, 
we gaan te voet verder, want ik wil jullie iets 
laten zien. Diep verborgen in de bossen zijn 
her en der magische plekken, waar offers 
gebracht worden en gebeden verhoord. 
ik wil graag met jullie naar de lapjes bron, 
volg me maar, het is niet ver. Daar aan het 
einde van het pad, daar staat ze. Neem je 
tijd, er is geen haast.

We verbazen ons over de verschillende 
beelden die de Cure ons laat zien. Over 
de verschillende gedaantes die ze aan 
kan nemen, hoe haar kracht zich steeds 
weer toont. We laten het stadje Quarré les 
Tombes voor wat het is, maar we buigen 
af naar een pad, dat omringd wordt met 
grote oude bomen. De takken raken elkaar 
en in de zomer moet het hier schaduwrijke 
en koel zijn. Nu tekenen de donkere takken 
zich scherp af tegen de lucht. Het geluid 
verandert, de drum klinkt dieper, ik voel het 
onder mijn voeten. 

Daar torent een grote strenge rots boven 
het pad uit. Als vanzelfsprekend staan 
we stil en voelen een diepe energie. We 
wachten tot we verder mogen. “We 

komen een offer brengen” fluister ik zag en 
toon de buidel aan mijn riem. We voelen 
de energie wijken om ons door te laten. 
Het pad voert ons hoger en dieper het bos 
in. Ik hijg er van. Dan, om de bocht met 
kleine rotsen lijkt het bos van een andere 
kleur, een natuurlijke ruïne van grijze 
bemoste rotsen nemen neemt daar al sinds 
mensenheugenis een imposante plaats is: 
la Roche des Fées. We nemen de tijd om 
te doen, wat we moeten doen.

Dankbaarheid
Diep geraakt en met grote dankbaarheid 
zoeken we de loop van de Cure weer op. 
Het land is hier weer ruig en afwisselend. 
Grotere velden strekken zich uit tussen de 
rotsen. Onderweg botsen we bijna tegen 
een groot beeld. De Notre Dame torent 
boven de bomen uit om zo dicht mogelijk 
bij het Al te kunnen zijn. We voelen het 
aan alles: we komen dichter en dichter bij 
andere mysteries, dan die van de Kelten. 

Dan brengt de Cure ons bij Pierre Perthuis. 
Onthou die naam om misschien naar terug 
te keren. We zien twee oude bruggen, een 
smalle brug over de rivier (er kan maar één 
auto tegelijk overheen), de oude romeinse 
weg volgend en een hele hoge, die de 
vallei overspant. We kunnen kiezen, we 
moeten kiezen. Welke brug is jouw brug? 
Haal diep adem en vervolg je pad. Steek 
over, geniet van het zijn tussen hier en daar.

Als je aankomt aan de overkant, ga je 
even zitten om je voeten rust te geven. Ze 
dragen je al zo ver. De energie is anders, 
hier aan de overkant. Het is goed hier voor 
jou. Kijk om je heen en voel hoe anders het 
hier is. De winter is verdwenen? Wat voor 
weer is het? Hoor je de vogels? De Cure 
stroomt achter ons, als een steuntje in de 
rug. 

Dan opeens zien we wat op ons wacht; een 
enorme rots is bepalend in dit landschap. 
Niet om de rots, maar om het enorme gat 
in deze rots. La roche Percée is als een 
enorme natuurlijke Pont d’Arc. Loop naar 
de rots, je hoeft straks niet te bukken, het 
gat is 6 meter breed en 8 meter hoog. Ga 
nu door de poort en voel wat er gebeurt.  

Dan onderschrijf je daarna vast de naam 
uit de gallo-romeinse tijd “Sanctus Petra 
Pertusa” heilige doorboorde rots, later 
verbasterd tot de naam van het dorp. 
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Na de Brug en na de Poort ben je op 
zielsniveau. Geniet en keer pas later terug 
naar Pierre Perthuis. Daar beginnen we 
aan het laatste stuk van onze tocht, maar 
eerst een hapje eten in het Bourgondische 
restaurantje met de gedekte tafel. Het 
vuur brandt. Een glas wijn of fris water staat 
voor je klaar. 

Na het heerlijke maal en een goede 
nachtrust, gaan we verder op een 
langgerekte , goed begaanbare weg. We 
komen af en toe iemand tegen, wandelend 
of op de fiets, een schelp bungelend aan 
de bagage. De oude pelgrimsroute naar 
Santiago de Compostella wordt nog 
intensief gebruikt. In de verte zien we een 
witte berg met een bijzondere uitstraling. 
Een stuk opzij zie je klein de torens van 
Avallon. Ja, dat bestaat hier echt, in deze 
wereld. Avalon het Appelland. Het is een 
mysterieus stadje waar we een andere 
keer naartoe zullen gaan. Voor we deze 
bijzondere historische plaatsen zullen 
bereiken voert de Cure ons door de Vallée 
des Druïdes, de bijzondere plaatsen zijn 
hier niet voor niets. Betreed gerust het pad 
met zoveel voetsporen. De magie omhult 
je en het water wijst je de weg. 

De Cure stroomt voorbij de heilige rots met 
de grote basiliek van Maria Magdalena. 
Vezelay groeten we vanuit de verte. Dit is 
een reis op zich, met een ander doel. De 
Cure voert je verder in jouw levensstroom. 
Je kunt hier in het water gaan en je mee 
laten voeren op haar onderstroom. Je voelt 
geen kou, je bent niet bang in het water. 
Voel met je handen welke stenen je moet 
ontwijken, vertrouw. Het water beschermt, 
het water geneest. Het water waarschuwt 
je als een stroomversnelling nadert, ga 
mee, ga verder, ga verder dan ver.

Hoor mijn drum, ik sta op de oever en reik 
je mijn hand. Ik droog je af. Ik geef je een 
olielampje. Volg me op dit allerlaatste 
stuk van onze lange reis. We zijn in Arcy-
sur-Cure. Langs de Cure , die over een 
paar kilometers in de Yonne stroomt, zijn 
oeroude grotten. Het gebied wordt al 
tienduizenden jaren bewoond. 

Breng je aandacht naar je ademhaling 
en volg het ritme van je hart, als je door 
de kleine opening naar binnen gaat in 
één van de 11 grotten. Langs een smal 
pad dalen we af. Dieper en dieper gaan 

we bij het licht van ons lampje, we komen 
langs grillig gevormde kamers en langs 
beschilderde rotswanden. We worden één 
met de tijd. Er is geen tijd meer, er is alle 
tijd. Niets doet er meer toe en alles doet 
er toe. Als we het meer diep in de aarde 
bereiken is de cirkel rond en zijn we thuis. 
laat je in het water zakken en laat alles 
daar wat je niet meer dient. Gun jezelf de 
transformatie die overal voorhanden is. 
Wie of wat wacht op jou, daar diep in de 
rots van de Grote Moeder?

Kom na het antwoord, bij mij terug, mijn 
drum zwijgt. Ik geef je thee en chocola. 
Je keert terug naar het hier en nu. Je bent 
weer bij jezelf. Dank de elementen, breng 
een offer aan het water.

Zing, dans, droom, leef.............

 Earth my body 
 Water my blood
 Air my breath
 Fire my spirit
Heb het goed, blijf groots, blijf bij jezelf.

Mocht je deze tocht hier in Frankrijk willen 
maken, dan kan dat: neem contact met 
me op via pb-facebook of via een andere 
weg. Mocht je deze tocht met iemand 
willen delen, dan kan dat ook. Uiteraard 
noem je je bron. Ik vond de mijne in de 
opgeschreven legendes over de Morvan, 
in de wijsheid van Anine van der Meer, in de 
wortels van het land en in het luilekkerland 
van het grote web. De draden spin en ik 
weef ik zelf.

De meditatie heb ik in een viering bij 
Maantijd live mogen brengen in de FB-
groep De Maantempel. Als crone ben ik 
verbonden aan Maantijd: www.maantijd.
nl 

Joke Assink, 12-12-2020

IONA-en-France 
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Zolang als ik mij kan herinneren, ervaar ik 
al een bijzondere band met bomen en 
het bos. Als kind zocht ik vaak de stilte van 
een bescheiden parkje bij ons in de buurt 
op, waar behoorlijk wat oudere beuken 
stonden. Ik vond het heerlijk om onder het 
gefilterde licht zomaar wat te dagdromen. 
Terugkijkend denk ik dat het mijn manier 
was om op te laden en om te gaan met 
het feit dat ik overgevoelig was voor allerlei 
indrukken. Het trage ritme van de bomen 
bracht mijn nerveuze gepieker tot rust en 
relativeerde de dingen waar ik mij druk 
over maakte. Het huis waar ik nu woon, 
een hele gewone hoekwoning waar 
destijds heel wat aan moest gebeuren, 
kochten we met name omdat in de tuin 
een paar forse bomen stonden. Ik voelde 
mij daardoor direct thuis in dit minibos. De 
bomen die hier staan, zijn eigenlijk te groot 
voor de plek. Maar het is ondenkbaar om 
ze weg te halen - zij zijn mijn vrienden. 

 Toen ik dit boek tegenkwam in de 
boekhandel, was mijn interesse dus direct 
gewekt. Want ondanks mijn grote liefde 
voor bomen en het bos, en behoorlijk 
wat kennis over hoe je ze moet snoeien 
voor de doeleinden van de mens, weet ik 
betrekkelijk weinig van bomen zélf. Dit boek 
is wat dat aangaat een echte eyeopener 
en de titel dekt de lading. In circa 40 
korte hoofdstukjes vertelt boswachter en 
houtvester Peter Wohlleben helder en 
toegankelijk over de vriendschappen, taal 
en het gedrag van bomen: drie begrippen 
die we juist niet zo gauw associëren met 
hen. Hij doet dit vanuit zijn eigen ervaring, 
maar mede op basis van de laatste 
wetenschappelijke inzichten. Daaruit 
wordt duidelijk dat de wereld van bomen 
oneindig veel verfijnder en complexer 
is dan ons geleerd wordt. De gangbare 
zienswijze is dat bomen rücksichtslos met 
elkaar concurreren. Echter, in natuurlijk 
beheerde bossen blijkt het tegendeel het 
geval. Bomen vormen gemeenschappen 
van families, waarschuwen elkaar en 
helpen elkaar indien mogelijk door 
periodes van ziektes heen. Met geuren en 

via het netwerk van wortels en bodemleven 
communiceren zij met elkaar en ontstaat 
een verfijnd netwerk tussen de verschillende 
individuen. Het mooie van deze inzichten is 
dat dit dingen zijn die mensen die dichtbij 
de natuur proberen te leven, instinctief ook 
zo ervaren. Het is nieuw voor mij dat wat 
ik altijd zo gevoeld heb, ook ondersteund 
wordt door de laatste wetenschappelijke 
inzichten. 

Het blijkt dat er enorm veel is dat wij nog 
helemaal niet begrijpen en weten van 
bomen en planten. Het leven van bomen 
speelt zich af op een totaal andere schaal 
en een ander ritme dan wij ons realiseren. 
Maar daardoor missen wij ook veel 
signalen, die er wel degelijk zijn. 

Als ik 1 ding moet noemen dat ik een 
beetje miste in het boek is het een 
culturele benadering van bomen. Want 
de wijze waarop we tegen bomen 
aankijken, is ook sterk gekleurd door onze 
culturele en religieuze opvattingen en 
gewoonten. Het zou interessant zijn om 
te zien hoe onze ideeën over bomen 
door culturele “kokers” gevormd worden. 
Anderzijds is dit onderwerp 
zo omvangrijk dat het voor 
1 boek misschien teveel 
zou worden. Ik vind het 
boek in ieder geval een 
aanrader voor iedereen 
die geïnteresseerd is in 
bomen en het bos - of 
je je nu identificeert 
als heks of heiden, 
of gewoon een 
natuurliefhebber bent. 

 Boekrecensie
Boekrecensie van “Het verborgen leven van bomen - wat ze voelen, hoe ze 

communiceren - ontdekkingen uit een onbekende wereld” - A.W. Bruna Uitgevers B.V. 

Door Linda Voormolen-Boekhout
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Afbeelding van Rowan Hogervorst
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De vorige keer schreef ik dat jullie je vragen 
voor Thomas in mochten sturen en dat 
hebben jullie gedaan. De vragen waar 
Thomas de meeste resonantie bij voelt 
zullen in deze editie beantwoord worden. 
Hier is Thomas:

Prachtige, mooie, creërende familie. Wij 
zijn hier vandaag om met jullie de expansie 
samen te co-creëren en we zijn blij dat we 
hier mogen zijn. We verheugen ons erop 
om deze tijd met jullie door te brengen en 
de vragen te beantwoorden die jullie aan 
ons gesteld hebben.

De vorige keer hebben wij een meer 
algemeen verhaal aan jullie verteld en 
het doet ons deugd waar te nemen 
dat dit verhaal een verlangen in jullie 
heeft aangewakkerd om meer te willen 
weten over wie wij zijn en, vooral, hoe de 
vibrationele werkelijkheid werkt in jullie 
aardse wereld.

Thomas, wat is vibratie en hoe 
werkt het precies?

Dit is een mooie vraag en het antwoord 
erop is datgene wat alles in werking stelt. 
Zonder vibratie geen manifestatie. Vibratie 
gaat altijd vooraf aan manifestatie. Nu 
is het zaak om dit in zulke eenvoudig 
mogelijke bewoordingen uit te leggen 
zodat het antwoord, op deze vraag, bij 
zoveel mogelijk mensen de juiste snaar 
raakt. Want zonder de juiste snaar te 
raken wordt er geen verlangen tot begrip 
geboren.

Wanneer je denkt zul je daar gevoelens 
bij ervaren. Deze gevoelens zenden een 
bepaalde vibrationele frequentie uit en 
wanneer je deze vibrationele frequentie 
uitzendt trekken we positief óf negatief 
aan, naar gelang hetgeen je uitzendt.

Wanneer je je radio aanzet zijn er diverse 
golven in de lucht die wij niet met ons 

blote oog waar kunnen nemen. Echter 
zijn ze er wel degelijk. Het is zaak om deze 
radio op het juiste station af te stemmen 
zodat we de muziek horen die gewenst is. 
Stem je de radio af op 98.4 dan zul je iets 
anders horen dan dat je hem afstemt op 
104.5. En wanneer je de muziek van 104.5 
wilt luisteren en je stemt je radio af op een 
andere zender, dan zul je de gewenste 
muziek niet horen.

