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Van de redactie

W

elkom bij de tweede editie van 2021.

Voor je ligt, of staat op je scherm, een exemplaar van Eik-en-Blad dat helemaal
in het thema van de druïden staat. Nou ja, helemaal, de meeste bijdragen zijn
heel sterk geïnspireerd door het druïden thema.
Wat mooi eigenlijk dat de druïden bekend stonden om o.a. de kennis die zij
middels verhalen en gedichten overdroegen. Wat past het werk van al onze
vrijwillige schrijvers en tekenaars daar dan eigenlijk mooi bij. Ieder wil een steentje
bijdragen aan het overbrengen van kennis en ervaring.
Ook als redactie is het voor ons een waar genot om te lezen en te zien waar
ieder mee komt. Om te lezen waar ieder raakvlakken vindt, maar ook waar de
beeldvorming misschien juist een beetje verschilt ten opzichte van elkaar. Dat
maakt het hele diverse heidense pad natuurlijk ook zo boeiend en interessant.
Ieder loopt zijn eigen pad, neemt misschien een paar leidraden aan of kiest er
voor om een aantal anderen te laten liggen. En in goed respect kunnen we
daar heerlijk met elkaar over van gedachten wisselen. Eik-en-Blad is daar graag
een broedplaats voor!
Het komende nummer zal in het thema van de oude Scandinavische cultuur
staan. Heel plat gezegd, de Vikingen komen er aan!!!
En we zijn ook al druk bezig met nog verder vooruit te kijken en te bedenken
waar we ons qua thema’s in 2022 op kunnen storten. Lees en schrijf jij mee?
Ps. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste schrijvers en illustratoren! Stuur een
berichtje aan ons op redactie@eik-en-blad.nl. Ook als je nog helemaal geen
schrijfervaring hebt, wij helpen wel!
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Druïden: Klassieke bronnen als inspiratie voor
de 21 eeuw

O

ver de druïden hebben we niet erg veel historische bronnen, en de bronnen de
we hebben zijn vrijwel allemaal indirect. Dit vergroot het mysterie rondom de druïden
alleen maar. Wie waren zij en wat was hun betekenis voor de Keltische samenleving?
Er zijn twee voorname bronnen voor de druïden in de Oudheid: de klassieke schrijvers
en archeologische vondsten. Ook in de Middeleeuwen wordt er nog over druïden
geschreven in een mythologische en soms semi-historische setting.
Als je je in deze bronnen verdiept, kun je daar nog behoorlijk wat uit halen en er zijn
dan ook al boeken vol geschreven. Zoveel ruimte heb ik niet tot mijn beschikking, en
ik beperk mij daarom tot klassieke bronnen, omdat daarin enkele teksten te vinden
zijn die precies passen bij dit artikel.

Wat ik aan de lezer wil meegeven is hoe oude bronnen kunnen worden gebruikt voor
een moderne manier van heidendom, hekserij, en in dit geval: druïdisme. Ik beschrijf
hieronder enkele ideeën en rituelen die in de klassieke bronnen worden beschreven
en geef aan het eind steeds overwegingen mee die je mogelijk inzichten geven voor
je eigen heidense pad.
Tekst en afbeeldingen: Yvonne Vetjens

Klassieke bronnen

geweest. Zijn werk is alleen nog maar
bekend via latere werken waarin zijn
woorden zijn overgenomen, zoals dat
van Julius Caesar, de Griek Strabo en de
Siciliaan Diodorus Siculus.

Deze klassieke bronnen geven een beeld
van de rol die druïden in de Keltische (met
name Gallische (=grofweg Frankrijk))
samenleving hadden. Uiteraard moeten
we deze bronnen vaak met een korrel
zout nemen. De klassieken waren lang
niet altijd objectief over de Kelten, die zij
als barbaren zagen – zij schreven dus van
buitenaf en kunnen niet als eerstehands
bron gezien worden. Ook zijn veel
teksten geen directe observaties, maar
tweedehands overnames van oudere
werken. Deze klassieke bronnen zijn
daarom hooguit secundaire bronnen,
waarvan we nooit helemaal zeker zullen
weten of ze altijd de waarheid vertellen
(tenzij ze op een of andere manier
bevestigd kunnen worden). Als je echter
de context van de bronnen begrijpt,
kun je er echter nog steeds waardevolle
informatie uithalen.

Volgens Poseidonius (en andere klassieke
bronnen) waren de druïden filosofen en
religieuze geleerden die in zeer hoog
aanzien stonden bij de Galliërs (andere
klassieke bronnen hebben het over
de meer algemene naam ‘Kelten’).
Offerritueel
zouden
altijd
moeten
plaatsvinden in hun aanwezigheid.
Filosofen spreken namelijk de taal van de
goden en weten de juiste offergaven te
doen. Daarom moest volgens Poseidonius
via de bemiddeling van deze mannen
de zegening van de goden gezocht
worden. In deze woorden is ook het
priesterschap te herkennen.
Druïden behandelden ook disputen,
zowel privaat als publiek, inclusief
het deel wat wij nu strafrecht zouden
noemen.
Zij
deden
bijvoorbeeld
uitspraak in moordzaken en kwesties
rondom erfenissen. Als men zich niet aan
de uitspraak van de druïde hield, kon dat
betekenen dat men uitgesloten werd
van de offerrituelen – klaarblijkelijk een

Poseidonius: de druïde
als filosoof, priester,
bemiddelaar en rechter

De Griekse stoïsche filosoof Poseidonius
(ca. 135-51 v.C.) is een belangrijke bron
voor onze kennis over druïden. Hij reisde
veel en het is bekend dat hij in Gallië is
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Als een druïde overleed, moest er een
opvolger komen (dit impliceert dat
iemand een druïde was tot aan zijn
dood). Volgens Poseidonius waren
er velen die druïde wilden worden,
vanwege de voordelen en het hoge
aanzien. Een opvolger werd meestal
gekozen, maar soms werd er ook om
deze eer gevochten.

straf in die tijd.
De Keltische stammen gehoorzaamden
de druïden niet alleen in vredestijd maar
ook in oorlogstijd. Net als bij offerrituelen
voor de goden, lijken de druïden als
bemiddelaars
tussen
rivaliserende
stammen te hebben opgetreden. Als
twee stammen elkaar naderden, kon
een druïde naar voren treden en een
eventuele slag voorkomen; beide
stammen luisterden ongeacht bij welke
stam de druïde hoorde. Zoals Poseidonius
het mooi verwoordde: “Ares heeft ontzag
voor de Muzen.”

Overweging:
Kan
iedereen
zich
tegenwoordig druïde noemen, of
moet je daar wel iets voor weten en/of
kunnen? Is het ook nu nog nodig dat je
een jarenlange studie ondergaat voor
je je druïde kunt of mag noemen? Wat
moet je eigenlijk weten en/of kunnen (zijn
dat de vaardigheden die in de alinea
hiervoor zijn beschreven, of (ook) andere
zaken)? Wie bepaalt of bepalen eigenlijk
wie zich druïde noemt? Is er een inwijding
nodig om jezelf druïde te kunnen noemen
en zo ja, hoe ziet die inwijding er dan uit?

Overweging: Hoe kunnen hedendaagse
druïden bovenstaande rollen vervullen?
Veel
hedendaagse
druïden
zijn
particuliere individuen, voor wie het
druïdisme een persoonlijke beleving is.
Maar druïde kan ook een werkelijk beroep
zijn: vanuit de Oudheid gezien kan een
druïde een priester zijn, een filosoof, een
bemiddelaar en/of een rechter. Zie jij een
dergelijke rol voor jezelf weggelegd? Zie
je die rol als kleinschalig; alleen voor jou
en je naasten? Of is er misschien ook een
maatschappelijke rol die hedendaagse
druïden kunnen opeisen?

Plinius: magische planten en
eieren
Plinius diende in de eerste eeuw n.C.
als militair onder de keizers Nero en
Vespasianus. Hij reisde en studeerde veel
en schreef alle hem bekende feiten op in
zijn encyclopedie Naturalis Historia. Over
de druïden vermeldt Plinius meerdere
interessante zaken.

Poseidonius: studeren voor
druïde
Als we de tekst van Julius Caesar, die
Poseidonius
parafraseerde,
mogen
geloven, stonden de druïden aan
de top van de sterk hiërarchische
Keltische
samenleving.
Druïden
hadden zoals hierboven al blijkt veel
verantwoordelijkheden, maar ze hadden
ook enkele belangrijke privileges. Zo
hoefden druïden niet mee te vechten
tijdens oorlogen. Druïde werd je dan ook
niet zomaar.

