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Eala lezer,
Dit is het allereerste exemplaar van de nieuwsbrief van Nederlands Heidendom (NH). Een
aantal van onze heidense zusterorganisaties, zoals Traditie en Heidevlam, hebben al langere
tijd een mooie nieuwsbrief. En nu is er dus ook een van ons.
Het idee om een nieuwsbrief te maken, leefde al langer bij ons, maar de realisatie ervan kwam
in een stroomversnelling door het enthousiasme van Hobbes, die na lange tijd afwezigheid bij
NH terugkeerde.
Waarom een nieuwsbrief?
Deze maandelijkse nieuwsbrief is in eerste instantie bedoeld om je op de hoogte te brengen van
onze activiteiten. We willen je graag vertellen over onze jaaragenda, en een verslag geven van
onze activiteiten zoals ons midzomerfeest, joelfeest, de lente- en herfstwandeling. We hopen
natuurlijk dat je hierdoor enthousiast wordt, en een keertje deelneemt aan een van deze
activiteiten.
Ook word je op de hoogte gehouden van onze publicaties zoals het Heidens Jaarboek.
In tweede instantie willen we heidense wetenswaardigheden met je delen. Je moet dan denken
aan rubrieken over: boeken, recepten, planten- en dierenlore, volksgebruiken, actualiteit, goden,
mythen en riten.
Wie zijn wij?
Voor de lezer die ons minder goed kent: NH is een groep die het Noordwest-Europese
heidendom (Germaanse heidendom) bestudeert, en de oude tradities en zeden betekenisvol
herbeleeft.
Ons heidendom is het heidendom van onze Friese, Saksische en Frankische voorouders. Dit
heidendom sluit geografisch gezien naadloos aan bij de oeroude regioculturen in de
Nederlanden. Dat zijn de streken waar, tot op de dag van vandaag, het Fries, het Nedersaksisch
en de Frankische tongvallen gesproken worden.
Het 'Nederlands' in ‘Nederlands Heidendom’ is voor ons slechts een containerbegrip. Wij willen
geen uniformering van een 'Nederlands'-heidendom, en we streven zeker niet, zoals
monotheïstische religies, naar een 'universalistische religie'. Wij koesteren namelijk wel de
diversiteit van de overgeleverde tradities en levensbeschouwingen van onze streekcultuur.
Nederlands Heidendom werd in de zomer van 2000 opgericht. Sindsdien is er veel gebeurd.
Een korte geschiedenis kun je lezen op:
http://www.nederlandsheidendom.net/Nederlands%20Heidendom%20stelt%20zich%20voor.pdf
Tot slot
Wij hebben je deze nieuwsbrief gestuurd omdat gebleken is dat je interesse hebt in NH. Mocht
je geen nieuwsbrief willen ontvangen, stuur ons dan even een e-mail. Ook kun je je natuurlijk via
de link uitschrijven als je geen interesse hebt. Heb je zelf een artikel voor de nieuwsbrief, dan
mag je ons dat ook mailen.
Veel leesplezier en heidense groet van de redactie van de nieuwsbrief:
Arianne, Axnot, Boppo, Gijsbrecht en Hobbes.

Midzomer viering 2017
Door Axnot.

Op vrijdag 23 juni zette ik samen met 31 andere heidenen en
aanverwanten weer mijn tent op in onze prachtige verwilderde
fruitboomgaard van onze midzomerhof in de Achterhoek. Op
zondag 25 juni braken we onze tenten weer af. In de
tussenliggende periode feestten we misschien wel het
mooiste midzomerfeest uit de geschiedenis van Nederlands
Heidendom.