Zo is het ook met vibratie. Vibratie is 
eigenlijk een soort innerlijke radiozender 
die de hele dag aan het uitzenden is. Want 
we ervaren de hele dag door gevoelens. 
Deze gevoelens kunnen positief of negatief 
zijn. Mensen hebben niet door dat deze 
gevoelens gestuurd kunnen worden, net als 
je hand op de knop van de radio om hem 
goed af te stemmen. Maar niks is minder 
waar. Je kunt je gedachten beïnvloeden 
waardoor je gevoelens beïnvloed worden 
en daarmee je vibratie en uiteindelijk, dat 
wat er naar je toe komt.

Thomas, hoe kan ik mijn 
gevoel nu veranderen 

wanneer ik me echt rot voel?

Alle mensen willen zich goed voelen en dit 
is ook de bedoeling. Het leven is bedoeld 
om heerlijk te zijn en om verlangens te 
vervullen. Helaas zijn de meerderheid van 
de mensen geconditioneerd om vaak 
de aandacht te richten op dat wat niet 
gewenst is en dus niet goed voelt. Wanneer 
er iets naars gebeurt blijven jullie het verhaal 
maar herhalen aan iedereen die het horen 
wil. En iedere keer wanneer jullie dit verhaal 
weer vertellen wordt de vibratie ervan 
sterker. Het is net als een sneeuwbal die je 
bovenaan een berg vol sneeuw een zetje 
geeft. Eerst is het balletje klein en kun je er 
makkelijk voor springen om het te stoppen. 
Maar na verloop van tijd heeft het balletje 
zoveel sneeuw meegenomen en snelheid 

 Vragen aan Thomas
Merry meet lieve mensen. Dit gaat het tweede artikel worden dat ik schrijf voor Eik 
en Blad en ik verheug me op de samenwerking met Thomas. Thomas is een groep niet-
fysieke entiteiten die samen zijn gekomen met de intentie om jullie te helpen begrijpen 

wat de Wet van de Aantrekkingskracht is en hoe je het kunt gebruiken in je leven.

Door:  Argante van Avalon
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gekregen dat het te groot is om zelf te 
stoppen. Maar maak je geen zorgen, de 
bal zal vanzelf wel tegen een boom aan 
botsen en gedwongen stoppen. Echter is 
dat niet wat jullie willen, want het kost te 
veel onnodige tijd in pijn en verdriet en 
discomfort. 

Elk verlangen heeft twee kanten, een plus 
(gewenste) en een min (ongewenste) 
kant. Zodra je aan de min kan zit en je je 
rot voelt kun je kijken welk gevoel er aan 
de plus kant zit. Bijvoorbeeld, wanneer je 
je onzeker (is min) voelt betekent het dus 
dat je je zeker (plus) wilt voelen. Wat je dan 
gaat doen is situaties in je leven zoeken 
waar je wél zekerheid bij voelt. Bijvoorbeeld 
wanneer je je onzeker voelt over je lichaam 
omdat jullie elkaar doodgooien met de 
“perfecte” lichamen ga dan op zoek naar 
delen van jezelf waar je je wel tevreden 
over voelt. Loop je hele lichaam na, je 
ogen, je neus, je mond, je handen…. en kijk 
dan ook verder naar hoe jij bent als mens 
en neem complimenten van anderen aan. 
Laat je zekerheid hierdoor groeien. Lukt 
het niet op dit vlak, neem dan een situatie 
in je leven waar je echt zeker over bent 
(bijvoorbeeld als je heel erg goed bent in 
je werk en je daar totaal geen enkel spatje 
onzekerheid over voelt) en ga jezelf positief 
oppeppen…

Mijn werk is geweldig, ik kan er totaal mijn 
ei in kwijt en ik ben er zo ontzettend goed 
in. Het is heerlijk om bezig te zijn met de 
dingen waar ik goed in ben, waar ik mij 
goed bij voel, wat een geweldig gevoel is 
dit… ik heb zoveel plezier in mijn werk en 
het is altijd leuk. 

Op deze manier ga je je shift verplaatsen 
van de min naar de plus. Het maakt niet 
uit in welk aspect van je leven je je wel 
zeker voelt. Het gaat om het gevoel van 
zekerheid… Want gevoel zorgt voor vibratie 
en vibratie zorgt ervoor dat er dingen naar 
ons toekomen -> positief of negatief! Net 
wat je zelf uitgezonden hebt. 

Soms lukt het niet om meteen van hier naar 
daar te komen en dat is helemaal prima! 
Er zijn talloze methodes en oefeningen om 
je in een andere gedachtes te krijgen, hier 
komen we zeker nog in volgende artikelen 
op terug.

Een van de methodes is: Afleiding! Wanneer 

je je rot voelt en het lukt niet om de plus 
kant te bereiken, leid je dan af met dingen 
die je leuk vindt. Aai je kat, ga netflix kijken, 
ga mediteren, een boswandeling maken 
of ga een dutje doen! Wij zouden onszelf 
niet neerslaan iedere keer wanneer we 
ons rot voelen, waarom zouden we dat 
doen? We willen ons goed voelen, maak 
het belangrijk hoe je je voelt!

Thomas, er is laatst bij 
ons ingebroken en geloof 

me… hier heb ik écht 
niet om gevraagd! Hoe 

zit dit? Waarom is ons dit 
overkomen?

Wanneer er vibratie wordt uitgezonden 
komen er altijd meewerkende onderdelen 
naar je toe om deze vibratie samen met 
jou uit te voeren. Er is ook altijd een buffer 
tussen vibratie en manifestatie, tenzij 
er totaal geen weerstand is over deze 
vibratie, dan komt de manifestatie erg 
snel. Argante was laatst in het bos want ze 
wilde een hulsttak hebben voor op haar 
altaar. Ze wist één hulstboom te staan en 
daar wilde ze naartoe. Haar focus wat 
dus gericht op hulst, maar omdat ze al 
wist waar er een stond was er totaal geen 
enkele weerstand. Eenmaal aangekomen 
in het bos zag ze wel 50 hulstbomen 
verspreid over het bos staan terwijl ze 
dezen nog nooit eerder opgemerkt had. 
Op dit moment was de vibratie weerstand 
vrij en kon de manifestatie zich direct 
openbaren.

In het geval van de inbraak kun je je 
afvragen waar je vibratie is geweest? Welk 
gevoel droeg je al een poosje met je mee 
dat door de inbraak bevestigd werd? Ga 
je angstig door het leven? Ben je bang dat 
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er zaken van je afgenomen worden? Ben 
je bang om iets te doen, iemand kwijt te 
raken, bang bang bang voor dit of dat….. 
Het geeft allemaal de vibratie van angst 
af. De Wet van de aantrekking is er een die 
inclusief is, niet exclusief en maakt geen 
onderscheid tussen positieve en negatieve 
gevoelens. Dat wat je voelt trek je aan, dat 
is de Wet. Dus deze inbraak is gestoeld op 
jouw gevoel van angst en je gevoel van 
niet capabel genoeg zijn. 

Bij Argante in de buurt is er een persoon 
die met een bijl bij buurtbewoners binnen 
stapt. Iedereen is bang en op zijn hoede, 
Argante niet. Die laat nog steeds haar 
achterdeur af en toe van het slot (omdat 
ze het gewoon vergeet). Zij wéét met volle 
zekerheid dat deze persoon haar huis 
altijd over zal slaan. Door deze innerlijke 
zekerheid en het gevoel dat het met zich 
meebrengt zal deze persoon haar huis 
ook nooit binnen komen, want hij is geen 
meewerkend onderdeel van haar vibratie.

Wanneer je angstig bent wil je je veilig 
voelen. Op welke onderdelen van je leven 
voel je je wel veilig? Sus jezelf richting dat 
gevoel zodat je vibratie opgeschoont 
wordt. 

Tot slot willen we jullie meegeven dat 
waardering de sleutel is tot alles. Wanneer 
je in een gevoel van waardering zit zullen 
meer van die gevoelens volgen.

Op dit moment is het niet haalbaar om 
alle processen met betrekking tot de Wet 
van de Aantrekkingskracht te beschrijven, 
dan zou ons verhaal al snel een boekwerk 
worden. We willen jullie uitnodigen om jullie 
verlangens kenbaar te maken. Is er iets 
specifieks dat je weten wilt over de Wet 
van de Aantrekkingskracht? Of is er iets 
waar je mee zit waar je graag antwoord 
op wilt hebben van ons? Wij zijn er voor 
jullie!

Dank je wel Thomas voor deze antwoorden 
op een aantal vragen die binnengekomen 
zijn. Wil jij ook een vraag aan Thomas stellen? 
Dit mag over alles zijn. Thomas kiest dat uit 
wat bij de meeste mensen vibrationeel 
past zodat zij in een artikel zoveel mogelijk 
mensen van dienst kunnen zijn. Alle vragen 
worden anoniem beantwoord.

Stuur je vraag naar: 

vraagaanthomas@gmail.com

Bright Blessings en een fijne Yule!

Argante

Madeline Taken - Inkt-en-Blad
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Het is een raar idee, wanneer jullie dit 
lezen is mijn favoriete feest al geweest. 
Kerst, Chanoeka, Yule, net hoe je het wilt 
noemen. Opgegroeid in een vrij gezin met 
zowel katholieke (mijn moederskant) als 
Joodse roots (mijn vaderskant), kijk ik altijd 
enorm uit naar de decemberperiode. Tijd 
voor feest, warmte en gezelligheid. Ik moet 
eerlijk toegeven dat we, vanwege de 
emoties van mijn grootouders, weinig doen 
met onze joodse kant; ondanks dat zijn wij 
altijd bewust geweest van onze afkomst. 

Mijn moeder hecht veel waarde aan 
de katholieke vieringen, ik gun het haar 
maar ik vind het soms ook lastig. Niet dat 
mijn moeder niet mag genieten van die 
vieringen, want ik wil juist dat ze het leuk 
vindt! Hetgeen waar ik moeite mee heb, is 
dat ik mijn jaarfeesten vier vanuit de kast. 
Voor die ene keer dat ik een jaarfeest echt 
met een ritueel wil vieren, ga ik naar mijn 
vriend. 

Het is zeker niet onmogelijk om jaarfeesten 
vanuit de kast te vieren. Bij veel sabbaths 
kan je al stilstaan met kleine acties. Het 
versieren van je kamer met dennentakken 
bijvoorbeeld, niemand die doorheeft dat 
je geen kerst viert. Zelf versier ik een blok 
hout met kaarsen en ballen. Op die manier 
heb je al gauw een yuleblok voor op tafel. 
In plaats van drie verschillende kleuren 
kaarsen, gebruik ik kerstrood. Dat valt wat 
minder op. 

Imbolc
Voor Imbolc maak ik ieder jaar een 
Brighidskruis met pijpenragers. Het is binnen 
vijf minuten gemaakt en makkelijk weg te 
stoppen. Waar ik zelf ook enorm van houd, 
is een lekker lange wandeling om de lente 
te verwelkomen. 

Ostara
Ook in 2021 valt Pasen later dan Ostara, 
maar je kan tijdens Ostara alvast beginnen 
met het schilderen van je eieren. Dan ben 
je met Pasen klaar en over het algemeen 
valt dat niet op. Voor mij is Ostara het 
makkelijkste jaarfeest om te vieren. Tegen 
deze tijd zijn mijn ouders de stank uit mijn 
hol (kamer) toch wel zat en valt het totaal 
niet op als ik een lenteschoonmaak doe. 
Want met een kleine rijm wordt ook je 
lenteschoonmaak een Ostara ritueel. 

Beltane
Beltane heb ik tot nu toe nog nooit in de 
kast gevierd. Aangezien het een feest is 
waar verbinding, maar ook liefde centraal 

 Jaarfeesten in de kast
 3 wijzen met wierook, kwamen er van verre 

En volgden En volgden Mijn wierook zoverre, ligt achter een plank.

Door Mirren
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kan staan, denk ik dat het mooi is om te 
bedenken waar je juist tevreden mee bent 
met jezelf. Bij de oogstfeesten wil je kijken 
hoe je je ontwikkeld hebt, maar misschien 
kan je nu juist even stilstaan bij waar je 
tevreden mee bent. Hier heb ik echter 
geen bewijs voor behalve mijn intuïtie. Je 
kan dus op mijn intuïtie vertrouwen, of zelf 
erover nadenken. We hebben ten slotte 
nog 5 maanden de tijd. 

Litha/Midzomer
21 juni had mijn geboortedag moeten zijn. 
Door mijn eigenwijsheid ben ik gelukkig 
nog niet bezig met het vieren van mijn 
verjaardag tijdens dit jaarfeest. Met Litha 
moet je naar buiten. Ga genieten van de 
zon, schrijf je hartenwens op en verbrandt 
die dan. Een ritueel kan heel klein zijn, je 
hoeft geen groot kampvuur te maken. 
Geloof mij, bijna alles brandt wanneer 
je er een lucifer tegenaan houdt. Geniet 
daarnaast nog lekker van de zon. Daar is 
het ook Midzomer voor. 

Lughnasadh
Lugh is een van mijn favoriete helden 
om over te vertellen. Zijn verhalen zijn 
geweldig en daarom lees ik ze ook graag 
met Lughnasadh. Met pijpenragers maak 
ik een graanpoppetje, dat valt minder op 
dan wanneer je dat met stro doet.   

Mabon
Wanneer Mabon gevierd wordt, liggen er 
dennenappels op de grond. Met liefde 
verzamel ik die en dan stop ik er een 
briefje in om te vertellen waar ik dankbaar 
voor ben. De dennenappels gooi ik na 
een tijdje weg in een vuilnisbak even 
verderop. Mabon symboliseert voor mij 
een middag op de bank met thee en 
mijn kat, hetgeen waar ik dankbaar voor 
ben. Door dennenappels te verzamelen 
en te ‘versieren’ sta ik hier toch even bij stil 
zonder dat iemand het doorheeft. 

Samhain
Gelukkig nieuwjaar! Ik combineer 
Halloween gewoontes met Samhain. Ik kerf 
pompoenen en zet die dan met een lichtje 
bij de deur. Zo hoop ik dat mijn voorouders 
mij kunnen vinden. Aangezien ik geen eten 
neer kan zetten, probeer ik altijd een kaarsje 
voor hen te branden. Bij het aansteken van 
de kaars verontschuldig ik mij dat er ook dit 
jaar weer geen eten staat. 