Het beroemde ritueel dat de druïden

De studie voor druïde kon tot wel twintig
jaar duren. Men leerde vele teksten uit
het hoofd. Het was om twee redenen
niet toegestaan om deze teksten op
te schrijven: men wilde niet dat deze
teksten aan de massa onthuld zouden
worden en ze trainden op deze manier
hun geheugen. Naast de teksten en de
kennis voor de in de vorige paragraaf
genoemde vaardigheden bestudeerden
de druïden ook de natuurlijke wereld,
waaronder de sterrenhemel.
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druïden in hun mantel moesten opvangen
voordat het de grond raakte. Dit kon
alleen maar gedurende een bepaalde
maanfase (niet gespecificeerd) gedaan
worden. Een echte anguinum was te
herkennen doordat deze altijd tegen
de stroom in drijft. Plinius omschreef het
voorwerp als klein, rond en appelvormig
met een oppervlak als de arm van een
octopus. De druïden gebruiken de steen
tijdens rechtszaken en audiënties van
koningen.
Overwegingen: Plinius schrijft op een
skeptische wijze over bovenstaande
rituelen. Geloof jij in de krachten die in
deze paragraaf zijn beschreven? Wat
is het belang van magie binnen het
druïdisme? Houd je je bezig met magie?
Zo ja, houd je je dan bezig met rituele
magie, houd je het liever simpel, of zoek je
een balans tussen deze twee manieren?

aan de maretak wijdden kennen we
dankzij Plinius. De Galliërs zouden zowel
de maretak als de eik in hoog aanzien
houden. Volgens Plinius zou zelfs het
woord “druïde” van het Griekse woord
voor “eik” (drus) afkomstig zijn. Druïden
hielden bij voorkeur hun rituelen in bossen
waar eiken groeiden, en de zeldzame
combinatie van maretak die op eik groeit
was heilig voor hun. De druïden sneden
de maretak van de eik op de zesde dag
van de maancyclus omdat de maan dan
wassende is. Ze hielden offers en heilige
feestmalen onder de eiken: eerst bracht
men twee stieren naar voren, een in wit
geklede priester klom dan in de eik en
sneed de maretak af met een gouden
sikkel waarbij de plant op een wit kleed
viel en daarna werden de stieren geofferd
terwijl men tot de goden bad. Een drank
van de maretak zou onvruchtbaar vee
weer vruchtbaar maken en als medicijn
tegen alle soorten gif dienen. De Keltisch
naam kon dan ook volgens Plinius als
“allesgenezend” worden vertaald. Ook
andere planten, zoals selago en samolus
(van beide namen is niet zeker om welke
planten het gaat) werden op een rituele
manier geplukt.

Conclusie – rituelen voor de
21 eeuw
Er zijn vele andere bronnen die ik wegens
plaatsgebrek niet heb aangehaald. Er
zijn tientallen klassieke bronnen over de
druïden, de een uitgebreider dan de
ander, de een betrouwbaarder dan de
ander. Er zijn vele middeleeuwse insulaire
bronnen die ik niet heb genoemd. Ik denk
dat ik in bovenstaande tekst een goede
introductie heb gegeven en in ieder
geval de belangrijkste elementen heb
besproken. Als je meer wilt weten, raad
ik je absoluut aan om ook de andere
bronnen op te zoeken! Een begin voor
de liefhebber:

Plinius beschrijft ook hoe in de
zomermaanden vele slangen zich
verzamelden in een bal die bij elkaar
werd gehouden door speeksel en ander
lichaamsvocht. Volgens de druïden
produceerden deze slangen een object
dat op een ei lijkt, genaamd anguinum,
dat ze in de lucht gooiden en dat de
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•

Barry Cunliffe (2010) Druids, een kort
overzicht. Milinda Uitgevers.

•

Miranda J. Green (2002) Ontdek de
Wereld van de Druïden. Uitgeverij
Atrium.

•

Ronald Hutton (2007) The Druids.
Bloomsbury.

Afbeelding: Rowan Hogervorst
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Gedicht: Zomerdag

Groen gras –

De lucht is blij,
Het water koel Ver weg en toch zo dichtbij.
Zonnetje op de rug,
Libelle in de lucht,
Vlinder op mijn hoofd Vis in het water.
Vlei ik mij neder In fluweelzachte ontvangst,
Ademen we in extase O, betoverende hemelse
zomerdag!
Milka van der Heide
Eik-en-Blad #10 Druïden
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Afbeelding: Yvette Ruiter
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Faeries

D

e druïden waar dit nummer van Eik-en-Blad over gaat waren een belangrijk
onderdeel van de Keltische stammen die in een bepaalde periode in Europa leefden.
Omdat de Kelten zelf niet schreven is er geen directe getuigenis van hun geloof
en gewoontes overgebleven. Alle geschreven materiaal is, of door tijdgenoten uit
de tweede hand, of pas veel later opgetekend. Toch maakt dat het materiaal niet
onbelangrijk, zeker niet als het gecombineerd kan worden met archeologische
vondsten.
Tekst en afbeeldingen: Jacqueline Kok

Geschreven materiaal

hun gedachtegoed terug te vinden.

Veel van het geschreven materiaal gaat
over de bijzondere daden van mensen
en goden. Het zijn heldenverhalen en
mythologische verhalen waarin niet
altijd meer duidelijk is wie goden en wie
mensen zijn.

Faeries

Deze gebruiken en legendes gaan heel
vaak over wezens die geen mensen
zijn, maar ook geen goden. De Engelse
verzamelterm term voor deze wezens
is faeries (fairies) of fey (fay of fae), de
spelling kan variëren. Wij vertalen dat
met elven, maar dat zijn dan niet alleen
de typische elven zoals die in moderne
sprookjesboeken staan. Integendeel,
het is een bonte verzameling van
aardmannetjes, dwergen, watergeesten
en meer.

Belangrijke geschreven bronnen voor de
Keltische mythologie zijn:
•

Ierse mythologie: de Ulster cyclus, de
Finn cyclus, de Mythologische cyclus
en de Historische cyclus.

•

Brits/Welshe
mythologie:
Mabinogion, boek van Taliesin

de

Het woord faeries komt van fair folk,
goede mensen, hoewel zeker niet alle
faeries goed waren.

Van de Gallische mythologie is alleen via
Romeinse auteurs iets overgebleven.

Ik zal hier de term faeries gebruiken
als
verzamelnaam
voor
deze
wonderbaarlijke wezens.

Ook de koning Arthur verhalen stammen
oorspronkelijk uit de Keltische periode en
geven een beeld over de (denk)wereld
van de Kelten.

Sommige van deze faeries
door heel Europa (en daar
bijvoorbeeld het wisselkind
dwergen. Anderen zijn typisch
Kelten.

Al deze verhalen vertellen over de daden
van helden en goden die in de tijd van
de oude Kelten leefden. Er tussen door
vinden we informatie over de faeries.

vind je
buiten),
en de
voor de

Oorsprong

Gebruiken en legendes

Naast deze geschriften zijn veel
gebruiken blijven voortleven in de orale
traditie en culturele gebruiken. Juist in
de gebruiken en legendes vind je veel
aanwijzingen over hoe mensen dachten,
wat ze belangrijk vonden, waar ze bang
voor waren en wat ze graag wilden.
En hoewel ook dit vaak gekleurd is
door de tand des tijds, is hier zeker nog
belangrijke informatie over de Kelten en

Volgens de legenden stammen de
faeries af van de mensen die voor de
Kelten naar Groot Brittannië kwamen, de
Tuatha Dé Danann. Na oorlogen tussen
de Kelten en de Tuatha Dé Danann
trokken de laatsten zich terug in de sidhe.
Sidhe betekent heuvels in het Oud-Iers.
De term wordt vaak gebruikt voor zowel
de woonplaats, de heuvels, als voor de
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bewoners, de faeries.

mee. Zo was het de gewoonte om voor
bijvoorbeeld de pooka, een groot zwart
paard, iets van de oogst af te staan zodat
het je niet lastig viel. Dit kan beschouwd
worden als een vorm van offeren aan de
goden of natuurgeesten. Maar ook als
offeren aan de voorouders, omdat de
verhalen waaruit de faeries komen, vaak
gaan over de helden van het verleden;
de voorouders.

Via de sidhe kwam je in een
bovennatuurlijke wereld, The Otherworld,
de Andere Wereld. Er waren poorten in
bijzondere heuvels of dolmen. Bijzonder
was dat je niet dood hoefde te gaan om
naar deze andere wereld te gaan, het
is geen dodenrijk. Dat is bij veel andere
mythologische werelden wel het geval.

