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Bide the Wiccan Law ye must, 

In perfect love and perfect trust. 

Eight words the Wiccan Rede fulfill: 

An` ye harm none, do what ye will. 

 

What ye send forth comes back to thee 

So ever mind the law of three. 

Follow this with mind and heart, 

Merry ye meet, and merry ye part.1 

 

  

                                                           
1
 http://www.fantasyshop-marillion.nl/heksen01.htm  

http://www.fantasyshop-marillion.nl/heksen01.htm
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Inleiding en onderzoeksvraag  
In Europa is de interesse voor wicca in de afgelopen jaren gegroeid. Wicca was in het begin van de 

eenentwintigste eeuw de snelst groeiende religie in de Verenigde Staten2. Rondvraag in mijn directe 

omgeving leverde echter vooral vragende gezichten op. Een kleine verkenning via de bekendste 

zoekmachine van het internet3 leverde vooral veel sites op van wicca’s die hun levenswijze met de 

wereld willen delen.  

Mijn interesse voor wicca werd al enkele jaren geleden gewekt door verhalen van en over 

Nederlandse heksen in populaire media. Hoewel wicca een religie genoemd kan worden, was ik 

tijdens mijn studie religiewetenschappen niet in aanraking gekomen met neo-paganistische 

stromingen, waartoe wicca gerekend kan worden. Twee aspecten van wicca vond ik interessant: 

enerzijds de aandacht voor de natuur, hierdoor was ik positief verrast. Anderzijds las ik uitsluitend 

over wicca binnen de context van de feministische theologie. Op basis van wat ik tot dat moment 

had gelezen, vond ik deze positionering van wicca erg beperkt. Daarom besloot ik hier onderzoek 

naar te willen doen en mijn bacheloreindwerkstuk aan dit onderwerp te wijden. 

De terminologie van wicca 
Allereerst zal ik enkele termen uiteenzetten, waarna ik mijn onderzoeksvraag zal formuleren. In de 

verschillende hoofdstukken zal ik de vragen stapsgewijs beantwoorden en tot slot zal ik enkele 

kritische kanttekeningen maken bij het geheel. 

Wicca wordt ook wel ‘de Godinbeweging’ of in het Engels ‘the Craft’ genoemd. Het laatste kan 

vertaald worden als het gilde of het ambacht. Kort samengevat is wicca een moderne natuurreligie. 

Het moderne aspect komt tot uiting in de wetenschappelijk aanvaarde conclusie dat wicca in de 

twintigste eeuw is ontstaan. In een later hoofdstuk zal ik hier verder op ingaan. Het natuuraspect 

komt tot uiting in de verbinding die gezocht wordt met de natuur, zowel in het persoonlijk leven van 

de wicca als in de verschillende rituelen. De naam ‘wicca’, voor de beweging, en ‘wicca’s’ voor de 

beoefenaars ervan, werd voor het eerst gebruikt door Gerald B. Gardner (1884-1964) die als de 

grondlegger van wicca wordt gezien. Vanaf ongeveer 1930 publiceerde hij over hekserij en sloot zich 

aan bij een heksenkring (coven). In 1954/1955 richtte hij zijn eerste eigen heksenkring op. Hij 

noemde zijn beweging ‘wicca’4. De naam stamt af van het oud-engelse ‘wicce’, uitgesproken als 

‘witche’, wat heks betekent.  

Wicca’s worden ook wel heksen genoemd. De titel ‘heks’ staat van oudsher voor een vrouw die in 

contact staat met het bovennatuurlijke5. In verschillende culturen komt de heks onder vergelijkbare 

benamingen voor, hoewel er nuanceverschillen zijn6.  In het Christendom heeft de naam ‘heks’ een 

                                                           
2
 In de Verenigde Staten claimt wicca de snelst groeiende religie te zijn, hoewel deze claim door meerdere 

groepen wordt geuit, kan wicca zeker worden gezien als snelgroeiend fenomeen. Allen, C. The Scholars and the 
Goddess. In: The atlantic montly, januari 2001, p.18 
3
 http://www.google.nl/#hl=nl&gs_nf=3&cp=4&gs_id=e&xhr=t&q=wicca&pf=p&output=search&sclient=psy-

ab&oq=wicc&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=d8e0073c33ab4868&bpcl=38625945&biw=1366
&bih=619 (bezocht op 18 november 2012) 
4
 Hutton, R. The triumph of the moon, a history of modern pagan witchcraft. Oxford, Oxford University Press, 

1999. P. 228-229. 
5
 Allen, C. The Scholars and the Goddess, p.19-22. 

6
 Zo komt de heks voor als genezer, medicijnman/vrouw, contactpersoon met de goden, wijze, etc. 

http://www.google.nl/#hl=nl&gs_nf=3&cp=4&gs_id=e&xhr=t&q=wicca&pf=p&output=search&sclient=psy-ab&oq=wicc&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=d8e0073c33ab4868&bpcl=38625945&biw=1366&bih=619
http://www.google.nl/#hl=nl&gs_nf=3&cp=4&gs_id=e&xhr=t&q=wicca&pf=p&output=search&sclient=psy-ab&oq=wicc&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=d8e0073c33ab4868&bpcl=38625945&biw=1366&bih=619
http://www.google.nl/#hl=nl&gs_nf=3&cp=4&gs_id=e&xhr=t&q=wicca&pf=p&output=search&sclient=psy-ab&oq=wicc&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=d8e0073c33ab4868&bpcl=38625945&biw=1366&bih=619
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negatieve bijklank gekregen, vanwege de verdenking op satanisme in vroegmoderne tijd. Deze 

verdenking heeft eraan bijgedragen dat heksen of diegenen die van hekserij verdacht werden 

vervolgd werden7.  Wicca’s zelf gebruiken de naam ‘wicca’ en ‘heks’ door elkaar om zichzelf te 

beschrijven8. Vooral diegenen die in de traditie van Gardner zijn gebleven gebruiken de naam wicca. 

In de loop van de tijd zijn er groepen ontstaan die wicca hebben aangepast aan hun eigen ideeën en 

de veranderende omstandigheden. Deze groepen gebruiken vaker de naam heks. Ook wicca’s die 

geen deel uitmaken van een heksenkring, gebruiken vaker de naam heks. In dit werkstuk zal ik hen 

allen wicca’s noemen. 

Onderzoeksvraag 
Hoewel Gardner zich al vanaf de jaren dertig bezighield met hekserij, duurde het tot de jaren vijftig 

voor hij zijn eerste heksenkring oprichtte. Vanaf dat moment maakte hij het brede publiek bekend 

met wicca. De naam wicca bestond niet voordat Gardner deze verbond aan zijn beweging. Gardner 

gebruikte de naam wicca om een verbinding te leggen met het verleden. Hij beriep zich op een 

eeuwenoude traditie van hekserij, maar de vraag is of dit terecht is of dat het hier gaat om een 

‘uitgevonden traditie’9?  

In dit bacheloreindwerkstuk wil ik nagaan welke factoren hebben bijgedragen aan het ontstaan van  

wicca in de moderne tijd.  Wicca is ontstaan in een periode van secularisering, waarin ik gevoelsmatig 

een tegenstelling ervaar; enerzijds bezoeken mensen de kerk steeds minder, anderzijds is er ruimte 

voor nieuwe, religieuze stromingen. Ik wil in dit werkstuk vooral ingaan op het verband tussen wicca 

en gender. Toen ik wicca voor het eerst opzocht in een van mijn studieboeken: het boek 

‘Understanding religion’ van Moojan Momen, was ik verrast dat wicca alleen werd genoemd in het 

hoofdstuk over feministische theologie. Bij het lezen hiervan kwam de vraag bij mij op of deze 

indeling wel recht doet aan wicca10.  

De volgende onderzoeksvragen staan centraal:   

Hoe staat de opkomst van wicca in verband met andere moderne verschijnselen als individualisering 

en secularisatie? 

Welke factoren dragen bij aan de aantrekkingskracht van wicca? Hoewel de meningen hierover 

verdeeld zijn, gaan er stemmen op die wicca vooral in genderperspectief plaatsen. Welke factoren 

dragen eraan bij dat vooral vrouwen zich aangetrokken lijken te voelen tot wicca? 

Een vraag die verband houdt met het genderaspect: wicca wordt wel in verband gebracht met 

seksuele uitspattingen: bestaat er een verband tussen wicca en vrouwelijke seksualiteit en welke 

factoren hebben eraan bijgedragen? 

In de verschillende hoofdstukken zullen deze vragen centraal staan. De focus zal liggen op wicca in 

Europa. Zoals duidelijk zal worden in mijn eerste hoofdstuk, is wicca vanuit Groot-Brittannië 

                                                           
7
 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/703384/Wicca#toc214728 (bezocht op 10 februari 2013) 

8
 Niet iedereen die zich heks noemt, hoeft echter een Wicca te zijn, ook in andere neo-paganistische tradities 

wordt de naam ‘heks’ gebruikt.  
9
 Een ‘uitgevonden traditie’ kan worden opgevat als traditie die is aangepast aan nieuwe omstandigheden, 

maar wordt gepresenteerd als een voortzetting van een oude traditie. Deze claim heeft als doel eenheid te 
bevorderen en de traditie te legitimeren.  
10

 Momen, M. Understanding Religion, a thematic approach. Oneworld Publications, 2008.  

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/703384/Wicca#toc214728
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verspreid naar de Verenigde Staten. Hoewel enkele kleine uitstapjes naar de Verenigde Staten nodig 

zijn om mijn onderzoeksvragen te beantwoorden, zal ik daarna weer terugkeren bij wicca zoals dit in 

West-Europa wordt gepraktiseerd.   

Voor de totstandkoming van dit werkstuk ben ik dank verschuldigd aan mijn begeleidster. Birgit, 

zonder jouw kritische, maar altijd opbouwende feedback, was het eindresultaat niet geworden wat 

het is. 

Daarnaast ben ik voor dit werkstuk, en voor de rest van mijn studietijd dank verschuldigd aan mijn 

dierbaren. Dank voor jullie medeleven, aanmoedigingen en steun als het even tegenzat, maar ook 

voor jullie blijdschap als het meezat. 

Tot slot wens ik de lezer van dit werkstuk vooral veel leesplezier! 

Deborah de Jong-Soeteman 

27 juni 2013 
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Hoofdstuk 1. De zeven dimensies van wicca 
Allereerst zal ik een beeld schetsen van het verschijnsel ‘wicca’, aan de hand van de zeven dimensies 

die Ninian Smart formuleerde ten behoeve van de vergelijkende godsdienstwetenschappen. In zijn 

werk Godsdiensten van de wereld beschrijft hij religies aan de hand van dezelfde aspecten. Deze 

aspecten of dimensies zijn: 

1. De materiële dimensie 

2. De sociale of institutionele dimensie 

3. De verhalende of mythische dimensie 

4. De praktische of rituele dimensie 

5. De emotionele of ondervindingsdimensie 

6. De doctrinaire dimensie 

7. De morele dimensie 

Hoewel hij geen beschrijving van wicca geeft, meen ik met zijn dimensies alle aspecten van wicca te 

kunnen belichten die voor het beantwoorden van mijn onderzoeksvragen van belang zijn11.  

