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Als heks verkeer ik soms tussen de heidenen van Het Rad. Is dat alleen om gezellig de hoorn 

te heffen met mede-paganisten of pik ik er dingen op waar ik binnen mijn eigen traditie mee 

aan de slag kan? Beide eigenlijk. De mensen van Het Rad vind ik erg aardig en de rituelen en 

workshops geven me veel inspiratie voor de invulling van mijn eigen Wicca pad. En over dat 

laatste zal ik in dit artikel wat meer vertellen.  

Laat ik om te beginnen wat meer vertellen over mijn achtergrond. Ik hoorde in 1985 voor het 

eerst van Wicca en was toen meteen verkocht, dit was mijn religie, mijn pad. Desondanks 

duurde het tot 1993 voor ik er serieus mee aan de slag ging. Ik verdiepte me in Wicca door 

veel te lezen en leerde Reiki en Tarot. Ik werd lid van de Green Circle en klopte aan bij een 

Gardnerian Coven. Na een gedegen training werd ik in 1998 ingewijd en ik bleef tot 2002 lid 

van deze coven. Daarna vervolgde ik mijn heksenpad door veel solo te werken en af en toe 

rituelen te doen met oud-coveners . Dat doe ik nu nog steeds.  

Vanaf het begin ben ik geïnteresseerd geweest in andere paganistische tradities zoals 

Shamanisme, Druidisme, Asatru en Ceremoniële Magie. Ik was benieuwd hoe anderen het 

Paganisme invulling gaven en welke rituelen en technieken zij gebruikten. Ik kwam er al snel 

achter dat Magiers te intelectueel en Druiden te soft voor mijn smaak waren. Shamanisme 

spreekt me nog steeds erg aan, ik bestudeer en gebruik geregeld shamanistische technieken; 

maar ik ben een heks en geen shamaan. Dan blijft Asatru over. En hoewel ik ook geen 

Asatruer ben, en vermoedelijk ook nooit zal worden, heeft deze traditie me wel gegrepen. En 

dat komt niet alleen door de mede!  

Asatru en Wicca hebben in mijn beleving veel gemeen met elkaar. Beide religies brengen de 

kringlopen van de natuur in verband met de Goden en vieren deze met jaarfeesten, beide 

werken met healing, divinatie en magie, en beide baseren zich op de religie en gebruiken van 

onze heidense voorouders. Uiteraard zijn er ook verschillen. Zo baseert Asatru zich vrijwel 

uitsluitend op de Goden, mythen, technieken en gebruiken van de Noordse volkeren terwijl 

Wicca vrolijk put uit alle heidense religies van Europa tot aan de tijd van de 

megalithenbouwers toe. Die eclectische houding van Wicca maakt het voor mij gemakkelijk 

om me te laten inspireren door Asatru. Bovendien is Asatru een traditie waar hekserij prima in 

past.  

Binnen Wicca is iedereen Heks en Priester en hoewel dat bij Asatru geen automatisme is, is 

het perfect mogelijk om Heks en Asatruer te zijn. Alleen noem je het dan waarschijnlijk 

Wolwa. Deze onderstroom van hekserij binnen Asatru maakt dat ik me er prima thuis voel en 

er veel van opsteek.  

 



In de eerste plaats betreft dit de Noordse mythologie. De mythologie uit de Edda's spreekt me 

erg aan omdat het een redelijk compleet geheel is met mooie verhalen en omdat de Goden 

associaties oproepen met stoere krijgers, hardwerkende boeren, listige kooplui en 

onverschrokken ontdekkingsreizigers en pioniers. Hoewel ik weet dat deze Vikingen eigenlijk 

een stelletje ijdeltuiten waren die nooit op rooftocht gingen zonder een kam voor hun baard en 

een strijkbout voor hun felgekleurde kleren, blijft het stoere imago toch hangen en appelleert 

Asatru aan mijn mannelijke kant. Hiermee vormt het een mooie aanvulling op Wicca die als 

religie vooral vrouwelijke associaties oproept.  

Verder viel me bij mijn eerste bezoek aan Het Rad al op dat de meeste Asatruers een sterke, 

persoonlijke band hebben met een of meer Goden. Binnen Wicca is dat veel minder het geval 

omdat deze religie vooral draait om De Godin en De God als verpersoonlijking van alle 

Goddinnen en Goden. Ik kan me voorstellen dat een dergelijke persoonlijke band met en/of 

devotie voor een specifieke God erg veel diepgang geeft aan de religieuze beleving en 

spirituele ontwikkeling. Mijn eigen ervaring met de Godin en God binnen Wicca is ook erg 

diep en intens, maar ook abstract en minder persoonlijk. De Godin heeft vele namen dus hoe 

moet je haar noemen, om maar een praktisch iets aan te kaarten. Sommige Wicca's lossen dit 

op door ook een persoonlijke band op te bouwen met een God of Godin, vaak een Keltische 

of Griekse, en dan met name met hem/haar te werken als aspect van De Godin of De God. Dat 

kan prima, maar je haalt deze Godheid dan wel uit het verband van zijn/haar pantheon en 

plaatst het in een Wicca structuur. Dat kan prima maar in mijn ervaring blijft het vaak wat 

kunstmatig.  