Maar Balder keert weer
Midzomer, het hoogtepunt van het jaar. Verder kon en mocht de zon niet klimmen. Langer
mocht de haan, symbool voor de groeikracht in de natuur, niet in de top van de meie zitten. We
kegelden hem met onze knuppels omlaag. De genadekegel kwam dit jaar van Ernemmer. Hij
werd onze midzomerkoning. Vanaf nu worden de nachten weer langer en de dagen weer korter.
Balder is gestorven en door ons verbrand op de brandstapel, samen met onze persoonlijke
offers en de negen kruiden en houtsoorten. Hij is nu op weg naar de onderwereld. Hij keert
echter weer terug. Misschien wel in de kerstnacht, precies een halfjaar na ons midzomerfeest.
En dan gaan de dagen weer lengen.
Gezonde groep
Het waren drie fantastische dagen met onze blakend gezonde groep. Gezonde groep ja, want
een derde van de midzomergangers bestaat tegenwoordig uit kinderen. Ga eens naar een
gemiddelde kerk: alleen grijze koppen. Dat is niet gezond. We hadden het kunnen verwachten
toen we elf jaar geleden voor het eerst hier in deze midzomerhof midzomer vierden, maar
dachten er niet aan. En nu is het zo, en het is echt genieten, dat kleine grut, dat nog niet
helemaal begrijpt wat we allemaal doen, maar toch volledig opgaat in de rituelen van de
seizoensovergang. Bij ons draaien ook de kleintjes volledig mee in de rituelen.
Een geweldig compliment voor Nederlands Heidendom
Als klap op de vuurpijl kregen we na afloop ook nog een geweldig compliment van een van onze
Vlaamse gasten die al vanaf dat ze nog een baby was, midzomer viert, en het door heel Europa
gevierd heeft. Ze concludeerde over ons midzomerfeest: “Het was een prachtige locatie midden
in de natuur in een prachtig ingericht landschap met de mooiste vuurplaatsen. Maar wat me het
meeste zal bijblijven, zijn de midzomerrituelen zelf: het knuppelen van de haan van de meie en
het offeren van negen kruiden en negen bomen in het vuur. Nu ik bijna veertig midzomerfeesten
heb meegemaakt, kan ik toch wel stellen: de mooiste rituelen die ik heb gezien rond het
midzomerfeest. Weer een halfjaar tevreden tot de zonne weer zal keren.”

Heidense recepturen: De Krakeling
Door Elisabeth

ie had gedacht dat dit bekende koekje eigenlijk een hele oude oorsprong heeft die teruggaat
naar de voorchristelijke tijd in Noordwest-Europa? De achtvormige koek staat symbool voor het
begin en het einde van het leven en heeft vanouds een belangrijke rol gespeeld tijdens
belangrijke overgangsmomenten in het leven zoals verjaardagen, geboortes en de dood. De
acht is een oneindigheidssymbool en kan staan voor de kringloop van het leven. Volgens de
BakkerijWiki kent dit offergebak zijn oorsprong in de Germaanse dodencultus. In Nederland
worden de krakelingen tot op de dag van vandaag tijdens de rouwperiode gegeten en tijdens
begrafenissen. Zij worden daarom ook wel rouwkrakelingen genoemd. Vroeger was de krakeling
gemaakt van brooddeeg met het kruid kummel (karwij), inmiddels is de krakeling kleiner en
heeft hij een suikerlaag.
o ver als schriftelijke bronnen over (begrafenis)gebruiken
reiken, vinden we de krakeling terug in schilderijen,
begrafenisrekeningen en manuscripten. Een stadsrekening uit
1393 van het Vlaamse Tonnekesbrand op de Oudenberg
vermeldt al de onkosten van de krakelingen die genuttigd
werden tijdens dit vuurfeest. In Noordwest-Europa komen we
allerlei verschillende varianten van de krakeling tegen in
volksgebruiken die vooral te maken hebben met rouwen en de
dood. In de 17de eeuw worden krakelingen vaak genoemd in
begrafenisrekeningen, net als de bode die deze
rouwkrakelingen rondbrengt langs de huizen bij een
begrafenis. Zou de krakeling een oude offerkoek kunnen zijn
om de doden te beleiden in hun overgang van de aarde naar
de andere wereld? Tijdens de twaalf gewijde nachten voor de
godin Perchta (Holda) werd voor de voorouderlijke zielen
voedsel op tafel gezet zoals koeken, vruchten en drinken.
Deze dag stond in Duitsland bekend als Hausdach. Nu weten
we niet of er op deze dag krakelingen werden gebakken en
geofferd; aannemelijk is het wel omdat varianten van de
krakeling ook een belangrijke rol spelen tijdens
volksgebruiken in Duitstalige gebieden. Tijdens protestante
gedachtenisvieringen voor overledenen worden soms nog
steeds krakelingen gegeten.
Het oudste recept van de krakeling dat ik kon vinden, stamt uit 1772. De koriander kan ook
vervangen worden door kummel (karwij) omdat dat kruid voorheen werd gebruikt en inheems is
in Europa.