1.1 De ontwikkeling van wicca sinds 1954 
Sinds Gardner zijn coven startte, is er veel veranderd. Het aantal wicca’s is sinds de jaren vijftig 

aanzienlijk gegroeid. In de Encyclopedia Brittanica is te lezen dat er in de jaren tachtig al zo’n 50.000 

volgelingen waren in Europa en Noord-America. Ook zijn er in de tijd na Gardner verschillende 

stromingen binnen wicca ontstaan: 

- Een deel bleef de traditie van Gardner volgen: het Gardneriaanse wicca. 

- In de jaren zestig ontstond Alexandrijns wicca, vernoemd naar Alex Sanders. Sanders leidde 

samen met zijn vrouw Maxime een eigen coven en werd ‘Koning van de heksen’ genoemd, 

omdat hij een groot aantal wicca’s inwijdde. Het verschil met de traditie van Gardner is dat 

Sanders veel gebruik maakte van de media om bekendheid te creëren en nieuwe volgelingen 

aan te trekken.  

- Er ontstond een traditie die Diana-wicca wordt genoemd en feministisch van aard is. Zij 

identificeren zich met de Godin Diana. 

- In de Verenigde Staten ontstond in de jaren zestig en zeventig een groep wicca’s die zichzelf 

“Traditionalisten” noemen. Zij beroepen zich op bronnen van voor de tijd van Gardner en 

verwerpen zijn idee dat kleding magie in de weg zou staan. Traditionalisten zijn niet naakt, 

zoals Gardner leerde, maar dragen rituele mantels. 

Wicca maakte haar grootste groei door in de jaren zestig en zeventig. De groei van wicca 

stagneerde na de jaren tachtig, zowel in Europa als in Noord-Amerika en het exacte aantal 

wicca’s is onbekend. Wicca’s zijn vooral te vinden in het noordwesten van Europa, Noord-

Amerika en in veel mindere mate in andere Engelstalige landen over de wereld. De grootste 

wiccagemeenschap, met name van Traditionalisten, bevindt zich in San Fransisco12.   

                                                           
11

 Smart, N. Godsdiensten van de wereld. Kampen, Uitgeverij Kok, 2003.  
12

 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/703384/Wicca (bezocht op 10 februari 2013) 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/703384/Wicca
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1.2 De materiële dimensie 
Binnen wicca spelen verschillende voorwerpen een rol. Tijdens rituelen dragen wicca’s een 

pentagram, een ster met vijf punten. Voor een wicca staat deze symbool voor de vijf elementen: 

aarde, geest, lucht, vuur en water. Ook in de rituele ruimte is op het altaar een pentagram 

aanwezig13.  

Zowel mannelijke als vrouwelijk wicca’s zijn 

tijdens rituele handelingen voorzien van een 

mes, ook wel ‘athame’ genoemd. Voor de 

aanwezigheid hiervan geeft Ronald Hutton, 

auteur van het boek Triumph of the Moon, 

waarin hij de geschiedenis van wicca beschrijft, 

twee verklaringen: enerzijds komt het mes voor 

in Ierse volksverhalen, als hulpmiddel tussen 

kwaadwillende elfjes en andere ongewenste, 

onzichtbare bezoekers. Anderzijds stelt Hutton 

dat Gerald Gardner een fascinatie voor messen 

en zwaarden had en een zwaard daarom wel 

onderdeel moest zijn van wicca. 

 

 
 

Afbeelding: Gedecoreerde athames die 
door wicca’s gebruikt kunnen worden14. 

In alle vier de beschreven tradities vinden rituele samenkomsten van wicca’s plaats. Onderdeel van 

iedere samenkomst is het dompelen van het mes van de Hogepriesteres in een beker wijn, 

gepresenteerd door de Hogepriester. Dit symboliseert de mogelijkheid tot voortplanting, waarbij de 

beker de vrouwelijke baarmoeder verbeeld en het mes het mannelijk geslachtsorgaan. De 

voortplanting is een onderdeel van de natuurlijke opkomst en ondergang van de seizoenen. 

Opvallend detail is dat de vrouw het mes, als symbool van het mannelijk geslacht, hanteert en 

dompelt in de beker wijn van de man, wat de vrouwelijke baarmoeder symboliseert. Hutton ziet 

hierin de wens van Gardner om vrouwen meer macht toe te kennen. 

Andere attributen zijn de toverstok, het wierrookvat, een roede, een koord en uiteraard de kelk 

waarin de wijn zich bevindt. Het wierrookvat is bedoeld om de ruimte te zuiveren, toverstok en 

roede zijn tekenen van de macht van de wicca. Voor een wicca symboliseert het koord het 

handhaven van de wetten van wicca. De postulant die zich tijdens de inwijding laat binden met dit 

koord, onderwerpt zich hiermee aan de wetten van wicca15. 

1.3 De sociale of institutionele dimensie 
Formeel is wicca georganiseerd in covens (heksenkringen). Een coven telt ongeveer tien tot vijftien 

wicca’s en wordt geleid door een hogepriester en hogepriesteres. Iedere coven is zelfstandig en 

                                                           
13

 Edwards Sanders, C. Wicca’s charm, P. 17. 
14

 
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=3iX881ZE_syLX
M&tbnid=J1YVM6nCK2uxzM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.secretcityemporium.com%2Fritual-
supplies-c-
234.html&ei=6DLHUZAaiNazBoOngQg&bvm=bv.48293060,d.Yms&psig=AFQjCNGQkJMxhG6ssoxyRTDhUHyqiaj
W7Q&ust=1372095587983776 (bezocht op 21 juni 2013)  
15

 Hutton, R. The triumph of the moon, p. 231. 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=3iX881ZE_syLXM&tbnid=J1YVM6nCK2uxzM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.secretcityemporium.com%2Fritual-supplies-c-234.html&ei=6DLHUZAaiNazBoOngQg&bvm=bv.48293060,d.Yms&psig=AFQjCNGQkJMxhG6ssoxyRTDhUHyqiajW7Q&ust=1372095587983776
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=3iX881ZE_syLXM&tbnid=J1YVM6nCK2uxzM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.secretcityemporium.com%2Fritual-supplies-c-234.html&ei=6DLHUZAaiNazBoOngQg&bvm=bv.48293060,d.Yms&psig=AFQjCNGQkJMxhG6ssoxyRTDhUHyqiajW7Q&ust=1372095587983776
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=3iX881ZE_syLXM&tbnid=J1YVM6nCK2uxzM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.secretcityemporium.com%2Fritual-supplies-c-234.html&ei=6DLHUZAaiNazBoOngQg&bvm=bv.48293060,d.Yms&psig=AFQjCNGQkJMxhG6ssoxyRTDhUHyqiajW7Q&ust=1372095587983776
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=3iX881ZE_syLXM&tbnid=J1YVM6nCK2uxzM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.secretcityemporium.com%2Fritual-supplies-c-234.html&ei=6DLHUZAaiNazBoOngQg&bvm=bv.48293060,d.Yms&psig=AFQjCNGQkJMxhG6ssoxyRTDhUHyqiajW7Q&ust=1372095587983776
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=3iX881ZE_syLXM&tbnid=J1YVM6nCK2uxzM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.secretcityemporium.com%2Fritual-supplies-c-234.html&ei=6DLHUZAaiNazBoOngQg&bvm=bv.48293060,d.Yms&psig=AFQjCNGQkJMxhG6ssoxyRTDhUHyqiajW7Q&ust=1372095587983776
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bepaalt het eigen beleid. Wanneer een coven te groot wordt, kan deze zich splitsen. Covens komen 

samen om jaarfeesten en maanfeesten te vieren, maar ook om te studeren en voor de gezelligheid. 

Echter lang niet alle wicca’s zijn georganiseerd in covens. Met de opkomst van het internet is, sinds 

het begin van de eenentwintigste eeuw, een digitale, internationale wiccagemeenschap ontstaan, 

deze bestaat vooral uit niet-ingewijde wicca’s die een minder sterke binding met de gemeenschap en 

met elkaar hebben. Vooral wicca’s binnen de Gardneriaanse traditie erkennen deze 

gemeenschappen niet, omdat deze wicca’s niet formeel zijn ingewijd.   

 Om bij een formele coven te horen, moet een wicca ingewijd worden. Inwijding verloopt in 3 

graden, soms vooraf gegaan door een novietengraad. Na de belofte om noviet te worden, zal men 

een jaar lang opgeleid worden in de beginselen van wicca, waarna inwijding kan volgen. Na inwijding 

in de eerste graad mag men zich wicca noemen, na inwijding in de tweede graad mag men een 

viering leiden en na inwijding in de derde graad mag men zelf een nieuwe coven starten.  

Wicca’s zeggen geen autoriteit te kennen, maar door deze structuur van inwijding in en splitsing van 

covens, wordt ervoor gezorgd dat alleen diegenen die de juiste leer aanhangen een nieuwe coven 

kunnen stichten. In sommige tradities bestaat de mogelijkheid tot zelfinwijding. Een persoon die tot 

de wicca’s wil behoren, voert hierbij zelf een ritueel uit, waarna hij zich wicca noemt16. 

Wicca kent in principe geen leider, maar bepaalde tradities volgen wel het voorbeeld van een 

centrale figuur. Zo was Alex Sanders (in zijn leven) de facto wel degelijk de leider van Alexandrijns 

wicca17.   

Nederlands bekendste heks Susan Smit beschrijft in haar boek Heks de nederlandse covens. In 

Nederland is slechts een beperkt aantal covens en nieuwe leden worden streng geselecteerd. Smit 

heeft, naar eigen zeggen, ervaren dat ingewijde wicca’s zich superieur gedragen ten opzichte van 

niet-ingewijde wicca’s. Smit geeft dit als reden voor het feit dat zij zich niet bij een coven heeft 

aangesloten18. 

1.4 De verhalende of mythische dimensie 
Wicca verwijst voor de mythische dimensie naar het Boek der Schaduwen. Dit is het persoonlijke met 

spreuken en bezweringen van wicca. Gerald Gardner, bedenker van de naam wicca, schreef het 

eerste Boek der Schaduwen. Hij beschreef hierin de herkomst van wicca, waarmee hij een verband 

legde met de voor-christelijke vorm van hekserij in Engeland. Ook beschreef hij het verhaal van de 

godin en haar gehoornde god. Dit verhaal vertelt hoe de godin van de heksen neerdaalde in het rijk 

van de dood om van de dood te vernemen hoe deze ervoor zorgt dat alle dingen een einde hebben. 

