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Van de redactie

W

elkom bij de eerste editie van 2021. Wat later dan we in de voorgaande
twee jaren uit kwamen, maar helaas moeten wij ook even creatief oplossingen
vinden voor het minder beschikbaar hebben van vrijwilligers die kunnen en
willen bijdragen in tekst, kunst of andere vorm. Des te dankbaarder zijn wij voor
iedereen die nog net zo hard mee werkt en wij hopen heel snel veel van de
vrijwilligers die het nu net even niet lukt weer terug te zien komen. Hun inzet tot
nu toe wordt natuurlijk bijzonder gewaardeerd.
Minder edities
Mede hierdoor zullen we dit jaar alleen op de trimesters uitkomen, drie maal dus.
In plaats van elk kwartaal. Zo kunnen we met zijn allen net even wat meer ruimte
pakken om te schrijven, te tekenen, te illustreren, te onderzoeken en, uiteraard,
om Eik-en-Blad in elkaar te zetten.
Na dit jaar zullen we kijken of we in 2022 weer op kwartaal schema terug kunnen
komen, of dat per trimester misschien toch het beste werkt.
2022 thema
Net zoals in de voorgaande twee jaren willen we dit jaar ook graag een
jaarthema als rode draad door de uitgaven laten lopen. Dit jaar hebben we
er voor gekomen om elke editie in het kader van een bepaalde heidense
levenswijze te plaatsen. Zoals je al aan de cover hebt kunnen zien, in deze eerste
uitgave staan we in het thema van de heksen. In de volgende editie komen
de druïden aan bod. Heb jij hier iets interessants over te delen? Neem vooral
contact op met redactie@eik-en-blad.nl!

3

Een uitzoek heks met gouden ogen

E

clectisch, Wicca, Traditionele hekserij en nog veel meer soorten en maten. Op
Pinterest zie je “Ontdek welke hekserij bij je past” quizzen en in de bibliotheek vind je
boeken over aura’s en informatie van Engelen tot Hoodoo.
Het is algemeen bekend dat hekserij een pad is waarbij je voor eeuwig blijft leren.
Het is echter niet algemeen bekend dat datzelfde pad je nogal verdwaald kan laten
voelen.
Door Mirren
Even een situatieschets: ik kom niet uit
een gezin waarbij er over hekserij werd
gesproken. Helaas maar waar, ik heb
geen familietraditie. Het is niet erg want
het geeft mij de kans om alles zelf uit te
zoeken. Het gaf mij als klein meisje ook de
kans om mij helemaal in heksenverhalen
te verliezen.

Mickey alle controle verliest over de
bezemstelen. Ik herinner het allemaal,
al die momenten. Al die momenten
hebben trouwens een overeenkomst.
Het zijn allemaal momenten waarop
hoofdpersonen kracht lieten zien. Maar
dat niet alleen: deze momenten lieten
mij me óók krachtig voelen. Dat gevoel
alsof je speciaal daarvoor geboren bent.
Stiekem kan ik mij nog steeds helemaal
verliezen in die verhalen. Het mooiste
vond ik dan ook hun ogen. Net als in het
echte leven zijn ogen in films en boeken
de poorten naar de ziel. En wanneer
de hoofdpersoon kracht toont, wordt er
ingezoomd op hun ogen. Terwijl ik mijzelf
in die verhalen verloor, zag ik al voor mij
dat mijn groene ogen veranderde naar
goud bij het uitspreken van een krachtige
spreuk.

Hekserij is echt

Ik wist niet dat hekserij echt was. Natuurlijk
waren er roddels dat de buurvrouw bij
het speeltuintje kinderen in een kookpot
stopte, maar ervaring met hekserij had
ik niet. Ik leerde magie kennen door
leesboeken. Boeken lezen is mij namelijk,
in tegenstelling tot hekserij, wel met de
paplepel ingegoten.

Krachtige hoofdpersonen

Ik herinner mij het magische gevoel
wanneer Harry zijn toverstok pakt. Het
moment wanneer Morgan een bloedheks
blijkt te zijn. Het moment dat de drie zusters
samenkomen. Ik herinner mij hoe Merlin
zijn magie gebruikt om Arthur te plagen.
Ja, ik herinner mij zelfs het moment dat
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Uiteraard hoef ik niemand van de
lezers te vertellen dat mijn oogkleur niet
verandert wanneer ik bezig ben met mijn
magie. Heel eerlijk moet ik toegeven
dat het wel een beetje een teleurstelling
was. Stiekem deed dat het kleine meisje
niet veel goeds toen ze opgroeide
en erachter kwam dat magie niet zo
makkelijk werkt als in de boeken. Het is
niet zo erg alsof ik mij niet thuis voel bij
hekserij, integendeel. Hekserij laat mij
me compleet voelen. Maar nee, ik heb
geen goud glinsterende ogen en nee, ik
heb geen superpower die ik ineens kan
gebruiken. Ik moet studeren, net als ieder
ander.

Studietijd

Studietijd inplannen om bezig te zijn met
hekserij stond niet in mijn prioriteitenlijstje
toen ik eindelijk toegaf dat ik anders
was. Helaas maar waar: er bestaat
geen kortere weg. Wil je een betere
heks worden, dan moet je studeren.
En daar ben ik dan ook mee bezig.
Ik lees boeken van Buckland, ik lees
over divinatie methodes en ik zoek
uit welke bij mij past. Stromingen
zoals Wicca,Traditionele hekserij,
Keltische traditie, Stregheria en
de Keuken- en de Stadsheksen,
passeren allemaal de revue.

Uitzoekheks

En ik? Ik ben een uitzoek heks. Ik ben
nog zo groen, ik ben mij nog volledig
aan het inlezen en aan het uitzoeken
welke stroming bij mij past. Tot die tijd
noem ik mijzelf Eclectisch, aangezien
ik van iedere stroming iets mee pak. Ik
weet niet zo goed of ik over 3 jaar deel
wil zijn van een stroming. Misschien past
een Eclectische heks zijn toch beter bij
mij. Ik heb geen idee. Het enige wat
ik weet: is dat terwijl ik alles uitzoek en
leer, ik pauzes neem en terugga naar
de leesboeken. Dan voel ik mij weer
even een almachtige heks die met een
veranderende oogkleur de hele wereld
aankan.
Veel liefs,
Mirren
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Vivianne Crowley. ‘Feniks uit de vlammen’

M

et de fenomenale titel ‘Feniks uit de vlammen’ begint een van de belangrijkste
werken van de Britse Wicca schrijfster Vivianne Crowley. Het mag zelfs een van de
belangrijkste werken van de hele Wicca genoemd worden.

Met de titel zinspeelt ze duidelijk op de heropstanding van de hekserij uit de illegaliteit
en anonimiteit waarin deze door de inquisitie was terechtgekomen.
De hekserij is vandaag namelijk weer springlevend en de ‘feniks’ - als symbool voor de
hekserij - is hierdoor opgestegen uit de vlammen.
door Kerian Alverman

Ontluikende magie

Vivianne
Crowley
moet
zeker
gerekend worden tot een van de
belangrijkste
Wiccans
aller
tijden.
Noch haar geboorteplaats, noch haar
geboortedatum zijn openlijk bekend
en toen de auteur haar ernaar vroeg,
kreeg hij geen antwoord. Ze moet ruw
geschat zowat in de helft van de jaren
1950 zijn geboren. Ze was in elk geval
al lid van de coven van Alex en Maxine
Sanders toen deze ruzie kregen en uit
elkaar gingen in 1973. Dus moet ze toen
tenminste 18 jaar geweest zijn, want dat
was de minimumleeftijd in de coven.
Ook is geweten dat ze - hoewel ze van
Ierse origine is - geboren werd in de New
Forest regio van Hampshire in het zuiden
van Engeland. Ondanks dat Vivianne
graag op de achtergrond blijft, heeft de
auteur Vivianne in levende lijve ontmoet.
De heks Vivianne Crowley is dus een
reële persoon en een grote dame in de
Wicca-wereld.

Omdat ze in de bosrijke omgeving - de
naam New Forest zegt het al - ook veel
contact had met de natuur, werd dit
gegeven natuurlijk nog versterkt. Al op
achtjarige leeftijd deed ze haar eerste
kennis op van praktische magie en leerde
ze haar gaven kennen. Het verhaal gaat
rond dat ze - samen met schoolgenoten
- eens een regen spreuk heeft gedaan
die ook effectief regen gaf. Hoewel het
in Engeland misschien meer opmerkelijk
zou zijn om zonneschijn te toveren, is het
bij magie vooral belangrijk om de wil op
te leggen aan de materiële wereld. Dat
ze hier zo vroeg mee bezig was, was zeker
een troef bij haar ervaringen met magie
op latere leeftijd. Nog op school begon
ze met tarot te divineren en stichtte ze
ook een coven. Ze ontwierp zelf een
eigen inwijdingsritueel op basis van wat
ze in de media over hekserij had gezien
en gelezen.

Moeder

Inwijding

Vivianne’s moeder was een helderziende
die vaak ‘precognitieve’ dromen had.
Visioenen zijn volgens velen een ingave
van Goddelijke oorsprong. Ook in het
hindoeïsme - waar het goddelijke Atman
aspect ons bezoekt in onze dromen en bij de Australische aboriginals die
een goddelijke ‘dreamtime’-ervaring
hebben, bezoeken Goden en Godinnen
ons in onze slaap. Het is belangrijk voor
een opgroeiende heks om met deze
fenomenen op jonge leeftijd kennis te
maken. Een ouder die een ‘zesde zintuig’
heeft, zal ook automatisch kinderen erop
attent maken dat er nog andere dingen
zijn dan de zichtbare, materiële wereld.

Toen ze 14 was, wilde ze formeel
ingewijd worden in de coven van Alex
en Maxine Sanders, maar ze moest
wachten tot ze 18 was. Als 18-jarige
psychologie studente werd ze dan
eindelijk ingewijd. Ze behaalde een
doctoraat in de psychologie aan het
King’s College van de universiteit van
Londen. Omdat ze het niet eens was
met de veranderingen in de coven door de scheiding van Alex en Maxine verliet ze de Alexandrijnse coven. Ze sloot
zich al snel aan bij een Gardneriaanse
coven. Omdat ze in beide tradities is
ingewijd, wordt ze door heksen als extra
invloedrijk in de hedendaagse Wicca
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gezien. Professor Ronald Hutton noemt
haar terecht de informele opvolgster
van Alex Sanders, maar eigenlijk mag ze
best ook tot de opvolgster van Gerald
Gardner gerekend worden. Niet voor
niks heeft de auteur Vivianne Crowley
in deze serie biografische artikelen over
de 13 belangrijkste grondleggers van
de moderne hekserij ondergebracht.
Als de Wicca als wereldgodsdienst een
hogepriesteres zou hebben, dan zou
Vivianne Crowley daarvoor vandaag
zeker de beste kwalificaties hebben.

omdat het onze geest leert om zich
te concentreren. Vivianne Crowley is
adjunct professor aan het Union Institute
in Cincinnati, Ohio in de Verenigde Staten
en is ook verbonden aan het Cherry Hill
Seminary in South Carolina.