Daarnaast kan je voornemens maken voor 
het nieuwe jaar. Schrijf de voornemens 
voor jezelf op. Zo sta je stil bij het draaien 
van het jaarwiel zonder dat het iemand 
opvalt.

Yule
We kunnen weer ‘O dennenboom’; zingen, 
want dan zijn we terug bij het begin. 
Misschien zit je wel allang niet meer in de 
bezemkast en denk je bij mijn ervaringen: 
wat doe je moeilijk. Of misschien vier jij de 
jaarfeesten in de bezemkast heel anders. 
Alles is mogelijk en alles is goed. Ook als je 
niet de ruimte voelt om stil te staan bij de 
jaarfeesten, weet dan dat je nooit alleen in 
de kast zit. We denken aan je. 

Wees gezegend,

Mirren
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Frank Stewart Farrar werd geboren op 28 
juni 1916 in Highams Park, Essex, England 
en overleed op 7 februari 2000 in Kells, 
County Meath in Ierland. Op jonge leeftijd 
al was hij een communistisch activist en 
propagandist. Hij schreef voor verschillende 
communistische tijdschriften. In 1939 ging 
hij als vrijwilliger naar de oorlog, waar hij 
afweergeschut bediende. Al tijdens zijn 
dienst werd hij auteur en zo schreef hij 
onder meer een handleiding voor een 
wapen. Stewart was een van de eerste 
officieren die onmiddellijk na de oorlog het 
concentratiekamp van Auschwitz-Birkenau 
zou betreden. Het zal wel een blijvende 
indruk hebben nagelaten op de rest van 
zijn leven.

Begin schrijverscarriere
In de jaren 1950 werd hij voorgoed 
gedesillusioneerd door het communisme 
en werd hij aangeworven als broodschrijver 
voor een public relations firma. In 1958 gaf 
hij zijn eerste roman uit. Vanaf 1961 is hij 
ook als scenarioschrijver voor verschillende 
Britse radio- en televisieseries actief. Toch 
zou het tot zijn 53ste jaar duren vooraleer 
hij eerst in de hekserij actief werd.

Vrouwen
Stewart Farrar had een zeer woelig 
liefdesleven en was maar liefst 7 (zeven!) 
keer getrouwd. In 1970 al - een jaar na 
Stewart’s initiatie in de coven van Alex 
en Maxine Sanders - richt hij zijn eigen 
coven op samen met Janet Owen, een 
medelid van de coven. Janet en Stewart 
handvasten in 1972 en daarmee wordt 
Janet Stewart’s laatste vrouw. Tot 1976 
bouwen ze samen de coven verder uit. 
Dan laten ze hun Londense coven over aan 
Susan en David Buckingham en verhuizen 
ze van het drukke Londen naar het rustige 
platteland in Ierland.

Ierland
Deze verhuis heeft een grote invloed op 
hun Wicca activiteit. Eerst zou Stewart 
nog een aantal romans uitgeven. Het 
ging daarbij vooral om misdaad-, fantasy- 

en liefdesromans. Op het einde van 
de jaren 1970 echter beginnen zowel 
Janet als Stewart - apart en samen - een 
aantal van de belangrijkste klassiekers 
van de Alexandrijnse Wicca te schrijven. 
In 1971 geeft Stewart “What Witches Do” 
uit. Dit boek is een van de eerste werken 
die het Wicca-geloof beschrijft zoals het 
op dat moment is. Hun meest bekende 
gezamenlijke werk is uiteraard “The 
Witches’ Bible.” Stewart zou tot zijn dood in 
het jaar 2000 heel actief blijven als Wiccan 
en als schrijver van boeken over Wicca.

Belang
Al enkele maanden na zijn inwijding werd 
Stewart Farrar zelf hogepriester en door de 
ontwikkeling van zijn vorm van “progressieve 
hekserij” zou hij al snel uitgroeien tot een 
van de stichtende vaders van het nieuwe 
geloof. Professor Ronald Hutton denkt dat 
Stewart Farrar samen met Gerald Gardner 
en Alex Sanders tot een van de drie 
belangrijkste stichters van de Wicca mag 
en kan worden gerekend. Samen met zijn 
vrouw Janet richt hij verschillende covens 
op in Ierland. Volgens George Knowles 
kunnen 70% van alle Wiccans in - zowel - 
Noord-Ierland als in de Republiek of Ierland 
hun afstamming terugleiden tot Stewart en 
Janet Farrar en dat zal zeker ook invloed 
hebben op de afstamming van de Wiccans 
van Ierse afkomst in de Verenigde Staten.

Janet Farrar
Janet Farrar werd op 24 juni 1950  geboren 
in Clapton, London, Engeland. Haar vader 
was Engels en Welsh, haar moeder was Iers. 
Omdat Engeland tot op vandaag door 
vele Kelten als bezetter wordt gezien heeft 
de folklore en de hekserij veel gemakkelijker 
kunnen overleven in Wales en Ierland. Ieren 
en Welshmen krijgen heel wat heidense 
traditie met de paplepel ingegeven. Janet 
Owen is hier geen uitzondering op en Wicca 
wordt dan ook snel een tweede natuur. 
Janet moet - gezien hun gezamenlijke 
interesse in hekserij - zeker als Stewart’s 
belangrijkste vrouw worden gezien. Hij gaf 
ook zijn hedonistische levensstijl op om 

 Stewart en Janet Farrar
 De stichters van de progressieve hekserij

Door Kerian Alverman
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zich samen met Janet aan de Wicca te 
wijden. Wel werden Stewart en Janet in 
1993 vervoegd door Gavin Bone met wie 
ze een polyamoureuze relatie aangaan. 
Janet blijft ook na de dood van Stewart 
in 2000 actief als Wiccan en werd snel 
een van de belangrijkste gezichten van 
de hedendaagse Wicca. Haar vorm van 
Wicca wordt ook wel eens ‘hervormde 
Alexandrijnse Wicca’ genoemd

Gavin Bone
Gavin Bone werd geboren op 19 januari 
1964 in Portsmouth, Engeland. Hij werd lid 
van een Seax-Wicca coven in de jaren 
1980, maar werd later in de Gardneriaanse 
Wicca ingewijd. Na de ontmoeting met 
de Farrars wijdt hij zich de Alexandrijnse 
Wicca toe. Samen met de Farrars gaf hij 
verschillende boeken uit. Hij ontwikkelde 
ook hun website en werd producent van 
hun video’s.

Temple Na Callaighe
Na Stewart’s dood in 2000 zal Janet 
met Gavin Bone handvasten en in 2014 
worden ze ook man en vrouw voor de 
wet. In 2004 publiceren ze “Progressive 
witchcraft” samen. In Ierland runden Janet 
en Gavin de ‘Na Callaighe’ tempel (de 
‘heksentempel’) tot 2009. Momenteel zijn 
ze lid van de Aquarian Tabernacle Church 
of Ireland. De ATC komt uit Amerika en is 
daar een erkende Wiccan kerk. Janet 
en Gavin leven teruggetrokken, maar 
zijn wel verbonden met de heidense 
gemeenschap en sterk actief.

An harm it none
De Farrars en Gavin Bone hebben de 
Wicca mee gevormd en het nieuwe 
geloof mee uit de startblokken geholpen. 
Wellicht heeft ook de oorspronkelijke 
communistische overtuiging van Stewart 
een rol gespeeld bij die activiteit. Het 
“zuivere” communisme dat zich inzet tegen 
elke onrechtvaardigheid is gemakkelijk 
te vereenzelvigen met de slotzin van de 
Wiccan Rede: An harm it none, do what 
ye will!

Belangrijkste Werken Stewart 
(over Wicca)

• What Witches Do: A Modern Coven 
Revealed (1971)

Werk Stewart samen met 
Janet Farrar

• Eight Sabbats for Witches (1981)

• The Witches’ Way (1984)

• The Witches’ Goddess: The Feminine 
Principle of Divinity (1987)

• The Life and Times of a Modern Witch 
(1987)

• The Witches’ God: Lord of the Dance 
(1989)

• Spells and How They Work (1990)

• A Witches’ Bible: The Complete 
Witches’ Handbook (1996 heruitgave 
van The Witches’ Way en Eight Sabbats 
for Witches)

Werk Stewart samen met 
Janet Farrar en Gavin Bone

• Pagan Path: The Wiccan Way of Life 
(1995)

• The Healing Craft: Healing Practices for 
Witches and Pagans (1999)

• The Complete Dictionary of European 
Gods and Goddesses (2000)

Werk Janet Farrar samen met 
Gavin Bone

• Progressive Witchcraft (2004)
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Dat er na het eerste deel van De Buurheks 
een vervolg zou komen, stond als een 
paal boven water. Hoewel ik druk bezig 
was met de promotie, was ik ook aan het 
nadenken over een nieuwe verhaallijn. Ik 
wilde een spannend verhaal maken met 
weer een magisch tintje, maar nu op een 
andere locatie dan het bos.

Het eerste idee ontstond toen ik samen 
met mijn vriend Johan en mijn kinderen 
Elsa en Arne in juni 2018 bij de Slag om 
Doornenburg aanwezig was. Die dag werd 
de aanval door de Vikingen dunnetjes 
overgedaan op het terrein van het kasteel. 
Het was niet alleen een prachtig spektakel, 
maar ook een mooie aanleiding om het 
kasteel te bewonderen.

Kasteel Doornenburg sprak behoorlijk 
tot mijn verbeelding. En niet voor niets, 
want vroeger werd de beroemde serie 
Floris er opgenomen. We kozen voor een 
rondleiding en daarbij kregen we onder 
meer een enthousiaste uitleg over het 
ridder tenue, ‘de plonsplee’ en het hoge 
bed met lade eronder, dat plaats bood 
voor het ‘ondergeschoven’ kindje. ‘Wat als 
Ogham op de wc gaat zitten, of in de lade 
onder het bed kruipt?’, schoot het gelijk al 
door mijn hoofd…. 

Magisch zegel van 
Doornenburg

Helemaal enthousiast werd ik, toen 
Doornenburg ook nog eens een magisch 
zegel bleek te hebben. Ik bekeek het 
aan alle kanten en las de bijbehorende 
uitleg. Thuisgekomen besloot ik op internet 
verder zoekwerk te doen. Ik ontdekte het 
volgende:

Het kasteel werd in de Tweede 
Wereldoorlog verwoest. In de periode 
van 1946 tot 1964 werd het gerestaureerd. 
Hiervoor is oorspronkelijk materiaal 

gebruikt, maar dat was niet voldoende. 
Daarom werd ook bouwmateriaal van 
elders gebruikt, dat vrij was gekomen bij de 
sloop van beschadigde gebouwen. Tussen 
de hopen bakstenen, die op de inmiddels 
herbouwde voorburcht lagen, werd in 
1964 een baksteen gevonden waarin een 
metalen zegel was gemetseld.

Dit magische zegel is tussen de veertiende 
en de zestiende eeuw gemaakt door een 
tovenaar, die over het juiste toverboek 
beschikte. In Duitsland, Engeland, Frankrijk 
en Spanje zijn dit soort boeken gevonden. 

Tover rituelen
Het magische zegel werd bij diverse tover 
rituelen ingezet. In een artikel van Madoc, 
een tijdschrift over de Middeleeuwen, las ik 
dat het pentakel op het zegel, bij voorkeur 
op zaterdag en bij zuidoostenwind, werd 
gebruikt voor alledaagse doeleinden, 
zoals het maken van een magische spiegel 
of het vinden van verborgen schatten. 

Het inmetselen in een steen duidt volgens 
het tijdschrift op een tweede leven van 
het zegel. Enerzijds kan het de tovenaar 
zelf zijn geweest, die het zegel moedwillig 
heeft verstopt. Anderzijds is het mogelijk 
dat het zegel in andere handen is beland. 
De nieuwe eigenaar kan het zegel als 
bouwoffer hebben gebruikt. Ook is het 
mogelijk dat de nieuwe eigenaar wist 
dat het een magisch zegel was, en dat 

De Buurheks - Deel 2
 Van magisch zegel tot raadsel van de ster

Het tweede deel van De Buurheks komt in het nieuwe jaar uit. Het nieuwe boek krijgt 
de titel: ‘De buurheks en het raadsel van de ster’. Het boek is losjes gebaseerd op het 
magische zegel dat in kasteel Doornenburg is gevonden. In dit artikel vertelt schrijfster 

Wendy Noordzij over de totstandkoming van haar nieuwe boek. 
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het object ter bescherming boven een 
deur, raam of haard was geplaatst om 
het gebouw te beschermen tegen kwade 
invloeden.

Vertalen naar kinderverhaal
Kortom: Een prachtig kasteel met een 
magisch voorwerp, dat als een soort schat 
is gevonden! Dat leek mij een geweldig 
onderwerp voor mijn nieuwe boek. Maar 
tegelijkertijd was dit ook een uitdaging, 
want hoe vertaal je zo’n zegel (met een 
behoorlijk ingewikkeld verhaal) naar een 
kinderboek? 

Ik besloot het zegel in vijf puzzelstukjes te 
verdelen. Net als het pentagram dat op 
het zegel staat, staan de puzzelstukjes 
voor aarde, water, vuur, lucht en ether…. 
Maar ether is een heel moeilijk begrip voor 
kinderen. Daarom heb ik besloten om dit 
puzzelstukje de naam ‘inzicht’ te geven. In 
de zin van ‘dat er inzicht nodig is om alle 
elementen goed te gebruiken’. 

Verhaal in een verhaal
Daarna heb ik een oud verhaal bedacht 
over een gierige kasteelheer die alles voor 
zichzelf wilde houden. Ik zal het verhaal 
samenvatten: 

De kasteelheer betaalde de mensen te 
weinig en zij wilden niet meer voor hem 
werken. De oogst mislukte. Het eten raakte 
op. Op een dag klopte er een heks op 
de deur. Ze droeg een lange, blauwe 
jurk. ‘Het is slecht weer. Mag ik hier even 
schuilen?’, vroeg ze. ‘Ik vertrouw geen 
andere mensen’, bromde de kasteelheer. 
‘Wegwezen!’ ‘Ik ben een heks’, zei de 
vrouw. ‘Laat mij binnen en uw grootste wens 
kan uitkomen.’ De kasteelheer twijfelde. ‘U 

ziet er heel onschuldig uit. Vooruit. U mag u 
blijven.  Tot de zon weer opkomt. Dan geeft 
u mij de allergrootste schat ter wereld.’ De 
vrouw knikte en stapte naar binnen.  ‘De 
tijd is voorbij’, sprak de kasteelheer de 
volgende dag.  ‘Waar is mijn schat?’ ‘Die 
moet je zelf zoeken’, legde de heks uit. ‘Ik 
heb een ster in vijf puzzelstukken verdeeld. 
Deze stukken liggen in en rond uw kasteel. 
Allemaal op de juiste plaats. Als je ze vindt, 
dan zul je rijk en gelukkig zijn. Luister goed: 

Met één vlam zijn we koud en alleen. Meer vlammen 
geven warmte om ons heen.