Recept voor korianderkrakelingen (1772)
250 gram tarwebloem
250 gram fijne tafelsuiker
65 gram gesmolten boter
Een eetlepel gemalen koriander
een eetlepel rozenwater
twee eierdooiers
ruim een eetlepel room
Meng bovenstaande ingrediënten en kneed dit tezamen tot een deeg en vorm er rollen van met
één centimeter doorsnede. Maak er krakelingen van op een met bakpapier bedekte plaat,
bestrijk deze met eigeel en laat ze in de voorverwarmde oven (180 graden) 15 minuten bakken.
Heb je nog meer vragen of weet je nog meer wetenswaardigheden over offerkoeken en
offergebruiken? Stuur dan gerust een mailtje naar elisabeth_overgaauw@hotmail.com.

De meiwandeling in Gaasterland
Door Boppo

Waar water en lucht het land raken,
en bossen en velden tot aan het klif rollen,
waar brem en zon om de eer strijden.
Naast het oude Stavoren,
en over het grijze nat Enkhuizen,
daar waar een stoere kei Frieslands vrijheid roemt,
en onder het Roode Klif een koning rust,
daar ligt Gaasterlân
Op een zonnige en zeer warme zaterdag 27 mei 2017 organiseerden Wolter en Boppo de
‘meiwandeling’ van Nederlands Heidendom in het prachtige Gaasterlân.
Gaasterlân (Nederlands: Gaasterland) is een unieke en oeroude landstreek in de zuidwesthoek
van Fryslân. Het gebied ligt op 2,5 uur van Antwerpen en op 1,5 uur van Utrecht, en is eigenlijk
alleen met de auto goed te bereiken.
De rollende groene heuvels lopen over in uitgestrekte vergezichten over het grijze water van het
IJsselmeer. Erboven waait de wind door onbeschrijfelijk mooie wolkenluchten. Kenmerkend zijn
de glooiende weidelandschappen, bossen en kliffen, die wat hoogteverschillen erg afwijken van
het vlakke weidelandschap in het grootste deel van de provincie.
Gaasterlân ligt in een uithoek en was vroeger arm, waardoor het veel landelijk schoon bewaard
heeft. Er is een aantal kleinere en middelgrote dorpen, en de stad Sneek is de eerste grotere
plaats in de nabijheid.
De bevolking is voor ongeveer drie kwart (zowel jong als oud) Friestalig. Het gebied is wellicht
niet de grootste en bekendste trekpleister van Fryslân, maar onder de Nederlandse en Duitse
toeristen wel erg geliefd.
Via onderstaande link kom je bij het verslag van onze wandeling en wetenswaardigheden van
Gaasterlân. http://www.nederlandsheidendom.net/Gaasterland%20kln.pdf

Wat is Heidendom?
Door Knolkert.

Door de invloed van televisieprogramma’s als ‘Gods of America’ en ‘Vikings’ en andere media
komen de laatste tijd veel mensen voor het eerst in aanraking met de voorchristelijke tradities
en levensbeschouwingen van de oude heidenen van Noordwest-Europa.
Hierdoor is een snelle groei ontstaan van het aantal heidense en aanverwante, of minder
aanverwante, clubjes. Graag noemt men zich ‘heidens’ maar in de praktijk gaat het bij deze
clubjes vaak om new age, wicca, theosofie of eclectisch Keltisch paganisme.
Nederlands Heidendom blijft graag de orde in deze chaos. Voor de ‘goede orde’ staat op de
webstek van Nederlands Heidendom een mooie uitleg van wat heidendom is: volgens ons, en
ook wetenschappelijk gezien.
http://nederlandsheidendom.net/heidendom.html

Forum Nederlands Heidendom

Facebook pagina Ned Heidendom

Website pagina Ned Heidendom

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u hobbes@egobeer.nl toe aan
uw adresboek.