Kelten

Ondeugend

Voor de Kelten waren de faeries bijzonder
omdat ze over gaven beschikten die men
zelf niet had, zoals spreken met de doden.
Zij waren verbonden met de helden en
goden en zij hadden er waarschijnlijk
een redelijk goede verstandhouding

Het opvallendste aan faeries in de
Keltische mythologie is dat ze vrijwel altijd
ondeugend zijn en soms ook bedriegers.
Maar vaker nog lijkt het er op dat ze vooral
gebruik maken van de hebberigheid of
domheid van mensen. Er zijn echter ook
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een paar echt kwaadaardige, zoals de
kelpie. En er zijn ook heel behulpzame,
die je graag te vriend wilt houden, zoals
de brownie.

aanpassen aan de omstandigheden en
aan hun plan. Een aantal van de meer
kwaadwillenden veranderen zich in
mooie mannen of vrouwen, of soms in
dieren, om mensen in hun val te laten
lopen. Dit zie je bijvoorbeeld bij een
aantal waterfaeries zoals kelpies.

Met name rond Beltane en Samhain is hun
aanwezigheid merkbaar en in de oude
volksgebruiken is het dan de gewoonte
om zo veel mogelijk binnen te blijven.

Kwaadaardig

In de loop van de eeuwen werd door
het verdwijnen van de oude goden en
natuurreligie de rol van de faeries anders.
De meeste verhalen die zijn overgeleverd
stammen uit deze latere tijden. De

Gedaanteveranderingen

Een belangrijk kenmerk van veel faeries is
dat ze van gedaante kunnen veranderen.
Hierdoor kunnen ze hun gestalte
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faeries worden dan ook vervelender en
kwaadaardiger.

bloed op.

Een mooi voorbeeld hiervan is de
banshee. Oorspronkelijk betekent het
woord elf-vrouw (bean sidhe). In de Ierse
gebruiken zong een vrouw treurliederen
bij een begrafenis. Deze twee zaken zijn
samengevoegd tot een vampierachtige
verschijning, de banshee, wiens zang,
later ijselijke kreet, een dood aankondigde
of zelfs veroorzaakte. Zij lokte met haar
schoonheid jonge mannen en zoog hun

Tegenwoordig zijn veel van de faeries
terug te vinden in verhalen en films.
Bijvoorbeeld in Lord of the Rings, The Dark
Chrystal en Spiderwick. De faeries blijven
mensen van alle leeftijden en in alle tijden
aanspreken.

Hedendaags
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Afbeelding: Susanne Bot-Boer
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Ogham

oen ik als heksje begon met het ontdekken van het heidense pad, was de ogham
een van de eerste magische systemen waar ik door werd betoverd. De tekens van dit
vroegmiddeleeuwse Ierse alfabet worden vooral gebruikt voor divinatie. Ook worden
ze gelinkt aan de zogenaamde Keltische boomkalender – iedere letter staat voor een
boom en die boom is weer gekoppeld aan een bepaalde periode van het jaar. Bij
dit artikel zie je een tekening waarin de letters van het alfabet op een rijtje zijn gezet.
Verdere uitleg volgt hieronder.
Tekst en afbeeldingen: Yvonne Vetjens

Geschiedenis, betekenis en
enkele technische details

is waarschijnlijk wel het Book of Ballymote.
Uit sommige oude Ierse verhalen blijkt dat
men magische krachten aan de ogham
toeschreef. Een voorbeeld: in het ‘Book of
Leinster’, in het verhaal over de Ierse held
Cú Chulainn heeft een ogham-schrift op
een ijzeren ring, rondom een steen in een
weiland, de macht om een gewapende
persoon die het weiland betreedt, te
dwingen tot een tweegevecht.

De ogham werd waarschijnlijk ontwikkeld
toen via de klassieke wereld het schrift
in Noord-Europa werd geïntroduceerd.
De vroegste geschriften, voornamelijk
op stenen op de Britse eilanden, zijn
spaarzaam en moeilijk te interpreteren.
Tijdens de latere Middeleeuwen werd
door Ierse monniken het een en ander
opgetekend in hun manuscripten.
De essentie van de ogham bestaat uit
korte lijnen die langs een lange lijn zijn
geplaatst - als een stam met takken.

De mythe van de Keltische
boomkalender

De letters staan in de volgende volgorde:

Voordat we doorgaan wil ik iets zeggen
over de boomkalender. Zoals ik al zei
stamt het idee van een boomalfabet
voor zover bekend uit de Middeleeuwen,
waar de monniken het gebruikte als
een geheugensteun. Er zijn ook andere
ogham-alfabetten bekend; zoals een
kleuren-alfabet. De kleuren van de letters
in mijn tekenen corresponderen met dat
alfabet.

B L F S N H D T C Q M G nG St R A O
U E I EA Oi Ui iO AE

Dat zijn 25 letters, waarvan de laatste vijf
letters in een latere tijd zijn toegevoegd.
Zoals je ziet in mijn tekening, houd ik me
bij de eerste, ‘originele’ twintig letters.

Dat is echter nog niet het hele verhaal.
Tegenwoordig is ook de Keltische
boomkalender erg populair. Deze
wordt meestal gebruikt als een soort
geboortehoroscoop. Waar komt dit
vandaan? De oorsprong hiervan ligt in
de klassieker The White Goddess van
Robert Graves. In dit boek uit 1948,
dat erg belangrijk is geweest voor de
ontwikkeling van wicca en paganism,
beschrijft Robert Graves zijn idee van een
kalender gebaseerd op de ogham. Bij
iedere letter hoort een periode van het
jaar en een bepaalde betekenis. Het is
belangrijk om te weten dat The White

De alleroudste ogham-teksten op oude
stenen waren vaak niet meer dan
woorden of korte zinnen. Ze lijken vaak
clan-namen en eigendommen weer te
geven. De ogham in de manuscripten
lijkt vooral als een leermiddel te zijn
gebruikt. Hier komt ook het Keltische
bomenalfabet vandaan: ieder letter
werd aan een boom gelinkt. Mogelijk was
dit een middel om de letters makkelijk
te leren, niet zoals onze aap-noot-mies.
In nog oudere geschriften komen we
andere lijsten met betekenissen van de
ogham-letters tegen. De bekendste bron
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Goddess niet als een historisch boek
bedoeld is, maar meer als een poëtische
zoektocht van de schrijver (hij verwisselt
hier en daar ook wat letters van plaats).
Hoewel het boomalfabet dus helemaal
niet zo oud is, werkt het voor veel mensen
– dus waarom zou je het niet gebruiken?

voorhoede van krijgers want daarvan zijn
hun schilden gemaakt.

Saille
Letterlijke betekenis: wilg
Letter: S

Lijst met letters

Nu begint de lijst met letters. Ik noem
voor iedere letter de letterlijke betekenis,
de corresponderende boom en geef
daarna een (zeer) losse Nederlandse
vertaling voor de betekenissen uit
het Book of Ballymote. Deze kun je
gebruiken voor meditaties en divinatie.
Sommige betekenissen die worden
gegeven in deze lijst hebben niet veel
verbeeldingskracht en ik raad je aan om
vooral op zoek te gaan naar meer oude
lijsten met betekenissen.

Boom: wilg
Book of Ballymote: dit is de kleur van een
levenloze, het heeft geen kleur, vanwege
de gelijkenis van de kleur met iemand die
dood is.

Nion
Letterlijke betekenis:
van een tak, loft
Letter: N

Beithe

Boom: es

Letterlijke betekenis: berk, wezen

Book of Ballymote: Nion, es, Nion is een
controle van de vrede, want van deze
boom worden de speerschachten
gemaakt waarmee de vrede wordt
verbroken.

Letter: B
Boom: berk
Book of Ballymote: Beithe is genoemd
naar de berk vanwege de gelijkenis met
de stam van die boom. De berk met
mooi haar en vergane stam.

Huath
Letterlijke
angst

Luis

Book of Ballymote: Huath is een
ontmoeting van honden, of deze boom
is formidabel vanwege zijn doorns.

Boom: lijsterbes
Book of Ballymote: Luis is genaamd naar
caertheand, want dit is de oude naam
voor lijsterbes. [Een genot] voor het oog
is de lijsterbes, vanwege de schoonheid
van zijn bessen.

Duir
Letterlijke betekenis: eik
Letter: D

Fearn

Boom: eik

Letterlijke betekenis: els

Book of Ballymote: Duir, eik, die hoger is
dan bossen/bosjes.

Letter: F
Boom: els
Ballymote:

gruwel,

Boom: meidoorn

Letter: L

of

betekenis:

Letter: (stille) H

Letterlijke betekenis: vlam, kruid

Book

splitsing

Fearn,

els,

de
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Book of Ballymote: Gort, ofwel klimop, is
groener dan weilanden.

Tinne

nGetal

Letterlijke betekenis: metalen
staaf [zoals een goudstaaf – Yvonne]

Letterlijke betekenis: doden

Letter: T

Letter: nG

Boom: hulst

Boom: brem

Book of ballymote: Tinne is een derde
van het wiel, want hulst is een van de drie
houtsoorten van een wagenwiel.