Zorg goed voor de aarde. Anders verliest deze zijn 
waarde.

Het water plonst het hele jaar. Toch leert het ons 
om te luisteren naar elkaar.

In de lucht zoemt een wens: Leer delen met ieder 
ander mens.

Alleen de slimmerik die deze wijsheid kan zien. 
Kan dit raadsel oplossen misschien. Want al deze 
elementen komen bijeen. In een oneindige steen.

Als dat gebeurt, dan bent u een goed mens. Pas dan 
heeft u toegang tot uw grote wens.’

De rest van zijn leven heeft de kasteelheer 
naar de puzzelstukjes gezocht. Helaas 
hij heeft ze nooit gevonden. Hij is altijd 
arm, alleen en ongelukkig gebleven. 
Net zoals zijn zoon, zijn kleinzoon en zijn 
achterkleinzonen.  
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In mijn nieuwe boek ontdekken de 
hoofdrolspelers Elsa en Arne samen met 
hun klasgenootjes het ouder verhaal over 
Kasteel ‘Stekelburcht’. Natuurlijk gaan ze 
proberen om het raadsel van de ster op te 
lossen en de puzzelstukjes te vinden. Maar 
dat bleek een behoorlijke opgave te zijn, 
die niet zonder gevaar is. 

Wijze lessen en grapjes
In het boek helpt buurheks Vevina 
de kinderen bij het zoeken van de 
puzzelstukjes. Natuurlijk geeft ze af en 
toe wat heksenwijsheid mee. Wist je 
bijvoorbeeld dat een spinnenweb helpt om 
wondjes te genezen? Ook de verschillende 
puzzelstukjes hebben allemaal hun eigen 
boodschap.

Natuurlijk valt er ook weer genoeg te 
lachen. Vooral Ogham en buurvrouw 
José zorgen in het nieuwe deel voor veel 
grapjes. Zo kon ik het bijvoorbeeld niet 
laten om Ogham ‘écht’ de plonsplee te 
laten gebruiken (op een wel heel ongepast 
moment). Dat loopt volledig uit de hand. 
En natuurlijk zijn ook alle bekende dieren 
ook van de partij, zoals Arie de kanarie, 
Theodora de pianospelende poes, 
Mejuffrouw Boe en Meneer Kwak, teckel 
Keesje en de bruine kikker met een vieze 
gewoonte.

Aan het eind van het boek krijgen de lezers 
een belangrijke boodschap mee. 

’Magie is geloven in jezelf. Als je dat kunt, 
dan is alles mogelijk.’ 

En daar komen alle hoofdrolspelers in het 

verhaal allemaal op een eigen manier 
achter…..

Voortgang
Inmiddels is het verhaal door verschillende 
proeflezers gelezen en zij hebben heel 
enthousiast gereageerd. De opmaak is 
klaar en het boek ligt nu bij de drukker. De 
verwachting is dat het nieuwe boek begin 
2021 verschijnt. Houdt voor de exacte 
datum de Facebookpagina @debuurheks 
in de gaten of kijk op www.buurheks.nl. 

Lezersactie
Op deze website is nu deel één en straks 
ook deel twee te bestellen. Lezers van  
Eik-en-Blad, die deel één of straks deel twee 
willen bestellen, kunnen in de webshop in 
het opmerkingenveld ‘Eik en Blad’ invullen 
en als verzendoptie ‘afhalen’ selecteren. 
Dan wordt het boek gratis toegestuurd. Wil 
je een gesigneerd exemplaar? Vul dat dan 
ook in het opmerkingenveld in. 
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Susanne Bot-Boer - Inkt-en-blad - Dag 12 - Element Vuur

Rowan Hogervorst - Inkt-en-Blad - Kat
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Wij wonen in het groene hart van Frankrijk 
in de Auvergne, in het Parc Livradois-Forez 
dat onderdeel is van het Centraal Massief. 
Als je hier een wandeling maakt hoor je 
overal water stromen. Een mooi geluid vind 
ik dat. Water zoekt altijd de gemakkelijkste 
weg naar beneden. In het voorjaar hoor 
je het stromen van het water dan ook het 
best. De sneeuw begint te smelten, ook op 
de plekken waar de zon niet komt, en zorgt 
voor ontelbare stroompjes. In de zomer hoor 
je ook water maar moet je soms op zoek 
naar de plek waar het stroomt, dan pakt 
het water ook de gemakkelijkste weg en 
zijn de stroompjes meer geconcentreerd.

Dat water voor mens en dier belangrijk is 
zie je terug in de “serves” (opslagplaatsen) 
van water die vroeger werden aangelegd  
en die je nog steeds ziet aan de rand 
van de dorpjes. Deze opslagplaatsen 
van water waren van belang in droge 
tijden voor het vee, de landbouw of om 
branden te blussen. Met de toename van 
de bevolking in de 19e eeuw kwam er, met 
name vanwege de hygiëne, behoefte aan 
openbare  sanitaire voorzieningen om zich 
te kunnen wassen en de was te kunnen 
doen en werden er wasplaatsen opgericht 
dichter bij de woningen. Bovendien werden 
er fonteinen geplaatst om de mensen 
van zuiver drinkwater te voorzien. In onze 
gemeente, Échandelys, werd besloten 
dat zoveel mogelijk dorpen een fontein 
moesten krijgen. Niet ieder dorp van de 
gemeente kreeg zo’n prachtige fontein 
als op het dorpsplein van Échandelys, ook 
de granieten en betonnen bakken met 
een wateruitloop die je onderweg tijdens 
wandelingen in de dorpjes tegenkomt 
noemt men een ”fontaine” (uitloop van 
een bron).

In ons dorp Les Deux Frères hebben we zelfs 
twee bronnen. Oorspronkelijk was er maar 
één, de bovenste, vlakbij onze camping. 
Dat bleek niet voldoende voor de 25 
gezinnen die er begin 20ste eeuw in het 
dorp woonden. Door de hoge ligging was 
er te weinig water tijdens de hete zomers. 

De bron was dan bijna uitgedroogd en er 
kwam nauwelijks water uit. In de winter was 
de bron door de hoeveelheid sneeuw slecht 
te bereiken voor sommige dorpsbewoners 
die lager in het dorp woonden en er werd 
besloten dat er in Les Deux Frères een 
tweede bron geslagen moest worden lager 
in het dorp. Vanwege dezelfde reden is er 
in Les Deux Frères geen wasplaats. Omdat 
het dorp op 1060 meter hoogte ligt, op het 
hoogste punt van een heuvelrug, was het 
onmogelijk een wasplaats het hele jaar 
door van voldoende stromend water te 
voorzien.

Het water dat uit de bronnen komt is 
heerlijk drinkwater. We drinken het dan 
ook regelmatig en ik gebruik het voor mijn 
rituelen. Als ik met mijn flessen erheen loop 
om ze te vullen, realiseer ik me hoe luxe 
het is dat tegenwoordig het water zo uit 
de kraan komt. Voor veel mensen in de 
wereld is dit nog steeds een luxe die ze niet 
hebben. 

Wij zijn water!
Al bestaat meer dan 70% van het 
aardoppervlak uit water en ieder 
organisme, zelfs het menselijk lichaam, 
bestaat uit meer dan 50% water. Er is dus 
een overvloed aan water op de aarde 
maar het meeste bestaat uit zout water in 
de vorm van oceanen en zeeën. Aan zoet 
drinkwater is een tekort. Voor veel mensen 
is water iets waar ze vurig op hopen, 
maar het heeft ook een verwoestende 
kracht als er teveel van is. Zonder water is 
er echter geen leven, alles zou uitdrogen 
en verdorren. Water staat daarom ook 
voor vruchtbaarheid, voor nieuw leven 
maar ook voor zuivering en reinigen. In 
veel rituelen voor reiniging en zuivering 
staat water centraal, denk maar eens 
aan het dopen of het wijwater, maar ook 
wij gebruiken water bij onze rituelen als 
reinigend element in de natuurreligie!

Water is vloeibaar en stroomt, zoekt de 
weg van de minste weerstand en is alleen 
in bedwang te houden door vaste materie. 

Heksen in het buitenland - Water
 Niets is zo belangrijk voor mens en dier, en de natuur in het algemeen,  

als water!

Door Mélanie Deijn
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Het heeft een vaste materie nodig om 
richting te kunnen hebben, denk aan een 
kanaal of rivier. Zonder vaste materie vormt 
water een plas die langzaam weg zakt in 
de grond.

Water is veranderlijk en staat symbool voor 
je gevoelsleven en je emoties. Denk maar 
aan het water dat uit je ogen komt, de 
tranen bij verdriet maar ook de tranen van 
geluk. Water is het element dat streeft naar 
balans. Water is niet altijd vloeibaar, ze kan 
ook vaste materie worden in de vorm van 
ijs, ze kan de vorm van sneeuw en de vorm 
van gas, mist en wolken aannemen. Zo zijn 
er ook veel uitdrukkingen waar de vormen 
van water in voorkomen die gevoelens 
weergeven zoals: “Mistig in je hoofd zijn”, 
“Die persoon is zo koud als ijs” en  “In de 
wolken zijn”.

Leven met water in al zijn 
vormen.

Terwijl ik dit schrijf veranderen de 
regendruppels buiten langzaam in witte 
vlokken. Vanaf november tot en met 
april is de kans op sneeuw in ons dorp 
niet ondenkbaar. Als het beneden in 
Échandelys regent kan het in de winter 
zijn dat het in Les Deux Frères sneeuwt! 
Dat was één van de redenen voor ons 
om te verhuizen van Nederland naar deze 
prachtige plek midden in de natuur. Wat is 
er fijner dan te leven met de seizoenen en 
deze zo bewust mee te mogen maken. 

Het voorjaar geeft nieuwe energie en we 
zijn vol verwachting voor al het nieuwe 
leven dat komen gaat. De sneeuw smelt 
en het water stroomt om het land weer 
vruchtbaar te maken. We vullen onze 
regenton en de oude septic tanks om 
water in voorraad te hebben. We zetten 
de safaritent op en bereiden de camping 
en gîtes voor op nieuwe gasten en kijken er 
naar uit die te ontvangen.

De zomers kunnen hier heel heet zijn 
met een gebrek aan water. Hoewel we 
mulchen in de moestuin om het water vast 
te houden, komt het water uit de tanks 
soms goed van pas. Onze gasten genieten 
van de natuur en het verkoelende briesje 
dat we altijd hebben op “onze” berg. 

En dan ineens ruikt het buiten anders, de 
zomer is voorbij en de herfst komt er aan. 

De lucht ruikt vochtiger en de kleuren 
worden intens, het zonlicht zachter. In de 
ochtend is er mist en de bomen laten hun 
kleurenpracht zien om daarna alles los te 
laten en in de vertraging te gaan richting 
de winter.

De regendruppels veranderen in 
sneeuwvlokken en langzaam kleurt de 
wereld wit. Is het normaal al stil hier, het 
blijkt dat het nog stiller kan zijn als de aarde 
bedekt is met een flinke witte laag die alle 
geluiden absorbeert. De sneeuw in de 
winter zorgt dat we wel naar binnen moeten 
keren. We maken het gezellig en warm 
binnen. We zorgen dat er een voorraad 
eten in huis is en dat we zo min mogelijk 
weg hoeven met de auto. We zijn alleen 
maar buiten om sneeuw te scheppen, 
onze adem veranderd in ijskristallen en 
ijspegels hangen aan de daken.

Tot het voorjaar weer arriveert en de winter 
smelt als sneeuw voor de zon!

Rituelen met water:
Als ik iets wil loslaten, zorgen of spanning, 
dan is dit een ritueel dat ik graag gebruik. 
Ik scrub mijn huid onder de douche met 
zeezout met daaraan toegevoegd een 
geurolie die daar bij past. Bijvoorbeeld 
lavendel voor ontspanning of rozemarijn 
voor zuivering. Dit doe ik met de volle 
aandacht bij de problemen of de zorgen 
die ik wil los laten. Daarna spoel ik het zout 
van mijn lichaam met de douchekop van 
boven naar beneden en bedenk dat al 
de spanning of zorgen verdwijnen in het 
doucheputje.

Iets wat ik iedere volle maan doe is 
maanwater maken. Daarvoor zet ik een 
fles of kan water in het volle maanlicht. 
Dit water kun je opdrinken voor nieuwe 
energie, gebruiken op stekjes van planten 
die je graag een boost wilt geven om te 
groeien of je gebruikt het bij je rituelen op 
je altaar. Ik gebruik daarvoor water uit de 
bron maar je kunt ook gewoon kraanwater 
gebruiken.

Je kunt ook aan je schoonmaakwater 
een geurolie of kruiden toevoegen die je 
helpen je huis te reinigen en zo kun je vast 
zelf ook rituelen bedenken waarbij je water 
kunt gebruiken.

Mélanie Deijn
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Raymond Brettschneider - Inkt-en-Blad - Dag 2 Madeline Taken - Inkt-en-Blad - 2

Rowan Hogervorst - Inkt-en-Blad - Totemdier



 Eik-en-Blad #6 Water  

25

Rowan Hogervorst - Inkt-en-Blad - Vuur Rowan Hogervorst - Inkt-en-Blad - Keltisch

Susanne Bot-Boer - Inkt-en-Blad - Dag 4 - Totemdier



 Eik-en-Blad #6 Water  

26

Het was niet slecht bedoeld, maar het was 
wel een snuif. Een soort van: je-hebt-geen-
idee-en-in-alle-eerlijkheid-weet-ik-het-ook-
niet snuif. Want je had gelijk, als Groentje 
verandert je leven constant. Beneden 
worden jiddische nummers gedraaid en ik 
zit boven na te denken over veranderingen. 
Terwijl mijn ouders zich afvragen wat we 
gaan doen met Sinterklaas, denk ik al 
aan de voorbereidingen van Yule. Terwijl 
de familie de lijstjes voor Kerst wilt, vraag 
ik mij af of mijn nachtmerries mij iets willen 
vertellen. 