Belangrijkste werken

“Wicca: The Old Religion in the New
Age” 1989 (herzien en bewerkt in 1996
als “Wicca: The Old Religion in the New
Millennium”)
“Phoenix from the Flame: Pagan Spirituality
in the Western World” (heruitgave) 1994

Hogepriesteres

In 1979 trouwt Vivianne met Christopher
Crowley. Haar meisjesnaam houdt
ze vooralsnog geheim. Na een tijdje
richten ze hun eigen coven op. Uit
deze moedercoven ontstaan later
talloze
andere
covens.
Vivianne
Crowley is vandaag hogepriesteres van
verschillende heksencovens in GrootBrittannië, de Verenigde Staten en
Europa. In 1988 sticht ze de Wicca Studie
Groep in London - een organisatie die
workshops en lezingen geeft over Wicca
- en wordt ze secretaris van de Pagan
Federation. Ze wordt ook de algemene
coördinator voor de Pagan Chaplaincy
Services in de Engelse gevangenissen.

“Principles of Paganism” (heruitgave)
1996
“Principles of Wicca” 1998
“Principles of Jungian Spirituality: The Only
Instruction You’ll Ever Need” 1998
“Celtic Wisdom: Seasonal Festivals and
Rituals” 1998
“A Woman’s Guide to the Earth Traditions”
2001
“The Magical Life: A Wiccan Priestess
Shares Her Secrets” 2003

Auteur

Vanaf 1989 verwerft ze meer en meer
faam als auteur van boeken over Wicca.
Haar boeken geven een duidelijke
kijk op wat Wicca precies is en horen
als standaardwerk in elke heidense
bibliotheek te staan. De meeste van
haar boeken zijn in de belangrijkste
wereldtalen
vertaald.
Daarnaast
publiceerde Vivianne Crowley ettelijke
artikels en essays over heidendom en
over Wicca. Ze schreef voor de Engelse
krant ‘The Independent’ en werd door
de ‘Washington Post’ aangehaald als
Wicca expert.

“The Goddess Book of Days” 2003
Werken samen met Chris Crowley
“Free Your Creative Spirit” 2001
“Your Dark Side” 2001

Docente

Naast het schrijven van boeken is ze ook
docente psychologie in Engeland en
Amerika. Vivianne is gespecialiseerd in
de psychologie van religie. Daarom is ze
wellicht ook zo erudiet op het vlak van
Wicca. Verder geeft ze ook Mindfulness
workshops voor het Mindfulness Network
van de Royal Society of Arts (RSA).
Mindfulness is heel belangrijk voor magie,
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Heks in het buitenland

N

a een aantal weken heerlijk genoten te hebben van een vroeg, zonnig en warm
voorjaar, zijn de nachten nu weer rond het nulpunt en is de wind een stuk kouder en
aanweziger.

Dit is de tijd dat de moestuin klaargemaakt wordt, grond wordt omgespit, uien en
knoflook gaan de grond in, erwten ook, mocht het nog gaan vriezen dan maakt het
voor deze taaie rakkers niet uit.
Vuurtjes worden gestookt en tuinafval verbrand, iedereen is buiten in de weer, en
iedereen heeft de “Calandrier Lunaire 2021” al in huis.
In dit boekje dat in iedere plantenwinkel/ boerenbond winkel ligt staat precies hoe
je volgens de maan moet (moes)tuinieren, wat te zaaien en wanneer, en nee dit is
niet iets wat biodynamische geitenwollen sokken heksen doen, ongeveer IEDEREEN in
Frankrijk met een moestuin gebruikt dit boekje dat sinds 1978 wordt uitgegeven.
door Debbie Beumer
Sinds 35 jaar bundelen ze alle opgedane
kennis, en experimenten, studies die over
de invloed van van de maan gaan in
een overzichtelijk boekje.

Michel Gros, schrijft het volgende:
“In deze eeuwig bewegende wereld
waar we in leven, wordt de natuur vaak
vergeten…. De bijen bevolking wordt
minder en minder, de vervuiling steeds
meer aanwezig, de klimaatproblemen
krijgen de overhand… Dit alles vertelt ons
dat we in een kwetsbare wereld leven,
iedere actie heeft een consequentie op
het milieu. Het is dringend noodzakelijk
om eens goed na te denken over onze
manier van consumeren; we kunnen
door blijven gaan zoals we altijd deden,
of we kunnen de keuze maken om
zelf onze gezonde groenten te gaan
verbouwen, en dat zien als de eerste stap
in de richting van zelfbehoud, de eerste
stap om de balans terug te brengen .
Tuinieren en leven met de maan is een
simpele en natuurlijke manier om de
oogst te optimaliseren, en het verbetert
onze manier van leven; we krijgen
respect voor onze natuurlijke omgeving.”

Volgens henzelf is het de wetenschap
gecombineerd met voorouderlijke
kennis van zaken en dat heeft
allemaal bij elkaar opgeteld
gezorgd voor een zeer
gedetailleerde
analyse
van alle lunaire ( en zelfs
planetaire) invloeden op
de aarde.
Zoals de invloed die het
heeft op tuinieren; de
planten, de bomen, de
bloemen, het fruit, en alles
daaromheen, de insecten, de dieren,
en natuurlijk niet het bier en de wijn
vergeten!
Over hoe we zelf kunnen leven met de
maan, wanneer je haar geknipt moet
worden, of wanneer je je laat waxen, hoe
je een mooie huid krijgt en sterke nagels.

Respect en
verantwoordelijkheid

Het wordt allemaal bepaald door de
maan, met haar enorme invloed op het
water op deze planeet, haar eb en vloed
beweging die zich doorzet tot de kleinste
druppel vocht in je lichaam.

Wat voor mij hieruit springt zijn de woorden
Respect en Verantwoordelijkheid nemen.
Als heksen staan we dicht bij de natuur,
we snappen volledig dat we natuur
zijn, dat we onderdeel zijn in de grote
eenheid en dat we verantwoordelijkheid

De huidige schrijver van dit boekje,

9

4: Constant zoeken naar verbetering

dienen te nemen voor onze acties, of dat
nou in relatie is met mens, dier of natuur.

Alle Wicca beoefenaars zouden continue
moeten zoeken naar verbetering. Op
persoonlijk en maatschappelijk vlak.
De motivatie komt uit een diepe wens
naar een betere wereld voor jezelf en
anderen.

Aangezien er geen besturend lichaam
of orthodoxie bestaat binnen de Wicca,
is er geen één waarheid. Een heleboel
verschillende overtuigingen en tradities
kan je er in terugvinden.

5: Afstemming
Godinnelijke

Maar over het algemeen zijn er in de basis
wel dezelfde waardes terug te vinden,
ook al ben je een solitair of zit je in en
coven in Engeland of Nederland of zelfs
Frankrijk! ( Niet veel covens in Frankrijk, ik
vind er online twee: één in Parijs en één
in Lyon)

op

het

Goddelijke/

Stem je regelmatig af op het goddelijke
in jezelf, je spirituele hygiëne, de
vaardigheden op gebied van meditatie
en concentratie, bidden, rituelen,
energiewerk. Hoe je het ook doet en wat
voor vorm het ook heeft. Hier vind je ook
je hulptroepen, je hogere zelf, je gidsen,
goden, engelen, meesters, feeën,
elementalen, en wie of wat ook maar
deel uitmaken van jouw persoonlijke
spirituele team. Hoe meer we met ons
team kunnen communiceren, hoe
makkelijker we ons kunnen afstemmen op
een hogere frequentie, hoe gelukkiger
ons leven zal verlopen.

5 waardes

Wat mij betreft zijn dat de volgende 5
waardes:
1: De rede
Doe wat je wil , maar schaadt niets of
niemand.
Lijkt me vrij eenvoudig; zolang je er
niemand of niets opzettelijk kwaad doet,
staat het je vrij om te doen wat je wil.

Natuurlijke loop der dingen

Dat brengt me weer terug naar de
natuurlijke loop der dingen hier op het
Franse platteland, de tuin, en de maan.
De maan als onderdeel van het dagelijks
leven, verweven met eeuwenoude
tradities, de maan in haar magische
schoonheid gerespecteerd voor haar
kracht, er is immers meer opbrengst in de
moestuin als je haar fases respecteert,
je haar zit ook beter na een bezoek bij
de kapper, en onder je oksels blijft het
langer kaal als de schoonheidsspecialiste
je waxt.

2: Wet van wederkerigheid
Als je wil dat goede dingen op je pad
komen, dan zul je ook goede dingen
moeten uitdragen. Hetzelfde geldt
omgekeerd in de negatieve vorm.
Met welke intentie doe je wat je doet?
Intenties zetten is het belangrijkste wat
je kan doen voor het kanaliseren van de
juiste energie, alsof je jezelf op de juiste
radiozender zet, waardoor je precies
ontvangt waar jij graag naar luistert, wat
jij graag wil ontvangen.
3: Eigen Verantwoordelijkheid

Het is altijd zo geweest, en het is nooit
verdwenen, omdat de mensen hier
al generaties leven en overleven met
moeder Aarde.

Eigen
verantwoordelijkheid
nemen
is sterke magie, je plaatst jezelf als
de allerhoogste machthebber van
jezelf. Anderen beschuldigen of in
slachtofferschap vallen zou betekenen
dat je die macht gewoon weggeeft.

Zoiets benoem je niet eens, zou dat
dan ook gelijk de reden zijn dat Wicca
hier amper aanhangers heeft? Want
persoonlijk ken ik heksen zat hier! Maar
niemand noemt zich zo. Het is allemaal
gewoon zo VANZELFSPREKEND.
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Als je in en met de natuur leeft, wordt
je beloont met de ontwikkeling van
een grotere intuïtie, met helende
eigenschappen, ik ken hier al aardig wat
mensen die brand uit een brandwond
kunnen trekken, ‘couper le feu’. Ieder
gehucht heeft wel een mamie(oma) of
een papie( opa) die erom bekendstaat.
Ook
veel
wichelroedelopers
om
waterbronnen op te speuren. En ook al
zitten die dingen in de metafysische hoek,
hier wordt er niet van opgekeken, net als
tuinieren met de maan is het algemeen
geaccepteerd en zullen die mensen
bijvoorbeeld tegelijkertijd ook katholiek
zijn en in de christelijke God geloven.

Ik voel me ontzettend gezegend
hier te mogen leven en leren, in die
overweldigend mooie natuur die me
voedt en laat groeien, ook mijn gaven
groeien hier, steeds subtieler afgesteld,
steeds levendiger van kleur, meanderend
met de maanfasen, en nu klaar voor
de lente, een nieuw begin, nieuwe
maan: intenties zaaien en daarna goed
bijhouden hè, mijn innerlijke heksentuin!