Book of Ballymote: Getal, brem of varen,
is de kracht van een arts.

Coll

Straiph,

Letterlijke betekenis: hazelaar

Letterlijke betekenis: sulfur

Letter: C

Letter: St

Boom: hazelaar

Boom: sleedoorn

Book of Ballymote: Coll, dat is de boom
waarvan iedereen de noten eet.

Book of Ballymote: Straiph is sleedoorn,
de heg van een waterstroom.

Quert

Ruis

Letterlijke betekenis: bos(je)

Letterlijke vertaling: rood

Letter: Q

Letter: R

Boom: appelboom

Boom: vlier

Book of Ballymote: Quert is een
appelboom, schuilplaats voor een wilde
hinde.

Book of Ballymote: Ruis is vlier, de
roodheid van schaamte.

Ailm

Muin

Letterlijke betekenis: pijnboom
(?)

Letterlijke betekenis: niet zeker –
nek, truc of liefde/achting

Letter: A

Letter: M

Boom: spar of pijnboom

Boom: wijnstok

Book of Ballymote: Ailm, een spar of
pijnboom.

Book of Ballymote: Muin, de wijnstok, is de
allerhoogste schoonheid, omdat het de
lucht in groeit.

Onn

Gort

Letterlijke betekenis: es

Letterlijke betekenis: veld (als in:
tuin)

Letter: O
Boom: gaspeldoorn

Letter: G

Book of Ballymote: Onn is de gaspeldoorn.

Boom: klimop
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Idhad

Ur

Letterlijke betekenis: taxus (?)

Letterlijke betekenis: aarde, klei,
aardbodem

Letter: I

Letter: U

Boom: taxus

Boom: heide

Book of Ballymote: taxus.

Book of Ballymote: Ur is de heide.

Edhad
Letterlijke
bekend

betekenis:

niet

Letter: E
Tree:esp
Book of Ballymote: verschrikkelijk verdriet,
de esp is een boom die op de proef stelt.

Steen met Ogham inscriptie op de zijkant
Bron: https://www.flickr.com/photos/wordridden
Creative Commons Licentie 2.0 Attribution
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Mijn ervaringen op het Druïde pad

L

ieve allemaal, daar zit ik dan, te bedenken hoe ik een stuk kan schrijven over het
Druïdisme in mijn leven. Zo leuk! Maar vraag vijf druïden dezelfde vraag en je krijgt vijf
verschillende antwoorden. Dat vind ik zo mooi aan het Druïde zijn, we zijn allemaal
anders en vullen het allemaal op een andere, onze eigen, manier in. Ook al zijn er altijd
gemeenschappelijke noemers, zoals het worden geïnspireerd door de Natuur, ook wel
de Awen genoemd, en het vieren van de feesten van het Jaarwiel.
Tekst en afbeeldingen: Elke Hannenberg

met niemand. Dan was je zweverig en
kreeg je te horen: doe maar normaal,
dan doe je al gek genoeg. Ik heb mijn
gedachten en gevoelens daarom altijd
goed verborgen gehouden.

Aangezien er genoeg boeken zijn
geschreven over het Druïdisme, ga ik dat
niet doen. Wat ik wel doe? Ik neem jullie
mee op een reis, mijn reis naar hoe ik in
aanraking kwam met het Druïdisme, mijn
ervaringen op het Druïde Pad en hoe dit
pad nu in mijn leven is geïntegreerd.

Tijdens mijn studie Rechten kom ik
in aanraking met het Avalonische
gedachtegoed. En mijn wereld staat op
zijn kop. Mijn fundering ligt in het Oud
Egyptische, dat is vertrouwd en dat ken
ik. Daar haal ik mijn inspiratie en mijn
kracht vandaan. En dan vind je binnen
het Avalonische gedachtegoed ineens
hetzelfde. Ik heb daar best wel even door
in twijfel gestaan. Gelukkig vult het een
en het ander elkaar goed aan en heb ik
beide geïntegreerd in mijn leven.
Na mijn studie komt de zoektocht naar
werk. Ik hoor het mijn rector magnificus
nog zeggen: “Ouders, vreest niet, het
kan zomaar drie jaar duren voor uw zoon
of dochter een baan in de lijn van zijn of
haar studie heeft gevonden.”. Had die
beste man dat maar niet gezegd, want
het heeft inderdaad 3 jaar geduurd voor
ik als jurist aan de slag kan. In die tijd is mijn
spirituele zelf volledig ondergesneeuwd
geraakt door eerst sollicitatiestress en
daarna carrière stress. Het groeten van
bomen, mijn auto en het bedanken van
mijn computer deed ik nog wel, maar
dat was het dan ook.

Boodschap
van
het
Koolmeesje
~ Elke )O( De Elzenboom /|\ ©

Zoektocht

Van kleins af aan ben ik al gefascineerd
door de Maan en gek op de Zon. Ik praat
met alles
en iedereen en voel me verbonden
met dieren en bomen. Maar toen ik
opgroeide, bestonden Druïden alleen
in Asterix en Obelix of het verhaal van
Koning Arthur. Ze hebben me wel altijd
aangetrokken, die mystieke figuren
met hun kennis over kruiden en magie.
Maar praten over magie, spiritualiteit,
Heksen en Druïden, dat kon ik eigenlijk

En dan, in 2012, overleed mijn vader.
En die lieve beste man heeft ervoor
gezorgd dat ik weer op mijn Pad terecht
ben gekomen. Ik koop voor het eerst
sinds jaren een orakelset en haast als
vanzelf komen er berichten op mijn pad
over Hekserij. Ik volg en bestudeer de
Traditionele Hekserij, maar toch mis ik iets
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zelf ook mee. Maar helaas, ik zal er toch
doorheen moeten. Bij de vraag: “Wat
wil de Dichter in jou vertellen?”, bedenk
ik me dat voor ik verder wil met mijn
Bardenjaar, ik eerst weer in contact wil
zijn met mijn gevoel.

essentieels, iets wat ik niet zo 1, 2, 3 onder
woorden kan brengen. Op een avond
spreek ik de magische woorden uit:
“Maar ik voel me verbonden met alles
en iedereen om me heen!”. En vanaf dat
moment verschijnt OBOD, The Order of
Bards, Ovates and Druids, op mijn tijdlijn
en verandert mijn leven 100%.

En wow, dat heeft heel wat teweeg
gebracht. Mijn leven is totaal op zijn
kop gezet. Ik ben erachter gekomen
dat het leven wat ik leid wat werk en
carrière betreft mij niet gelukkig maakt,
dat al die petten die ik draag mijn
draagkracht ver overstijgen en dat ik het
liefste zelfstandige wil zijn in een totaal
andere richting dan het juridische. Ook
vriendschappen blijken anders dan
gedacht. Er volgt een heftige periode op
zowel privé, werk- als persoonlijk vlak en
die periode zorgt ervoor dat ik uiteindelijk
volledig uitval met als oorzaak totale
burn out~depressie~overspannenheid.
Inmiddels ben ik herstellende en heb
ik begrepen dat veel OBOD-ies een
dergelijke fase doormaken tijdens de
opleiding en ik heb deze fase meteen
al aan het begin. En ook al is het pittig,
het is het beste dat me heeft kunnen
overkomen.

En dan ben je ineens Bard

Nadat ik steeds OBOD berichten op mijn
tijdlijn van Facebook zie verschijnen en
de berichten ben gaan lezen, wordt
mijn interesse alsmaar groter. Binnen
die berichten vind ik wat ik steeds heb
gemist. Ik zoek de website op en wat
blijkt, ik kan zelfs een opleiding volgen.
Met veel plezier meld ik me aan en start ik
met de opleiding van OBOD die bestaat
uit een: Bardenjaar, Ovatenjaar en een
Druïdejaar. Dat was in 2018. En toen
gebeurde het.
Het Bardenjaar gaat over luisteren naar je
gevoel, je innerlijke stem en de inspiratie
vanuit de Natuur die tot je komt. Er is
alleen 1 probleem, ik sta niet in contact
met mijn gevoel. Dat heb ik jaren geleden
om moverende redenen uitgeschakeld.
Maar, daardoor kan ik totaal niet landen
in mijn Bard-zijn. Ik baal ervan dat ik juist
met de Bard in mij moet beginnen en
niet met het Ovatenjaar. Daar heb ik
veel meer mee. Divineren doe ik al sinds
mijn 25e, andere stromingen hebben me
altijd geïnteresseerd en het zelfhelend
vermogen van het lichaam, daar werk ik

The Awen Alone
Na die ene vraag die zoveel in gang
heeft gezet, heeft het een behoorlijke
tijd geduurd, voor ik weer verder ben
gegaan met mijn Bardengraad. In de
tussentijd heb ik veel gelezen over het
weer in contact komen met je gevoel en
het Druïdisme. Daarbij heeft 1 boekje mij
heel veel geholpen, The Awen Alone van
Joanne van der Hoeven. In dat dunne
boekje heb ik handvatten gevonden
om, ondanks dat mijn Bardengraad even
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Signalen van Moeder Aarde

stil ligt, toch verder te kunnen gaan in
Het Voetspoor van de Druïde. Zij heeft
me praktische tips gegeven hoe ik het
Druïdisme in mijn leven kan integreren.
Een van de meest waardevolle tips is
toch wel om buiten de Bomen te groeten,
de Planten, Kruiden, Bloemen, Dieren,
Vogels en de Elementen. Iedere keer dat
ik voor de eerste keer buiten kom, groet ik
op die manier en ik heb daar de Engelen
en Aartsengelen, Goden en Godinnen,
Draken en mijn Gidsen en Spirit Team aan
toegevoegd.