Terwijl het leek alsof 2020 volledig stil stond, 
raasde er in mij een verandering. Soms 
negatief; nachtmerries, energieën om je 
heen voelen terwijl je alleen thuis bent, je 
constant afvragen of je het wel goed doet. 
Maar ook vaak positief: ik ben mezelf. 
Alle angsten die ik heb, vervagen op het 
moment dat ik aan het lezen ben, aan het 
dagdromen ben of wanneer ik bezig ben 
met voorbereidingen voor een klein ritueel. 
Nog nooit had ik het zo nodig om mensen 
te zien die hetzelfde denken als ik, maar 
juist de afstand zorgde ervoor dat ik ook 
naar mijzelf ging luisteren. 

Waar ik vorig jaar mijn mond hield toen 
mensen spotte met Koning Eik en Koning 
Hulst, wordt het nu iedere dag lastiger om 
mijn heksenboeken terug te leggen achter 
de plank. Terwijl ik vorig jaar doodsbang 
was dat ik iets fout zou doen, durfde ik 
dit jaar mijn eigen ritueel aan. Volledig 
zelfstandig, want ja; door de huidige 
situatie kon niemand anders het leiden. 

Het was een prachtig ritueel geworden 
waarbij ik en mijn Viking allebei een 
leidende rol hadden, maar het zorgde ook 
voor heel veel onzekerheid. Zouden we niet 
per ongeluk wat fout doen en de duisterste 
demonen oproepen? Waren we hier wel 
klaar voor? Tijdens het ritueel voelde ik mij 
verantwoordelijk voor de veiligheid van 
mijn vrienden en bovenal, durfde ik die 

verantwoordelijkheid te dragen.

Ja, je komt als Groentje veranderingen 
tegen. Sommige positief, sommige negatief. 
Na het ritueel wat ik net besprak hield ik er 
nog een en die was totaal niet krachtig. 
Ik mistte de kracht en zelfverzekerdheid. 
En ook ik heb dit jaar weken gehad dat 
ik niet met hekserij bezig was. Dat leerde 
mij dit jaar het meest. Verandering is niet 
constant. Soms groei je heel veel in 1 keer, 
en dan sta je weer een aantal weken stil. 
Beide is oké. 

Om te veranderen hoef je je oude zelf ook 
niet helemaal los te halen. Ondanks dat ik 
het nieuwe jaar al een keer ingeluid heb, 
vier ik Oud en Nieuw nog gewoon op 31 
december, net als ieder ander. En hoewel 
ik het niet helder krijg en dus gewoon moet 
afwachten, ben ik heel benieuwd welke 
veranderingen 2021 brengt. 

Wees gezegend,   
Mirren

Veranderingen in het leven van een groentje
 Misschien kan je je laten inspireren door waar water voor staat, verandering? 

Zeker als ‘groentje’ zal je ongetwijfeld tegen veel veranderingen aan lopen.  
Sorry Raymond, maar toen ik je antwoord las, snoof ik met mijn neus.

Door Mirren

Rowan Hogervorst - Inkt-en-Blad - Mot / Maan
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Nog in 1928, werd een gewelddadige 
familie vrijgesproken door een Hongaarse 
rechtbank hoewel het gezin een oude 
vrouw hadden doodgeslagen uitsluitend 
op de verdenking dat ze wel eens een heks 
had kunnen zijn. Het is in dit conservatieve 
Hongarije dat Zsuzsanna Emese Mokcsay 
op 30 januari 1940 in de hoofdstad 
Boedapest werd geboren. Nochtans heeft 
dit land een fantastische en kleurrijke 
folklore en alle elementen die erop wijzen 
dat de oude religie in dit land nog steeds 
levendig wordt verdergezet. Meer nog, 
men mag aannemen dat ze zelfs door 
een brede laag onder de Hongaren 
wordt gewaardeerd, geconsulteerd en 
gerespecteerd.

Jeugd
Zsuzsanna groeide op in een 
communistisch Hongarije. Haar moeder, 
Masika Szilagyi, was een medium, een 
praktiserende heks en een befaamde, 
professionele kunstenares. Zsuzsanna zei in 
een interview dat ze een boek heeft over 
haar voorvaderen dat teruggaat tot het 
jaar 1270 met een lijst van geboorte en 
dood van al haar overleden familieleden. 
Ze vermeldde tevens dat haar familie 
genezers waren, zo ook haar oma Ilona, 
een herbaliste en natuurgeneeskundige. 
Zsuzsanna kreeg van haar moeder als kind 
de geheimen van de Kunst (de hekserij) 
aangeleerd. Al op 12 jarige leeftijd, leerde 
ze haar toekomstige echtgenoot, Tamás, 
kennen. Tijdens de anti-Russische, anti-
communistische opstand op het einde van 
de jaren 1950 volgt Zsuzsanna Tamás naar 
Innsbruck in Oostenrijk waar ze zou gaan 
studeren. Daarna krijgt ze een studiebeurs 
voor de universiteit van Wenen.

Huwelijk en carrière
In 1959 verhuizen ze naar Amerika, waar 
Zsuzsanna en Tamás trouwen. In Chicago 
doorloopt ze de meest gerenommeerde 
scholen. Daarna verhuizen ze naar New 
York, waar Zsuzsanna twee zonen krijgt, 
die Lazslo en Gabor heten. Haar huwelijk 
loopt op de klippen en Zsuzsanna wordt al 

heel snel lesbisch. Intussen werkt ze in New 
York voor de bekende TV maatschappij 
CBS, maar in 1970 verlaat ze de ‘Big 
Apple en vertrekt naar Los Angeles. In LA 
blijft ze verder werken in de TV wereld en 
behaalt daar ook ettelijke professionele 
successen. Ze wordt onder andere de 
hoofdrolspeelster in de TV serie ‘13th 
Heaven’. Daarnaast schreef ze ook 
ettelijke liederen, waaronder “We all come 
from the Goddess.”

De heksenjacht
Omdat ze in 1975 aan waarzeggen 
deed in haar kaars en boekenwinkel in 
Venice in Californië, wordt ze de “eerste 
heks die in Amerika vervolgd wordt sinds 
de heksenjacht van Salem.” Intussen 
had ze de heksennaam Zsuzsanna 
Budapest aangenomen. Zsuzsanna wordt 
aanvankelijk veroordeeld voor deze 
waarzeggerij, maar ze geeft het niet op en 
haalt zelfs een heel belangrijke overwinning 
voor het Wicca geloof in de Verenigde 
Staten. Het wordt een mediagebeuren 
en negen jaar lang blijft ze in beroep 
gaan tegen het onrechtvaardige oordeel. 
Samen met haar pro deo advocaat weet 
ze uiteindelijk vrijspraak te bekomen. De 
hoogste rechtbank van Californië stelt 
dat de uitspraak ongrondwettelijk is en in 
overtreding van de wet op de vrijheid van 

Zsuzsanna Budapest
 Wicca en de strijd voor de bevrijding van de vrouw

door Kerian M. Alverman
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godsdienst. De wet op de waarzeggerij 
wordt afgeschaft in Californië en in de 
meeste andere staten van de Verenigde 
Staten. Sindsdien kan men er overal vrij 
tarotkaarten leggen. Dit proces kreeg ook 
heel veel media aandacht en Zsuzsanna 
kwam zo onder meer op de ‘Tonight Show’ 
(met - toen nog - Johnny Carson).

Vrouwenstrijd
Intussen heeft Zsuzsanna zich ook 
opgeworpen als feministische activiste. Zo 
gaat ze verschillende jaren in het  Women’s 
Center in Los Angeles werken. Ze merkt 
een spirituele lacune in de feministische 
beweging en richt de Women’s Spirituality 
Movement op. Verder werkte ze ook in een 
abortuskliniek en wordt daar uiteraard een 
activiste voor het recht op abortus.

Daarnaast richt ze ook de eerste 
feministische coven op. In 1975 schrijft ze 
een van haar belangrijkste werken: “The 
Feminist Book of Lights and Shadows”. Het 
werk zou in 1989 heruitgegeven worden 
onder de - meer bekende - titel “The Holy 
Book of Women’s Mysteries .” Door haar 
onvermoeibare inzet werd ze bekend als 
een vrouwelijke auteur die honderden 
artikelen heeft gepubliceerd over zowel 
feminisme als spiritualiteit.

Hekserij
Heel wat van de hedendaagse meest 
bekende heksen en Wiccans zijn mee 
gevormd door haar werken.

Belangrijkste werken

Boeken

• The Feminist Book of Lights and Shadows 
(1975)

• Selene, the Most Famous Bull-Leaper 
on Earth (1976)

• The Rise of the Fates: A Woman’s 
Passion - Play (1976}

• The Holy Book of Women’s Mysteries: 
Feminist Witchcraft, Goddess Rituals, 
Spellcasting and Other Womanly Arts 
(1989)

• The Grandmother of Time: A Woman’s 
Book of Celebrations, Spells, and 

Sacred Objects for Every Month of the 
Year (1989)

• Grandmother Moon: Lunar Magic in 
Our Lives—Spells, Rituals, Goddesses, 
Legends, and Emotions Under the 
Moon (1991)

• The Goddess in the Office: A Personal 
Energy Guide for the Spiritual Warrior at 
Work (1993)

• The Goddess in the Bedroom: A 
Passionate Woman’s Guide to 
Celebrating Sexuality Every Night of the 
Week (1995)

• Goddess Gets to Work (2012) The 
Goddess in the Bedroom: A Passionate 
Woman’s Guide to Celebrating 
Sexuality Every Night of the Week (1995)

• Summoning the Fates: A Woman’s 
Guide to Destiny (1999)

• Celestial Wisdom for Every Year of Your 
Life: Discover the Hidden Meaning of 
Your Age (met Diana Paxson) (2003)

• Rasta Dogs (2003)

• Grandmother Moon (2011)

• Z’s Easy Tarot (2012)

• Summoning the Fates: A Guide to 
Destiny and Sacred Transformation 
(2013)

• My Dark Sordid Past As A Heterosexual 
(2014)

Toneelstuk

• The Rise of the Fates: A Woman’s 
Passion Play 1976

Geluidsopnames

• Winter: The Goddess Monologues 
(met Béla Bartók en het Hongaarse 
Vrouwenkoor uit Győr) 2003

• Glad Woman’s Song on Robert Gass’s 
Ancient Mother CD

• Grandmother Moon CD
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• Goddess in the Bedroom CD

• ‘Priestessing on the Edge of Chaos: The 
Goddess Monologues van Zsuzsanna 
E. Budapest door Letecia Layson 
(Morphogenesis.info)

Belangrijkste films

• The Occult Experience 1987  
(uitgebracht op video VHS door Sony/
Columbia-Tristar op 5 Augustus 1992)

• Gathering the Goddess, a documentary 
of her first festival (in south central 
Texas) DVD-R Amazon CreateSpace 
Titel #306207

• Gathering the Goddess (In ontwikkeling)

• Z Budapest’s Goddess Kits: Sex & 
Goddess DVD-R Amazon CreateSpace 
Titel #306094

Rowan Hogervorst - Inkt-en-Blad - Paddestoel

Madeline Taken - Inkt-en-Blad - 3
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De wintertijd staat voor de deur en brengt 
mijn gedachten terug naar toen ik een 
klein meisje was. De winters waren toen vol 
met sneeuw en ijs. Ik werd in mijn sneeuw 
pak gehesen en mocht met mijn vader 
mee sleetje rijden. Zeeland, waar ik ben 
opgegroeid, heeft erg veel dijken, dus 
reden we vaak naar de dijken toe om vanaf 
de bovenkant van een dijk met slede en al 
naar beneden te glijden. Ook werd de slee 
aan de trekhaak van de auto vastgemaakt. 
De achterklep ging open, ik ging op de 
slee en mijn vader reed zo rustig en stabiel 
mogelijk. Toen ik ouder werd, stond ik vaak 
op mijn schaatsen op het ijs. We hadden 
een ijsbaan in het dorp waar ik opgroeide 
en elke avond na het avondeten reden ik 
en mijn vrienden naar de ijsbaan om daar 
verlicht te kunnen schaatsen. Met koude 
neuzen en rode wangen gingen wij allen 
onder de wol en sliepen als roosjes. Dat 
zijn wondermooie winter herinneringen. De 
kinderlijke onbevangenheid van de winter.

Ook op ons Hof is de wintertijd 
aangebroken. De bladeren hebben hun 
mooiste kleuren laten zien, de laatste 
noten zijn gevallen en de laatste bessen 
worden door de vele vogels uit de struiken 
gepikt. Troosteloos, dor, kaal met soms 
een witte gloed van de eerste vrieskou 
die zijn intrede heeft gedaan. De eerste 
najaarsstormen hebben de loszittende 
takken uit de bomen geschud. De gure 
wind snijdt langs onze wangen wanneer 
we nog even genieten van de laatste 
warme zonnestralen. Mensen trekken zich 
terug in de gezelligheid en warmte van 
hun huizen. De Yuleboom wordt neergezet 
en overal lichten kaarsjes op.

In deze tijd smachten we naar warmte, 
liefde, geborgenheid en vooral naar 
een gezellige manier om de koudste 
en donkerste periode van het jaar te 
overbruggen. Vele dieren gaan in een 
winterslaap en eten hun buikje rond voordat 
de eerste sneeuw valt. Want wanneer een 
dier geconfronteerd wordt met kou en 

sneeuw, en dus ook met het ontbreken 
van gemakkelijk te bemachtigen voedsel, 
zal het in een hol kruipen, de stofwisseling 
omlaag brengen tot een fractie van wat 
het eerst was en slapen totdat het eerste 
sneeuwklokje zijn kopje boven de grond 
laat zien. Wij mensen doen eigenlijk een 
beetje hetzelfde. Vroeger werkten we 
tot het donker werd, kwamen thuis en 
zaten bij het enige vuur in de centrale 
ruimte bij elkaar. Al vertellend over wat 
we hadden meegemaakt die dag tijdens 
het eten. We lagen met meerderen in 
een bed, niet zoals nu iedereen een 
eigen kamer heeft, of in ieder geval 
allemaal een eigen bed. Het hield elkaar 
warm en het was ruimtebesparend. Bij de 
eerste ochtendstralen stond men op en 
ging weer aan het werk. Er was niet veel 
meer dan dat. Soms was er tijd voor een 
spelletje met de kinderen. Men leefde van 
en met de aarde, de brandstof voor licht 
was schaars. Het waren bittere tijden, het 
laatste voedsel werd goed verdeeld over 
de maanden die nog volgden, wanneer 
buiten het voedsel schaars was, totdat de 
lente zich weer in al haar vruchtbaarheid  
liet zien. 