Vergeten stuk Frankrijk

Iemand heeft me ook wel eens uitgelegd
dat deze regio altijd nogal afgelegen
was, je kan hier ook niet rijk worden, het
was een soort vergeten stuk Frankrijk. Te
moeilijk en onherbergzaam. De bewoners
waren op zichzelf aangewezen, kleine
gehuchtjes die compleet onafhankelijk
zelfvoorzienend draaiden, met hun eigen
koeien en varkens en moestuinen en
broodovens en wasbekkens, houtkap,
kaasmakerij en weet ik wat nog meer.
Het lijkt me dat ze dus nog lang de
oude heidense waarden hebben
gehouden, en dat die later met de
nieuwe christelijke tradities verweven
werden, veel minder agressief dan in
andere delen van Europa. Daardoor is dit
unieke samenraapsel van oud en nieuw,
van Moeder Aarde als grote Almoeder,
de natuur die voorziet, gemixt met
hedendaagse luxe en gemak, christelijke
waarden en een genetisch overgeleverd
respect en ontzag voor de natuur.
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Boek: Het geheim van de amulet

S

oms worden wij als redactie aangenaam verrast dat wij niet op zoek hoeven naar
een leuke boek recensie, maar dat een schrijfster zelf contact met ons opneemt en een
leuk boek van eigen hand met ons willen delen. Het leuke is dat we dan meteen een
beeld krijgen bij de schrijfster en waarom het boek is geworden wat het is geworden.
Daarom delen wij met jullie bij deze dit ingezonden artikel van de schrijfster van ‘Het
geheim van de amulet’, Yvonne van de Roer
Als kind woonde ik in een klein dorp aan
de rand van de weilanden.

geen bestrijdingsmiddel aan te pas in
deze eet-tuin.

Ik speelde veel buiten…op straat of in de
tuin. Vaak zat ik een bloem te bekijken of
volgde ik een vlinder in de lucht. Al jong
liep ik met een tuinslang te sjouwen om
de bloemen en planten water te geven
en te verzorgen.

Door deze ervaringen is er een zaadje bij
mij geplant, een natuurzaadje.
Ik leerde lezen en schrijven en dat gaf
mij de mogelijkheid om mijn belevingen
in de natuur op te schrijven. Kabouter
Snel rende door de natuur om bomen,
planten en dieren te helpen. Ik bedacht
toen ….later als ik groot ben…schrijf ik
een echt boek.

Pensioen

Toen ging ik met pensioen… kreeg ik iets
meer tijd… meisje Merel borrelde al een
tijd in mijn hoofd. Door een Lock down…
nog meer vrije tijd.
Ik voelde dat er veel verloren ging in
de natuur, in de wereld om ons heen.
Milieuactivisten die hierover schreven,
over praatten. Maar wel op volwassen
niveau, vaak niet op jeugd niveau. Ik
bedacht…kinderen kunnen ook bewust
worden gemaakt van hun omgeving…
kinderen kunnen niets aan vervuiling
van fabrieken, vliegtuigen doen. Maar
kinderen kunnen wel bewust worden van
hun eigen omgeving…kinderen kunnen
wel in het klein helpen. Door in de natuur
te gaan kijken, door te gaan voelen en
door te ervaren. Het verhaal borrelde
omhoog en wilde er uit.

Voor ons huis was een plantsoen met in
de herfst struiken vol rozenbottels. Een
buurvrouw plukte ze altijd en maakte er
jam van. In het voorjaar liet ze me zien
hoe je van verse brandnetel toppen
soep kon maken. Ik vond het heerlijk om
te zien dat je op deze manier zelf jam
kon maken, zo uit het plantsoen…zo uit
de natuur.
Toen ik ouder werd vond ik het heerlijk
om bij mijn tante Francien te zijn. Ze
had een moestuin vol lekkernijen. Als
we naar huis gingen hadden we altijd
een krat vol groenten in de achterbak
staan: verse veldsla, rabarber, boontjes,
bietjes.. of viooltjes en bloemen van de
Oost-Indische kers. Tante Francien wist
ook precies welke groenten naast elkaar
konden staan…welke bloem en plant
mieren weg hield of slakken. Er kwam

Op een houtsnipperpad vond ik een stuk
hout en zag er tekens in. Ik vond een
oude foto van mijn tante Francien en
onder de treurwilg kreeg ik inspiratie om
het te voltooien. Terwijl ik het stuk hout in
mijn handen had en omdraaide kreeg ik
de titel van het boek door: ‘Het geheim
van de amulet’.
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maar besluit van een tak van Fluisteraar,
haar lievelingsboom de Treurwilg, een
amulet te maken met de vier elementen.
Ze verstopt dit in een holletje aan de
voet van de stam van Fluisteraar. Ze
vertelt Fluisteraar dat er op een dag een
meisje komt wonen in het huis. Dit meisje
vindt de amulet, begrijpt het niet. Oude
dame Francien vraagt Fluisteraar of zij
het meisje wil helpen. Ook vertelt ze dat
ze haar natuurtas in de schuur hangt. Als
het tijd is mag het meisje de tas zoeken.

Een boek over de natuur, over de
natuurelementen Aarde, Lucht, Vuur en
Water. Een meisje dat in haar klas over
de natuur ging vertellen.
Mensen
en
kinderen
en
de
natuurelementen waren voor mij een
belangrijk uitgangspunt.
In mijn klas zag ik kinderen die gevlucht
waren, kinderen van gescheiden ouders,
kinderen die zich niet begrepen voelde
om wat voor reden dan ook. Deze
kinderen voelden zich niet veilig, deze
kinderen waren niet gehecht en deze
kinderen waren niet geaard.

Meisje
Merel vindt inderdaad
bij
Fluisteraar de amulet en weet niet wat
ze er mee kan. Soms is ons leven ook
“verstopt”…zitten we even vast…en
komen we iets tegen dat inzicht geeft.
Hoe mooi dat Merel dit amulet vindt en
begrijpt dat ze hier iets mee kan. Dat ze,
met hulp van Fluisteraar, de elementen
gaat begrijpen, dat ze haar kracht gaat
vinden en in de klas durft te vertellen. Dat
ze haar weg door de elementen vindt.

Vanuit geaard zijn en je thuis voelen
waar je veilig woont kun je als kind, kun je
als mens groeien. Door Lucht te ademen
ontspan je en kun je vertellen. Door te
verbinden met het element Vuur krijg je
de kracht om je niet uit het veld te laten
slaan. Het element Water laat zien dat
je emotie mag tonen en hoe je dit kan
begrijpen.

Fluisteraar leert haar het element AARDE.
Ze mag op haar blote voeten door de
tuin lopen. Merel voelt gras, blubber,
zand en stenen. Ze kreeg warme
tintelende voeten en voelde hoe kalm
en rustig ze hier van werd. Ze leert van
Fluisteraar
een ik-sta-sterk-oefening…
te staan als een sterke boom…als een
sterk mens. Het werkte bij Merel, ze werd
zekerder van zichzelf. Zo zeker dat ze zelfs
met Torremans, een tor met een prachtig

Maar als niemand vertelt dat door je
te verbinden met de elementen je je
plek kunt vinden, je kracht kunt krijgen
om verder te groeien gebeurt er niets.
Met deze ingrediënten begon ik te
schrijven……….
In het boek is een oude dame, Francien,
die ziet dat het niet goed gaat in de
wereld, in de natuur. Ze gaat verhuizen
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blauwe kleur, de aarde in durfde te gaan.
Ze kwam daar mijnheer de Mol tegen die
over plastic vervuiling vertelde.

Merel vertelt dat ze online les krijgen en
een draak mogen tekenen. Merel vindt
draken magisch en ze kunnen vuur
blazen.

Merel vond dat heel erg. Ze zag op weg
naar school veel zwerfvuil en besloot dit
in de klas te vertellen. Samen met de
klas en de meester gaan ze vanaf dat
moment het vuil op het schoolplein en in
het parkje opruimen.

Het volgende element is, toevallig?,
VUUR. Merel denkt na, wat hoort bij
vuur? Ze komt tot brandnetels maar ook
een kampvuur, de zon en vuurkracht.
Vuurkracht en enthousiasme om door te
gaan… ook al zit het tegen.

Het volgend element is … LUCHT. .. is
niet te pakken, niet te zien maar het is
er wel. Merel rook wel eens vieze lucht
en vond dat niet prettig. Ze bedacht
dat met de auto naar school gaan ook
luchtvervuiling is. Met de klas besluiten
ze meer op de fiets te komen. Ze krijgen
buiten les om kriebelbeesten te zoeken.

Merel begrijpt het en gaat huilen om het
virus. Ze vertelt dat het zo’n gemeen virus
is, ze raakt er door in de war. Soms wil ze
gewoon naar school of naar oma. Door
met Fluisteraar te praten merkt ze dat ze
rustiger wordt. De natuur kalmeert. Merel
kan weer rustig denken: “als ik nu stop
met de regels is het voor niets geweest.
Als ik nu stop met de amulet is het ook
voor niets geweest. Ik mag verdrietig zijn
maar dan weer mijn vuurkracht vinden
en doorzetten”.

Merel heeft ook bedacht dat bijen door
de lucht vliegen. En niet tegen vieze lucht
en bestrijdingsmiddelen kunnen. In de
klas gaan ze in groepjes insectenhotels
maken om op het schoolplein te hangen.

Ze geeft Fluisteraar een knuffel en huppelt
naar huis.

Dan is er ineens een virus dat de wereld
op de kop zet. Er komt een Lock down,
de scholen sluiten.

Het laatste element is WATER. Fluisteraar
staat vlakbij het water en vertelt dat het
gekabbel van water rustig maakt. Maar
dat als het waait en het water gaat
golven, er onrust komt. Via Zoom ziet
Merel een video over de waterzuivering.
Ze mag een spreekbeurt houden met
nog een paar kinderen over water.

Merel is hier erg verdrietig over en vindt
haar zoektocht niet meer leuk. Ze twijfelt
of ze door wil gaan. Fluisteraar toont
begrip en zegt: “Neem je tijd om na te
denken, praat met je ouders. Bedenk
waarom je ook alweer aan dit avontuur
bent begonnen. Kijk eens naar de foto’s
die je gemaakt hebt van je zoektocht. En
Merel, je mag mij altijd komen knuffelen.”

Merel merkt dat troebel water weer
helder wordt als je het even laat staan,
net zoals emotie weer rustig kan worden.

Merel was blij dat ze tijd kreeg om na
te denken, was blij dat Fluisteraar haar
begreep en ze was helemaal blij dat ze
met Fluisteraar kon knuffelen.
Merel komt terug bij Fluisteraar MET de
amulet en roept: “Ik ga door”.

