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Deze keer is de Heremietkrant een dubbeleditie. De volgende nieuwskrant 

komt eind augustus weer naar je toe. Maar zoals het hoort: deze keer een 

dubbeldik exemplaar.. 6 pagina’s nieuwtjes en weetjes om en bij de 

Heremiet. 

http://www.pollenkalender.tv/bomen/ 

dit zag ik in de wachtkamer van de 

huisarts. Het is wel laat in het seizoen 

maar toch, een handige link om bij de 

hand te hebben voor de mensen onder 

ons die sterk reageren op stuifmeel… 
haaaatsjoe. 

Wederwaardigheden in Heremietland: we hebben op het Yogafestival 

gestaan met een kraam, het was niet zo druk maar we hebben in ieder 

geval ons gezicht laten zien. En we hebben de mensen verteld van 

www.shaktishop.nl  en van de nieuwe locaties voor cursussen en 

lezingen: het Buurtkantoor en sinds kort de Rapenlandstraat (zie 

vorige editie van deze krant als je het gemist hebt!). We gaan in juli 

voor onze eigen groep een kennismakingsweek organiseren op deze 

laatste plek. En … we zijn met een helemaal-nieuwe locatie bezig… 
heus waar, het is nogal spannend nu maar we hebben heel veel 

vriendschap en warmte erop gezet en er komt steeds weer hulp van 

iedereen die we kennen. Dat op zich is al een heel bijzondere ervaring! 

 In deze editie: 

We waren op het YFE; 

Interview met Ellen Henkelman van de zeep 

op shaktishop; 

- over het weer, waarom niet..? 

- over Bijvoet als wierook en ook een beetje 

om te eten 

- een mooi gedicht 

-Dankbaarheid: wat losse gedachten 

……en nog veel meer. 
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Inmiddels zijn we 10 dagen verder en geeft de thermometer 32° aan! 

De zon staat aan de hemel als een roodkoperen saxofoon.. ‘lou 
cagnard’ = de blakerende zon, heet hij in de Provence. Tijd voor 
pittig eten met specerijen, wat meer zout  en knoflook om de 

spijsvertering aan de gang te houden. Enne.. in Thailand drinken ze 

ook de hele dag door hete thee! Probeer het maar eens, in plaats van 

koude spa of water. Je lijf past zich met warm drinken beter aan aan 

het klimaat. Bijvoorbeeld Yunnan thee met verse gember (allebei te 

koop bij de indische toko): eerste aftreksel weggooien, dat is niet 

lekker. Daarna 2 hele potten van ’n lepel vol. 
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Met al die REGEN van de laatste tijd… krijg ik zin om 
het over West-Ierland te hebben! Waar het net zo vaak 

regent als hier, maar sneller overwaait. De Oceaan is 

overal voelbaar ook wanneer je net achter een heuvel 

zit. Mooi land, wild nog en sfeervol, oud en jong 

tegelijk zoals we hier in ons eigen landje nauwelijks 

nog mee in aanraking komen: een natuur die niet door 

de mens ge-organiseerd en ge-ruilverkaveld is.  

http://www.theringofkerry.com/more-information/map-

ring-of-kerry 

https://ringofbeara.wordpress.com/the-most-

captivating-place-in-ireland/ 

 

  

 

 

 http://nl.allmetsat.com/weerbericht/nederland-belgie-

luxemburg.php?city=4737 

een weerpagina met een 10-daagse voorspelling, wel praktisch. En voor 

heel Europa! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BIRJMESl4U8 

een supersterke Tibetaanse monnikenzang van 3 uur, 

echt een ding om kracht te geven. 

onderweg 

zaal bij De Heremiet? 

 

dat kan weer! 

De Heremiet 

centrum voor persoonlijke 

ontwikkeling en gezondheid 

wie voor 1 juli huurt: 

 

35 € per dagdeel in juli en 

augustus 

50 € per dagdeel in het najaar 
fijne zaal met een goede sfeer 

keukentje aanwezig 

meditatiekussens, 

meditatiematjes, 

dekens en matrassen beschikbaar 

 

informatie 

info@heremiet.nl 

040 244 7714 

http://www.theringofkerry.com/more-information/map-ring-of-kerry
http://www.theringofkerry.com/more-information/map-ring-of-kerry
https://ringofbeara.wordpress.com/the-most-captivating-place-in-ireland/
https://ringofbeara.wordpress.com/the-most-captivating-place-in-ireland/
http://nl.allmetsat.com/weerbericht/nederland-belgie-luxemburg.php?city=4737
http://nl.allmetsat.com/weerbericht/nederland-belgie-luxemburg.php?city=4737
https://www.youtube.com/watch?v=BIRJMESl4U8
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Bijvoet is een Alsemsoort die in ons land en in onze windstreken veel 

voorkomt. In Duitsland wordt hij vers ook nog wel gebruikt in salades en 

vleesgerechten, het is een vrij milde groene smaak. Maar voor ons doel 

vandaag gebruiken we Artemisia vulgaris (‘de gewone van Artemis’!) op 
een andere manier… je voelt het al, als wierook! 