Ook hier hebben we de oogst klaar voor 
de donkerste maanden van het jaar. Al 
het fruit is van de bomen, met een deel 
voor ons en een deel voor de dieren. De 
noten zijn geraapt, liggen deels op de 
schaal en een ander deel in de vriezer, 
om deze later te kunnen toevoegen aan 
heerlijke winterschotels. De rozenbottels 
zijn als laatste geoogst, sommige heel 
gelaten, andere doormidden gesneden, 
de pitjes en haartjes verwijderd en daarna 
gedroogd. Het zijn onze Nederlandse 
sinaasappeltjes, vanwege de grote 
hoeveelheden vitamine C die ze bevatten. 
De pitjes zijn gewassen en ook gedroogd, 
deze zijn goed te gebruiken bij de eerste 
tekenen van een blaasontsteking. Elk potje 
heeft een eigen geur. De gehalveerde 
ruiken zoet, als naar een verscheidenheid 
aan gedroogd fruit. De zaden ruiken naar 

Op de Hof van Brederode
 ‘De aarde is een theater zonder publiek, waar ieder ding, ook de mens, een van 

de ontelbare acteurs in een toneelstuk is.’ -Gary Ferguson

Door Isabelle van Brederode - van Katwijk
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appel-kaneel taart. Zoonlief had het liefste 
wat in een zakje gedaan om mee in slaap 
te vallen. En de hele bottels hadden bijna 
geen geur. Zo heerlijk om alle zintuigen te 
gebruiken bij wat de natuur ons schenkt.

Ook de geuren van de kruidenmixen voor 
een heerlijk kopje kruideninfusie komen je 
hier tegemoet en een stukje kaas wordt 
extra verrijkt met een van de geleien, 
gemaakt van het fruit uit ons Hof. Eke 
seizoen, elk jaar, leren we weer meer over 
wat we kunnen maken van al het lekkers 
uit de natuur.

We kijken in deze periode terug op een 
alweer bijna vervlogen jaar. Ik heb net 
een lang weekend druk samengewerkt 
met een super lieve vriendin en vlogster 
Leoni Goudkuil aan mijn allereerste video 
Kruiden Magie, deze gaat straks een mooi 
plekje krijgen in een fijne en leerzame 
kruidenopleiding van Scent & Spice. Zo 
kom ook ik uit mijn Hof een beetje dichterbij 
jou in de huiskamer. Al lopend door de 
zichtbaar bijna afgestorven omgeving 
wisten we nog steeds mooie pareltjes te 
vinden. Elk seizoen geeft iets moois en 
heeft veel te bieden. In het voorjaar is elke 
stap er een van verwondering, zoveel is er 
te zien. Maar in de winter vergt het meer 
concentratie en een betere kijk op het 
kleine. Ik denk ook dat dát deze tijd wel 
erg symboliseert. Teruggaan naar jezelf 
en de kleine dingen in het leven, die je 
zonnestralen en warmte van geluk geven, 
durven te zien en te omarmen. Nou, ik ging 
bijna met mijn billen bloot op de video. Niet 
letterlijk, maar moest toch wel een aantal 
bergen overwinnen. Ik, die als fotografe 

altijd achter de camera staat, die in het 
openbaar durft te spreken, maar nog nooit 
voor de camera die mijn woorden eeuwig 
vastlegt. Al zoekende begonnen we en 
probeerden we dingen uit. Verhalen 
oplezen was knullig om terug te zien. Het 
was de zekerheid van de tekst waaraan 
ik mij vasthield. Een soort van ijspegel, die 
door mijn krampachtige vasthouden smolt 
voor onze ogen. Toen we naar buiten de 
natuur in gingen durfde ik ineens meer, 
de angst viel weg, ik hervond weer mijn 
innerlijke passie en durfde mijzelf te tonen 
aan de rest van de wereld. Want ik heb 
een boodschap en een missie en ik wil 
heel erg graag andere harten verwarmen 
met Liefde, Genegenheid en een sprankje 
Magie. Nadat de spreekwoordelijke 
ijspegel was ontdooit en het water ging 
vloeien hebben we onder het genot van 
een warm kopje kruidenthee, met natuurlijk 
kruiden uit eigen Hof, verder gewerkt aan 
een super mooi resultaat. Het proces op 
zichzelf was erg belangrijk. Het voelde als 
uit een hoekje wegkomen om mijzelf ten 
volle te laten zien. Nadat we ontzettend 
veel hebben gelachen en veel hebben 
gedaan, werd het tijd om de beelden 
terug te bekijken. Wat ben ik trots op mijzelf! 
Ik moest gewoon om mijzelf lachen, leuke 
weetjes die vanuit de camera kwamen 
met als achtergrond mijn praktijkruimte. 
Die hebben we zelf vanaf het zand 
opgebouwd. De kruiden in de kasten zelf 
geoogst uit een tuin die nu nog maar net 
vier en een half jaar bestaat. Alles viel op 
zijn plek en het enige wat ik kan, is blij zijn 
met deze gegunde uitdaging. Dit smaakt 
dan ook zeker naar meer. Er liggen nog 
vele ideeën klaar om tot bloei te komen in 
het voorjaar.
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Het is de tijd om de balans 
op te maken. Om te kijken 

wat we meenemen naar het 
komende jaar. 

Wij hebben veel geleerd in de afgelopen 
jaren en hebben erg veel uitgeprobeerd in 
ons Hof. Niet alles dat we vooraf hadden 
bedacht wilde ook lukken. Maar door 
te proberen en steeds weer verder te 
durven en willen kijken kwamen we steeds 
dichterbij bij waar we nu staan. We hebben 
geleerd hoe de natuur haar ritme heeft 
in ons Hof, waar de wind vandaan komt, 
hoe we bepaalde planten en bomen 
kunnen beschermen tegen de zwaarste 
invloeden, maar ook hebben vele pioniers 
(planten en bomen) hard gewerkt om 
de voedingsbodem te zuiveren en te 
voeden voor een rijkere voedingsbodem. 
In een tuin, welke geïnspireerd is op het 
permacultuur principe, is het belangrijk 
dat alle elementen aanwezig zijn. Een tuin 
of natuurgebied zonder water is niet erg 
vruchtbaar. Wij hebben vorig jaar onze 
hemelwaterafvoer losgekoppeld van de 
riolering. Het water gaat de tuin in en we 
houden het daar zo lang mogelijk. Het 
water verdampt, zodat de planten en 
bomen die eromheen staan vochtdruppels 
via de lucht krijgen. Vele vogels, egels en 
andere dieren komen drinken. De kikkers 
brullen aan het eind van de zomer vanuit 
hun poel. We vangen het water op, 
zodat we niet het kraanwater hoeven te 
gebruiken in de zomer.

Water, we kunnen niet zonder. 
Het is van levensbelang voor 

alles wat leeft.

Op onze aarde is er veel water, maar niet 
al het water is drinkbaar. Het meeste water 
is zout water en dat onttrekt juist vocht uit 
ons, wanneer wij dit drinken. Het zoete 
water is onze levensbron.

We hebben geleerd samen te leven 
met de seizoenen. En we hebben 
geleerd om dankbaar te zijn voor alles 
wat groeit en bloeit. Sommige planten 
kwamen aanwaaien en waren een echte 
aanwinst voor ons welzijn. Zo mochten de 
goudsbloem en bijvoet mij verder helpen 
met magisch werken. 

Wanneer de winter zich weer laat zien in 
de vorm van een laag sneeuw, zijn wij de 
eerste die naar buiten rennen. We trekken 
dan onze schoenen en sokken uit en laten 
de kou inwerken op onze blote voeten 
terwijl we genieten van al het moois. Het is 
goed voor je bloedsomloop en geeft een 
heus “ik leef-gevoel.” De Sneeuw-Engelen 
zullen absoluut ook weer te zien zijn op 
de grond en de daarbij behorend twee 
kinderen die van top tot teen onder een 
laag wit poeder zitten.

Ik wens iedereen een mooi en liefdevolle 
winterperiode toe, dat de zaden welke 
gezaaid gaan worden een goede 
voedingsbodem mogen krijgen.

Isabelle van Brederode – van Katwijk 
Natuurfilosoof – Holistisch BewustZIJN

Mocht je geïnteresseerd zijn om een 
“Ontdekkingstocht door de natuur” te 
willen maken, een Magisch Kruidenpakket 
te willen ontvangen, een lezing, seminar, 
workshop of een andere natuurbeleving 
bij te willen wonen, kijk dan achterin Eik-en-
Blad voor onze contactgegevens.

Ik wil hierbij mijn dank betuigen aan Sander 
Wassing die dit jaar al mijn columns heeft 
willen redigeren.
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 Susanne Bot-Boer - Inkt-en-Blad - Dag 3 - Bezem
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Het (neo)paganisme is een term waar een 
brede, veelvormige en kleurrijke groep 
van spirituele stromingen en tradities als 
heidendom, asatru, druïdisme, sjamanisme, 
wicca en hekserij onder vallen. Maar wat 
hebben deze spirituele stromingen en 
hun aanhangers nu met elkaar gemeen? 
Hoe kijk je of een bepaalde stroming in 
meer of mindere mate tot de kleurrijke 
paganisme familie behoort? Hoe bepaal 
je je eigen plaats hierin? In dit artikel wil ik 
hier met behulp van het concept van de 
cirkelgeesten een manier voor aanreiken.

Ik bespreek eerst het begrip paganisme 
aan de hand van de omschrijving op 
Wikipedia en beschrijf vervolgens de 
verschillende cirkelgeesten, hun relatie 
met en hun belang voor het paganisme..

Voor ik de cirkelgeesten ga beschrijven 
en loslaten op het paganisme met haar 
veelheid aan stromingen en tradities, lijkt 
het me goed om eerst eens te kijken wat 
er zoals onder paganisme verstaan wordt 
door deze en gene. 

Het woord is aan de meest geraadpleegde 
encyclopedie ter wereld, Wikipedia: 
“onder heidendom of paganisme worden 
in het algemeen alle religies begrepen die 
noch monotheïstisch zijn, noch op de Bijbel 
zijn gebaseerd. In West-Europa gaat het 
om voorchristelijke, niet-abrahamitische 
religies van voornamelijk Keltische, 
Germaanse en Slavische oorsprong.” 

In deze omschrijving valt als eerste op dat 
heidendom en paganisme als synoniem 
beschouwd worden. Hoewel sommigen, 
vooral heidenen, het hier niet mee eens 
zijn, heeft Wikipedia wel een punt. Het 
Nederlandse woord paganisme komt 
van het Engelse woord ‘paganism’ en 
betekent inderdaad heidendom. De Dikke 
van Dale EN vertaalt ‘pagan’ met heiden 
en ‘heathen’ met paganist (en beide met 
ongelovige). Zelf beschouw ik in dit artikel 
heidendom als een specifieke stroming 
binnen het bredere begrip paganisme 

waarbij een heiden dus altijd ook een 
paganist is maar niet elke paganist een 
heiden.

Het tweede wat opvalt is dat paganistische 
religies zich volgens Wikipedia meer 
kenmerken door wat ze niet zijn, namelijk 
monotheïstisch, op de bijbel gebaseerd en 
abrahamitisch, dan door wat ze wel zijn. 
Dat is jammer want juist wat paganistische 
religies wèl zijn is wat ze in mijn ogen 
interessant maakt.

Dan nog maar even wat dieper in 
Wikipedia duiken voor de omschrijving 
van het neo-paganisme: “Neopaganisme 
is een verzamelnaam voor verschillende 
moderne (neo)religieuze bewegingen 
die zich veelal in een of andere vorm 
baseren op of verwant voelen met 
een vorm van voorchristelijk (Europees) 
geloof. Een neopaganistische stroming 
bevat meestal elementen van animisme, 
polytheïsme, en pantheïsme. De grootste 
neopaganistische religie is Wicca. Andere 
stromingen zijn neodruïdisme, Asatru, 
Reclaiming, Germaans neopaganisme en 
Slavisch neopaganisme. Neopaganistische 
bewegingen, zoals het neo druïdisme, 
wortelen in de 19e-eeuwse romantiek. 
Zij keren zich tegen de moderne en 
jachtige manier van leven, zoeken meer 
toenadering tot de natuur en streven naar 
een meer natuurlijke levenswijze.”

Dit is een omschrijving waar we wat meer 
mee kunnen; het gaat dus om moderne 
religieuze bewegingen die zich baseren 
op, of zich verwant voelen met oude 
voorchristelijke religies. Ik denk inderdaad 
dat elke moderne paganistische stroming 
wel aan deze omschrijving voldoet. Verder 
vind ik deze omschrijving inhoudelijk erg 
zwak. 

Er worden een aantal vrij willekeurig 
gekozen voorbeelden van stromingen 
genoemd en vermeldt dat deze meestal 
elementen van animisme, polytheïsme, 
en pantheïsme bevatten. Dat is nogal 
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algemeen en weinig zeggend. Dat 
deze bewegingen wortelen in de 19e 
eeuwse romantiek is maar deels waar, het 
genoemde voorbeeld van neo druïdisme 
is bijvoorbeeld aantoonbaar veel ouder 
terwijl Reclaiming beduidend jonger is. 
Dat ‘zij toenadering tot de natuur zoeken 
en streven naar een meer natuurlijke 
levenswijze’ klopt dan, meestal, weer wel.

Op basis van Wikipedia kunnen we dus 
eigenlijk twee dingen zeggen over (neo)
paganistische religies, stromingen of 
tradities; en wel dat ze zich baseren op of 
verwant voelen met voorchristelijke religies 
èn dat ze toenadering tot de natuur 
zoeken om tot een natuurlijke leefwijze 
te komen. In de woorden van Philip Carr-
Gomm, de voormalige ‘chosen chief’ van 
de Orde van Barden, Ovaten en Druïden, 
hebben we hier te maken met twee 
cirkelgeesten, namelijk de Geest van de 
Voorouders en de Geest van de Plaats. 
Philip introduceerde de cirkelgeesten in zijn 
essay ‘Geesten van de Cirkel; het mysterie 
van onze identiteit’ als personificatie van 
de krachten die van invloed zijn op onze 
persoonlijkheid als mens en op druïdisme als 
spirituele stroming. Philip noemt in zijn essay 
de Geesten van de Plaats, de Voorouders, 
de Stam, de Tijd en de Reis. De cirkel zelf 
wordt niet beschreven als geest, maar 
staat symbool voor de eigen identiteit en 
het druïdisme waarop de vijf genoemde 
geesten hun invloed uitoefenen. 