Mevrouw Zwaan die door de sloot zwemt
vertelt aan Merel: “je bent van een lelijk
eendje een prachtige zwaan geworden.”
Merel vindt de tas en gaat op zoek naar
de oude, wijze dame. Natuurlijk vindt
ze haar en ze hebben elkaar veel te
vertellen.
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Merel ontdekt dat de elementen elkaar
nodig hebben: De aarde, water laat dit
nog beter groeien.

Als het even tegenzit rust vinden, in de
natuur, en weer doorgaan.
Merel laat in dit boek zien dat de natuur
een enorme steun kan zijn, inzichten kan
geven. De natuur waar Merel mooie,
plezierige momenten beleefde.

Aan het eind van het boek verstopt Merel
een briefje in het holletje bij de stam
van Fluisteraar. Aan het eind van deze
brief staat: “Als je deze brief vindt wil je
misschien de natuur helpen. Op deze
manier gaat het helpen en begrijpen
van de natuur door en door en door.”

Mijn hoop

Ik hoop dat met dit boek zaadjes worden
geplant, zeker bij kinderen. Zaadjes om
de wonderen van de natuur te leren
kennen.

Want willen we, diep in ons hart, niet
allemaal de elementen begrijpen?

Kleurrijke groet, Yvonne van de RoerSchrijver.

Willen we niet allemaal ons geborgen en
geAARD voelen?
We willen toch rustig kunnen ademhalen
en praten en onze emotie tonen.

Illustratie: Roel Nijland
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Illustratie: Rowan Hogervorst
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Heksenflessen

F

lessen en potjes, het liefst met kurk! Welke heks gebruikt ze nou niet om kruiden
in op te slaan, als siervoorwerp op het altaar te plaatsen of om aarde, water, veertjes,
schelpjes, steentje etc. in te bewaren? Flessen en potjes, ik hou ervan! Ze zien er altijd
zo magisch uit en met de juiste ingrediënten én, vooral, de juiste intentie kunnen ze
krachtige magische voorwerpen worden.
Door Argante van Avalon
Flessen en potjes, het liefst met kurk!
Welke heks gebruikt ze nou niet om
kruiden in op te slaan, als siervoorwerp
op het altaar te plaatsen of om aarde,
water, veertjes, schelpjes, steentje etc.
in te bewaren? Flessen en potjes, ik hou
ervan! Ze zien er altijd zo magisch uit en
met de juiste ingrediënten én, vooral,
de juiste intentie kunnen ze krachtige
magische voorwerpen worden.

in het seizoen kracht bij te zetten. Zo
kun je vanaf Imbolc de wensen, die je
gecontempleerd hebt tijdens de koude
wintermaanden, op een briefje schrijven
en in je wens fles stoppen. Doe er de
juiste kruiden en amuletten bij en je hebt
een continue herinnering op je altaar
staan van waar je heen wilt en waar je je
focus op moet houden om je wensen en
verlangens uit te laten komen.

Het grappige is dat de heksenfles haar
oorsprong heeft in het beschermen tegen
heksen en andere kwade invloeden.
Rond 1700 vulde men flessen met nagels,
spijkers, glasscherven, haar, tanden en
urine en verstopte de fles op de plekken
waar “het kwaad” naar binnen kon
zoals de haard, onder de drempel en in
gaten en kieren. Natuurlijk kun je dit nog
steeds doen wanneer je het gevoel hebt
dat je bescherming nodig hebt tegen
kwade krachten. Je kunt je fles dan ook
diep in de achtertuin begraven want,
naar zeggen, verliest de fles zijn kracht
wanneer hij opgegraven wordt.

Met Ostara maak je de fles weer leeg en
lees je het briefje nog eens aandachtig
door voordat je het verbrandt. Het is tijd
om de puntjes nog eens even op de
spreekwoordelijke “i” te zetten en een
nieuw briefje is geboren. Je kunt dan
gemalen eierschaal in je flesje doen en
zaadjes als symbool dat zaadjes eerst
moeten ontkiemen voordat ze worden
wat ze worden moeten. De eierschaal
staat dan voor de vruchtbaarheid en dat
een kuikentje ook niet in 2 seconden uit
een ei tevoorschijn komt. Geduld dus.
En met het verloop van het jaarwiel
perfectioneer je je wensen en stel je ze
bij, je werkt aan jezelf en schrijft je groei
op in een boekje.

Tegenwoordig gebruiken juist heksen
een heksenfles en zo zijn de rollen
weer omgedraaid. Wij weten dat, de
meeste, heksen liefdevolle, krachtige,
good intended, mensen zijn die geen
kwaad in de zin hebben. Maar toch
kun je het gevoel hebben dat je wat
extra bescherming nodig hebt. Zo’n
“old fashioned” heksenfles met scherpe
voorwerpen erin is dan het ding voor jou!

Geluks fles/pot

Je kunt ook een potje of fles vullen met
gelijke delen zout, suiker en rijst en daar
een open veiligheidsspeld in doen (daar
blijft het geluk aan prikken). Deze pot of
fles zet je buiten bij je voor- of achterdeur
zodat er geluk je huis in kan komen. Deze
pot schud je af en toe even zodat er
weer nieuwe energie door kan stromen.

Ik gebruik heksenflessen voor andere
doeleinden:

Magic Bottle

Wens Fles

Magic Bottles gebruik je voor specifieke
aspecten in je leven die wel wat positiviteit
kunnen gebruiken. Heb je bijvoorbeeld
wat meer (zelf)bescherming, (zelf)

Met name met de jaarfeesten kun je
krachtige wensflesjes maken om je groei
en wensen van de specifieke momenten
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vertrouwen of (zelf)liefde nodig? Dan kan
een Magic Bottle je goed ondersteunen
in je proces.

“Neem haar in je hand en zie voor je hoe
het eruit zou zien wanneer de situatie is
zoals jij haar hebben wilt. Probeer het
gevoel op te roepen hoe het zou zijn als
je wens uitgekomen is. Hou dit gevoel
zolang mogelijk vast en doe dit een paar
keer per dag. Wanneer je denkt aan
hoe je het niet hebben wilt (en je je dus
slecht gaat voelen), zet de bottle dan
weg en ga je afleiden met dingen die je
makkelijk afgaan en je een goed gevoel
geven (een wandeling maken, netflix
kijken, een dutje doen, een boek lezen,
iets tekenen.. net wat jij fijn vindt). Zodra
je je weer goed voelt kun je de bottle
weer pakken en het gevoel oproepen
wat je wel wilt voelen. Doe dit tenminste
3x per dag voor 5 minuten.

Wanneer ik een Magic Bottle maak voor
een klant, reinig ik altijd eerst de fles met
de 4 elementen. Ik laat er water door
stromen en zorg daarna dat de fles goed
droog is voor ik verder ga (we willen
geen schimmel in de fles!), vervolgens vul
ik hem met zout en laat hem een poosje
“trekken” op mijn altaar. Daarna doe ik
het zout weg en reinig de fles verder met
een reinigende wierook (bijvoorbeeld
witte salie of palo santo). Vervolgens vul
ik de fles met kruiden en amuletten welke
specifiek zijn voor het doel van de klant.
Terwijl ik de fles vul spreek ik uit wat ik wil
dat het betreffende kruid/amulet
doet voor de persoon in kwestie. Ik
vul de fles met positieve kalibraties!
Vervolgens sluit ik de fles met de
kurk en druip er kaarsvet overheen
om het element vuur aan de
Magic Bottle toe te voegen
alsmede om de fles af te sluiten.
Daarna laad ik de fles in de Volle
Maan waarna ze vervolgens
naar de klant mag gaan.

Doe deze oefening 30 dagen en je
situatie zal veranderd zijn.”
Een suggestie voor de ingrediënten voor
een Magic Bottle voor zelfvertrouwen zou
kunnen zijn:

Amuletten:

Veiligheidsspeld:
Een
geopende
veiligheidsspeld zorgt ervoor dat alle
goede dingen (gevoelens, emoties,
gedachten, geluk etc.) eraan geprikt
worden. De veiligheidsspeld zorgt ervoor
dat al deze fijne zaken in de bottle
getrokken worden en niet meer weg
kunnen.

Echter is een fles “gewoon” op
je altaar zetten niet genoeg om
ook daadwerkelijk verandering te
bewerkstelligen. De fles wil gebruikt
worden! En dat doe je op de volgende
manier:

Lapis Lazuli: Deze steen geeft innerlijke
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rust en vrede. De steen maakt
eerlijk, oprecht en helpt innerlijke
waarheid
vinden
en
deze
accepteren.

schrijven, die gaat als volgt:
“Come to me, Peace,
as you would to the world.
As you would calm strife,
calm my mind.
As you would banish weapons,
banish my self-doubt.
As you would bring happiness,
bring it to me.
Come, Peace, bring peace,
to me as you would to the world”

Wensflesje: In de fles kun
je een heel klein flesje met
“wish fluff” oftewel het zaad
van de paardenbloem
stoppen. Deze zorgt ervoor
dat al de wensen, waar je
je op focussed, uit zullen
komen.

Deze prayer kun je hardop lezen voordat
je aan je bottle ritual begint zoals aan het
begin omschreven.

Schelpen: Schelpen zijn onderdeel van
het element “water”. Water staat voor
emoties. Emoties kun je blokkeren door
je te verzetten en je aandacht te richten
op hetgeen je niet wenst, maar emoties
kunnen ook vrij stromen wanneer je je
aandacht richt op hetgeen je wel wenst.
Wees je ervan bewust dat “zwemmen
tegen de stroom in” je vermoeid maakt
en niet het gewenste resultaat heeft.
Alles wat je wilt is “downstream”. Dus laat
los… en stroom mee met wat je wilt.

Kruiden:

In de bottle kun je een scala aan
kruiden doen die alleen een positieve,
bekrachtigende werking geven aan de
Magic Bottle.
Lijsterbes: Creatieve levenskracht die je
ondersteunt om creatief om te gaan met
je proces.

Hart: Het hart is de plek waar alles
gebeurt. Het hart is de plek waaruit je
liefde geeft en liefde ontvangt. In dit
geval gaat het erom dat je lief bent voor
jezelf, je eigen waardigheid omarmt en
de liefde voor jezelf gaat ontdekken. Het
Universum is opgebouwd uit Liefde… het
is nooit “op”.. er is altijd genoeg. Gun het
jezelf om van jezelf te houden en jezelf
te behandelen zoals je een geliefde zou
behandelen. Het zal je dichterbij je wens
brengen.

Dennennaalden: Deze zijn goed tegen
sombere
gedachten,
ze
werken
verkwikkend en opwekkend.
Kruidnagel: Geeft bescherming
verjaagt negatieve gedachten.
Steranijs: Brengt geluk
psychisch bewustzijn

en

en

vergroot

Kaneel: Beschermt en brengt geluk in
de liefde. Omdat je jezelf lief mag gaan
hebben om je zelfvertrouwen te vergroten
vind ik dit een onmisbaar ingrediënt voor
een bottle voor zelfvertrouwen.