Om terug bij mijn gevoel te komen, ben
ik de naar de Signalen van de Natuur
gaan luisteren. Wanneer een Ekster voor
me ging zitten, dan zocht ik de betekenis
van het Krachtdier Ekster op. Wanneer
ik puzzelstukjes vond, ging ik nadenken
over welke puzzelstukjes in mijn leven
ontbreken of welke puzzelstukjes juist
in elkaar vallen. Vond ik een veer, dan
zocht ik de betekenis van die veer op.
En trok juist een bepaalde Boom mijn
aandacht, dan, je raadt het al, zocht ik
de betekenis van de Boom op. Zo ben ik
mij gaan verdiepen in de Bomenleer, ook
wel de Ogham genoemd, de Kruidenleer
en de Krachtdieren, de Seizoenen en
het Jaarwiel en ben ik me opnieuw
gaan verbinden met de Maanfasen.
Sinds ik dat ben gaan doen, is geen een
wandeling meer dezelfde. En geloof me,
alle handvatten en richtingaanwijzers
om je verder op weg te helpen op je
Levenspad, die kun je vinden zodra je
naar buiten gaat. Ik blijf me verbazen
over de coachkracht van Moeder Aarde,
het Universum, de Maan, de Seizoenen
en de Elementen.

En op de een of andere manier heeft dat
iets moois op gang gebracht. Ook al loop
ik het Pad alleen, het voelt allesbehalve
alleen. Doordat ik me afstem op mijn
omgeving, bemerk ik veranderingen
in de energie en de Natuur om me
heen en krijg ik boodschappen door.
Het allerleukste vind ik dat ik ook word
begroet. En wanneer ik in mezelf aan
het denken ben over een vraag die me
bezig houdt, dan krijg ik antwoorden
van de Bomen, de Elementen of een
Kruid waar ik toevallig langs loop. Ik
voel me gezegend en dankbaar voor
deze magische verbinding met alles en
iedereen om me heen. Het voelt voor mij
als thuiskomen in zowel mijn Binnen- als
mijn Buitenwereld, omdat ik dat als kind
tot mijn 15e ook zo had. Zo fijn!

Stukje bij beetje en stapje voor stapje
heb ik de muur die tussen mij en mijn
gevoel in staat afgebroken. Ik ben er nog
niet helemaal, maar ik ben zo blij dat ik er
weer mee in contact sta. Ik durf weer te
luisteren en ik durf ook weer op te volgen.
Nog wat onzeker vaar ik weer op mijn
eigen inwendige kompas, Door in het
Voetspoor van de Druïde te treden en te
luisteren naar de Signalen van de Natuur
ben ik weer terug gekomen bij mijn eigen
Natuur.
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Mijn Druïde Leven

Moeder Aarde

Begin dit jaar heb ik mijn Bardengraad
weer opgepakt. De vragen vind ik niet
meer eng en confronterend en ze maken
me ook niet meer onzeker. Ik beantwoord
ze nu met veel plezier. En nee, je hoeft
niet een opleiding te volgen om Druïde
te zijn. Maar wil je je er echt in verdiepen,
dan is een studie en het lezen van boeken
wel zo leuk, vind ik in ieder geval. Tja, mijn
bijnaam van kleins af aan is de eeuwige
studente ;)

Het zorgen voor Moeder Aarde is als
vanzelf geïntegreerd in mijn leven en dat
doe ik zo goed als ik kan. Zie ik rotzooi
in de natuur, zoals blikjes, ballonnen of
plastic, dan ruim ik dat op. Ik probeer
mijn voetafdruk zo klein mogelijk te
maken en te houden. Ook al ben ik
gek op edelstenen en werk ik er graag
mee, toch koop ik ze tegenwoordig zo
min mogelijk. En mijn Salie, die kweek ik
zelf. Voor alles probeer ik een inheemse
variant te vinden, zoals Bijvoet voor Salie.
Op die manier probeer ik zo min mogelijk
deel te nemen aan het uitputten van
Moeder Aarde. Het bewust leven is iets
wat ik sinds ik in Het Voetspoor van de
Druïde ben getreden ben gaan doen;
bewuste keuzes maken, luisteren naar
mijn gevoel en eigen~wijsheid, loslaten
wat niet meer bij me past of mij niet meer
dient en vooral mijn Binnenwereld aan
het veranderen, zodat ik dat terugvind
in mijn Buitenwereld. En om goed voor
mezelf te zorgen, ben ik Kruidenpraktiker
geworden, doe ik aan Energiewerk,
Divinatie en luister ik vooral naar de
Signalen van de Natuur.

Langzaam ben ik het Druïde Pad gaan
integreren in mijn leven. Ik vier de 8
Feesten van het Jaarwiel: Alban Arthan
(Midwinter of Yule), Imbolc, Alban Eilir
(Ostara of Lente Equinox), Beltane, Alban
Hefin (Litha of Midzomer), Lughnasadh,
Alban Elfed (Mabon of Herfstequinox) en
Samhain. Deze feesten vier ik alleen of
met mijn gezin. Zodra ik weer een auto
heb, vier ik ze weer graag met andere
Druïden in een Seed Groep of een Grove.
Door de gebeurtenissen in de wereld, is
OBOD ook online gegaan en kan ik dit
jaar via Zoom met OBOD wereldwijd
vieren. En daar geniet ik van, omdat het
voor mij bijdraagt aan verbinding. Het
mooie aan het vieren van de Jaarwiel
Feesten vind ik het stilstaan bij hoe onze
voorouders het leven vierden en hoe we
de energie van het betreffende Seizoen
kunnen gebruiken in ons eigen leven. Op
die manier leer ik mee te gaan in de flow
van het leven. Op dezelfde manier vier
ik, zoals veel Druïden dat ook doen, de
Maanfasen.

Voor mij betekent Druïdisme:

Van een Imbolc Viering met 2 andere dierbare
Druïdes
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•

thuiskomen bij mijn ware natuur;

•

verbonden zijn met alles en iedereen
om me heen;

•

leven in het ritme van het Jaarwiel en
de Maanfasen en met de Elementen;

•

luisteren naar de Signalen van de
Natuur;

•

een spirituele filosofie;

•

een spirituele natuurreligie;

•

een voortdurend studietraject;

•

I draw energy from the Sun

een magisch en sjamanistisch pad:
•

•

•

I receive healing from the Moon

het Barden Pad van Maken:
creativiteit,
gevoel~begrip~ervaring,
hoe
je je openstelt voor inspiratie uit
de Natuur en hoe je inspiratie
manifesteert in je leven in deze
Wereld en je Binnenwereld;

Fire ignites my Spirit
Water cleanses my Soul and
Wind carries my Dreams

het Ovaten Pad van Zoeken:
de kunst van Divinatie en het
zelfgenezend vermogen van het
lichaam, het onderzoeken van De
Andere Wereld (Spirituele Wereld)
en daardoor inzichten en kennis
opdoen;

Trees provide me their Protection
While I lay myself to rest
On the soft grass of the Earth

het Druide Pad van Transformatie:
hoe
veranderingen
en
omstandigheden
in
de
buitenwereld te bewerkstelligen

Plants are my Blankets
Flowers my Pillow and

En ben ik een Bard die gedichten
schrijft en verhalen vertelt? Ja, op mijn
eigen manier. Ik maak graag berichten
over Signalen van de Natuur met
beeldmateriaal. Ik deel graag informatie
over het Jaarwiel en de Maanfasen en
hoe je het Jaarwiel en de Maanfasen
in je leven kunt integreren. En ja, ik heb
ook gedichten geschreven en het
aangedurfd om deze te delen in de
OBOD Members groep en op mijn eigen
Facebook pagina. Onder mijn verhaal
deel ik graag met jullie mijn allereerste
gedicht dat ik als Bard schreef en ik nog
niet eerder heb gedeeld.