Ik zal nu de betekenis van de afzonderlijke 
cirkelgeesten en hun invloed op het 
paganisme bespreken. In afwijking van 
Philip laat ik de Geest van de Stam in 
dit artikel buiten beschouwing omdat 
de invloeden die Philip hier aan toekent 
grotendeels overlappen met de Geesten 
van de Voorouders en de Tijd.

Geest van de Plaats
De eerste cirkelgeest is Geest van de 
Plaats en volgens mij is dit ook meteen 
de belangrijkste en meest kenmerkende 
voor het paganisme. De Geest van de 
Plaats is de invloed van de Aarde; van 
de natuur, de flora en fauna, het klimaat, 
de natuurwezens, de krachtplaatsen, de 
grond onder onze voeten. De invloed van 
alle aspecten van het stukje planeet waar 
je woont en/of je bevindt en de manier 
waarop deze door de mens wordt gebruikt 
en misbruikt. 

Voor het paganisme is de Geest van 
de Plaats enorm belangrijk omdat elke 
stroming binnen het paganisme de 
natuur wel op de een of andere manier 
als goddelijk beschouwd en rituelen 
en technieken heeft om de mens zich 
dieper en bewuster met de natuur, en 
daarmee met het goddelijke en zichzelf, 
te verbinden. Denk hierbij niet alleen aan 
directe natuurbeleving als boomknuffelen, 
wandelmeditaties, wildplukken of seks in 
het bos, maar ook aan het vertellen van 
(en luisteren naar) sagen en legendes 
over een bepaald (natuur)gebied, het 
onderzoeken van de flora en fauna en 
praktisch natuurbeheer als wilgen knotten, 
tuinieren of rotzooi opruimen.  Een meer 
sjamanistische manier van verbinding is 
het contact maken met natuurwezens 
als krachtdieren, totemplanten, elven, 
aardmannetjes en witte wieven door 
middel van offer, meditatie en trancereizen. 
Dit zijn allemaal goede manieren om allerlei 
aspecten van de geest van een bepaalde 
plek op meerdere niveaus te verkennen en 
jezelf ermee te verbinden. 

Een andere, heel krachtige en typisch 
paganistische manier om je te verbinden 
met de Geest van de Plaats is het vieren 
van de jaarfeesten omdat deze feesten 
de natuurlijke cyclus van de seizoenen 
verbinden met de menselijke cyclus van 
de landbouw en zo samen de cyclus van 
het leven weergeven. Hierbij wil ik wel 
aantekenen dat de jaarfeesten moeten 
passen bij de Geest van de Plaats. De 
acht jaarfeesten die in wicca, hekserij, 
druïdisme en andere paganistische 
stromingen gevierd worden volgen de 
seizoenen zoals die zich voordoen in West 
Europa en zijn ook gebaseerd op oude 
volksgebruiken uit deze regio. Ze passen 
bij de Geest van de Plaats West Europa. In 
andere gebieden met een ander klimaat, 
met andere vormen van landgebruik en 
andere volksgebruiken uit de Geest van 
de Plaats zich op een andere manier en 
daar zullen de jaarfeesten op aangepast 
moeten worden door bijvoorbeeld het 
begin en einde van het regenseizoen of de 
komst van de eerste walvis te vieren.  

De Geest van de Plaats, de Natuur, de 
Aarde, het Grote Geheel is de belangrijkste 
spirituele focus binnen het paganisme. 
Goden, godinnen en andere geesten die 
in verschillende stromingen en tradities 



 Eik-en-Blad #6 Water  

36

geëerd worden en waarmee in rituelen 
gewerkt wordt, zijn volgens mij vooral 
bemiddelaars die de mens helpen en 
steunen in zijn zoektocht naar verbinding 
met de Geest van de Plaats. 

Geest van de Voorouders
De volgende cirkelgeest is de Geest 
van de Voorouders. De Geest van de 
Voorouders is, net als de geest van de 
Plaats, kenmerkend voor het paganisme in 
de zin dat hij in elke paganistische traditie 
van belang is. 

Bij deze geest gaat het in de eerste 
plaats om de genetische voorouders, de 
voormoeders en voorvaderen waar je 
van afstamt en met wiens genetische en 
psychische erfenis je gezegend bent of 
opgescheept zit. Vaak ken je van deze 
voorouders alleen de meest recente twee 
generaties, je ouders en grootouders dus, 
en een aantal van je karaktertrekken, 
talenten, interesses, eigenaardigheden, 
sterke en zwakke punten naar hen kunnen 
terug herleiden. Dat kan verrassende 
zelfinzichten geven en stof tot interessant 
gefilosofeer over de invloed van genetica 
en opvoeding.

Verder terug in het verleden zijn de 
voorouders voor de meesten van ons 
weinig meer dan een lijstje met namen, 
data en soms wat beknopte extra info over 
woonplaats en beroep. In mijn geval heb ik 
van vaders kant een lijst die 10 generaties 
teruggaat en waar meer dan 100 namen 
op staan. In principe heeft een mens in 10 
generaties dus maximaal twee maal 512 is 
1024 voorouders. En dit aantal verdubbeld 
met iedere generatie.

In de praktijk is dit echter niet het geval 
omdat veel voorouders ‘dubbel tellen’; zo 
kunnen je overgrootmoeder van vaders 
kant en de overgrootvader van moeders 
kant best dezelfde grootouders of 
overgrootouders hebben. Huwelijken tussen 
(achter)neef en (achter)nicht kwamen 
vroeger vrij veel voor en verminderen het 
aantal voorouders aanzienlijk. In mijn eigen 
stamboom valt op dat mijn voorouders  
van vaders kant gedurende 10 generaties 
allemaal uit dezelfde streek van West 
Brabant kwamen en voornamelijk uit 
drie families stammen waarvan de leden 
geregeld met elkaar trouwden. 

Een ander opvallend gegeven is dat mijn 
officiële naam, Jacobus Stoop, in ieder 
geval sinds 1650 in bijna iedere generatie 
weer opduikt. Dit constante gebruik van 
deze naam is een mooi symbool voor het 
belang van de Geest van de Voorouders 
in zijn verschijningsvorm van de genetische 
voorouders. Hij leert je dingen over jezelf, 
over je eigen wezen en over de erfenis van 
de mensen die er met hun liefde en/of lust 
voor gezorgd hebben dat jij nu hier bestaat. 
Het is daarom dat in veel paganistische 
tradities, zowel oud als modern, er veel 
aandacht is voor het eren en bedanken 
van de genetische voorouders uit wie wij 
zijn voortgekomen. 

Een andere verschijningsvorm van de 
Geest van de Voorouders zijn de culturele 
voorouders, de mensen die de cultuur 
waarin je leeft van generatie op generatie 
hebben gevormd. Soms zullen de 
genetische en culturele voorouders redelijk 
samenvallen, bijvoorbeeld als je in Friesland 
woont en je net als je heit, pake, oerpake 
en oeroerpake Fokke Sukkema heet, maar 
regelmatig ook niet, als bijvoorbeeld je 
opa Fokke vanuit Friesland naar Heerlen 
is verhuisd om in de mijnen te werken of 
als je ouders vanuit Syrië naar Ter Apel zijn 
gevlucht.

Binnen het paganisme is de Geest van de 
Voorouders cultureel duidelijk zichtbaar in 
het feit dat veel tradities zich baseren op 
de religies en gebruiken van volkeren en 
culturen die lang geleden in West-Europa 
leefden zoals de Germanen, de Kelten en 
de Romeinen. Goden, godinnen, mythen 
en religieuze gebruiken van deze culturele 
voorouders vormen dan de basis of een 
belangrijke inspiratiebron voor moderne 
paganistische stromingen. Zo laten 
moderne druïden zich inspireren door de 
cultuur van de oude Kelten zoals die vorm 
heeft gekregen op de Britse eilanden en 
Ierland terwijl veel aanhangers van asatru 
vooral geïnspireerd worden door de cultuur 
van de Germanen uit Noord Europa en 
IJsland. 

Deze culturele voorouders kunnen 
grotendeels samenvallen met de 
genetische voorouders, maar vaak ook 
niet en dat kan prima. Iemand kan zonder 
probleem zijn of haar inspiratie halen 
uit de Keltische of Romeinse cultuur en 
tegelijkertijd overwegend Germaanse 
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genetische voorouders hebben. 

De oude culturen van Kelten, Germanen 
en Romeinen (en wat meer oostelijk ook 
de Slaven) leken vrij sterk op elkaar; in 
mythologie, godenwereld en religieuze 
praktijken zijn veel overeenkomsten aan 
te wijzen en ook in leefwijze en sociale 
structuur leken deze culturen, met 
uitzondering van de meer urbane en 
centraal georganiseerde romeinen, sterk 
op elkaar. Ze horen allemaal tot de Indo-
Europese taal- en cultuur familie en komen 
voort uit sterk op elkaar lijkende steentijd 
en bronstijd culturen. Bovendien hebben 
deze culturen elkaar vanaf de steentijd tot 
nu door migratie, handel, oorlogsvoering 
en multiculturele huwelijken elkaar altijd 
over en weer beïnvloed. 

De verschillen tussen Kelten, Germanen en 
Romeinen zijn eigenlijk pas met de opkomst 
van de huidige natiestaten onder invloed 
van het nationalisme sterk uitvergroot en 
benadrukt maar waren in werkelijkheid vrij 
klein. Vandaar dat er in het paganisme 
vandaag de dag ook veel eclecticisme te 
zien is. 

Met name binnen de hekserij, en in mindere 
mate binnen het druïdisme, zien we mensen 
en groepen die hun spiritualiteit baseren op 
goden, godinnen, mythen en gebruiken 
uit meerdere culturen. Die bij het trekken 
van hun rituele cirkel de vier elementen 
oproepen (Grieks/Romeins), vervolgens 
Cerridwen en Cernunnos aanroepen 
(Keltisch), een magische bindrune maken 
(Germaans) en tenslotte een tarotlegging 
doen (Middeleeuws). 

Ondergetekende is een van deze mensen. 
De cultuur van de streek waar ik ben 
opgegroeid (Zuid-Limburg) en de stad waar 
ik nu woon (Nijmegen) is gevormd door 
zowel Kelten als Germanen en Romeinen, 
daarna door Saksen en Franken en nog 
later door het Duitse, Spaanse en Franse 
rijk en bezocht door legers met huurlingen 
uit bijna elke Europese uithoek en cultuur.

De Geest van de Voorouders in zijn 
verschijningsvorm van culturele voorouders 
is eigenlijk per definitie multicultureel.

Een derde manier waarop de Geest 
van de Voorouders zich binnen het 
paganisme kan manifesteren is in de 

vorm van archetypische voorouders. 
Dit is bijvoorbeeld het geval binnen 
paganistische stromingen als wicca en 
andere vormen van hekserij die hun 
gedachtegoed en praktijken sterk baseren 
op de heksen en hekserij uit het verleden 
ongeacht de cultuur waarin deze heksen 
hun magie bedreven en zonder enige 
genetische verwantschap. Hierbij gaat de 
Geest van de Voorouders dus meer om 
voorgangers dan om voorouders in de 
letterlijke zin van het woord. Hoewel de rol 
van archetypische voorouders bij wicca en 
hekserij het sterkst en duidelijkst aanwezig 
is, zien we deze bij alle paganistische 
stromingen wel terug in de vorm van de 
archetypische druïde, bard, sjamaan, 
viking of volva als inspiratiebron voor 
spiritualiteit.

De Geesten van de Plaats en de Voorouders 
komen we in elke paganistische religie, 
stroming of traditie tegen, veel sterker en 
nadrukkelijker dan in de meeste andere 
religies. Hierdoor kunnen we wel stellen dat 
deze twee geesten kenmerkend zijn voor 
het paganisme. Elke paganistische traditie 
richt zich op verbinding met de natuur en 
elke paganistische traditie richt zich op de 
een of andere manier op de voorouders. 
Het is dan ook niet voor niets dat we juist 
deze beide cirkelgeesten terugvinden 
in de omschrijving van paganisme door 
Wikipedia. 

Maar als paganistische stromingen zich 
beperken tot deze twee geesten, dan 
krijg je starre tradities zonder ontwikkeling 
en zonder relevantie voor mensen hier en 
nu. Hardcore Gardnerian wicca covens 
die alles afwijzen wat niet ooit eens door 
archetypische voorouder GBG is bedacht 
en goedgekeurd, druïden die van mening 
zijn dat je pas met de ogham kunt en mag 
werken als je vloeiend de oud-Ierse taal 
beheerst en asatru-aanhangers die menen 
dat je alleen waardig bent om Odin te 
aanbidden als je voor minimaal 99% van 
vikingen afstamt zijn. Gelukkig vormen 
zij slechts een marginale minderheid 
binnen de paganistische gemeenschap 
want als spiritualiteit zich enkel en alleen 
op de Geest van de Plaats en de Geest 
van de Voorouders richt, dan krijg je op 
z’n best een aarde-vriendelijke maar 
oerconservatieve ‘bloed en bodem’ 
spiritualiteit en op z’n slechtst een 
voedingsbodem voor superioriteitsdenken 
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en xenofobie. Om in de tegenwoordige 
tijd relevant te zijn en bij te dragen aan 
het welzijn en de ontwikkeling van de 
mensheid en de planeet Aarde als geheel 
heeft een paganistische traditie, net als 
andere religies en spirituele stromingen, 
ook de Geest van de Tijd nodig.

Geest van de Tijd
De Geest van de Tijd speelt in op de 
mogelijkheden, beperkingen, noden en 
overbodigheden van de huidige tijd. 
Paganistische tradities doen dat bij uitstek 
door in deze tijd waarin de mens steeds 
verder afstaat van de natuur en hard 
bezig is deze voor zichzelf en anderen te 
verpesten een beeld en beleving van de 
Aarde te bieden als goddelijk wezen waar 
wij allen integraal deel van uitmaken. Het 
paganisme verbind de Geesten van de 
Plaats, Voorouders en Tijd met elkaar door 
rituelen en technieken te ontwikkelen en te 
onderwijzen waarmee mensen zich weer 
op diep niveau met de Aarde kunnen 
verbinden, door mensen weer kennis te 
laten maken met de wijze waarop onze 
voorouders vroeger met de natuur en hun 
leefplek verbonden waren èn, last but not 
least, door dit te vertalen naar het heden.