De dood werd echter verliefd op de godin en vertelde haar dat dit einde nodig is om een leven af te 

sluiten en aan een nieuw leven te beginnen. Deze mythe is een belangrijke bron voor de leer van de 

reïncarnatie. Wicca leert dat de dood niet het einde is, maar slechts het begin van een nieuwe 

levenscyclus. In de persoon van de godin zijn verschillende godinnen uit de Germaanse, Griekse en 

Romeinse mythologie verenigt19.  

                                                           
16

 http://www.skephex.nl/structuurenorganisatie.htm (bezocht op 10 februari 2013) 
17

 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/703384/Wicca (bezocht op 10 februari 2013) 
18

 Smit, S. Heks, een magische reis door de westerse spiritualiteit.  Amsterdam, Lebowski, 2011. Hoofdstuk 4. 
19

 Hutton, R. The triumph of the moon, p. 245. 

http://www.skephex.nl/structuurenorganisatie.htm
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/703384/Wicca


 
10 

Gardner’s  boek biedt tevens een handleiding voor de verschillende rituelen. Belangrijk hierbij is dat 

er niet één vaststaand Boek der Schaduwen bestaat. Verschillende covens gebruiken hun eigen 

(veelal handgeschreven) Boek der Schaduwen en in de loop der jaren zijn diverse veranderingen in 

verschillende richtingen aangebracht20.  

Het Boek der Schaduwen wordt doorgegeven doordat wicca’s worden ingewijd in een bepaalde 

coven. Tijdens de inwijding in de derde graad, schrijft de wicca het Boek der Schaduwen over. Na het 

stichten van een nieuwe coven zijn de hogepriester en hogepriesteres niet langer gebonden aan hun 

oude coven en mogen zij wijzigingen aanbrengen in het Boek der Schaduwen. Dit maakt het voor een 

coven mogelijk in te spelen op de specifieke situatie van de nieuwe coven21. 

1.5 De praktische of rituele dimensie 
Wicca’s vieren acht jaarfeesten en dertien volle manen. Deze bijeenkomsten geven structuur aan het 

jaar en volgen de seizoenen, oftewel de vruchtbaarheidscyclus van de natuur. De acht jaarfeesten 

zijn:  

- de twee dag en nachteveningen: Ostara in het voorjaar, omstreeks 21 maart en Mabon in het 

najaar,  omstreeks 21 september 

- de twee zonnewendes: Yule in de winter, omstreeks 21 december en Midzomer in de zomer, 

omstreeks 21 juni 

- Imbolc, omstreeks 1 februari 

- Beltane, op 30 april 

- Lughnasadh, op 1 augustus 

- Samhain, op 31 oktober22 

 

Afbeelding: De wiccakalender met de acht jaarfeesten23 

                                                           
20

 http://www.sacred-texts.com/pag/gbos/index.htm (bezocht op 18 november 2012) 
21

 Hutton, R. The triumph of the moon, P. 246 en 338. 
22

 Edwards Sanders, C. Wicca’s charm, understanding the spiritual honger behind the rise of modern witchcraft 
and pagan spirituality. Colorado Springs, Waterbrook Press, 2005. P. 10-11 
23

 http://img3.etsystatic.com/000/0/5410120/il_fullxfull.216786055.jpg  (bezocht op 27 juni 2013) 

http://www.sacred-texts.com/pag/gbos/index.htm
http://img3.etsystatic.com/000/0/5410120/il_fullxfull.216786055.jpg
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Maandelijks wordt de volle maan gevierd, omdat het wassen en afnemen van de maan symbool staat 

voor de opkomende en afgaande vruchtbaarheid van de aarde, waaronder mensen, dieren en 

planten.  

Wicca’s gaan uit van het bestaan van een onzichtbare, spirituele wereld. Het doel van de vieringen 

tijdens de jaarfeesten en de maanfeesten is het bewerkstelligen van veranderingen, in principe ten 

goede, in de natuur. Deze veranderingen ontstaan, zo stellen wicca’s, door in contact te treden met 

de onzichtbare, spirituele wereld24. 

Rituelen worden uitgevoerd door de coven, de heksenkring, in een ruimte die eerst voor het ritueel 

wordt ingewijd. In de ruimte staan een altaar met gewijde instrumenten opgesteld. Hutton stelt dat 

veel van de rituelen zijn afgeleid van rituelen van de Vrijmetselarij. Ook binnen de Vrijmetselarij 

spelen rituelen een belangrijke rol, o.a. bij de inwijding en bij de periodieke samenkomsten. Gardner 

zou hiervoor verantwoordelijk zijn, voordat hij wicca stichtte, was hij lid van de Vrijmetselarij. 

Nieuwe wicca’s worden door middel van drie rituelen ingewijd in de coven25.  

De verschillende tradities gaan verschillend om met de rol van seksualiteit tijdens vieringen. In de 

traditie van Gardner maakt seksuele gemeenschap tussen mannen en vrouwen binnen de coven deel 

uit van de viering. Traditionalisten zien geen rol weggelegd voor seksuele gemeenschap binnen een 

viering. In de andere tradities is soms wel ruimte voor seksuele activiteiten na afloop van het ritueel, 

afhankelijk van de mening van de coven26. 

1.6 De emotionele of ondervindingsdimensie 
Hoewel wicca geen formele leider kent, zorgt de sterke sociale cohesie ervoor dat iedere wicca zich 

dient te confirmeren aan de coven. Een noviet die zich niet wenst te confirmeren aan de leer van de 

coven, zal niet worden ingewijd. Catherine Edward Sanders, die vanuit een christelijk perspectief 

schrijft over wicca, stelt dat van iedere wicca wordt verwacht dat deze tijdens het ritueel ervaring 

opdoet met een onzichtbare spirituele wereld, waar wicca’s vanuit gaan. Veranderingen in het 

bewustzijn van de wicca, zoals hallucinaties en bewustzijnsverlies, zijn voor de coven een teken dat 

een persoon open staat voor wicca. Een wicca gelooft dat tijdens deze veranderingen van bewustzijn, 

er veranderingen in het universum bewerkstelligd kunnen worden. Alle tradities kennen de leer dat 

dit alleen positieve veranderingen mogen zijn; een wicca dient zich verre te houden van magie die 

anderen schade kan berokkenen. Wicca’s zijn ervan overtuigd dat schade berokkenen door middel 

van magie wel mogelijk is, iedere wicca zelf moeten bepalen waar de scheidslijn tussen positieve en 

negatieve veranderingen ligt27. 

1.7 De doctrinaire dimensie 
Van wicca wordt gezegd dat zij geen doctrine kent: iedere coven is vrij om haar eigen leer te kiezen, 

aldus Charlotte Allen in Atlantic Montly28. Dit wordt slechts ten dele bevestigd door Catherine 

Edward Sanders in haar boek ‘Wicca’s charm’29. Zij brengt hierin een nuance aan: zij schetst een 

                                                           
24

 Edwards Sanders, C. Wicca’s charm, P. 6 
25

 Hutton, R. The triumph of the moon, p. 228-229. 
26

 Hutton, R. The triumph of the moon, p. 236. 
27

 Edwards Sanders, C. Wicca’s charm, P. 6. 
28 Allen, C. The Scholars and the Goddess, p.19. 

29
 Edwards Sanders, C. Wicca’s charm, P. 5-10 
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aantal leerregels, die gemeenschappelijk zijn voor alle wiccatradities. Hoewel verschillende tradities 

deze  verschillend uitleggen, hanteren alle covens de volgende leerregels als basis: 

1. Alles is één: wicca leert dat mensen, dieren en planten een gelijke waarde hebben in een 

universum waarin alles deel uitmaakt van een ondeelbaar proces. De betekenis van deze 

pantheïstische visie is dat alles goddelijk is. Het goddelijke is niet alleen voorbehouden aan 

de god en de godin.  

2. Direct uit het voorgaande komt voort dat wicca leert dat iedere mens goddelijk is.   

3. Wicca leert dat ieder mens een ongelimiteerde persoonlijke kracht heeft en hierdoor invloed 

kan uitoefenen op het volledige universum. Hieruit volgt dat er geen verschil is tussen 

mensen en goden en de menselijke kracht daarom niet beperkt kan worden door een 

godheid. 

4. Wicca leert dat er tijdens rituelen sprake kan zijn van veranderingen van bewustzijn, zoals 

hallucinaties, verminderd bewustzijn en bewustzijnsverlies. Hierdoor kan de wicca tijdens het 

ritueel deel uitmaken van een onzichtbare spirituele wereld en deze onzichtbare spirituele 

wereld kan op een bepaalde manier ervaren worden.  

 

Daarnaast leert wicca geen  absoluut goed en absoluut kwaad; kwaad komt niet voort uit een 

persoonlijkheid zoals bvb. de voorsteling van Satan in het christendom. Kwaad komt voort uit keuzes 

die een persoon maakt.  

Wicca leert dat de mannelijke, gehoornde god en de vrouwelijke moeder-godin worden aanbeden. 

Beiden worden niet bij name genoemd, maar zijn te herleiden naar verschillende Germaanse, 

Keltische, Griekse en Romeinse godheden die model voor hen hebben gestaan. Volgens wicca’s 

manifesteert de moeder-godin zich in de natuur in de vorm van de wassende en afnemende maan en 

de vruchtbaarheid van de aarde.  

 

Afbeelding: De mannelijke, gehoornde god en de vrouwelijke godin30 

                                                           
30

 http://harmonee414.webstarts.com/uploads/WiccaAnimation.gif (bezocht op 27 juni 2013) 

http://harmonee414.webstarts.com/uploads/WiccaAnimation.gif
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Wicca leert reïncarnatie: net zoals de natuur na het afsterven weer aan een volgend leven begint, zo 

zal ook de mens na zijn dood aan een volgend leven beginnen. Voor wicca’s is dit een logisch gevolg 

van het eenheidsprincipe en de ongelimiteerde persoonlijke kracht31. 

1.8 De morele dimensie 
Daarnaast leert wicca dat de omgang met de natuur respectvol dient te zijn. Omdat alles één is en 

daarmee zowel de mens als dieren en planten goddelijk zijn, dienen zowel de medemensen als 

planten en dieren goed te worden behandeld. Een wicca die tot een coven wil blijven behoren, zou 

zich niet mogen inlaten met zwarte magie; d.w.z. magie bedoeld om anderen te beschadigen. 

Wanneer een wicca zich hier niet aan houdt, kan verstoting uit een coven volgen.  