Animals my companions

Mother Earth carries me
Father Universe watches over me
I am a child of then, now and the
future
I am connected
I am a Daughter of Nature

Uiteindelijk wil ik niet alleen leven, maar
ook werken vanuit het Druïdistische
Gedachtegoed, zodat ik het leven leef
dat mij gelukkig maakt en doe waar mijn
hart van gaat zingen en ik een glimlach
van op mijn gezicht krijg door er alleen
maar aan te denken. Dank voor het
lezen en heb je vragen of wil je meer
informatie over het Druïdisme, ik help je
graag verder♥

~ Elke )O( De Elzenboom /|\

Liefdevolle groet
Elke )O( De Elzenboom /|\
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De magie van een boom in een tak

D

walend door de natuur, langs bomen en struiken voel ik energie en uitstraling.

Op mijn plek in het bos bij de Wilg vind ik rust en veiligheid en verbondenheid.
Als ik tegen de stam zit en mijn ogen dicht doe hoor ik de bosnimf, hoor ik de bladeren
fluisteren, voel ik wijsheid en troost. De Wilg weerspiegelt in het water, de zon schijnt
door de takken.
Ik voel de bast, ik ruik de bladeren, de sfeer is vredig. Ik voel me geborgen.
Wilg voelt voor mij als een levensboom, een vriendin, een boom waar ik me bij kan
ontwikkelen.
Tekst en afbeeldingen: Yvonne van de Roer
Jaren geleden heb ik op een workshop
een krachtstok gemaakt. De takken
waren al voorbewerkt. Ik koos een tak van
een Hazelnoten boom, edelstenen die ik
mooi vond en een Keltisch vlechtwerk als
handvat.

“ Elke boom heeft een eigen kracht. De
ene keer voel je je aangetrokken tot een
Beuk, de oude wijze dame. De andere
keer zie je magie in een Lijsterbes. Of je
wordt bedwelmd door de geur van de
bloemen van de Linde.

Het maken was een prachtig proces en ik
heb de krachtstok nog steeds.

Het is niet voor niets dat je mij gevonden
hebt. Ik geef raad en troost.

Maar ……ik miste iets bij het proces.
Ik dacht : wat is dat toch met takken,
waarom verzamel ik takken, waarom is
de ene tak de andere niet, wat heb ik
met bomen? Waarom vind ik Merlijn zo
prachtig als hij op zijn tak leunt.

Mijn takken zijn veerkrachtig
en
buigzaam… net als jij. Buigen maakt
soepel. Door buigzaamheid leer je te
buigen voor pijn van jezelf of van een
ander en te vergeven met jouw gevoel.
Jij bent een Manen kind en ik een Manen
boom.

Als kind verstopte ik me onder en tussen
de lange takken van Treurwilg. Van de
buigzame takken vlocht ik mandjes.

Ik sta aan de waterkant en zie de
weerspiegeling van de maan. Sterren
stralen en flonkeren aan de hemel. Soms
valt er sterrenstof op mij en glinster ik en
voel ik mijn dromen om hoog komen.

Een bomen cursus kwam voorbij en ik
leerde veel over bomen.
Onder Treurwilg ontstond mijn boek ’Het
geheim van de amulet’ en ik las het boek
‘Werken met bomen en de Keltische
runen’ van Davis Dom.

Als kind mocht je niet voelen. Nu zit je hier
bij mij aan het water. Water is soms kalm,
soms bewegend, vloeiend en stromend.
Door je te verbinden met mijn energie en
met water en de maan ga je je innerlijke
wijsheid ontwikkelen, ga je kinderlijke
onbevangenheid voelen, verstar je niet.

Langzamerhand ging ik mijn liefde voor
bomen EN takken begrijpen.
Ik vond een afgebroken tak van een Wilg.
Toen ik goed keek zag ik een gezicht, de
afgebroken punten leken haren. Met de
tak in mijn handen zat ik stil en mijmerde.
Wilgentak vertelde mij het volgende…….

Bij mij hoort ook een dier, de Zwaan,
trots en wijs. Zij heeft dromen en laat
ontwaken. Een zwaan heeft vertrouwen
in haar intuïtie en emotie. Zij laat je
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ervaren wat jouw innerlijke wijsheid is.
Denk maar eens aan het liedje: Witte
zwanen, zwarte zwanen.

de woeste haren zette ik een glazen bol
als een maan. De bol was doorzichtig,
nam kleuren aan van de omgeving en
liet een weerspiegeling zien.

Neem mij mee en versier mij met alles
wat ik je verteld heb.”

Met glitterlijm maakte ik sterrenstof op
de tak. Een veer uit een zwanen nest
voltooide de tak.

Stil bleef ik zitten en keek nog eens goed
naar de Wilgentak.

Dankbaar ging ik zitten en bekeek de
tak aan alle kanten. Dit was mijn eigen
uitgezochte tak. Deze tak hoort bij mij.

Het verhaal zette me aan het denken….
de symboliek zette ik op een rijtje: maan,
zwaan,
buigzaamheid,
sterrenstof,
weerspiegeling.
Thuis legde ik Wilgentak neer en zocht de
symbolen bij elkaar.

Omdat de tak barsten van droogte
vertoonde kookte ik van water, bladeren
en stukjes wilgentak een papje. Ik zeefde
het water…de bladeren en takjes kregen
een plek in de tuin. Door het water
mengde ik amandelolie en smeerde
de tak er mee in. De tak ging prachtig
glimmen en rook heerlijk naar Wilg.

En ik begreep: Bomen, en ook takken,
zijn
krachtige
raadgevers,
helers,
beschermers.

Op een kale plek op de tak schreef ik het
Ogham teken Saille. Een staande lijn met
vier lijnen rechts. Deze vier symboliseren
de vier maanstanden: nieuwe maan,
toenemende maan, volle maan en
afnemende maan.

Een boom is een symbool voor het
leven: wortels als voeten, de stam als de
ruggengraat en de top als het hoofd.

Vanuit het afgebroken stuk vlocht ik
buigzame takken om de tak heen. Op de
buigzame takken bond ik een gaas (licht
en lucht) vastgezet met blauw( water
van de sloot), groen (blaadjes van de
boom) en paars (wijsheid) garen. Tussen

De seizoenen zijn de levensfasen waar
we ons in kunnen bevinden.
Deze eigenschappen zitten ook in een
tak.
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Een tak van een boom is als een staf, een
houvast, een krachtbron.
Een tak geeft verbondenheid met de
boom, de natuur en moeder aarde.
Door te voelen en tot de kern te komen
kan een tak energie aan je geven.
Door te voelen kun je je als mens
ontwikkelen.
Nu begrijp ik dat mensen takken
verzamelen want de ene tak is de andere
niet. Soms wil je troost, soms wil je wijsheid,
soms wil je magie.
Hoe heerlijk is het dan niet om deze
takken, al dan niet versierd, om je heen
te hebben.
Dankbaar.
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Afbeelding: Angelique Rebel
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Heks in het buitenland

H

allo lieve lezers van Eik en Blad, het is deze keer weer mijn beurt om in de pen
te klimmen. Voor wie mijn andere artikelen niet heeft gelezen zal ik mij even kort
voorstellen:

Ik ben Sabine en woon samen met mijn vrouw en twee honden, kat en kippies met
haan, in het magische Slowakije. Onze oude vervallen boerderij hebben we in 2016
gekocht en zijn we flink aan het klussen geslagen om de boerderij weer nieuw leven
in te blazen. In 2018 was ons woonhuis en klaar en zijn we geëmigreerd. In 2019 is onze
vakantieboerderij Natuurlijk Slowakije ontstaan en ontvangen we sindsdien gasten,
voornamelijk uit Nederland. Maar sinds de Corona epidemie ontvangen we nu ook
Slowaakse gasten en dat geeft toch weer een hele andere dimensie.
Tekst en afbeeldingen: Sabine van der Laan
Vorig weekend ontvingen wij een
Slowaakse gezin waarvan de moeder
doula is. Ik vind het zo bijzonder om
Slowaakse
gelijkgestemde
mensen
te ontmoeten hier. Het werd een
weekend vol gesprekken over kruiden
en heb ik behoorlijk wat informatie tot
mij genomen. Wij hebben een grote
tuin met een steile helling, deze groeit
vol met diverse veldbloemen, grassen
en kruiden. Ze voelde zich, zoals ze zelf
vertelde, als “Alice in Wonderland”. Ze
was kruiden aan het plukken en ik zag
dat ze smudge sticks aan het maken was.
Met de komst onze van boerderijwinkel
ben ik steeds vaker producten aan
het maken, moestuinproducten zoals
ketchup, jams, appelmoes etc maar
ook lichaamsproducten zoals lipbalsem,
calendulan zalf, zeep, hoptinctuur etc.
Een lijst me DIY wensen wordt met de
dag langer maar smudge sticks maken
stond bovenaan het lijstje. En met de
komst van deze lieve familie heb ik met
hulp nu heerlijk geurende smudge sticks
in de maak, ze hangen nu te drogen in
de boerderijwinkel.