De Geest van de Tijd is noodzakelijk 
omdat we niet meer in het neolithicum, 
de bronstijd of ijzertijd leven maar in ‘the 
plastic age of internet’. Hoezeer we ons 
ook op onze Keltische of Germaanse 
voorouders baseren, we zullen sommige 
van hun denkbeelden en gebruiken 
moeten aanpassen aan de behoeftes, 
mogelijkheden en smaak van deze tijd. Dat 
is niet iets nieuws, onze voorouders paste 
hun spiritualiteit ook aan nieuwe inzichten, 
ontwikkelingen, mogelijkheden en modes 
aan. 

In de meeste oude heidense culturen 
kwam bijvoorbeeld met enige regelmaat 
de praktijk van het mensenoffer voor, het 
ritueel doden van een mens om de goden 
gunstig te stemmen en/of te danken. 
Onder invloed van de Romeinen en het 
Christendom is dit (gelukkig) in onbruik 
geraakt en zijn mensenoffers vervangen 
door het bakken en eten van een brood 
in de vorm van een mens en/of het 
symbolisch offeren van een pop. Sommige 
moderne heidenen die dit te nieuwerwets 
vinden en toch weer terug willen naar 
de praktijk van een ‘echt bloedoffer’ 

gebruiken tegenwoordig een ‘prikpen’ 
voor diabetes patiënten om een druppel 
bloed voor ritueel gebruik uit hun eigen 
vinger te tappen. Een ander voorbeeld van 
de werking van de Geest van de Tijd is het 
losser en meer fluïde worden van de man-
vrouw polariteit in wicca onder invloed van 
de emancipatie van LHBTI-ers. Waar het 
in de jaren ’50 en ’60 binnen wicca nog 
vooral draaide om de seksuele polariteit 
tussen mannen en vrouwen en letterlijke 
vruchtbaarheid, ligt de focus nu meer 
op vruchtbaarheid in figuurlijke zin en op 
polariteit binnen de eigen persoon, los van 
seksuele geaardheid of genderidentiteit. 
Meer actuele voorbeelden van hoe de 
Geest van de Tijd paganistische tradities 
beïnvloed zijn de opkomst van online 
pagan groepen zoals het BES netwerk voor 
pagans met een beperking en, vanwege 
de corona pandemie, het organiseren van 
allerlei online samenkomsten en rituelen. 

Maar de Geest van de Tijd uit zich niet 
alleen in het moderniseren van oude 
gebruiken, het voortschrijden van 
inzichten en het benutten van nieuwe 
technologische mogelijkheden zoals in 
de voorbeelden hierboven; deze geest 
kan ook het opnemen van nieuwe kennis, 
wijsheid, technieken en zelfs mythologie 
stimuleren. 

Zo hebben veel van oorsprong Oosterse 
vormen van meditatie en healing zich 
inmiddels een plek verworven in Westerse 
paganistische stromingen. Vipassana 
meditatie als voorbereiding op een ritueel, 
reiki om een kaars op te laden met helende 
energie, tantrische oefeningen tijdens een 
beltane viering en ademtechnieken uit de 
kundalini yoga om energie op te wekken; 
het zijn allemaal Oosterse elementen die 
prima in Westers paganisme in en toe te 
passen zijn en ook steeds meer worden 
in en toegepast. En hetzelfde geldt voor 
sjamanistische en magische technieken en 
inzichten uit inheemse etnische tradities uit 
bijvoorbeeld Amerika, Afrika en Siberië. 

De Geest van de Tijd kan zich zelfs 
uiten in het zich laten inspireren door 
nieuwe mythologie en het ontstaan van 
nieuwe stromingen in het paganisme. 
Het meest bekende voorbeeld hiervan is 
uiteraard Wicca dat in de jaren ’50 van 
de vorige eeuw door Gerald Gardner 
en Doreen Valiente is ontwikkeld op 
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basis van allerlei oude mythologie, oude 
magische technieken en folklore en een 
achterhaalde geschiedkundige theorie 
over hekserij. Zij stoften de Geest van de 
Plaats en de Geest van de Voorouders af 
en schiepen met inspiratie van de Godin 
en de God een nieuwe Oude Religie die 
weer helemaal in tune was met de Geest 
van de Tijd. 

Een ander voorbeeld is de Church of All 
Worlds, de oudste paganistische organisatie 
in de Verenigde Staten. Deze paganistische 
traditie werd in 1962 opgericht door Otter 
Zell-Ravenheart (toen nog gewoon Tim 
Zell) die de theologie en rituelen baseerde 
op de science fiction roman ‘Stranger 
in a strange land’ waarin een op Mars 
geboren jongeman hier op Aarde een 
kerkgenootschap sticht naar Martiaans 
voorbeeld. Ook de Church of All Worlds 
is in eerste instantie hierop gebaseerd en 
voegde later allerlei elementen uit andere 
(paganistische) tradities toe zoals de acht 
wicca jaarfeesten, de Gaia theorie en 
Griekse goden en godinnen.

Is dat New Age?  
Ja, hartstikke New Age!

Maar bedenk wel dat wij allen, tot de 
meest ouderwetse paganist aan toe, leven 
in deze new age, of we dat nu willen of niet.  
Maar net zoals de geesten van de plaats 
en de voorouders niet zonder de Geest 
van de Tijd kunnen, zo kan het andersom 
ook niet. Met alleen de Geest van de Tijd 
krijg je een zweverige vorm van spiritualiteit 
die met alle modes en hypes meewaait 
zonder enige diepgang of samenhang, 
een soort celestijnse belofte over happinez 
in da vinci code. 

Maar als we ons bewust zijn van deze 
valkuil, de geesten van plaats, voorouders 
en tijd harmonieus samenbrengen op een 
manier die stevig geworteld is in de Aarde, 
in traditie èn in het hier-en-nu; dan ontstaat 
er iets moois, levends en relevants. Dan 
hoor je iemand onder begeleiding van 
klankschalen het scheppingsverhaal uit 
de Edda vertellen op een manier die zelfs 
Odin tot ontroering brengt.

Geest van de Reis
En dan zijn we nu aangekomen bij de 
laatste cirkelgeest, de Geest van de Reis. 
Deze geest uit zich in tegenstelling tot de 

geesten van plaats, voorouders en tijd niet 
in een paganistische traditie of stroming, 
maar in de individuele paganist. De Geest 
van de Reis staat voor de levensreis en de 
geestelijke ontwikkeling die ieder mens 
doormaakt en bepaalt in hoeverre een 
spirituele stroming of traditie, paganistisch 
of anderszins, bijdraagt aan iemands 
individuele reis. 

Paganistische tradities kunnen deze 
geest faciliteren door overgangsrituelen 
te ontwikkelen voor alle belangrijke 
momenten in iemands leven zoals 
geboorte, het bereiken van volwassenheid, 
huwelijk, scheiding en overlijden. Door in 
hun vieringen van de cycli van het jaar, de 
seizoenen, de landbouw, de maan ruimte 
te laten voor deelnemers om deze cycli te 
verbinden met de ontwikkelingen in hun 
eigen leven op dat moment. 

Door filosofieën en technieken te 
onderwijzen die mensen helpen bij 
de moeilijkheden die ze in hun leven 
tegenkomen zoals tegenslag, ziekte en 
verlies. En door mensen de gelegenheid 
te bieden zich te ontwikkelen als mens 
en paganist, te groeien van eerstegraads 
heks en priester tot derdegraads heks en 
hogepriesteres of van bard via ovaat naar 
druïde.

De mate waarin een traditie of stroming 
in staat is aan te sluiten bij de Geest van 
de Reis bepaalt in hoeverre ze relevant 
is voor haar leden en aanhangers (en 
daarmee waarschijnlijk ook voor een groot 
deel het succes en de levensduur van de 
desbetreffende traditie of stroming).

Zoals gezegd zijn de Geest van de 
Plaats en de Geest van de Voorouders 
kenmerkend voor het paganisme; zonder 
deze cirkelgeesten is een spirituele stroming 
in mijn optiek (en in die van Wikipedia) niet 
paganistisch omdat ze hun spiritualiteit 
niet op de Aarde, de natuur, en de religie 
en gebruiken van onze voor-christelijke 
voorouders baseren. De Geest van de Tijd is 
niet kenmerkend voor het paganisme, maar 
wel noodzakelijk om een paganistische 
traditie stroming levend en actueel te 
houden. Maar de Geest van de Reis is 
volgens mij toch wel het meest essentieel. 
Stromingen die geen rekening houden 
met de behoeftes van hun aanhangers en 
tradities die niets toevoegen aan het leven 
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en de ontwikkeling van hun leden zijn op 
hun best spiritueel entertainment en op 
z’n slechtst vervreemdende lege hulzen; 
Disneyland-folklore.

De mate waarin en de manier waarop elk 
van de vier cirkelgeesten in het paganisme 
tot uitdrukking komen verschilt van traditie 
tot traditie en tussen verschillende groepen 
en stromingen. Soms ligt de nadruk meer 
op de Geest van de Voorouders en minder 
op de Geest van de Tijd en soms is vooral 
de Geest van de Plaats van belang. De 
balans tussen de vier cirkelgeesten en hun 
samenspel is een levendige dynamiek die 
telkens weer anders tot uitdrukking komt, 
en dat is een goed iets want door deze 
verscheidenheid vormt het paganisme een 
huis met vele kamers waarin mensen met 
verschillende achtergronden, behoeftes, 
voorkeuren en persoonlijkheden hun plek 
kunnen vinden. En zo moet het zijn!

Informatie:

• Margot Adler (1979) Drawing down 
the moon; witches, druids, goddess 
worshippers and other pagans in 
America today.

• Nimue Brown (2013) Spirituality without 
structure; the power of finding your 
own path.

• Alexander van de Bunt (2020) Wee de 
overwonnen; Germanen, Kelten en 
romeinen in de Lage landen.

• Philip Carr-Gomm (2002) Geesten 
van de Cirkel; het mysterie van onze 
identiteit.(essay)

• Paul Davies & Caitlin Matthews (eds) 
(2014) This ancient heart; landscape, 
ancestor, self.

• Julia Farley & Hunter Fraser (eds.) (2015) 
Celts; arts and identity.

• Fred Lamond (1997) Religion without 
beliefs; essays in pantheist theology, 
comparative religion and ethics.
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Deze tijd is ideaal voor het doen van een 
stukje verdieping. Verder onderzoek naar 
de gewone en magische eigenschappen 
van allerlei houtsoorten. De spirituele 
betekenis achter symbolen en versieringen. 
Inzichten van andere wandmakers.

Maar ook op het creatieve vlak blijf je leren. 
Eén ding, waar ik ook al eens eerder over 
schreef, dat blijft terug komen is het niet 
bestaan van doosjes waar je die prachtige 
creaties, de wands, in kan bewaren. Ze zijn 
er gewoon niet.

Dus dan moet je het zelf maken. Maar weet 
je hoeveel er komt kijken bij het zelf maken 
van een stevig en mooi doosje waar iets in 
kan dat zo lang is als een wand? Daar had 
ik mij ook even goed op verkeken.

Na eerst te hebben ge-experimenteerd met 
hout, bleek dat wel heel omslachtig. Super 
mooi, zeker voor heel bijzondere wands, 
maar een mooi houten bewaardoosjes 
duurt misschien nog wel langer om te 
maken dan de wand zelf.

Daarna gekeken of doosjes te maken zijn 
van dozen-karton. Zelf allemaal stukjes 
maken, aan elkaar plakken en lijmen en 
dan inpakken met iets van papiertape. 
Dat ging al beter, en het werden mooie 
stevige doosjes. Maar nog steeds gaat er 
heel veel tijd en energie in zitten.

Dus, je zoekt verder. En ik vond inspiratie 
in hoe architecten van papier modellen 
bouwen. Heel stevig karton, dubbele laag 
op elkaar, en dan vouwen en lijmen. Daar 
kon ik wat mee!

Na nog een paar pogingen en 
aanpassingen (wat wordt lijm snel 
opgezogen in karton!) uiteindelijk een 
goed systeem gevonden! En er is zelfs 
al een wand op pad gegaan naar een 
nieuwe eigenaar in zo’n fijn nieuw doosje. 
Wat een feest!

Nu experimenteren we nog een beetje 
met de binnenzijde van het wanddoosje. 
Moet er foam en een mooi stukje stof in? 
Of juist een natuur vriendelijke vulling waar 
de wand mooi zacht in kan liggen? Dat is 
nog wel even puzzelen.

Ik wil deze keer afsluiten met een stukje 
uit mijn ‘Book of Woods’. Ja, ik weet het, 
een heel slechte woordspeling op Book 
of Shadows. Maar daarin bewaar ik 
alle informatie over diverse bomen en 
houtsoorten.

Paardenkastanje
Kastanje- en paardenkastanje-bomen zijn 
verwant omdat ze allebei noten dragen 
met leerachtige kaf. Het grootste verschil 
tussen deze bomen is dat kastanjes eetbaar 
en zoet zijn versus paardenkastanjes 
die bitter en giftig zijn. Kastanjehout 
heeft een licht crèmekleur met een 
gespikkelde nerf. Paardenkastanje komt 
oorspronkelijk uit Oost-Europa. Dit hout 
draagt   een associatie met kracht en 
succes. De legers van Alexander de Grote 
zouden kastanjebomen planten langs 
het pad van verovering. Kastanje biedt 
kracht, duurzaamheid en gerechtigheid. 
Dit is een van de weinige mannelijke 
houtsoorten waarvan wordt gezegd dat ze 
vruchtbaarheid en verlangen bevorderen, 
maar het is minder romantisch en meer op 
kracht gericht.

Magische eigenschappen:   
Kennis, Wijsheid, Rede, Helen, Medicinaal, 
Affectie, Liefde, Voortplanting, 
Vruchtbaarheid, Reiniging, Karma, 
Gerechtigheid, Balans, Excorsisme, 
Verbanning

Sterrenbeeld: Ram, Leeuw, Boogschutter

Element: Vuur

Chakra(s): Wortel, Sacraal, Hart, Derde 
Oog, Kruin

Uit de Wandmakers Workshop
 Winter is een vreemde tijd. Alles komt tot rust, tot stilstand. Ook in onze workshop 

merk ik. Het houtgereedschap blijft nu even liggen, het is te koud en te guur om buiten 
te werken. Maar stilzitten, nee, dat toch ook niet.

Door Raymond Brettschneider - Wandmaker
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