Een wicca zal de morele dimensie zelf samenvatten als: “Doe wat je wilt, zolang je er niemand mee 

beschadigd” en “Alles wat je vraagt, zal je drievoudig toekomen”. Het eerste is bedoeld als een 

waarschuwing tegen zwarte magie, het tweede een waarschuwing om niet teveel te vragen. Een 

voorzorg om hebberigheid te voorkomen. 

Op dit moment zijn thema’s die belangrijk zijn binnen wicca: 

- Zorg voor de aarde 

- Empowerment van vrouwen: wicca leert gelijkheid tussen man en vrouw. Deze gelijkheid is 

niet overal realiteit. 

- Frustratie tegenover de overconsumerende maatschappij: Overconsumptie is, volgens 

wicca’s, teveel nemen van de natuur en daarmee schade berokkenen aan de natuur. Bij 

teveel nemen wordt niet respectvol met de natuur omgegaan. 

- De aantrekkingskracht van het bovennatuurlijke32. 

Samenvattend kan wicca getypeerd worden als een beweging die is ontstaan in de tweede helft van 

de twintigste eeuw. Na het overlijden van de stichter, zijn verschillende stromingen ontstaan. De 

overeenkomsten tussen deze stromingen maken dat zij nog steeds tot één beweging gerekend 

kunnen worden. Wicca’s geloven dat de mens een goddelijke natuur heeft en daarom magie kan 

bedrijven. Magie is echter niet bedoeld om anderen te benadelen. Groepen wicca’s komen samen op 

momenten die bepaald worden aan de hand van de maancycli. Deze groepen of covens kennen een 

systeem van initiatie. Binnen bepaalde stromingen is het minder gebruikelijk om in groepen samen te 

komen. Tijdens samenkomsten worden rituelen uitgevoerd waarvan wicca’s geloven dat ze 

voorspoed bewerkstelligen. Seksuele handelingen kunnen deel uitmaken van deze rituelen.   

                                                           
31

 Hutton, R. The triumph of the moon, p. 245. 
32

 Edwards Sanders, C. Wicca’s charm, P. 22 
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Hoofdstuk 2. Wicca als verschijnsel binnen een groter geheel: New Age 

en neo-paganisme 
Om factoren te kunnen benoemen die bijgedragen hebben aan de opkomst van wicca, is het 

noodzakelijk wicca te beschrijven binnen de tijsperiode waarin zij is ontstaan. Wicca is geen 

verschijnsel dat op zichzelf staat, maar kan gezien worden als een van de vele verschijnselen binnen 

New Age. New Agers worden door Stef Aupers in New Age, een godsdiensthistorisch en sociologische 

benadering (2000) omschreven als ‘levensbeschouwelijke verzamelaars’, die bepaalde 

kernopvattingen en een ideeëngeschiedenis delen en die ik in de volgende paragrafen zal toelichten.  

2.1 De kernopvattingen van New Age 
In het eerder genoemde boek New Age, een godsdiensthistorische en sociologische benadering 

omschrijven Stef Aupers en Anneke van Otterloo vijf kernopvattingen, die in twee groepen kunnen 

worden verdeeld: 

 Holisme33: Dit komt tot uiting in het adagium ‘zo boven, zo beneden; zo beneden, zo boven’. 

New Age veronderstelt dat de macrokosmos bepalend is voor de levensloop van het individu, 

maar ook andersom dat zelfkennis resulteert in kennis van de macrokosmos. Daarnaast is 

holisme ook een maatschappelijk ideaal; New Age streeft  naar harmonie, evenwicht en 

eenheid. Hiermee vormt het holisme een ideaal om naar te streven in een ‘Nieuwe Tijd’. Het 

holisme komt tot uiting in drie kernpunten: 

1. Eenheid tussen lichaam en geest. New Age veronderstelt dat geestelijke attitudes 

lichamelijke kwalen kunnen veroorzaken en beïnvloeden.   

2. Eenheid tussen mens en natuur. Een voorbeeld hiervan is de Gaia-hypothese, waarin 

wordt veronderstelt dat de aarde zich gedraagt zoals een levend organisme. De 

natuur heeft een bezielde entiteit, zo veronderstelt New Age. Hieruit vloeit voort dat 

contact met de natuur heilzaam werkt voor mensen.  

3. Eenheid tussen mens en God. God wordt beschouwd als alom aanwezig en 

voortdurend werkend. New Age redeneert dat de mens goddelijk is, omdat het hele 

universum goddelijk is. 

 Zelf-spiritualiteit:  

1. Het contact maken met een hoger, dieper of goddelijk zelf. New Age veronderstelt 

dat mensen lijden onder tradities en hun verleden. Contact maken met het Ware 

(dus goddelijke) Zelf zorgt dat mensen zich hieraan ontworstelen. New Age belooft 

hiermee een vrij, spontaan, creatief en gelukkig leven.  

2. Spirituele evolutie: Behalve een ervaring in het hier en nu belooft New Age 

persoonlijke groei die voortgezet wordt na de dood door reïncarnatie.  

Samenvattend kunnen de kernopvattingen van New Age worden beschouwd als cultuurkritisch ten 

opzichte van de wetenschap en het christendom34.  

                                                           
33

 Holisme betekent letterlijk: visie dat elk geheel meer is dan de som van zijn delen, dat alles onlosmakelijk 
met elkaar verbonden is.   http://www.woorden.org/woord/holisme , bezocht op 9 mei 2013. 
34

 Aupers, S., Otterloo, A. van. New Age, een godsdiensthistorische en sociologische benadering. Kampen, 
Uitgeverij Kok, 2000. P. 35-52. 
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2.2 De Ideeëngeschiedenis van New Age 
De kernopvattingen van New Age zijn niet uit de lucht komen vallen, maar bouwen voort op tradities 

uit het verleden. Aupers en van Otterloo benoemen vijf stromingen die hebben bijgedragen tot de 

ideeën binnen New Age. Ik zal deze bespreken, met speciale aandacht voor de ideeën die relevant 

zijn voor wicca: 

 De westers esoterische35 traditie: New Age kan, volgens godsdiensthistoricus Wouter van 

Hanegraaff, worden omschreven als een ‘geseculariseerde vorm van esoterie’36. Deze traditie 

kenmerkt zich door een zoektocht naar innerlijke godskennis en benadrukt daarom de 

persoonlijke ervaring. Hierdoor stond zij op gespannen voet met zowel het westerse 

christendom als met de wetenschap.  

 Romantiek37: de westers esoterische traditie was in Europa verworden tot een culturele 

onderstroom, maar in de Romantische periode traden esoterici naar voren die kritiek 

leverden op de wetenschap en op zogenaamde ‘onttovering van de wereld’38. Romantici 

beschouwden niet de rede, maar ervaring, intuïtie en gevoel als fundamentele aspecten van 

het menszijn.  

 Occultisme: het esoterische denken zet zich, behalve in de Romantiek, voort in het 

Occultisme39. Binnen het Occultisme lag de nadruk op het oplossen van praktische 

problemen met behulp van het esoterisch gedachtengoed, bijvoorbeeld het genezen van 

zieken door middel van hypnose en magnetisme. Binnen het Occultisme ontstonden ook 

meer theoretische stromingen. De meest bekende en meest relevante is de Theosofische 

Vereniging40. Theosofie streefde naar: 

o De vorming van een Universele Broederschap der Mensheid, zonder onderscheid van 

ras, geloof, geslacht, kaste of huidkleur. 

o De aanmoediging van de vergelijkende studie van godsdiensten, filosofie en 

wetenschap. 

o Het onderzoeken van onverklaarde wetten der natuur en van de latente krachten in 

de mens. 

 De oosterse traditie: ook boeddhistische en hindoeïstische opvattingen hadden invloed op 

New Age. Een aantal westerse theosofen raakten geïnteresseerd in de leer van de 

                                                           
35

 Het woord esoterisch is afgeleid van het Griekse esoterikos en betekent ‘innerlijk’. De esoterische traditie 
kan worden omschreven als een traditie met een exclusief karakter. Een leerling wordt pas na jaren van 
verdieping beschouwd als een deelgenoot. Een veel gebruikte benaming voor esoterie is ‘leer voor ingewijden’.  
36

 Hanegraaff, W., New Age Religions and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought. Leiden, 
E.J. Brill, 1996.  
37

 De Romantiek kan worden gezien als intellectuele en artistieke stroming aan het eind van de achttiende en 
het begin van de negentiende eeuw waarin gevoel en verbeelding centraal stonden. 
http://www.woorden.org/woord/romantiek (bezocht op 12 mei 2013)   
38

 Met het begrip Entzauberung der Welt, de onttovering van de wereld, bedoelt de Duitse socioloog Max 
Weber dat in de modern-westerse, gerationaliseerde wereld in principe geen plaats meer is voor magische en 
onberekenbare machten. Het gevolg is het ontstaan van het zingevingsprobleem en als antwoord daarop het 
verlangen naar nieuwe betovering. 
http://www.humanistischecanon.nl/secularisering/max_weber_over_onttovering_ (bezocht op 12 mei 2013) 
39

 Het Latijnse woord Occultus betekent letterlijk ‘het verborgene’. De relatie tussen esoterie en occulte 
praktijken werd wel vergeleken met de relatie tussen theoretische natuurkunde en de technische toepassing 
ervan. Tiryakian, E.A. On the margin of the visible. New York, John Wiley and Sons, 1974. P. 243-257. 
40

 Aupers, S., Otterloo, A. van. 2000. P. 35-52 

http://www.woorden.org/woord/romantiek
http://www.humanistischecanon.nl/secularisering/max_weber_over_onttovering_
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reïncarnatie41 en karma42. Zij interpreteerden deze echter vanuit het westers esoterisch 

gedachtengoed. In tegenstelling tot de oosterse leer van oneindige reïncarnatie, werd dit 

uitgelegd als een ziel die streeft naar vervolmaking: ieder leven is een hogere trede op de 

spirituele ladder.  

 De invloed van de psychologie: esoterie verzette zich tegen de wetenschap, maar werd er 

tegelijkertijd door gevormd; met name in het denken in termen van causaliteit. Dit komt 

vooral tot uiting in de psychologische stromingen die in deze periode ontstaan. Belangrijkste 

en meest relevante ideeën van deze psychologische stromingen zijn: 

o De psyche werd gezien als oorzaak van alles wat mensen overkwam. Negatieve 

denkbeelden dienden dus vervangen te worden door positieve43.  

o Binnen de psychologie diende het gehele spectrum van de menselijke ervaring te 

worden onderzocht. Er was veel ruimte voor Telepathie, helderziendheid en trance44. 

o Ook ontstond de overtuiging dat het onderbewustzijn de grenzen van de 

persoonlijkheid kan overstijgen45.  

De verschillende psychologische theorieën hebben bijgedragen aan het idee dat godheden 

niet te vinden zijn buiten de mens, maar in de menselijke psyche46.  