Zelf gebruik ik Bijvoet al zo lang, ik weet niet eens meer waarom ik ermee 

begonnen ben… gehoord dat het als droomkruid gebruikt werd geloof ik, in 
de tijd dat ik nog niets wist van de Heremiet of van internet zelfs. Dus da’s 
lang geleden! Maar ik ben het altijd blijven gebruiken, ook terwijl er veel 

andere soorten en geuren wierook in mijn leven waren. Bijvoet doet iets wat 

ik nergens anders uit haal.  

Je kunt hem als kruid, gedroogd branden op een rondje houtskool of zomaar 

losse takjes aansteken in een vuurvaste schaal. Beetje aanblazen en hij blijft 

wel even rook en geur afgeven. Het is geen zoete geur, het is een beetje te 

vergelijken met een heel milde, kruidige en lichte soort wiet. Maar eigenlijk 

moet je helemaal niet denken aan de geur van wiet want daar ruikt het niet 

naar. De werking is een combinatie van enorm geaard worden en tegelijk 

wegzweven in je eigen droomwereld. Van oudsher worden Artemisia 

soorten in Europa en in Noord-Amerika hiervoor gebruikt, om te dromen en 

te vision-questen. Voor mij is vooral de aardende werking erg belangrijk, en 

als ik een drukke dag achter de rug heb, brengt Bijvoet me in één minuut 

helemaal bij mezelf, geeft me rust en laat me slapen. Alles valt van me af. 

Je kunt ze nu al oogsten langs de veldwegen, en over een maandje bloeien 

ze. Ik ervaar de werking van de bloeiende plant anders dan die van het blad: 

lichter, meer zuiverend en spiritueel, waar het blad meer aardend is, stiller 

ergens, kruidig en pittig, stimulerend en ontspannend tegelijk. Je kunt het 

zoveel gebruiken als je wilt.. met mate; ik zou het niet proberen te roken (ik 

zet het er maar bij) want de stofjes die erin zitten gaan niet meer zo 

makkelijk uit je lichaam weg. Als kruidwierook is Bijvoet ook net zo 

bevredigend. Je kunt met oogsten nog kijken naar de maanfase als je wilt: 

mijn bos van vorig jaar was gedeeltelijk met afnemende maan geoogst, dus 

waarschijnlijk iets minder krachtig. Met wassende maan zit er meer stuwing 

in de plant. Veel plezier met Artemisia – en wees voorzichtig met vuur… 

http://www.maangchi.com/blog/mugwort-was-waiting-for-me in Korea! 

 En ook wel romantisch: ik schrijf dit 

op een terrasje onder een grijze 

hollandse lucht, met uitzicht op een 

straatje en wat auto’s, in Uden, bij een 
Indische toko. De eigenaresse heeft me 

net een heerlijk kopje pure jasmijnthee 

gebracht nadat ik bij haar verse komijn 

plus een mij onbekende soort aywain  

had gekocht  -  zou  ook komijn 

moeten wezen.. andere geur en smaak, 

en veel kleiner zaad.. komijn kun je 

heel mooi roosteren en combineren 

met 1001 specerijen. Die geur in huis! 

Helemaal heerlijk. Mijn idee is: 

kruiden zoveel  mogelijk los en zelf 

mixen en ermee doen! 

  Geïnspireerd door de Koreanse website: Bijvoetsoep kun je als volgt 

maken: uien en knoflook te bakken, verse schone bijvoetblaadjes 

toevoegen, vis- of groentebouillon erbij doen. Kan ook met champignons, 

shii take paddestoelen. Het originele recept gebruikt ‘japanse peterselie’ of 
shiso-kers (nooit van gehoord) in zaadvorm. Niets houdt je tegen om er 

gewoon verse selderij bij te doen … een warm soepje gaat er altijd wel in. 
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De vrouw die het gedicht hiernaast  

schreef, werkt op het ‘sociaal restaurant’ 
in mijn dorp. Samen maken we een keer 

in de week voor een aantal gasten een 

lekker menuutje, voor weinig geld een 

gezellige avond. Hieronder een plaatje 

van een favoriet, die ook deze week 

weer opgediend wordt: Franse 

Uiensoep. Het geheim: 3 of meer 

soorten uien, wat specerijen, en rode 

wijn, en tijd. Maar.. het restaurant is 

vooral een plek waar mensen blij zijn 

elkaar te zien, elke week weer. 
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Diep in mijn hart ligt een sleutel, maar niemand kan hem zien..  