We hebben een bizar jaar achter de
rug, maar wie niet? Voor ons raakte de
Covid epidemie ons vooral financieel
hard. Boekingen bleven uit en hebben
we de verbouwing van onze derde
accommodatie (tinyhouse on wheels)
moeten staken. Dat was even zuur maar
daardoor is er wel de boerderijwinkel
ontstaan, want daarvoor hadden we
nog materiaal liggen. Slowakije heeft
strenge regels gehanteerd, het was zelfs
een lange periode niet mogelijk om je
eigen gemeente uit te gaan. Nu hebben
we daar zelf niet zoveel moeite mee,
wij leven hier echt in onze bubbel en
gaan maar 1x per week de deur uit voor
boodschappen etc., maar het idee dat
je opgesloten was, voelde wel onprettig.
Gelukkig gaat het nu de goede kant
op, de versoepelingen zijn al weken
van start en de winkels, restaurants en
alle andere toeristische plekken zijn
weer open. Ook Nederlanders zijn weer
welkom in Slowakije en we merken dat
de boekingen weer gestaag binnen
druppelen en dat geeft weer een enorme
energieke boost. Want ik heb er ook wel
even doorheen gezeten, het begon
een uitzichtloos iets te worden dus het
was elke ochtend mezelf weer bij elkaar
pakken en me tot de natuur keren want
daar krijg ik energie van. Ook de komst
van onze “corona” pup zorgde voor
veel afleiding. Onze Saar (een berner
sennen hond) is nu alweer 9 maanden
en zo vliegt de tijd voorbij. Het was voor
haar wel even wennen, gasten op het
erf, want ze zag tot kort daarvoor geen
kip, of eigenlijk juist alleen maar kippen ;-)
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Gelukkig doet ze het hartstikke goed en
blijkt ze, net als onze andere hond Beau,
een trouwe kameraad te zijn voor onze
gasten en voornamelijk voor de kinderen.
Prachtige tekeningen zijn gemaakt in ons
gastenboek waarbij Beau en Saar altijd
op de voorgrond staan.

De moestuin staat er weer goed bij,
de knoflook en uien die in oktober zijn
gepoot beginnen goed uit te lopen,
nog een maandje en dan mogen we
genieten van eigen geteelde knoflook en
uien. Oh wat is het toch een feestje om
hier te mogen wonen en onze geliefde
boerderij te mogen delen met anderen.
We hopen op een goed seizoen, want ons
tinyhouse moet volgend jaar toch echt
klaar zijn. Mocht het nodig zijn dan zal
ik in oktober voor ongeveer 5 maanden
naar Nederland moeten. Maar ergens
hoop ik op een wonder en dat het niet
nodig is. Het runnen van de boerderij
voor Yvon alleen is ook een hele kluif en
zo lang zonder elkaar is ook niet leuk...
Ik wil er nog niet aan denken en zover
is het nog laaaaang niet. We gaan
eerst een prachtig mooi derde seizoen
neerzetten en genieten van ons stukje
paradijs op aarde. Wil je mee genieten?
Bekijk dan even onze website voor
informatie over onze vakantiehuizen en
hier lees je ook blogs over het maken van
bijvoorbeeld calendula zalf. Speciaal
voor de lezers van Eik en Blad hebben we
een leuke actie, als je boekt en de code
Eik en Blad vermeld, dan ontvang je een
cadeaubon van € 7,50, te besteden in
de boerderijwinkel.

Het leven met de seizoenen is altijd
aanwezig maar met de lente merk ik
altijd echt dat ik er middenin sta. De
dikke lobbige winterse energie maakt
plaats voor bruisende en sprankelende
lente energie en er zitten opeens niet
meer genoeg uren in de dag. In de
winterperiode heb ik mezelf maar een
hobby gegeven, ik heb uren gekleurd
aan Slowaakse traditionele mandala’s,
ze zijn prachtig en ik genoot er van. Het
simpele inkleuren van mooie symbolen
gaven mij rust. Ik heb er zo’n 15 gekleurd
en ze zijn te mooi om in het boekje te
laten. Gelukkig heb ik een hele handige
vrouw en zij gaat binnenkort mooie
houten lijstjes maken zodat ik ze kan
inlijsten en krijgen ze een plekje in de
boerderijwinkel.

Een liefdevolle lentegroet uit Slowakije,
Sabine
Vakantieboerderij Natuurlijk Slowakije
Website:
www.natuurlijkslowakije.nl
Facebook:
www.facebook.com/natuurlijkslowakije
Instagram:
www.instagram.com/ubytovanie_
natural_slovakia/

En zo gaat er geen dag voorbij dat we
werken aan onze toekomst, we maken
van de boerderij elk jaar weer iets
mooiers. Al is het met een puber hond in
huis blijkbaar geen goed idee om leuke
bloemenperkjes te maken, dus nu maar
wat bloempotten gekocht, hopelijk gaat
ze hiermee niet aan de haal. ;-)
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T

erwijl ik in mijn huiskamer achter de computer zit, hoor ik vogels buiten zingen
en wanneer ik naar buiten kijk, zie ik dat Gaia sinds onze laatste ontmoeting een ware
transformatie heeft ondergaan. De diverse kleuren groen, die ik vanaf mijn plekje op
de bank kan zien, geven mij een gevoel van diepe rust maar ook van een vruchtbare
belofte voor de komende oogstmaanden. De Zon schijnt fel en het lijkt of de hele
wereld weer wat tot leven is gekomen na de lockdown van de afgelopen periode.
Tekst: Argante van Avalon
vrijheid, verbinding en Licht. We noemen
dit de lijn van 3D en 5D (derde dimensie
en vijfde dimensie). De acties die je
onderneemt tijdens deze wereldwijde
pandemie is niet belangrijk. Het gaat
altijd om het gevoel dat je hebt en of
je ervoor kiest om de 3D werkelijkheid
te voelen of dat je de 5D werkelijkheid
omarmt.

Het is fijn om me weer af te mogen
stemmen op Thomas, een groep niet
fysieke entiteiten die tot mij komen om
mensen, hier op Moeder Aarde, zich
bewust te maken van hun eigen innerlijke
kracht tot Creatie. Ik ga mij overgeven
aan hun vibratie en zal jullie aan het eind
vast nog even “spreken”:
Thomas:

We zien veel onbegrip ontstaan tussen
mensen en de persoonlijke keuzes die
ze maken. Wanneer iemand geen
vaccinatie wil of wanneer iemand
geen mondmasker wil dragen, wordt
deze persoon vaak beschimpt door de
mensen die ervoor kiezen om dit wel te
doen, andersom is de situatie precies
hetzelfde. Echter is er geen goed of
fout in deze situatie. Wanneer je een
ander beschimpt blijf je hangen in 3D,
ongeacht of je vóór of tegen een situatie
of maatregel bent. Wij adviseren jullie om
met Liefde in jullie hart te kijken naar de

“Lieve, prachtige, creërende Familie.
Wij zijn zo intens blij en gelukkig dat wij
wederom het woord tot jullie mogen
richten. Momenteel is er veel gaande
op het Aardse niveau en we willen daar
graag wat meer Licht op schijnen voor
jullie.
Zoals velen van jullie gemerkt hebben
zijn er twee tijdlijnen aan het ontstaan.
Enerzijds de lijn van angst, lijden,
wanhoop,
boosheid,
frustratie
en
onmacht en anderzijds de lijn van Liefde,
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ander, wetende dat werkelijkheid altijd
subjectief is en ieder mens het best vanuit
zijn fijnste gevoel kan handelen. Pas
wanneer we ons goed voelen (ongeacht
de keuzes die je maakt) en vanuit een
plek van Liefde naar de ander kijkt, zullen
er dingen voor jullie gaan veranderen.

zomaar stoppen. Wanneer je er nu een
andere trein aanhangt en die langzaam
aan tot 100 kilometer per uur naar rechts
zal laten rijden zul je zien dat de tweede
trein meegetrokken wordt door de eerste
trein omdat deze al langer vaart heeft. De
wielen zullen gaan vonken en de eerste
trein zal pas na verloop van tijd vaart
minderen als de andere trein momentum
op kan gaan bouwen. Uiteindelijk zullen
de twee treinen van elkaar afvallen en
gaat de linker trein verder naar links en
de rechter trein gaat verder naar rechts.
Hetzelfde is het geval met gedachten;
welke gevoelens worden, welke vibratie
worden en welke uiteindelijk manifestatie
zullen gaan worden. Jullie zijn het
gewend om je te focussen op dat wat
je niet wilt, op dat wat niet goed gaat
en het lijkt wel angst op te roepen om
je te focussen op dat wat je wel wilt en
dat wat wel goed gaat, want de angst
geeft aan dat het wel eens heel snel
over zou kunnen zijn en je je daarna toch
weer rot voelt. Maar dat komt omdat de
focus op het negatieve ligt. Hetzelfde
is het geval met de lockdown en deze
wereldwijde pandemie. Wanneer jullie je
blijven focussen op de angst waarmee
het gepaard gaat (of het nu gaat om
de angst om het virus op te lopen of de
angst voor de maatregelen, angst voor
een eventuele volgende lockdown of iets
anders) zal het groter worden. Het beste
dat jullie kunnen doen is je afleiden met
andere dingen zodat de pandemie geen
vat meer houdt op jullie gedachten. De
linker trein is de angst en de rechter trein
is de afleiding die er uiteindelijk voor gaat
zorgen dat je gedachten een andere
kant (rechts) opgaan en niet langer
gekweld worden door zorgen. Want
word je er blij van? Geeft het je een goed
gevoel? Nee? Nou, houd er dan mee op!