2.3 Wicca als vorm van neo-paganisme 
In haar eerder genoemde boek, combineert Joanne Pearson, in 1998 werkzaam als onderzoeker op 

Lancaster University en momenteel als docent op de University of Winchester, meerdere vormen van 

neo-paganisme; zij schaart hieronder o.a. New Age, wicca en Asatru. Zij maakt hiermee een iets 

andere indeling dan Aupers en van Otterloo, die wicca en neo-paganisme benoemen als varianten 

van New Age47. Prudence Jones, voormalig voorzitter van de Pagan Federation48, maakt onderscheid 

tussen neo-paganisme als beweging en Neo-paganisme als groepering. Tot de beweging neo-

paganisme rekent zij, vergelijkbaar met de indeling van Pearson, allerlei groeperingen, waaronder 

wicca. Daarnaast onderscheidt zij een groepering, die zichzelf Neo-paganisme noemde in de jaren 

twintig van de twintigste eeuw. Deze beweging stelde zichzelf ten doel de religie die vooraf ging aan 

het christendom te herstellen. Ook deze groep rekent Jones tot de beweging neo-paganisme, maar 

                                                           
41

 Reïncarnatie is een opnieuw geboren worden van de ziel  en persoonlijkheid, die zich voor de duur van het 
aardse leven verbindt met een menselijk lichaam. http://www.encyco.nl/nol.php (bezocht op 12 mei 2013) 
42

 Karma kan worden omschreven als het resultaat van je daden. Een slecht karma leidt tot een ongunstige 
wedergeboorte, een goed karma tot een gunstige. Je daden hebben gevolgen, ook in een volgend leven. 
http://www.encyco.nl/nol.php (bezocht op 12 mei 2013) 
43

 Vooral de ‘New Thought Movement’ binnen de psychologie was bekend om ‘de kracht van het positief 
denken’.  
44

 William James werd vooral bekend met zijn functionalistische benadering van de psychologie, een stroming 
die de mens beschrijft op basis van de mate waarin deze zich kan aanpassen aan zijn omgeving. James 
onderzocht allerlei menselijke ervaringen.  Hij voert het nut van alle religieuze uitingsvormen van de mens 
terug op het onderbewustzijn dat de mens een spirituele meerwaarde gaf.  
45

 In de zogenaamde transpersoonlijke psychologie ontstonden technieken als reïncarnatietherapie, waarin 
gereisd werd naar eerdere levens. De transpersoonlijke psychologie leert tevens een collectief 
onderbewustzijn, hierin liggen de basisideeën voor religie opgeslagen.  
46

 Aupers, S., Otterloo, A. van., 2000. P. 13-34 
47

 Pearson, J.: Nature Religion Today. P. 1-8. 
48

 De Pagan Federation is primair opgericht om vooroordelen tegen paganisme recht te zetten. 
www.paganfederation.org (bezocht op 16 februari 2013) 

http://www.encyco.nl/nol.php
http://www.encyco.nl/nol.php
http://www.paganfederation.org/
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deze groep heeft slechts tien jaar bestaan49. Op deze groep zal ik verder niet in gaan, wel op de 

beweging die neo-paganisme genoemd wordt. 

Jones stelt dat het de opkomst van het neo-paganisme terug gaat tot de Renaissance. Tegelijk met 

het ontstaan van doctrinaire vormen van christendom, ontstaat een beweging die teruggrijpt op de 

antieke oudheid. Dit kwam vooral tot uiting door het verschijnen van voorchristelijke goden in de 

kunst50. Jones stelt dat door deze beweging er, in Groot-Brittannië weer aandacht kwam voor 

voorchristelijke ideeën over de onsterfelijkheid van de ziel. Ook in Duitsland en Nederland zijn er 

vergelijkbare reactie, aldus Jones. Opvallend is dat deze interesse voor voorchristelijke ideeën 

parallel loopt aan de opkomst van de Reformatie, waardoor voorchristelijke invloeden juist uit de 

christelijke eredienst verdwijnen51.  

Peter Gay, die al in 1966 schreef over de opkomst van neo-paganisme, ziet het Verlichtingsdenken als 

oorzaak van het ontstaan van wicca. Hij stelt heel simpel dat het verlichtingsdenken zorgt voor 

religiekritiek, waardoor leken niet langer klakkeloos geloven wat de kerk verkondigt. Volgens Gay 

ontstaat hiermee ruimte voor een meer pantheïstische visie op het leven; een overtuiging waarbij 

men gelooft dat alles en iedereen goddelijk is. Dit pantheïsme maakt onderdeel uit van een groot 

deel van de neo-paganistische ideeën52. Gray’s verklaring voor de opkomst van wicca is, mijn inziens, 

wat ongenuanceerd. Indirect is het Verlichtingsdenken als oorzaak aan te wijzen voor de 

veranderingen in het denken, die Aupers van van Otterloo beschrijven. Maar de verklaring van Gray 

is, mijns inziens, zeker niet volledig.  

2.4 Wicca als product van Gardner 
Om een antwoord te kunnen geven wie wicca heeft gevormd tot de beweging die het was in de 

beginjaren zal ik dieper ingaan op de invloeden die Gardner, die gezien wordt als de grondlegger van 

wicca, aanzetten tot het stichten van een nieuwe religie.  

Ronald Hutton, professor in de geschiedenis, verbonden aan de University of Bristol en auteur van 

meerdere werken op het vakgebied van neo-paganisme beschrijft in zijn boek Triumph of the Moon, 

a history of modern pagan witchcraft (2000) uitgebreid Gardner’s geschiedenis en welke factoren in 

zijn leven hebben bijgedragen aan het ontstaan van wicca. Gardner (1884-1964) werd geboren in 

Engeland, maar bracht een groot deel van zijn leven door op Borneo en in Maleisië, waar hij 

werkzaam was als rubberplanter en later als Brits rijksinspecteur. In deze periode kwam Gardner in 

aanraking met de oosterse ideeënwereld. Al in 1936 publiceerde Gardner over magische voorwerpen 

en zwaarden in Maleisië, waarna hij in 1939 en 1949 twee romans publiceerde over godinnen en 

magie. 
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Afbeelding: Gerald Gardner in zijn magische kamer53 

Na zijn terugkeer in Engeland kwam hij, naar eigen zeggen, in contact met Dorothy Clutterbuck. 

Hutton heeft onderzocht of zij een historische persoon is en stelt dat zij waarschijnlijk niet heeft 

bestaan of een alias is. Dorothy Clutterbuck zou Gardner hebben ingewijd in de hekserij. Hutton 

geeft als alternatieve verklaring dat Gardner de persoon van Dorothy Clutterbuck heeft bedacht. 

Gardner zou Dorothy Clutterbuck gebruikt hebben als verbinding met het verleden. Hij beschreef 

haar als een heks die een eeuwenoude traditie doorgegeven heeft gekregen. Dorothy vormt daarin, 

voor Gardner, de schakel, die wicca verbindt met een eeuwenoude traditie54. Vooralsnog is mijn 

conclusie, met Hutton, dat hier sprake is van een uitgevonden traditie.  

Behalve bovengenoemde biologische aspecten, droeg één gebeurtenis tijdens zijn leven in het 

bijzonder bij aan het ontstaan van wicca. In 1951 schafte de Britse overheid de laatste Engelse wet 

tegen hekserij af, onder druk van enerzijds engelse protestanten die geen aanleiding voor 

heksenvervolging in de Bijbel vonden en anderzijds wetenschappers die meenden dat het universum 

onderworpen is aan natuurwetten. Daarnaast waren er al lange tijd geen vervolgingen gevolgd uit 

processen tegen heksen. Prudence Jones omschrijft dit afschaffen van de wet tegen de hekserij als 

de juiste gebeurtenis op het juiste moment in het leven van Gardner. Doordat op dat moment geen 

enkele wet Gardner nog in de weg stond, kon hij - volledig legaal - een heksenkring beginnen55. 

Concluderend kan gesteld worden dat de kernopvattingen van wicca logischerwijs voortkomen uit 

veranderingen die aan het eind van de negentiende eeuw zichtbaar werden. Deze veranderingen 

komen voort uit de westerse esoterische traditie, het Romantisch denken, het occultisme, de 

opkomst van de oosterse traditie en de psychologie. Door deze veranderingen ontstaat er interesse 

voor voorchristelijke vormen van religie, vormen die door de Reformatie naar de achtergrond waren 

verplaatst. Gardner, die door zijn persoonlijke geschiedenis in contact kwam met de oosterse traditie 

en het westerse esoterische denken, kon, geholpen door de veranderde Britse wetgeving, zijn eigen 

ideeën delen met geestverwanten en begon een eigen coven.   
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Hoofdstuk 3. De aantrekkingskracht van wicca in de eenentwintigste 

eeuw 

3.1 De aantrekkingskracht van post-moderne spiritualiteit 
In het vorige hoofdstuk heb ik laten zien dat wicca geschaard kan worden onder New Age. Deze 

definiëring wordt vooral gebruikt vanuit een religiewetenschappelijk perspectief. In het onderzoek 

‘God in Nederland’56 uit 2006 wordt ook gesproken over Wicca. Dit onderzoek, uitgevoerd door het 

Sociaal en Cultureel Planbureau, naar opinies over geloof en kerk57. Wicca wordt hierin, samen met 

o.a. New Age, benoemd als postmoderne spiritualiteit. Het SCP stelt dat postmoderne spiritualiteit 

wordt gekenmerkt door de afwezigheid van absolute waarheden, omdat deze een voedingsbodem 

vormen voor intolerantie. De enige bron van waarheid binnen de postmoderne spiritualiteit is de 

persoonlijke beleving. Dit betekent dat iedere religie voor de gelovige ‘iets waars’ heeft. Deze 

kwalificatie bevestigt dat wicca geen voortzetting is van een oude traditie, maar het gaat om een 

‘uitgevonden traditie’.  

Het onderzoek God in Nederland beschrijft wicca als een persoonlijke religie, waarbij het persoonlijke 

belangrijker is dan het groepsgebeuren. Tegelijkertijd is er wel ruimte voor verbinding met heilige 

plaatsen. Een ander kenmerk van postmoderne spiritualiteit, benoemt het SCP dat ieder vrij is zijn 

eigen religie vorm te geven. Het onderzoek stelt ook dat er enorme belangstelling is voor boeken 

over wicca en voor voorwerpen die bij wicca kunnen worden gebruikt. Het onderzoek God in 

Nederland betwijfelt of iedereen die belangstelling toont voor boeken en voorwerpen over wicca ook 

daadwerkelijk deel wil nemen aan rituelen, kortom of een geïnteresseerde ook een wicca wil 

worden.  