Ik vind het interessant aan Asatru dat het de mogelijkheid biedt om een persoonlijke band met 

een godheid op te bouwen binnen zijn/haar eigen pantheon en in samenhang met de andere 

Goden en wezens van dat pantheon. Ik vermoed dat de afstemming op een bepaalde Godheid 

hierdoor gemakkelijker is en dieper gaat. Door te kijken hoe binnen Asatru mensen zich met 

het Goddelijke verbinden en dit te vergelijken met Wicca leer ik veel over mijn eigen band 

met de Goden.  

En dan de Runen, machtige tekens, krachtige tekens. Het duurde even voor ik me in de Runen 

ging verdiepen omdat ik ze vooral met divinatie associeerde en ik daarvoor al de Tarot 

gebruikte. Pas toen ik merkte dat de Runen ook goed te gebruiken zijn voor magisch werk 

werd mijn belangstelling gewekt. Magie is binnen Wicca erg belangrijk. Het is een manier om 

de Goden te leren kennen, met hen samen te werken om een bepaald doel te bereiken en jezelf 

spiritueel te ontwikkelen. Als heks gebruik ik verschillende magische technieken als 

kaarsenmagie, talismans, spells en koordmagie en bij al deze werkvormen zijn de Runen 

bruikbaar als magische symbolen. En wat voor symbolen! Sinds ik ermee ben gaan werken 

blijf ik me verbazen over hun diepgang, schoonheid en kracht. 

Om de Runen te leren begrijpen en gebruiken is het noodzakelijk om in de Noordse Traditie, 

mythologie en Goden, dus in Asatru, te duiken. Dat doe ik dus onder meer bij Het Rad. Nu 

blijft het een interessante vraag of je de Runen wel kan of mag gebruiken buiten de Noordse 

Traditie in een Wicca setting. Mijn ervaring is dat dit wel degelijk kan als je het maar met 

respect en kennis doet. Het jatten van technieken uit een andere traditie is Wicca niet vreemd 

en past volgens mij ook wel in de Viking traditie van 'raid them and take whatever you want 

or need' zoals Freya Aswynn opmerkte over het gebruiken van technieken uit andere 

stromingen. Bovendien heeft Wicca een deel van haar wortels gemeen met Asatru en wat mij 

betreft vallen de Runen daar ook onder.  

 



Seidh is nog zoiets dat ik erg boeiend vind binnen Asatru maar waar ik nog weinig ervaring 

mee heb. Binnen Wicca worden shamanistische technieken weinig gebruikt en daarom heb ik 

me daar elders in moeten verdiepen door workshops te volgen over Siberisch en Indiaans 

Shamanisme. Ik vind het boeiend om te zien dat Shamanisme in de vorm van Seidh wel een 

integraal onderdeel van Asatru is en ik hoop daar nog veel van te leren.  

Vooral het 'horsing' waarbij een Godheid bezit neemt van het lichaam van een Asatruer vind 

ik interessant. Op een midzomerweekend heb ik dit eens mogen zien en het viel me op dat het 

erg afwijkt van de Wicca variant hiervan, namelijk het invoceren. Het 'horsing' waar ik 

getuige van was gebeurde tijdens het mede-delen na afloop van een ritueel spontaan, en zo 

was ik in de gelegenheid om een persoonlijk gesprek met Thor te voeren. In Wicca worden de 

Goden soms bewust opgeroepen (geinvoceerd) in een priester(es) om hun woordje te doen, 

maar dit gebeurd alleen in bepaalde rituelen en alleen bij 2e of 3e graads ingewijden. Nadat ze 

hun zegje gedaan hebben worden ze ook weer bewust naar huis gestuurd (geëvoceerd). Het is 

heel bijzonder om een invocatie te ervaren en dat zal bij 'horsing' niet anders zijn, maar de 

manier waarop de Godheid indaalt verschilt wel behoorlijk.  

Dit brengt me tenslotte bij het laatste punt van wat ik bij Het rad zoek, namelijk inspiratie 

voor rituelen. Elke spirituele traditie heeft haar eigen stijl en vorm van rituelen. Die van 

Wicca ken ik wel en ik vind het daarom leerzaam om te kijken en ervaren hoe andere tradities 

het doen. Het inspireert me om zelf ook creatief en vernieuwend bezig te blijven bij het doen 

van rituelen, zowel religieus als magisch.  

Nou, vrienden, nu weten jullie wat ik naast de gezelligheid als heks tussen de heidenen zoek 

en vind.  

Er rest mij niets meer te zeggen dan: 

Blessed Be en Wassail,  

Hef de hoorn en geef hem door!  
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