Dennenappel: Net als een dennenappel
in de kou en regen, ben jij nu nog dicht.
Je hebt jezelf afgesloten uit angst
voor afwijzing. De dennenappel in de
bottle is open en staat symbool voor
hoe jij transformeert wanneer je het
proces van de magic bottle toelaat. De
dennenappel gaat open in warmte en
laat haar zaden dan los. Jij mag open
gaan en je ongewenste staat loslaten.

Roos: Liefde, Liefde, Liefde…
stop extra veel Roos in je bottle
omdat zelfvertrouwen begint met
zelfliefde.
Munt: Helpt bij het doorbreken
van patronen en trekt geld aan..
handig als je nog promotie wilt
maken ofzo.

Briefje: In de bottle kun je een briefje doen
met een touwtje eromheen met knopen.
In elke knoop kun je een empowering
stoppen bijvoorbeeld: “Ik ben liefde, ik
ben waardig, ik ben aardig, ik ben de
moeite waard etc. Op het briefje kun
je bijvoorbeeld een prayer for peace

Lavendel: Brengt rust, kalmte en
verzacht.
Brandnetel:
Brandnetel
zorgt
ervoor dat je goed gegrond bent.
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Het reinigt en zuivert en zorgt er tevens
voor dat je minder moe bent (fysiek en
emotioneel) waardoor je nieuwe energie
vindt om dit proces tot een goed einde
te brengen.
Goudsbloem: De goudsbloem staat
voor dankbaarheid en genegenheid.
Waardering is enorm belangrijk in je
proces. Richt je op de dingen die je
waardeert in je leven. Het hoeven
geen grote dingen te zijn, als het maar
makkelijk is om je waardering hiervoor uit
te spreken en ook te voelen. Tevens is de
goudsbloem voor mij verbonden aan de
zomer en de stralende zon. Visualiseer dat
je in het gouden zonlicht staat wanneer
je aan je dagelijkse proces begint.
Deze oefening met je Magic Bottle is
enorm krachtig en, wanneer je de moeite
en tijd neemt om het proces aan te gaan
zoals hierboven beschreven, heeft het
gegarandeerd succes!
Je kunt je eigen Magic Bottle maken,
maar ik kan het ook voor je doen. Tevens
heb ik in mijn webshopje prachtige flessen
en potjes die je perfect kunt gebruiken
als heksenfles!
http://magicwitchin.nl
info@magicwitchin.nl
Veel plezier met het maken van je eigen
heksenflessen!
Have Fun, feel Joy and Love everyday!
Bright Blessings,
Argante
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Phyllis Curott
Voorvechter van ecologische en vrouwelijke
spiritualiteit
Door Kerian Alverman
Phyllis Curott werd geboren op 8 februari
1954 in Lynbrook, New York in de
Verenigde Staten. Ze groeide op in een
gezin uit de middenklasse en behaalde
een bachelor in de filosofie aan Brown
University en een doctoraat in de rechten
aan de rechtsfaculteit van de Universiteit
van New York. Hierdoor werd ze op een
haast natuurlijke wijze een sleutelfiguur
in het verwerven van democratische
rechten voor Wiccans in de Verenigde
Staten en zelfs op wereldvlak. Zo werd
ze ook zeer bekend in de rechtbank
als
leidinggevende
pleiter
voor
heidenen, wiccans en andere religieuze
minderheden. Als advocate heeft ze ook
het recht verkregen om legaal Wiccan
huwelijken te voltrekken in New York.
Verder bereikte ze ook dat er rituelen
mogen worden gehouden in de publieke
parken van Chicago en verkreeg ze nog
heel veel andere religieuze vrijheden.
Ze is medeoprichter van de Religious
Liberties Lawyers Network, ze is lid van de
Lady Liberty League en een vast lid van
de Amerikaanse Civil Liberties Union.

Wicca. Telkens weer staat vrouwelijkheid
en ecologie centraal.

Afvaardiging

Zoals
hierboven
al
aangegeven
is
Phyllis
Curott
een
belangrijke
vertegenwoordigster
van
het
Wicca
geloof
bij
internationale
verdragsorganisaties. Ze was de eerste
Wiccan afgevaardigde in de raad van
het Parlement van Wereldreligies. Ze
heeft deelgenomen aan de Bijeenkomst
van Leiders van Wereldreligies, heeft
gezeteld in het NGO comité over de
status van vrouwen in de planning van het
Peking Forum over de status van vrouwen
en heeft tijdens het forum gesproken over
de status van vrouwen en wereldreligies.
Ook was ze als Wicca afgevaardigde op
het project voor religieus pluralisme van
de universiteit van Harvard. Dit project
ging over religieuze discriminatie en
overeenkomst. In 2015 sprak ze voor de
conferentie over religieus leiderschap en
het milieu van het Union theologische
seminarie in New York. Nog in 2015 was
ze ondervoorzitter van het parlement
van wereldreligies en ze wist er haar
“Verklaring voor de waardigheid en
mensenrechten van vrouwen” te laten
goedkeuren. Phyllis werd opgenomen
als geleerde in het Collegium van Martin
Luther King Jr.

Inwijding

Phyllis werd ingewijd in 1981 in de
Minoaanse Zusterschap, een vroeg neoGardneriaanse feministische traditie en
nadat ze hogepriesteres werd, stichtte ze
haar eigen kring. In 1982 vervoegde ze
de Brooklyn Drumming Group, de eerste
sjamanen kring die ontstaan was uit de
leer van Dr. Michael Harner. Phyllis is ook
de voorzitter van de “Covenant of the
Goddess,” een van de grootste online
Wicca organisaties.

Publiciteit

Curott heeft vier boeken geschreven
over hekserij en heeft bijdragen geleverd
voor andere werken. Haar “Book of
Shadows” probeert vooroordelen over
hekserij te weerleggen. Haar werk is in
vele talen - waaronder het Nederlands
- vertaald. Daarnaast heeft ze interviews
gegeven aan verschillende magazines.
Omdat ze fotogeniek is, was Phyllis ook
actief als actrice en zelfs als producer in
de filmwereld.

Tempel van Ara

Vanuit deze kring richtte Phyllis Curott
als Wiccan de Tempel van Ara op en
daar is ze ook de hogepriesteres van.
Via de Tempel geeft ze internationaal les
over het vrouwelijke goddelijke, over de
spiritualiteit van Moeder Aarde en over
haar eigen unieke vorm van sjamanen-
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Leer en kritieken

veganisme namelijk net het onderscheid
tussen witte en zwarte hekserij!

Haar leer wordt af en toe betwist
omdat ze soms ongenuanceerde en
oppervlakkige Amerikaanse “internetwetenschappelijke
standpunten”
inneemt. Haar “Book of Shadows” is
heel populair geschreven in onvervalste
Cosmopolitan stijl met heel veel
onbelangrijke details. Iemand die serieus
met Wicca bezig is, hoeft niet te weten dat
Phyllis een grijs mantelpakje draagt met
een roze blouse en paarlen oorbellen. Dat
is pure bladvulling. Phyllis schrijft verder
ook New Age-achtige dingen zoals:
“De sluizen van mijn emoties werden
plotseling opengedraaid en maakten
gevoelens los die afgesloten waren
achter een dam van verkeerd begrepen
bedoelingen, die was opgeworpen door
scholing, sociale opvoeding en eeuwen
geschiedenis.” Dit zijn zinnen die in een
slecht dames magazine horen en die
heel weinig echte betekenis hebben.
Bovendien durft ze in haar boeken en
video’s de feiten soms bij de haren trekken.
Vrouwen werden bijvoorbeeld volgens
haar door de inquisitie geviseerd omdat
ze rijk geworden waren door erfenis uit de
kruistochten. De waarheid was dat veel
vrouwen rijk geworden waren omdat ze
als ‘vrijen’ in het vroegkapitalisme handel
waren beginnen drijven.

Eigen werken

“Book of Shadows: A Modern Woman’s
Journey into the Wisdom of Witchcraft
and the Magic of the Goddess” 1998
“WitchCrafting: A Spiritual Guide to
Making Magic” 2001
“The Love Spell: An Erotic Memoir of
Spiritual Awakening” 2004
“Wicca Made Easy: Awaken The Divine
Magic Within You” 2018

Bijdragen

“Sourcebook of the World’s Religions:
an Interfaith Guide to Religion and
Spirituality” redactie door Joel Diederik
Beversluis 1995
“People of the Earth: The New Pagans
Speak Out” (her uitgegeven als: “Being
a Pagan: Druids, Wiccans, and Witches
Today”) door Ellen Evert Hopman &
Lawrence Bond 1995
“Wiccan Wisdom Keepers: Modern Day
Witches Speak on Environmentalism,
Feminism, Motherhood, Wiccan Lore,
and More” door Sally Griffyn 2002

Ook intellectualiseert ze haar eigen
shamanisme door te stellen dat de
hekserij ontstaan is uit het sjamanisme,
terwijl daar weinig bewijs voor bestaat. De
leer van de Temple of Ara voegt wicca
en sjamanisme samen. Sjamanisme
wordt tot op vandaag vooral in het
hoge noorden beoefend. Bepaalde
tendensen in de Wicca gebruiken bewust
geen dierlijke objecten bij het bedrijven
van Magie omdat de Wiccan Rede zegt:
“Als het niemand schaadt, doe wat je
wil.” Deze veganistische vorm van Wicca
is de laatste jaren sterk toegenomen
en heel wat belangrijke Wiccans zijn
tegenwoordig vegan. Sjamanen en
ook Wicca-sjamanen gebruiken wel
objecten van dierlijke oorsprong. De
positie die Phyllis hierover inneemt is heel
jammer, omdat ze hierdoor eigenlijk
ook haar waardevolle standpunten
rond vrouwenemancipatie in een slecht
daglicht stelt en voor heel wat Wiccans
niet echt als vertegenwoordiger kan
gelden. Voor veganistische Wiccans is

“Pop! Goes the Witch: The Disinformation
Guide to 21st Century Witchcraft” door
o.a. Fiona Horne 2004
“Cakes and Ale for the Pagan Soul:
Spells, Recipes, and Reflections from
Neopagan Elders and Teachers” door
Patricia Telesco 2005
“Women, Spirituality, and Transformative
Leadership: Where Grace Meets Power”
redactie door Kathe Shaaf et al. 2012

Films

New Year’s Day 1989
Venice/Venice 1992

Many Paths, One Source 2006
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Merry Meet en wat fijn dat jullie alweer
het derde bericht van Thomas in
Eik en Blad komen lezen. Er zijn behoorlijk
wat vragen binnengekomen en ik word
hier heel blij van. Het betekent dat jullie
de boodschap van Thomas voelen, en
daarvoor doen we dit.

om uit te breiden. Op dit moment willen
we graag wat dieper ingaan op het
woord “vibratie”. Want vibratie is de
essentie van alles wat is.
Zoals we eerder al uitgelegd hebben
bevinden mensen zich in allerlei
omstandigheden
die
gedachten
opwekken. Deze gedachten worden
gevoelens en deze gevoelens worden
vibraties.. en uiteindelijk worden vibraties,
manifestaties. Echter hoe je je voelt is ook
een manifestatie van een voorgaande
vibratie. Op die manier hebben jullie
vaak het idee dat je in hetzelfde cirkeltje
rond aan het draaien bent, en soms lijkt
er geen uitweg te zijn. Jullie denken vaak
dat je een pechvogel bent of geboren
bent onder een slecht gesternte. Dit is
nooit het geval. Ook spreken jullie van
“karma” of van de slechte daden van
jullie voorouders. Dit is ook nooit van
invloed op jullie huidige leven in de
fysieke werkelijkheid.