Het onderzoek God in Nederland geeft ook een populatieschets: postmoderne spiritualiteit is vooral 

aantrekkelijk voor vrouwen, die hoog-opgeleid zijn, niet op het platteland wonen en overwegend in 

de Randstad wonen. Deze groep hanteert weinig waarden rondom het traditionele gezin en 

financiële voorspoed. Waarden als gelijkwaardigheid en het doorbreken van machtsverhoudingen 

worden daarentegen, in dit onderzoek, wel als belangrijk aangemerkt58.  

De eerder genoemde socioloog Stef Aupers publiceerde in 2003 over de menselijke zoektocht naar 

authenticiteit. Dit houdt in dat het individu “zich opbeperkt mag ontplooien en ten allen tijde 

‘zichzelf’ zijn”. Tegelijkertijd ervaart een mens in de eenentwintigste eeuw, aldus Aupers, een gevoel 

van scheiding ten opzichte van de maatschappij. Hierdoor is hij op zichzelf aangewezen. Om het 

leven zin en betekenis te geven zal men daarom meer en meer op zoek gaan in diepere lagen van 

zichzelf. Gevolg hiervan is, zo stelt Aupers, dat emoties en gevoelens steeds meer een toetssteen zijn 

voor echtheid en waarheid59. 

In hoofdstuk 1 heb ik wicca beschreven volgens de dimensies van Ninian Smart. Hieruit blijkt dat 

wicca een religie is waarin gelijkheid centraal staat. Wicca kent formeel geen machtsverhoudingen 

binnen de coven en iedere coven heeft de ruimte haar standpunten aan te passen aan de 
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omstandigheden van coven. Dit maakt wicca aantrekkelijk voor iemand die ‘zoekende’ is. Ook wicca’s 

zelf formuleren deze waarden als aantrekkelijk, zoals zal blijken uit de volgende paragraaf.   

3.2 De aantrekkingskracht van wicca, gezien door de ogen van wicca’s 
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk heb ik vanuit godsdienstwetenschappelijk perspectief de 

geschiedenis van Wicca beschreven. In deze paragraaf komen wicca’s zelf aan het woord. 

Verschillende wicca’s hebben op het internet of in boeken hun visie op wicca gedeeld. Een aantal van 

hen zal ik hier aanhalen. Mijn keuze is gevallen op wicca’s die veel boeken hebben verkocht of 

gemakkelijk via Google gevonden kunnen worden. Centraal staat de vraag in hoeverre wicca’s hun 

traditie beoordelen als ‘uitgevonden traditie’ en wat voor hen de aantrekkingskracht is van wicca.  

Allereerst is er de vraag hoe wicca’s de claim van Gardner over een historische lijn beoordelen. Van 

Gardner staat vast dat hij claimde een eeuwenoude traditie door te geven. Hij claimde te zijn 

ingewijd in de hekserij door Dorothy Clutterbuck, zij was ingewijd door een oudere heks en zo was 

een lijn terug te voeren tot de voor-christelijke tijd in Groot-Brittannië60. Door verschillende 

wetenschappelijke bronnen wordt aangegeven dat veel wicca’s hier nog steeds van overtuigd zijn. Zo 

stelt Prudence Jones dat dit voor veel wicca’s gebruikelijk is61.  

In de afgelopen jaren zijn veel wicca’s naar buiten getreden met hun eigen verhaal binnen de traditie 

van wicca. Opvallend is dat bijvoorbeeld Susan Smit, Nederlands bekendste heks62, maar ook 

Vivianne Crowley, één van de bekendste wicca’s van de Verenigde Staten63, aangeven dat wicca een 

herinventie is van een oudere religie. Zij beschrijven dit als een traditie die aan de moderne tijd is 

aangepast en waarvan de doorgaande lijn niet vaststaat. Uiteraard is de vraag in hoeverre Smit en 

Crowley representatief zijn voor de totale gemeenschap van wicca’s. Ik vind het toch opvallend dat zij 

beiden aangeven dat er sprake is van een ‘uitgevonden traditie, terwijl wetenschappelijke bronnen 

aangeven dat wicca’s hier niet van overtuigd zijn.  

Daarnaast is de vraag wat belangstellenden gedreven heeft om wicca te worden. Susan Smit 

beschreef hoe zij in haar zoektocht niet langer tegenover het universum wilde staan, maar er deel 

van wilde uitmaken, omdat zij daarmee meende meer geluk te ervaren. Zij beschreef de waarden van 

heksen, zoals gelijkheid tussen mensen, het goddelijke in zichzelf en aandacht voor de natuur, als 

waarden die zij wil hanteren voor haar leven. Susan Smit zocht vooral naar het goddelijke in zichzelf. 

Zij noemt zichzelf wel heks, maar maakt geen deel uit van een heksenkring, daarmee geeft zij zelf 

vorm aan haar eigen religie64.  

Vivianne Crowley maakte al op veel jongere leeftijd kennis met wicca, omdat haar moeder haar dat 

leerde. Zij beschrijft hoe zij op zesjarige leeftijd een eerste ervaring had met het bovennatuurlijke 

door een droom. Tijdens deze ervaring, meende zij te worden opgetild en ervoer deel uit te maken 

van het universum65. Hoewel op veel jongere leeftijd, lijkt haar ervaring veel op die van Susan Smit. 
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Ook Vivianne Crowley geeft aan dat er binnen haar heksenkring ruimte is om aanpassingen te doen 

die passen bij veranderende omstandigheden.  

Uit dit hoofdstuk is gebleken dat de aantrekkingskracht van wicca vooral berust op de ervaring dat 

wicca in de moderne tijd een tegenbeweging vormt tegen heersende waarden in de maatschappij. 

Hiermee wordt wicca aantrekkelijk voor mensen op zoek naar authenticiteit.  

Hoewel Gardner claimde dat hij een traditie doorgaf, geven wicca’s die publiciteit zoeken nu aan dat 

zij geloven dat Gardner een traditie herontdekte. Wicca is aantrekkelijk doordat het claimt dat je 

door wicca het goddelijke in jezelf kunt vinden, wicca kent geen machtsverhoudingen en wicca maakt 

het mogelijk zelf de traditie vorm te geven. Deze factoren zijn terug te lezen in boeken en op 

websites van wicca’s die publiciteit zoeken.  
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Hoofdstuk 4. Wicca en de vrouw 
In mijn inleiding had ik de vraag gesteld wat maakt dat wicca aantrekkelijk is voor vrouwen.  In dit 

hoofdstuk zal ik nagaan of wicca ook daadwerkelijk meer vrouwen trekt dan mannen. Vervolgens zal 

ik de aantrekkingskracht van wicca beschrijven vanuit het perspectief van de wicca’s. Om daarna iets 

meer afstand te nemen en een aantal mensen aan het woord te laten die, naar eigen zeggen, vanuit 

wetenschappelijk perspectief over wicca hebben gepubliceerd. Maar ook voor hen geldt, dat zij nauw 

betrokken zijn bij wicca en de feministische beweging. Tot slot zal ik ingaan op een specifiek 

feministische stroming binnen wicca: Diana-wicca. Deze traditie, waarin uitsluitend vrouwen wicca 

kunnen worden, identificeert zich met de godin Diana.  

4.1 Is wicca vooral voor vrouwen? 
In wicca zijn vrouwen oververtegenwoordigd ten opzichte van mannen: Charlotte Allen beschrijft in 

Atlantic Monthly dat ongeveer een derde van de wicca’s mannen zijn66. Ook Catherine Edwards 

Sanders geeft vergelijkbare cijfers: voor iedere mannelijke wicca zijn er twee vrouwelijke, althans in 

de Verenigde Staten. Ook voor Nederland geldt dat er meer vrouwelijke als mannelijke wicca’s zijn, 

aldus Susan Smit. Zij beschrijft vergelijkbare verhoudingen: ruim tweederde van de wicca’s is van het 

vrouwelijk geslacht67. Voor de volledigheid moet ik melden dat er tussen al deze bronnen die 

aangeven dat meer vrouwen dan mannen wicca zijn, er één is die afwijkt: Joke en Kos Lankester, 

twee Nederlandse wicca’s beschrijven in hun boek ‘Heksen komen van de maan’ dat er evenveel 

mannelijke als vrouwelijke wicca’s zijn68. De verklaring die hiervoor gegeven kan worden, is dat zij tot 

een traditie behoren waarin mannen onmisbaar zijn. De auteurs leggen in hun boek veel nadruk op 

de mogelijkheid voor mannen om wicca te worden, wellicht om de drempel voor mannen lager te 

maken om wicca te worden.  

4.2 De aantrekkingkracht van wicca  
Een van de vele wicca’s die haar kennis via het internet met de wereld wil delen, is Erin Dragonsong. 

Zij is een van de wicca’s die op haar site aangeeft dat er binnen wicca zeker plaats is voor mannen. Zij 

benadrukt de polariteit die ook Gardner voor ogen had: een wicca heeft niet de intentie een 

mannelijke godheid te vervangen door een vrouwelijke, maar vereert zowel de God als de Godin. 

Dragonsong geeft echter ook een aantal verklaringen waarom wicca vooral in trek is bij vrouwen. 

Kernwaarden binnen wicca zijn, volgen Dragonsong, gelijkheid, gedeelde macht, harmonie, 

samenwerking, respect, ontvankelijkheid en emotioneel bewustzijn. Dragonsong ziet deze waarden 

als vooral vrouwelijke waarden, terwijl mannen waarden als intellect, agressie en onanhankelijkheid 

hanteren69.  

Een andere wicca die veel gepubliceerd heeft over wicca en vrouwen, is Laurie Cabot. In haar boek 

‘de Heks in elke vrouw’ beschrijft zij de wicca als onderdeel van een geschiedenis. Zij ziet, in 

overeenkomst met andere wicca-tradities, iedereen als goddelijk. Zoals voor de wicca’s van nu de 

Godin en veel vrouwelijke representaties daarvan, rolmodellen zijn, zo ziet Cabot de wicca van nu als 
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het rolmodel van de toekomst. Dit krachtige toekomstperspectief maakt dat wicca veel aanhangers 

heeft, aldus Cabot70. 

Er zijn meerdere factoren die ertoe bijdragen dat wicca door veel vrouwen aantrekkelijk wordt 

gevonden. Moojan Momen beschrijft in zijn hoofdstuk over feministische theologie, welke kritieken 

er vanuit de feministische theologie bestaan ten opzichte van andere religies. Deze kritieken zijn 

samen te vatten in vijf kernpunten: 

 De menselijke maat wordt gemeten aan de dominante, mannelijke perceptie van de realiteit. 

 Diegenen die geen macht hebben (vrouwen), worden ook niet gezien door de wetenschap en 

daardoor zullen zij onzichtbaar blijven. 