Deze sleutel geeft toegang tot mijn ziel, mijn ik, mijn beste kant 

misschien.. 

Heb jaren gewacht op degene die mijn masker, tegen pijn en verdriet  

Mijn bescherming tegen alles, mijn pantser doorziet.. 

Een muur die ik in de loop der jaren heb opgebouwd..  

Steen voor steen aangelegd en niemand mijn binnenste toevertrouwd.. 

Vaak probeerde ik mijn muur te laten zakken, mensen binnen te laten..  

Maar die sleutel in mijn hart, kreeg niemand in de gaten.. 

Die zoektocht wilde niemand aan, de oppervlakte was genoeg..  

Mijn hart schreeuwde om warmte en vriendschap, maar kreeg nooit wat ik 

vroeg.. 

Iemand om je gevoel mee te delen, dat wat je van binnen echt raakt..  

Een echte vriendschap, nee dat had ik nog niet meegemaakt.. 

Waren al die mensen die deel uit maakten van mijn leven..  

Uiteindelijk niet meer dan een onbereikbaar gegeven.. 

Bleef mijn sleutel dan onbekend en verscholen diep in mij..  

Of zou er iemand ergens zijn, die samen zij aan zij.. 

Mijn muurtje steen voor steen, met een welbewogen knal..  

Tot de laatste steen en laatste voeg, liefdevol afbreken zal.. 

En plots kom jij, nieuw en toch bekend..  

Uit het niets op me af gerend.. 

Jij zag mijn pijn, mijn masker en zonder na te denken..  

Heb je mij bevrijd, door mij mijn eigen sleutel te schenken.. 

Het mooie is dat jouw moeite wordt beloond..  

Mijn warmte en gevoel wordt nu ook aan jou getoond.. 

Zo voel je dat een fijne vriendschap, voor beiden zo belangrijk zal zijn..  

Samen delen we het verdriet, en vermenigvuldigen de gein.. 

Die weg ligt open, en geloof me als ik zeg..  

Je bent in mijn hart gekomen en gaat daar nooit meer weg..  

 

door Patricia. 

 

Hierboven een afbeelding van mijn ‘ 
compassieboek’: een fotoboek dat ik 
vorig jaar maakte. We willen het ook 

via de Heremiet als cursus aanbieden, 

dat je samen, met een bepaald doel een 

fotoboek maakt. Je kunt het zo klein of 

groot maken als je zelf wilt, maar het 

doel is altijd: openheid naar jezelf en 

(soms) verwerking. Als je interesse 

hebt, mail naar info@heremiet.nl!  

mailto:info@heremiet.nl


 

  

haec enim est una virtus non solum maxima sed etiam mater virtutum omnium  reliquarum. ‘ Dankbaarheid is 

niet alleen de grootste van alle goede eigenschappen, zij brengt deze allemaal voort’. 
quid est pietas nisi voluntas grata in parentes? Cicero, Pro Plancio wijze woorden: ‘ wat is vroomheid anders dan 

dankbare verbondenheid tussen familieleden?’  
http://www.loebclassics.com/view/marcus_tullius_cicero-pro_plancio/1923/pb_LCL158.403.xml als je meer wil 

weten over wanneer Cicero dit schreef (in het Engels). 

Denken over Dankbaarheid 

… Je kunt niet op commando dankbaar zijn ergens voor: het lukt alleen, als 

het helemaal uit jezelf komt. Ik geloof dat dankbaarheid de meest oprechte 

emotie is, die je kan voelen. Je komt erdoor bij wie je echt bent.  

Het is makkelijk om te zeggen: ik ben hier of daar dankbaar voor, en toch 

of je het echt voelt… het is zo makkelijk om het te bedenken! Of je vindt 

dat het zou moeten: dankbaar zijn voor groene bomen, zingende vogels, 

een spinnende poes. Het is ook niet, dat ik het niet voel. Maar het is een 

passief, sloom soort dankbaarheid, die weinig van mij verwacht. Het is 

bijna op de automatische piloot..  