Waar je je op focust groeit:

Zoals jullie weten groeit datgene waar
je je aandacht op focust. Of dit nu iets
positiefs of negatiefs is. Hebben jullie
allemaal de drie dingen gezien die
we vorige keer benoemd hebben?
Een enkele lucifer, een knoop en een
kalkoen? Hoe kwamen ze naar je toe? Ze
kwamen naar je toe omdat je de focus
erop had gelegd. Zo is het met alles in
jullie leven en met die drie voorwerpen
wilden wij jullie daar meer van bewust
maken.
De situatie waarin jullie je momenteel
bevinden wordt op deze manier ook
zo beïnvloed door jullie. Hoe harder
jullie ergens tegenaan schoppen, hoe
hardnekkiger de manifestatie van
datgene wat jullie niet willen. “Maar
Thomas, wat kunnen we dan wel
doen?”... Het enige dat jullie kunnen
doen is jullie focussen op datgene wat
beter voor jullie voelt en dat is voor ieder
mens verschillend. Voor de één is dit een
wandeling in de Natuur, voor de ander
is het een dutje doen, voor weer een
ander is dat heerlijk eten. Hoe het ook zij,
zorg dat het makkelijk is… makkelijk in de
zin dat het geen werk is om je er goed
over te voelen, makkelijk in de zin dat je
het klein maakt. Een goed gevoel is een
goed gevoel en het maakt niet uit waar
je je dan goed door voelt.
Thomas, ik merk dat ik door deze
pandemie uit mijn energieveld
geslagen
ben.
Het
duurt
zo
verschrikkelijk lang en ik vind het
lastig om ermee om te gaan. We
mogen gelukkig nu weer wat meer
maar ik ben bang voor een volgende
lockdown. Hoe ga ik hier mee om?

Mensen hebben dagelijks rond de 90.000
gedachten en ruim 70.000 ervan zijn
leugens. Neem je gedachten dus niet zo
serieus en ga het leuk hebben. Dat is zo
verschrikkelijk belangrijk want van een
goed gevoel komt meer goed gevoel,
komt meer goed gevoel, komt meer
goed gevoel en alle manifestaties die
daarbij horen.

Het antwoord hierop hebben we
hierboven al een beetje omschreven,
maar we zullen er wat dieper op ingaan.
Stel je je een trein voor die met 100
kilometer per uur naar links rijdt. Die
trein heeft een “momentum” en zal niet

Wanneer je je goed voelt heb je een
hoog trillingsniveau en dat beïnvloedt de
hele mensheid. Hoe hoger jouw trilling
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(met andere woorden; hoe beter je je
voelt) hoe hoger de trilling van de hele
aarde. Dus met andere woorden; door
gevoelens van geluk, blijdschap, liefde,
verbinding, extase, heerlijkheid, warmte
etc. voed jij de wereld met een hogere
trilling waardoor anderen zich ook beter
gaan voelen. Hoe heerlijk prachtig is
dat? Maak je dus niet druk en blijf bij
jezelf. Mensen streven ernaar zich goed
te voelen en dat is jouw doel!

batterij vast te pakken en je op te laden
met de + kant. Je schrijft je eigen verhaal.

Waardering Dagboek:

Wanneer je je positieve aspecten vast
wilt houden is het heel fijn om een
‘waardering dagboek’ bij te houden. Het
is heel simpel en maak het ook simpel.
Pak iets waar je blij van wordt en schrijf op
waarom je daar zo blij van wordt, schrijf je
waardering op. Ga het niet opschrijven
over je man/vrouw of kinderen als je je
niet zo goed voelt, we weten allemaal
dat familie vaak een bron van ergernis
en frustratie kan zijn ook al houdt je de
wereld van ze. Schrijf bijvoorbeeld op
wat je allemaal waardeert en lekker
en fijn vindt aan een bepaald gerecht.
Omschrijf de smaak en wat voor gevoel
je daarvan krijgt, omschrijf de structuur,
de kleur, de geur en hoe fantastisch het
allemaal is. Als je het lastig vindt om in het
wilde weg te gaan schrijven kunnen wij
je aanraden om een “ABC” te maken.
Bijvoorbeeld:

Zoals we al eerder verteld hebben kun
je het zien als een batterij welke een +
en - kant heeft. Ieder onderwerp is twee
onderwerpen, de gewenste (+) kant en
de ongewenste (-) kant. Vaak weten jullie
wel wat je niet wilt (-) maar het is een klein
kunstje om je focus te verleggen naar
wat je dan wel wilt (+)... bijvoorbeeld:

“Ik voel me zo zwaar, het hele leven
met deze pandemie trekt mijn hele
energie naar beneden. Ik vind het echt
niet fijn om me zo te voelen, Ik voel me
angstig en niet meer verbonden met mijn
medemens…. Ik zou het zo fijn vinden om
me lichter te voelen, om mijn energie
weer omhoog te laten gaan… ja dat zou
zo fijn zijn, me lichter te voelen en blij.. en
ik zou vertrouwen willen hebben in Bronenergie en mijn innerlijke gids en voelen
dat alles met elkaar verbonden is en ik
nooit alleen ben. Ja, dat zou ik graag
willen… ik wil me verbonden voelen met
Bron-energie en van daaruit met alles wat
is, want dat voelt heerlijk en makkelijk en
geruststellend en dan voel ik duidelijkheid
en voel ik me licht en dan stroomt de
Liefde door me heen waarvan er zoveel
is… het is nooit op, het is altijd daar… Ik
vind het fijn om me goed te voelen en
verbonden en ik vind het heerlijk om de
Liefde naar me toe te voelen stromen en
door me heen… wat is het heerlijk om blij
te zijn en om me goed te voelen…. het
voelt fijn en heerlijk en warm en duidelijk
en als liefde…. “

“Ik hou van de Natuur omdat:
A - De natuur is Adembenemend mooi
B - De Blauwe lucht geeft me altijd een
gevoel van vrijheid en dat vind ik fijn
C - Wanneer ik in het bos loop en ik zie
een Cederboom geniet ik zo van de
fijne geur, het doet me denken aan mijn
grootmoeders kledingkast… ik heb zulke
fijne herinneringen aan mijn grootmoeder
D - Dansende bomen in de wind, wat
een prachtig gezicht ik word er zo blij van

Etcetera. Laat je pen gewoon lekker
over het papier dansen en schrijf alleen
datgene op waar je blij van wordt. Je
zult merken dat je focus al snel op de
rechter trein gericht is en de linker trein
langzaam maar zeker minder kracht krijgt
terwijl de rechter trein snelheid vergaard.
Dit is een van de technieken om je snel
beter te voelen. Maar bedenk, het mag
geen “werk” zijn… het moet plezierig en
fijn aanvoelen. Doet het dat niet? Leg
dan je pen neer en ga je afleiden zodat
je gedachten je niet de baas kunnen
worden.

Wanneer je op deze manier met zwaarte
omgaat zul je snel merken dat het lichter
wordt, door de andere kant van de
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Lieve prachtige Familie. Het was een eer
om hier bij jullie te mogen zijn. Wij vinden
het fijn om jullie vragen te krijgen en van
daaruit onze boodschap naar jullie toe
te mogen brengen, in de vibratie van
waar jullie je momenteel bevinden. Er is
oneindig veel Liefde voor jullie. Voor nu
zijn wij compleet.”

Dank jullie wel lieve Thomas voor jullie
begeleiding!
Heb jij ook een vraag voor Thomas en zie
je die graag beantwoord in het volgende
nummer van Eik en Blad? Stuur je vraag
dan naar vraagaanthomas@gmail.com
Bright Blessings,
Argante en Thomas
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