Voor wie nog niet eerder een boodschap
van Thomas gelezen heeft, Thomas is een
groep niet-fysieke entiteiten die op een
vibrationele frequentie met mij “praten”.
Ze gebruiken geen gesproken taal,
omdat men in de niet-fysieke realiteit
geen stembanden en monden heeft. Ze
communiceren met mij door middel van
vibratie. Deze vibratie interpreteer ik in
aardse bewoordingen zodat ik ze door
kan geven aan jullie.
Laten we snel Thomas aan het woord
laten:
“Prachtige, mooie, creërende familie.
Wat zijn wij blij om weer de kans te
hebben om samen met jullie te cocreëren. Er is niks fijners voor ons dan dit
te doen. Samenwerken aan de expansie
van het Universum in al haar facetten.
Jullie moeten goed begrijpen dat alles
wat jullie op vibrationeel gebied doen,
nieuw is. Het lijkt vaak of je in dezelfde
situatie hetzelfde voelt, maar iedere keer
is er een fractie van verschil. Het vergt
oefening om dit verschil in jezelf op te
merken, maar voor ons is het prachtig om
te zien en voor het Universum essentieel

De mantra van het Universum is “meer”
en dat houdt dus in dat er iedere keer
heerlijke nieuwe dingen gecreëerd
mogen worden door jullie! Maar waar
geen verlangen is, is geen creatie.
En een verlangen naar “meer” kan
gevoelens van onrust, boosheid, frustratie
en dergelijke opwekken. Wij noemen dit
“contrast” of “weerstand”. Maar juist
die stap in jullie proces is zo ontzettend
belangrijk. Jullie voelen dan namelijk wat
het is wat je niet wilt. En is weten wat je niet
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wilt niet essentieel voor weten wat je wel
wilt? Echter is het nooit bevorderlijk voor
je geluk om je er te veel op te focussen.
Want wanneer je je teveel focust op wat
je niet wilt voel je je niet prettig en zink
je verder en verder naar de bodem van
de spreekwoordelijke put. Bedenk dat
er een plek is waar al je verlangens in
opgeslagen liggen. Deze plek noemen
wij “de Vortex” om het voor jullie maar
een naam te geven. Alles wat je ooit
gewenst en gewild hebt ís er al! Het enige
dat jij hoeft te doen is je ontspannen, je
gedachten afleiden met fijne, leuke en
prettige dingen en het laten gebeuren.
Vanuit weerstand komt meer weerstand,
dus wanneer je erover blijft nadenken
wat er allemaal verkeerd gaat en je
blijft erover praten zal dit de vibratie zijn
die je uitstraalt, en vibratie wordt altijd
beantwoord met een manifestatie. Met
andere woorden, weerstand is nodig om
de plus kant van de batterij te bereiken;
dat wat je wél wilt. Zonder die weerstand
is er geen uitbreiding. Maar omdat alles
op vibrationeel gebied meteen duidelijk
is hoef je niet continu te blijven kijken
naar de film die zich in je hoofd afspeelt
als die film je niet bevalt. Zet wat anders
op waar je blij van wordt en vertrouw
erop dat wij je hebben!

de weerstand terecht waarin je vibratie
veranderd en je daar meer van komt
geven. Als je geniet van wat je doet
heb je de betekenis van het leven in je
handen. Vaak denken mensen dat je
van je leven moet leren en dat je moet
groeien. Maar dit is een natuurlijk proces
waar je zelf kiest hoe je het ervaart. Ga je
in verzet? Of haal je het mooiste gevoel
eruit en zie je dat alles altijd voor je werkt?
Elke situatie heeft je gebracht waar je nu
staat! In het grote geheel is de betekenis
van jullie leven om uit te breiden. Dit klinkt
mogelijk wat vaag, maar voor ons is jullie
fysieke werkelijkheid van groot belang.
Met alles wat jullie verlangen komt er
een stukje van ons bij in vibrationele
zin. Het is zoals we al eerder zeiden:”De
mantra van het Universum is “meer””. En
jullie zorgen daarvoor. Waarvoor onze
oneindige waardering!
Mijn vraag is kan je met je eigen vibraties(
denken en voelen) ook anderen
mensen of situaties beïnvloeden of zelfs
veranderen?
De verscheidenheid aan mensen is enorm
en elk mens is uniek met zijn of haar eigen
gedachten, intenties, mening, omgeving,
opvoeding enzovoorts. Wanneer jullie
iemand zien lijden willen jullie al snel
oplossingen zoeken zodat de persoon
niet meer lijdt. Maar die oplossing zit altijd
in de persoon zelf. Echter kun je nooit zelf
zoveel lijden om een ander zich beter te
laten voelen, nooit zo ziek zijn om een
ander gezond te maken. In deze zou het
antwoord dus “nee” zijn wanneer je je
richt op veranderingen in een persoon
die ze alleen zelf kunnen bewerkstelligen.

Thomas, Welke richting moet ik op in mijn
leven? Ik studeer aan de universiteit en
breng kinderen groot, maar is dit wel de
bedoeling in het leven? Waarom ben ik
hier op aarde?
Deze vraag sluit erg mooi aan op wat
wij net vertelden. Want wat is nou de
bedoeling van jullie fysieke realiteit? En
het antwoord is “heerlijke uitbreiding!”!
Het leven is om van te genieten, om lief
te hebben, om plezier te hebben, om te
lachen, om te delen, om lekker te eten,
om te doen waar je blij van wordt, om te
vrijen, om te zwemmen, om te wandelen…
alles wat je met een fysiek lichaam kunt
doen wat een heerlijk gevoel geeft, is de
zin van het leven! De zin van het leven
is om heerlijke momenten uit je Vortex te
halen en om te hebben, zijn en doen wat
je wilt! En het mooie is, je hoeft niet zelf te
bedenken hoe alles dan naar je toe moet
komen. Je hoeft geen druk of dwang uit
te oefenen om een manifestatie voor
elkaar te krijgen. Want juist wanneer je
druk of dwang uitoefent kom je weer in

Wat jullie echter wél kunnen doen is je
focussen op de goede aspecten van
een persoon. Noem bijvoorbeeld 10
positieve aspecten op van een persoon
(of ding, of situatie, of ruimte of of of….).
Wanneer je je op deze positieve
aspecten gaat focussen zul
je zien dat er meer en meer
daarvan naar je toe komt.
De persoon in kwestie zal
je meer van dat laten zien
omdat dat is waar je focus
op ligt.
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Om een test te doen zal ik nu 3 willekeurige
voorwerpen noemen. Maak er een spel
van dat leuk en spannend is en zie hoe
snel deze 3 dingen tevoorschijn komen in
je leven door alleen maar je focus erop
te leggen:
•

1 enkele lucifer

•

een knoop

•

een kalkoen

weerstand? Nee! Je hebt genoten van
de waterweg die je gegaan bent en van
alle prachtige dingen om je heen.
Maar nu, mensen denken vaak dat ze hard
moeten werken en gaan stroomopwaarts
zwemmen! Ja, dat is heel hard werken en
pas wanneer je moe wordt en je met de
stroom (des levens) mee gaat, komen de
dingen weer naar je toe. Mensen houden
zich ook vaak vast aan de rotsen die in
de stroom liggen. Met man en macht
houden ze vast en komen zo niet verder.
We zien dit in relaties, in werk, met geld,
met macht… Maar juist door niet los te
laten kom je niet verder. Vertrouw maar
op ons en de energie van de Bron (en
hoe je deze Bron noemt maakt niks uit..
God, Godin, Allah, het Universum, Jezus,
Boeddha, de ruimte… kies wat je prettig
vindt, wij noemen het Bron-energie).

Wanneer je deze voorwerpen ziet zul je
merken dat je manifesteert waar je je op
focussed.
Echter is het antwoord op deze vraag
wat uitgebreider en daar zullen we nu
wat verder over uitwijden.
Situaties zijn zeker te beïnvloeden,
wederom door de focus die je erop legt.
Gevoelens van plezier, vreugdevolle
gretigheid,
liefde,
gemakkelijkheid,
ontspanning, pret, vreugde etcetera die
behoren bij gedachten die die gevoelens
oproepen, zorgen er altijd voor dat er
meer hiervan naar je toe komt, ongeacht
de situatie.

Argante zegt altijd:”In het grote geheel
ben ik een niet-zichtbaar stipje, hoe kan
ik zo arrogant zijn om te denken dat ik
het beter weet dan Bron-energie? Dat ik
betere oplossingen kan bedenken dan
Bron-energie?”. Bedenk dat Bron-energie
altijd stroomt en dat iedereen een
innerlijke gids heeft die je inspireert op de
momenten dat je ermee in verbinding
staat. En hoe kom je met je innerlijke gids
in verbinding? Door je te focussen op
fijne dingen, door gelukkig te zijn, door te
lachen, door jezelf toe te staan om plezier
te hebben. Je zult merken dat je in die
staat inspiratie krijgt en dat er dingen in je
leven gebeuren die je precies daarheen
leiden waar je hoort te zijn.

Jullie mensen hebben vaak de neiging
om plezier niet volop toe te laten in jullie
leven. Het lijkt alsof je pas mag genieten
naar zware arbeid. Er zijn standbeelden
opgericht voor mensen die door heel
zwaar werk iets voor elkaar hebben
gekregen en er zijn uitspraken en
uitdrukkingen in jullie taal die jullie een
idee geven dat je hard moet werken
om iets moois te kunnen bereiken. Dit is
juist nooit het geval! Want hard werken,
zonder plezierige gevoelens, zorgt juist
voor weerstand. En we hebben geleerd
dat juist de weerstand ervoor zorgt dat
dingen moeilijk gaan.

Prachtige creërende wezens, wij vonden
het een voorrecht om hier met jullie
van gedachten te mogen wisselen. Er is
zoveel liefde en waardering dat door ons
naar jullie stroomt. Bedankt dat we met
jullie mochten zijn.”

Stel je voor dat je je in een bootje op een
prachtige rivier bevindt. De rivier stroomt
flink en her en der zijn rotsen. Alle fijne
dingen liggen stroomafwaarts op je te
wachten. Je hoeft niks te doen, alleen
maar te genieten van het geluid van het
water, de wolken in de lucht, de vogels
die overvliegen en de zon op je lichaam.
Je zult vanzelf stroomafwaarts aankomen.
En heb je er wat voor gedaan? Heb je
er hard voor moeten werken? Was er

Dank jullie wel Thomas.