 De mannelijke religieuze ervaring wordt gezien als die van de meerderheid. 

 Het mannelijke, dominante gezichtspunt is terug te zien in alle aspecten van religie: in de 

religieuze hiërarchie, doctrines, instituties en de religieuze taal. Dit gezichtspunt blijft niet 

beperkt tot het religieuze, maar is ook terug te zien in de maatschappelijke visie op religie.  

 Doordat de maatschappij zo volledig doortrokken is van de mannelijke dominantie, is het 

niet mogelijk objectief te kijken naar de geschiedenis: iedere interpretatie van de 

geschiedenis zou zijn vanuit een patriarchaal perspectief.   

Volgens Moojan Momen is wicca een beweging die een geheel vernieuwde religieuze wereld creëert 

voor vrouwen71. Deze vrouwelijke wereld zou volledig los staan van de patriarchale wereld. In deze 

wereld wordt god vervangen door een godin en priesters worden vervangen door priesteressen72. De 

beschrijving die Momen hier geeft over wicca komt niet overeen met wat andere bronnen schrijven 

over wicca. Uit hoofdstuk 1 blijkt dat wicca gelijkheid tussen mannen en vrouwen leert; wicca leert 

zeker niet dat alleen het vrouwelijke goddelijk is of zou mogen zijn. De visie van Momen wordt 

slechts door een beperkt aantal wicca’s gedeeld, waar ik dieper op in zal gaan in § 4.3. 

In de bijdrage die Ronald Hutton levert aan Joanne Pearson’s bundel Nature religion today beschrijft 

hij dat er door de geschiedenis heen altijd ruimte is geweest voor een vrouwelijke godin. Vanuit de 

oudheid waren vrouwelijke godinnen patroon-heiligen van steden, het recht, oorlog, het huisvuur, 

landbouw, liefde en onderwijs. In de periode die belangrijk is voor het ontstaan van wicca, het begin 

van de twintigste eeuw, waren vooral Venus en Diana de godinnen die terug te vinden waren in de 

populaire literatuur en waarvan beelden werden gemaakt73. De ontdekking van ‘de Grote Godin’ 

koppelt Hutton aan het werk van twee Britse feministische politici. Engeland fungeerde als bakermat 

van wicca, van daaruit verspreidde wicca zich over het noord-westen van Europa. Deze Britse politici 

positioneerden de Grote Godin als maagd, moeder en oudere, wijze vrouw. Deze drie figuren 

symboliseren de vruchtbaarheidscyclus van de natuur: de maagd als symbool van geboorte en groei, 

de moeder als symbool van de voortplanting en de oudere, wijze vrouw als symbool voor het 

afsterven van het leven en uiteindelijk de dood. Deze Grote Godin was, volgens Hutton, nooit het 
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symbool tegen een patriarchaal wereldbeeld, maar ziet hij als een verzet tegen het socialisme, 

waarin de vrouw werd gestimuleerd zich te ontwikkelen tot de hoogste functies binnen de 

maatschappij74. Hutton bevestigt hiermee mijn vermoeden dat wicca geen compleet nieuw 

vrouwelijk wereldbeeld wenst te creëren, maar uit is op aanvulling van een patriarchaal wereldbeeld 

met een vrouwelijke perspectief, omdat het patriarchale wereldbeeld als te beperkt werd ervaren.  

Susan Greenwood, die eveneens een bijdrage levert aan de bundel van Joanne Pearson, stelt dat 

vooral hedendaagse wicca’s hun religie zien als een beweging die vrouwen mentaal wil versterken. Zij 

ziet een vredelievende verzetsbeweging tegen het patriarchale wereldbeeld. Volgens Greenwood 

was Gardner’s intentie het stichten van een natuurreligie. Greenwood omschrijft een natuurreligie 

als een religie gebaseerd op de vruchtbaarheidscyclus van de natuur. Voor deze 

vruchtbaarheidscyclus zijn zowel het mannelijke als het vrouwelijke van belang. Greenwood stelt 

daarbij dat Gardner de eerste is die plaats maakt voor het vrouwelijke binnen een religie, maar niet 

ten koste van het goddelijke in de man. Voor Gardner tellen god en godin, de één kan niet zonder de 

ander75. Greenwood onderschrijft hiermee dat Wicca door Gardner niet gesticht werd als een 

natuurreligie en dat het zeker niet zijn bedoeling was een feministische religie te stichten. 

Catherine Edwards Jones verbindt de verering van de Godin vooral met de opkomst van het 

feminisme. Volgens Edwards Jones heeft de feministische beweging uit de jaren zeventig ervoor 

gezorgd dat de Godin gezien wordt als vervanger van de God van het christendom. De functie van de 

godinfiguur is vooral het versterken van de eigenwaarde van de vrouw, aldus Edwards Jones. 

Doordat er een godin zou bestaan, zouden vrouwen niet langer het gevoel hebben dat alleen het 

mannelijke goddelijk is76. 

Momen benoemde het vervangen van het mannelijke wereldbeeld door een vrouwelijk wereldbeeld 

als een aantrekkelijk punt. In de voorgaande paragraaf heb ik laten zien dat deze visie niet geldt voor 

mainstream-wicca. Iemand die ingaat op de psychologische aspecten van wicca is Kim Ducket. Kim 

Ducket is docent op het gebied van Vrouwenstudies op Warren Wilson College in Asheville in de 

Verenigde Staten, maar ook priesteres in de Diana-traditie. Zij zet uiteen hoe ‘het Wiel van het Jaar’ 

een spirituele kalender kan vormen voor vrouwen en in het bijzonder voor wicca’s. Het Wiel van het 

Jaar is een benaming voor de cyclische opeenvolging van seizoenen. Deze benaming wordt gebruikt 

in verschillende religies, waaronder in wicca. Het Wiel van het Jaar heeft een psychologische parallel 

met de verschillende seizoenen in het leven van een vrouw. Door over het Wiel van het Jaar te lezen, 

mediteren en de bijbehorende rituelen te ondergaan, kan een vrouw meer leren over de 

verschillende fasen van haar leven, zo stelt Ducket. Zij stelt ook dat dit leren meer is dan een 

intellectueel weten, maar gaat om een dieper spiritueel weten. Dit zou o.a. tot uiting komen in 

verandering van gedrag77. 

Joanne Pearson, al eerder genoemd als editor van ‘Nature Religions Today’, publiceerde ook een 

artikel over wicca en geweld in ‘Feminist Theology’, een wetenschappelijk tijdschrift gericht op het 

vakgebied waarin theologie, religiewetenschappen en vrouwenstudies elkaar overlappen. Wat wicca 
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vandaag de dag aantrekkelijk maakt, zo stelt Pearson in dit artikel, is dat wicca niet gewelddadig is. 

Pearson beschrijft de wicca als een persoon die wèl weet hoe zij geweld moet gebruiken, maar zich 

vrijwillig bindt aan het links laten liggen van alle vormen van geweld. Pearson ziet hier een contrast 

met het verleden, waarin de heks ervan verdacht werd, juist wel magisch geweld te gebruiken. Deze 

verdenking is nooit helemaal verdwenen, maar wicca’s van vandaag claimen met hun magie anderen 

geen kwaad te doen78.  

Samenvattend kan gesteld worden dat het wegnemen van de christelijke God en in plaats daarvan 

het vereren van een godin niet de bedoeling is geweest van Gardner. Het is echter wel onderdeel 

geworden van een kleine groep binnen wicca, daarom zal ik daarin de volgende paragraaf op ingaan. 

Wicca is vandaag de dag vooral aantrekkelijk, omdat het claimt de eigenwaarde van vrouwen te 

vergroten, het een vrijwillig gekozen geweldloosheid predikt, aansluit bij het vruchtbaarheidspatroon 

van de vrouw en naar eigen zeggen, waarden hanteert die vooral vrouwelijk van aard zijn. De vraag 

blijft in hoeverre wicca’s die in de publiciteit treden representatief zijn voor de totale groep wicca’s. 

4.3 De Diana-traditie 
Er is echter ook een traditie binnen wicca die geen mannen binnen een coven toestaat. Ann-Marie 

Gallagher, wetenschappelijk medewerker aan de University of Central Lancashire en zelf ook een 

politiek actieve wicca, beschrijft in haar boek de Wiccagids, in het Engels uitgegeven onder de naam 

the Wicca Bible, de Diana traditie als zeer politiek actief en uitgesproken tegen allerlei vormen van 

sociale discriminatie79. Gallagher is als bron lastig te plaatsen, omdat zij claimt een wetenschappelijke 

benadering te hanteren, maar ook bekend staat als actieve wicca. Zij maakt deel uit van de Diana-

traditie en het is daarom aannemelijk dat zij deze traditie in een positief daglicht wil stellen.  

De Diana traditie identificeert zich met de Romeinse godin Diana. Diana (en haar Griekse equivalent 

Artemis) is bekend als de godin van de jacht. Omdat Diana ook een vruchtbaarheidsgodin was, wordt 

zij ook gezien als verantwoordelijk voor conceptie, bevalling en geboorte80. Toch is niet alleen Diana 

van belang: Diana-wicca’s zien haar als één van de personificaties van de Godin. Falcon River, een van 

de wicca’s die via het internet hun ervaringen met wicca met de wereld willen delen81, beschrijft op 

haar website dat de Godin door Diana-wicca’s gezien wordt als de kern van alle leven. De God is een 

creatie van de Godin en bestaat niet op zichzelf, want er zijn slechts twee soorten wezens: moeders 

en hun kinderen, aldus Falcon River. De Diana-traditie is uitsluitend gericht op het vieren van 

overgangsmomenten in het leven van een vrouw: geboorte, menstruatie, bevalling, menopauze en 

dood en de equivalenten daarvan in de natuur82. Voor deze overgangsmomenten zijn rituelen 

ontwikkeld.   
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Afbeelding: De Romeinse godin Diana83 

De Diana-traditie stamt uit het begin van de jaren zeventig van de twintigste eeuw. Als belangrijkste 

stichter wordt Zsuzanna Budapest gezien. Behalve met het opleiden van nieuwe wicca’s, houdt deze 

traditie zich bezig met openbare rituelen rondom het Wiel van het Jaar, politieke acties en sociaal 

werk. Volgens Jone Salomonsen in Nature Religion Today onderscheidt de Diana-traditie zich van de 

Gardneriaanse traditie door niet zozeer een doorgegeven religie te willen zijn, maar een 

doorgegeven spiritueel pad. Diana-wicca ziet de Gardneriaanse traditie als een instituut met regels, 

waarin de spirituele ervaring verloren is gegaan. Deze traditie van Budapest ziet de Godin, en vooral 

in haar verschijning als Diana, als de hoogste autoriteit, ten koste van iedere mannelijke God. Deze 

traditie zoekt naar rolmodellen voor vrouwen in deze tijd. Het gaat er daarbij niet om, zo stelt 

Salomonsen, of deze rolmodellen daadwerkelijk bestaan of hebben bestaan, maar om hun 

voorbeeldfunctie voor vrouwen. Zelfs een vrouw die niet werkelijk heeft bestaan, kan deze 

voorbeeldfunctie vervullen. De essentie is wat de moderne vrouw van deze rolmodellen kan leren. 