Echte dankbaarheid, dat is dat ik dankbaar ben voor alles, mijn hele leven 

in één keer. Niets valt erbuiten, ik moet in staat zijn (bedoel ik) om 

dankbaar te zijn dat ik leef. Dus… mijn echte ikke, mijn zelfbewustzijn of 

hoe je het noemen wilt, moet voor eens en altijd de conclusie trekken: dat 

mijn leven super is zoals het is, met alles erop en eraan. Wow! Da’s nie 
niks. 

Ik kan me nergens meer achter verstoppen. Ik kan niet stiekem blijven 

geloven dat ik ergens toch nog eenzaam ben en hierdoor reden heb om 

depressief te zijn – niet helemaal. Ik moet mezelf zover krijgen, dat ik het 

aan het eind van de optelsom helemaal okee vind. Ik kan niet meer erin 

verdwijnen, anoniem zijn, toegeven aan oude dingen. Het is alsof ik in iets 

terechtkom, dat al het andere overkoepelt. En doordat ik dat zie, kan ik 

nooit meer (hoop ik) mezelf helemaal overgeven aan dat kleinere ik, dat 

dom wil blijven, nergens in geloven wil. 

Dusss.. er zit ook heel veel acceptatie in, logisch: je moet eerst een heleboel 

acceptatie op elkaar stapelen, en dan ineens kun je doorstromen naar 

dankbaarheid. Zonder werkelijke, wezenlijke acceptatie lukt het niet. Dat is 

ook acceptatie van jezelf, van mezelf: wie ik ben, met al mijn wonderlijke 

kronkels en neigingen, mijn woorden, mijn (gebrek aan)daden, mijn 

gevoeligheden enz.. waarvan ik me dus ook nog heftiger bewust word. En .. 

met humor, wel de grootste blessing van ons mens-zijn: het vermogen om 

het opeens, na al dat gedoe, niet meer zo serieus te willen nemen, we willen 

zo graag verder, verder groeien..  
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NATUURLIJKE HUIDVERZORGING 

Ellen Henkelman is sinds 2010 natuurlijke zeep aan het maken. Haar 

producten staan ook op www.shaktishop.nl en zodoende heb ik haar een 

paar vragen gesteld:  

Hoe ben je ertoe gekomen, zelf zeep te gaan maken? 

- We waren op zoek naar natuurzeep, bij een winkel van Lush. Maar 

ik wilde weten wat erin zit, en uit de bijsluiters leidde ik af dat dit 

toch niet was wat ik zocht. Ik had in die tijd zelf een kledingwinkel 

en was op zoek naar een zeepmaakster die iets kon maken wat in 

mijn winkel paste. Toen dacht ik,’ dit kan ik zelf!’ Ik had een 

opleiding afgerond als aromatherapeut in 1998. 

Bedenk je alle soorten zelf? Wat inspireert je? 

- Meestal ga ik uit van een bepaald doel: zeep voor jonge huid, hele 

droge, of ontstoken huid; waar behoefte aan is, daar probeer ik mijn 

aanbod op te richten. 

Wat vind je belangrijk om te vertellen over je product? 

- Dat al onze zeep huidvoedende zeep is. Van 95%  van wat er in de 

handel is, droogt je huid alleen maar uit. Je hoeft met deze 

natuurzeep geen lotions en cremes meer te gebruiken. Veel  andere 

‘natuurzepen’ worden doorgekookt om de ph waarde te laten 
zakken, dat doen wij ook niet, we laten het product tot rust komen. 

De temperatuur blijft bij het maken onder de 80graden; zo blijven 

alle voedingsstoffen en krachten van de grondstoffen bewaard. Er 

ontstaat door de rijping een natuurlijke glycerine in de zeep, die 

voedt, en je huid elastisch houdt. 

Is het fair trade en/of eko? 

- Eko zou niet te betalen zijn; fair trade wel: alle basis olien groene 

palm olie en dergelijke voor huidverzorging. 

Wat vind je zelf de lekkerste geur?  

- Bay Saint Thomas (jamaicapeper, een soort lichte groene 

kruidnagelgeur), ylang ylang, patchouli, litsea (een citroengras 

achtige geur) van alles eigenlijk, het hangt van mijn stemming af. 

Kijk op http://www.dkvdn.nl/ voor een overzicht van de soorten en andere 

producten die Ellen maakt! 

 

 

 

Kamille goudsbloem zeepjes 

Ylang  bloem 

en  zeepjes 

COLOFON Voor vragen en opmerkingen mail naar 

info@heremiet.nl of naar elineeugenie@gmail.com. 
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