Heb
je
ook
een
vraag
Thomas, mail ons dan op :
vraagaanthomas@gmail.com
Bright Blessings,
Argante en Thomas
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voor

Song: The Green Woman
With leaves in her hair and bark at her feet
The Green Woman came to me
Through the woods she roams where two hills meet
The Green Woman came to me

Chorus:
Be wild my child, be free my child
And always let your spirit roar
Don’t mind what they say, be free anyway
Have fun, feel joy and love everyday

In love with the woods, the mountains and sky
The Green Woman came to me
With Earth at her feet and air in her eye
The Green Woman came to me

Chorus:
Be wild my child, be free my child
And always let your spirit roar
Don’t mind what they say, be free anyway
Have fun, feel joy and love everyday

Bridge:

Leaves, Bark, Earth, Roots, fire deep within
Leaves, Bark, Earth, Roots, fire deep within
When the sky opens up, she plays in the rain
The Green Woman came to me
And people may say she is quit insane
But the Green Woman, I am she

Chorus:
Be wild my child, be free my child
And always let your spirit roar
Don’t mind what they say, be free anyway
Have fun, feel joy and love everyday

©Flora Meadow 2020
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Voorjaarsgebruiken

I

k herinner me nog goed de dag dat ik met een fijne groep mensen op of rond
de Lente-evening een aantal jaren geleden van de Tankenberg naar beneden liep.
Het grondwater borrelde wulps en wellustig op uit de aarde. De stuwende kracht van
het lentewater was dusdanig groot dat er zich hele stroompjes vormden die langs de
heuvel naar beneden kronkelden. Een bijna onweerstaanbare drang voelde ik om mijn
kleding uit te trekken en door deze stroompjes te gaan rollen en me helemaal te baden
en te verkwikken in dit heilige lente- levenswater van de godin Tanfana die daar woont.
Zo ver kwam het niet, maar de toon was wel gezet. Lentekriebels en het verlangen naar
verfrissend water dat me naar het nieuwe voorjaar zou geleiden…
Door Lianne de Munck
De lente-evening dient zich aan, zaterdag
zijn dag en nacht even lang zoals we
weten, en uiteraard is het ook bijna
Pasen. De tijd van voorjaarsgebruiken
breekt aan! Hoe heerlijk zijn die om in te
duiken!

de cyclus van de natuur leefden.
We zien een aantal opvallende
elementen terugkomen in de studies
over voorjaarsgebruiken, die ook in deze
tijd al herhaaldelijk door diverse mensen
weer worden gebezigd, of waar men al
bewust mee bezig is. Te denken valt aan
het gebruik van (jong) groene takken in
huis, eieren en natuurlijk de sterspeelster
een/de Lentegodin Ostara. Maar wat
te denken van het gebruik van water,
ommegangen en processies, paasvuren
en as en ook draaiburgen of labyrinten.
Onze voorouders kenden rijke tradities als
het om het toejuichen en verwelkomen
van de lente gaat. Een aantal daarvan
heb ik geprobeerd te vangen in dit
schrijven.

En dan niet alleen in geschreven taal; het
lezen en verzamelen van folkloristische
onderzoeken en verslagen uit vaak
voorbije tijden en het schrijven van
informatieve stukjes. Nee, juist ligt de
uitdaging in de vertaling naar het hier
en nu. Hoe neem ik de opgedane kennis
mee met mijn gevoel, met dat stuwende
oergevoel dat ik hierboven aanhaalde.
De Winter drukte me als een ware meester
deze les op m’n neus; deze twee, kennis
en beleving móeten wel samengaan.
De ene kan niet zonder de ander, sterker
nog, ze bekrachtigen elkaar ten volle.

Om allereerst terug te komen op mijn
herinnering aan het verlangen om me te
wentelen in het opborrelde water tijdens
de lente-evening op de Tankenberg, is
dit niet geheel onlogisch te verklaren
daar we zien dat het een oeroud gebruik
is om op de paasmorgen zwijgend water
te putten, uit een bron of uit stromend
water. Dit water zou dan niet bederven
en het water dat gedronken wordt
sterkt zelfs de gezondheid. Water dat op
heilige tijden geput wordt en wel onder
specifieke voorschriften (zwijgend) wordt
wel ‘heilawâc’ of ‘heilwaege’ genoemd,
en geldt als bijzonder geneeskrachtig
verjongend en levens brengend.

Daarom dit schrijven, een verzameling
van folkloristische gebruiken en de wijze
waarop ik, wij mag ik in deze zeggen, Ax
en ik, maar ook met onze lieve Swesazmensen, uiting geven aan de heidense
lentegebruiken in deze tijd. Bij deze de
handreiking om met ons mee te lezen,
leren en beleven…

VRUCHTBAARHEID

Natuurlijk draait ALLES rondom de lente
gebruiken duidelijk om de hernieuwde
vruchtbaarheid en verjonging in de
natuur. Alles staat op het punt uit te
barsten en dat uit zich uiteraard in de
volksgebruiken en opvattingen die onder
het volk leefden, zeker toen zij een jaar of
100 geleden nog veel dichter bij en met

Niet onbelangrijk in deze, is dat bronnen
en stromende wateren sowieso bij de
Germanen al als ongelijksoortig, en
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dus als heilig, golden. En op sommige
specifieke momenten in het jaar, zoals nu
in het voorjaar, werd dit nog eens extra
benadrukt.

Gewijde groene ‘palmtakken’ werden/
worden meegegeven door de kerk aan
de bezoekers tijdens de paasdienst.
Palmen? Nee, het waren buxus-takken,
van die takken die heel het jaar door
groen blijven en ook nu weer in de huizen
als sympathisch magische herinnering de
huizen kleurt met de kleur van voorjaar.
De takken die werden meegegeven
werden op het dak, schoorsteen en
schuren geplaatst. Niet alleen ter
decoratie, nee nee. Ze weren onheil en
bliksem af! Boeren namen de groene
takken ook mee op een rondgang om
hun akkers, tekenden er kruisje mee in de
aarde en planten op het kruispunt van
de twee lijnen de tak in de grond. Zo was
ook zijn veld beschermd en mochten de
gewassen goed groeien.

De (vroege) kerk heeft in haar poging
de heidense gebruiken om te buigen
naar christelijke, ook rondom het gebruik
van water natuurlijk een duidelijke
stempel proberen mee te geven.
Wijwater en de doop, waren zeker geen
nieuwe gebruiken voor onze heidense
voorouders. En jawel, juist ook met Pasen
wordt er wijwater gezegend dat men
mee naar huis kan nemen en in het
komende jaar kan gebruiken om het huis
mee te reinigen/wijden.
En er zijn meer heidense gebruiken die
naklinken in kerkelijke vorm, ook in het
voorjaar. Natuurlijk denken we dan
aan de Palmpasen takken, met vaak
een broodhaantje bovenin in de boom
(denk aan de haan die volgens de Edda
bovenin de Yggdrasil zit.), die kinderen in
heel het land zo mooi mogelijk maken en
ermee door de straten lopen.

De
processie,
ommegangen
met
scheepswagens en de groene takken,
brengen me in gedachten nog verder
terug in de tijd, en de petrogliefen uit
Zweden komen me voor de geest. Ik
denk aan de vele schepen die er zijn
afgebeeld, waarvan er ook verschillende
zijn die duidelijk een boompje aan boord
hebben. Hoe mooi is dat! Ik kan me zomaar
heel goed indenken dat processies
met symbolen en zinnebeelden al sinds
mensheugenis deel uitmaakten van het
Germaanse geloofs- en volksleven.

Het
doet
denken
aan
de
kerkelijke
processies,
waarbij
de
sacramentsprocessie doorgaans als de
belangrijkste wordt genoteerd en die
ook, nog net, in het voorjaar plaatsvindt.
Deze processies zijn terug te voeren
op de ommegangen die in de lente
plaatsvonden in de voorchristelijke tijd.
We kennen wellicht de woorden van de
romeinse geschiedschrijver Tacitus wel
die gewag maakt van een belangrijk
evenement bij de Germanen; de
Nerthus viering. Na haar op rituele wijze
van haar eiland te hebben gehaald,
wordt zij in een wagen door ossen
getrokken, rond de akkers en velden
geleid om vruchtbaarheid van het land
af te smeken. De geschiedschrijver
moet hierbij denken aan de Isis-cultus
die hem bekend is, daar ook zij in een
scheepswagen wordt rondgedragen.
Carnavalsoptochten doen hier ook sterk
aan denken, uiteraard is de vorm nu
totaal veranderd. Ook de ‘paasos’ ging
getooid met kransen en bloemen in veel
dorpen tot de tweede wereldoorlog
vaak nog rond, ook dit gebruik zou je nog
kunnen zien in het licht van overgebleven
voorchristelijke gebruiken.

Die processies en omme tochten zien
we ook terug in het vlöggelen dat
in Ootmarsum gebezigd wordt. Op
Paaszondag trekt er een lange stoet
mensen, hand aan hand door het dorp,
langs een vaste route die tevens rond
de stiepels van verschillende boeren
schuren gaat maar ook door huizen
en cafés heen. De Poaskearls, 8 jonge
mannen uit het dorp, gaan voorop. Aan
het eind van de ommegang verzamelen
alle deelnemers zich op de Paaswei
waar ’s avonds het Paasvuur ontstoken
wordt. Niet alleen geldt dit bijzondere
gebruik als een paasgebruik, maar is ook
aan te merken als een inwijdingsrite. De
jonge mannen staan op het punt een
nieuwe levensfase toe te treden, waar zij
deel gaan uitmaken van de volwassen
mannen en laten na een bepaalde
periode bij de Poaskearls te horen, hun
jeugd definitief achter zich.
Toponiemen als paaswei, paasbergen en
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paaskolken kom je overigens wel vaker
tegen. Dit zijn veelal plekken waar van
oudsher de Paasvuren werden ontstoken
of waar paasspelen (vaak spellen met
eieren) werden gehouden.

Zowel de uiterlijke vorm als het woord
trojaburg (draaiburg) laten al zien dat er
‘beweging’ in het figuur zit, en wel is dit
heel goed mogelijk terug te herleiden tot
specifiek de beweging in de vorm van
een dans, (rei)dansen in het bijzonder.
En nou wil het dat specifiek deze dansen
veelal in verband worden gebracht met
het voorjaar!

Door de bijzonderheid van dit rituele
gebruik dat men nu onder de noemer
katholiek schaart, het vlöggelen, komen
er jaarlijks veel toeristen op het dorp af,
waardoor het intussen een gemêleerd
gezelschap is geworden dat deelneemt
aan het gebeuren. Uiteraard mag dat
de pret niet drukken, maar het zal allicht
de authenticiteit enigszins hebben
aangetast.

Natuurlijk kennen we de paasvuren, die
ik net al even noemde. Het verbranden
van de winter enerzijds en het gunstig
stemmen van het voorjaar met rook en
as daarna anderzijds, zijn belangrijke
handelingen die meegekomen zijn naar
onze tijd en zelfs de kerk zijn ingedoken
als in bijvoorbeeld de paaskaars. Niet
ongebruikelijk was het in vroeger tijd
om met de as van het paasvuur de
gezichten zwart te maken en de as uit
te strooien over de akkers. Uiteraard
beiden bedoeld om vruchtbaarheid te
stimuleren.
Er is genoeg geschreven over eieren,
hazen en zelfs over lentegodin Ostara.
Wat ik eraan wil toevoegen is zeker wat
betreft Ostara, dat het goed te weten is dat
er wetenschappelijk op twee manieren
naar haar kan worden gekeken. Ofwel er
was bij onze voorouders een lentegodin
bekend met de naam Ostara, ofwel zou
het mogelijk zijn dat godin als het ware
een personificatie is geworden van de
lente-evening, ‘Ooster’.
Ooster, wat bij onze buren nog de meer
gangbare naam is voor Pasen; Easter
en Ostern, gaan etymologisch terug op
Eostre, de godin van de dageraad.

Van het vlöggelen, naar een andere
spiralende beweging; onze vriend
Farwerck legt een verband tussen het
voorjaar en trojaburgen, erg interessant.
Trojaburgen zijn labyrinten met een
specifieke vorm en toepassing. Om voor
trojaburg door te gaan, moet een labyrint
voldoen aan de volgende omschrijving;
‘een figuur waarbij men telkens bijna
een gehele cirkel doorloopt om dan,
omkerende, een iets kleinere cirkel
eveneens bijna geheel te doorlopen,
om daarna, telkens weder omkerende
en hetzelfde proces enige malen
herhalende, tenslotte het middelpunt te
bereiken.’

Wij kiezen er in ieder geval voor om de
lente-evening aan te duiden met Ooster,
waarin lieflijk ook de naam van deze
vermeende godin schuilgaat. Want
hoe dan ook, de lente is magisch en
prikkelt de zinnen. Alles staat op het punt
om, bijna orgastisch, uit zijn voegen te
springen om tot een ware uitbarsting van
geur en kleur te komen.
Bij ons uitte dat zich dit jaar tot een evenzo
lieflijke handelingen als de opkomende
zon bekijken op het voorouderlijke
eiland van Axnot en spelenderwijs elkaar
wat nat te hebben gespetterd op de

Eik-en-Blad #9 Heksen
32

ochtend van de 21e maart.

sporen tot heden’, F.E. Farwerck

Tijdens onze besloten Swesaz-viering
hadden we de ruimte om gezamenlijk
de ervaring van het bewegen in een
trojaburg te beleven en uiteraard waren
er ook de welbekende eieren!

•

Geraadpleegde bronnen:

‘Met de goastok door Twente en
Salland’, D.J. van der Ven

•

‘Nederlandse Volkskunde’,
Dr. Jos. Schrijnen

•

‘De Germaanse Oudheid’,
Prof. Dr. Jan de Vries

•

‘Altgermanischer
Religionsgeschichte’,
Prof. Dr, Jan de Vries

•

Noord-Europese Mysteriën en hun
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•

‘Nederlandse Volksgebruiken’,
H.C.A. Grolman

•

‘Onze seizoensfeesten’, J. Rasch

•

‘Ons Volk’, jaargang 1932

•

‘Wijze vrouwen en godinnen’,
Aat van Gilst

•

‘vlöggelen’, uit
‘Onze seizoensfeesten’, J. Rasch

•

‘trojaburg’,
uit
‘Noordeuropese
Mysterien…’, F.E. Farwerck

•

foto ‘voorjaar’, eigen foto 2021

Foto credits:

Song: Tobaira of the Waters
Tobaira of the Waters
She came to me last night
With dreams of misty mountains
I lost track of my sight
Tobaira, Tobaira
Can you hear my plea
Tobaira, Tobaira
Please return to me
Tobaira of the Waters
Was here again tonight
With eyes like hollow chambers
They lost track of the night
Tobaira, Tobaira
Can you hear my plea
Tobaira, Tobaira
Please return to me
Bridge:
Tobaira 4x
Tobaira of the waters
She came to me this night
And touched the broken silence
Embraced what’s lost inside
©Flora Meadow 2020
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Wat is een heks?

V

eel lezers en schrijvers van Eik en Blad noemen zichzelf een heks. Maar wat is dat nou? Aangezien
heks zo’n breed begrip is, besloot ik helemaal vooraan te beginnen. Ik opende een incognito venster
en googelde het woord: heks. Uiteraard stond Wikipedia bovenaan, met een uitleg dat in het Westerse
volksgeloof de nadruk ligt op het kwaadaardig handelen van de heks. Toen ik even verder scrolde was
hit nummer 5: “7 tekenen dat jij een heks bent”.
Door Mirren

Wanneer je ruim een jaar als
Groentje over hekserij schrijft,
voel je je zeker dat jij een heks
bent. Om deze egocentrische
reden besloot ik om de quiz te
doen. Ik bedoel, wat is er nou
mooier dan een perfecte score
te krijgen? Helaas; van de 7
tekenen scoorde ik er 3. Hoewel
dieren mij niet haten, geven zij toch de voorkeur
aan mijn vriend. Daarnaast was ik vroeger wel
altijd fan van onweer, maar extreem blij word ik er
ook niet van. En nee, ook bij de ‘je hebt helende
krachten’ scoorde ik geen punten.

Mijn vriendengroep kent mij al een geruime tijd als
een Groentje en ik besloot aan hen te vragen wat
een heks nou eigenlijk is.
Vriend 1: Ik definieer niet direct een Hex. In feite
is iedereen die zich met een vorm van magie
bezig houdt een Hex. Ook een christen doet
dat bijvoorbeeld met het bidden tot martelaren
en het zalven van gelovigen. Een Hex is daarom
voor mij iemand die zich voornamelijk via
natuurproducten en bezweringen bezig houdt
met een non-mainstream geloof en in henzelf.
Vriend 2: Hmmm, dat vind ik een lastige. Het is
voor mij voornamelijk een term die mensen voor
zichzelf gebruiken en als je die term voor jezelf
gebruikt, dan ben je er één. In het beginsel zou ik,
denk ik, zeggen dat een heks iemand is die hekserij
beoefent. In sommige gevallen gaat dit gepaard
met het aanbidden van en/of geloven in één of
meerdere god(in)en, maar niet altijd. Het is voor
mij ook sterk gelinkt aan een vorm van spiritualiteit
en paganisme. Voor
mijzelf gaat het dus
ook gepaard met het
geloof in een Godin
en een God, maar
dat hoeft niet voor
iedereen het geval te
zijn.

Op pagina 2 van Google werd ik doorverwezen
naar het boek van Susan Smit en naar Lunadea,
en
eveneens
kwamen
er
gerelateerde
zoekopdrachten van Roald Dahl en Harry Potter
voorbij. Daarentegen had ik nog steeds geen
duidelijk beeld van wat heksen nou eigenlijk zijn.
Mijn volgende zoekwoord ‘hekserij’ bracht al meer
teweeg. Ik werd voorzien van internetpagina’s die
informatie boden over de natuurreligie, over de
Gardneriaanse traditie en over Wicca. Daarnaast
kreeg ik ook een aanzienlijk aantal pagina’s met
informatie over de heksenvervolgingen. Wat mij
opviel is dat volgens de meeste sites heksen alleen
vrouwen zijn. Aangezien ik een stuk wil schrijven
over heksen in het algemeen en het buitensluiten
van circa 50% van de bevolkingsgroep mij nogal
gemeen lijkt, besloot ik mijn zoekveld wat te
vergroten.

Vriend 3: Iemand is voor mij een heks als hij/zij een
bepaald heidens geloof aanhangt, zoals Wicca
of Keltische hekserij. Het is voor mij vaak iemand
die in een god en godin gelooft en die er vaak
ook iets spiritueels mee doet.

Witch. De eerste drie pagina’s van mijn incognito
venster verwezen mij naar een animatieserie over
een groep meiden die allemaal een element
beheersen. Nee, helaas bood ook dit zoekwoord
mij niet het antwoord op de vraag ‘wat is een
heks?’. Daarentegen heb ik nu wel een nieuwe
videoverslaving.

Een stereotype heks is voor mij iemand die de
jaarfeesten viert, een altaar heeft en rituelen
uitvoert. Ik zie vaak iemand voor me die veel
wierook brandt en veel eerbied heeft voor de
natuur.

Nadat het internet wat teleurstellend bleek, koos
ik ervoor om de kennis dichter bij huis te zoeken.

Vriend 4: Ik zou iemand niet zo snel als een heks
zien, gezien het oude vooroordeel dat heksen
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gemeen zijn en duistere magie beoefenen. Nu
is dat concept minder geworden met dank aan
moderne films, boeken en ook geloven die naar
voren komen zoals paganisme, maar het wordt nog
relatief vaak als scheldwoord gebruikt. Daarom
verbind ik niet direct hun praktijken (waarzeggerij,
rituelen, etc.) aan het voor mij nog negatieve
woord ‘heks’. Dat soort praktijken vind ik namelijk
helemaal niet negatief en juist intrigerend. Mensen
die dat soort praktijken beoefenen of interessant
vinden zou ik eerder spiritueel (niet per se gelovig!)
noemen dan een heks of iets anders... misschien
niet altijd acceptabel voor sommigen, maar ik
vind dat wel het meest positieve woord dat erbij
past.

De zoektocht naar wat een heks is leverde mij
alleen de zin op: een heks wordt je niet, dat
ben je. Door mijn vrienden kreeg ik al een iets
duidelijker beeld. Helaas leverden beide bronnen
niet genoeg om mij duidelijk te maken wat ik kon
schrijven over heksen en wat een heks nou eigenlijk
is. Aangezien er duizenden mannen en vrouwen
worden geboren als heks, is het onmogelijk
om daar een éénduidig beeld van te vormen.
Iedereen kan een heks zijn. Dus, vertrouw op jezelf
en houd de regel aan: ‘voel jij je een heks? Dan
ben je een heks’.

Veel liefs,

Tot dusver heeft nog niemand het over bezemstelen
gehad; iets waar Wikipedia wel naar verwees. Wel
werd in mijn vriendengroep de Godin benoemd
en uiteraard het beoefenen van magie. Iedereen
die ik om een mening heb gevraagd heeft
ervaring met hekserij. De ene in een studie met
mythologie en levensbeschouwing en een ander
als diehard fan van alle fantasy boeken welke
ooit zijn uitgegeven. Maar helaas is ook deze
informatie niet genoeg om een compleet beeld
van een standaard heks te maken.

Mirren

Roel Nijland
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