De Diana traditie is eclectisch van aard: de Godin kiest de wicca uit, een vrouw kiest niet voor 

wicca84.  Dit komt overeen met hoe Falcon River Diana-wicca beschrijft85. 

Kamila Velkoborska, onderzoeker aan de University of West Bohemia in Pilsen (Tjechië), stelt dat 

Amerikaanse vormen van wicca zich het meest hebben onderscheiden van de vorm die Gardner 

leerde, door aan te sluiten bij de feministische beweging. Zij stelt dat wicca’s die zich aangetrokken 
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voelden tot de feministische beweging de figuur van de Godin hebben gebruikt om vrouwelijke 

kracht en onafhankelijkheid uit te stralen86. 

Een ander aspect van Diana-wicca wordt belicht door Tanice G. Foltz, onderzoeker aan de Indiana 

University Northwest in Gary (USA). Diana-wicca’s zien de Europese heksenvervolgingen van de 

zeventiende tot en met de negentiende eeuw als een “holocaust tegen vrouwen”. Foltz stelt dat 

Diana-wicca’s fel gekant zijn tegen onrechtvaardigheid tegenover vrouwen door een patriarchale 

samenleving. Dit blijkt uit een stellingname tegen seksegerelateerd geweld en discriminatie van 

vrouwen en het bevorderen van vrouwen op toonaangevende plaatsen, zoals in de politiek en op 

hoge functies binnen het bedrijfsleven87.  

Wanneer ik de beschrijving van Moojan Momen van wicca naast de beschrijving van Diana-wicca leg, 

zie ik daarin overeenkomsten; veel meer dan met andere vormen van wicca. Daarmee geeft hij 

slechts een beschrijving van een kleine, maar zichtbare groep wicca’s. Diana-wicca’s zien de 

samenleving als een patriarchale samenleving die vrouwen achterstelt ten opzichte van mannen, in 

alle facetten van het dagelijks leven. Binnen Diana-wicca is de god weggenomen en is zijn plaats 

ingenomen door een godin. In Garderiaans wicca zijn deze aspecten niet zo duidelijk terug te vinden. 

Gardner ziet wel ruimte voor de vrouw, maar niet ten koste van de man. Van Gardner kan gezegd 

worden dat hij uit was op gelijkheid, niet op een verschuiving van de macht. 

Diana-wicca is ontstaan in de Verenigde Staten en komt daar ook het meest voor. Daarvandaag heeft 

Diana-wicca zich verspreid, ook richting Europa. Ook in Nederland komt Diana-wicca voor, blijkt uit 

de beschrijvingen van Susan Smit. Ik heb helaas geen aanwijzingen kunnen vinden over aantallen of 

percentages ten opzichte van de totale populatie wicca’s in Nederland. 
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Hoofdstuk 5 Wicca en seksualiteit 
Hekserij werd in het verleden o.a. geassocieerd met een afwijkende seksuele moraal. Mijns inziens 

sluit dit niet aan bij de geweldloze manier waarop wicca’s zich willen profileren in deze tijd. Daarom 

zal ik in dit hoofdstuk nagaan welke rol seksualiteit speelt binnen wicca. Om hier een duidelijk beeld 

van te schetsen , zal ik eerst beschrijven wat Gardners visie op seksualiteit binnen Wicca was en 

vervolgens welke rol seksualiteit vandaag de dag speelt binnen wicca. 

5.1 Garders visie op seksualiteit binnen wicca 
In het al eerder aangehaalde boek The triumph of the Moon van Ronald Hutton, beschrijft de auteur 

de ideeën van Gardner ten opzichte van seksualiteit binnen wicca. Ten eerste stelt Hutton dat 

Gardner een voorliefde had voor afbeeldingen van jonge, mooie, naakte vrouwen. Maar, aldus 

Hutton, dat is niet specifiek voor Gardner, maar geldt voor meer mannen, dus is het moeilijk dit als 

bijzondere eigenschap van Gardner aan te nemen. Daarnaast stelt Hutton dat Gardner nudist was88. 

Ten derde  stelt Hutton dat Gardner benadrukte dat seksualiteit binnen wicca uitsluitend bedoeld 

was om een extatische trance te bereiken. Hutton stelt dat Gardner seksualiteit prefereerde boven 

andere manier om in trance te geraken en geeft hiervoor eveneens een verklaring; de alternatieven 

waren o.a. zingen en rondrennen. Gardner kon dat niet, omdat hij astmatisch was. Een ander 

mogelijk alternatief was het gebruik van bepaalde drugs, maar Gardner zag hiervan af, omdat hij het 

magische zag in de mens zelf en daarvoor geen hulpmiddelen hoefde te gebruiken. Door seksualiteit 

binnen de wicca-rituelen toe te passen, trachtte Gardner ruimte te maken voor wat hij beschouwde 

als de heiligheid van het menselijk lichaam, aldus Hutton. Het is echter de vraag of er daadwerkelijk 

seksuele gemeenschap tussen mensen plaatsvond tijdens het ritueel. Doreen Valiente, de bekendste 

van Gardner’s leerlingen, beschreef dat er in het ritueel plaats was voor een symbolische verwijzing 

naar seksuele gemeenschap door het uitvoeren van bepaalde handelingen. Vervolgens was er na 

afloop van het ritueel plaats voor seksuele gemeenschap in een meer besloten gezelschap, aldus 

Valiente 89. 

In haar boek Wicca and the Christian Heritage belicht Joanne Pearson een ander aspect van 

Gardner’s visie op seksualiteit. Pearson stelt dat Gardner de orthodox christelijke houding ten 

opzichte van seksualiteit problematisch vond. Gardner vond dat als het huwelijk alleen bestemd was 

voor voortplanting, de mens niet meer was dan vee; uitsluitend bedoeld om kinderen te verwekken.  

Voor Gardner deed dit afbreuk aan zijn idee van een ‘Grote architect van het universum’.  Volgens 

Pearson, vond Gardner dat de kerkelijke leer over seksualiteit die jarenlang was doorgegeven 

schadelijk was voor mensen. Hij claimde dat naaktheid en seksualiteit natuurlijk en gezond waren. 

Ook Pearson stelt dat er voornamelijk sprake was van symbolische handelingen die verwijzen naar 

seksuele gemeenschap. Het meest duidelijk komt dit naar voren wanneer de Hogepriesteres haar 

athame doopt in een beker met wijn, vastgehouden door de Hogepriester. Het mes verwijst naar het 

mannelijke, de beker met wijn naar het vrouwelijke. Ook de bezem zou, volgens Pearson, symbool 

hiervoor zijn: de steel die het mannelijke symboliseert, doorboort de takkenbos, die het vrouwelijke 

symboliseert. Volgens Pearson was er dus geen sprake van daadwerkelijke seksualiteit, symbolische 
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voorwerpen en handelingen werden benut om vruchtbaarheid en voortplanting van de natuur na te 

bootsen, niet als doel op zich90.  

5.2 Seksualiteit binnen de rituele dimensie van wicca 
Elizabeth Puttick, die een bijdrage levert aan Joanne Pearson’s bundel Nature religion today, 

omschrijft twee aspecten van seksualiteit binnen wicca. Allereerst is er de mythe van 

hogepriester/koning en hogepriesteres. Gardner beschrijft deze mythe als voorbeeld voor alle 

hogepriester en hogepriesteressen in zijn Boek der Schaduwen en noemt hen samen 

verantwoordelijk voor een goede oogst. Door het nabootsen van seksuele gemeenschap in rituele 

handelingen, wordt de vruchtbaarheid van de relatie tussen Koning en Hogepriesteres 

gesymboliseerd. Puttick citeert hierin Starhawk, een Amerikaanse wicca, die stelt dat de monogame 

relatie tussen Koning en Hogepriesteres betekent dat ook onder wicca’s monogame relaties de 

voorkeur hebben. Ook Puttick concludeert dat seksualiteit tijdens rituelen bijna altijd gesymboliseerd 

werd. En wanneer er daadwerkelijke sprake is van seksuele gemeenschap, dan is dat tussen mensen 

die ook in het dagelijks leven elkaars partner zijn. Daarnaast belicht Puttick het aspect van naaktheid 

tijdens bijeenkomsten: bepaalde groepen wicca’s zijn tijdens rituelen ‘luchtgekleed’, volgens eigen 

zeggen. De functie hiervan is het afleggen van sociale maskers; er kan niet langer een schijn 

opgehouden worden door middel van een bepaalde kledingstijl en omdat het menselijk lichaam in 

zichzelf heilig is, aldus Puttick.91 

Pearson zelf gaat, in haar latere boek Wicca and the Christian Heritage uitgebreider in op deze rituele 

naaktheid. Volgens Pearson zijn Wicca-rituelen erop gericht een verandering in bewustzijn te 

bewerkstelligen. Omdat magie voortkomt uit de energie van het menselijk lichaam, zorgt naaktheid 

voor een betere werking van deze energie. Volgens een aantal Britse kranten zou deze rituele 

naaktheid seksuele uitspattingen veroorzaken, aldus Pearson. Pearson omschrijft een ander aspect 

van naaktheid als het achterlaten van alles wat hecht aan de dagelijkse wereld, daarnaast is 

naaktheid een symbool voor onderling vertrouwen en voor het idee dat iedereen volledig gelijk is. 

Volgens Pearson was het gebruikelijk dat wicca’s zich gescheiden ontkleden. Het doel hiervan was 

dat naaktheid uitsluitend bestemd was voor de rituele cirkel en naaktheid geen seksuele associaties 

zou moeten oproepen. Ook stelt Pearson dat wicca’s zichzelf ‘voor hun goden zien staan’ tijdens hun 

ritueel, waarbij kleding geen schijn van goedheid kan ophouden. Ook ziet Pearson dit ‘wegvallen vna 

elke vorm van schijn’ als een functie van rituele naaktheid en afwijkend van de overwegend 

christelijke samenleving92.  

Hoewel zowel Hutton, Pearson als Puttick aangeven dat seksuele gemeenschap vooral symbolisch 

plaats krijgt in een ritueel, geven twee bekende wicca’s in hun boeken aan dit wel degelijk praktisch 

kan gebeuren. Susan Smit beschrijft in haar boek ‘Heks’ hoe er verschillende methoden zijn om 

tijdens een ritueel energie op te wekken. Eén van deze methoden is seksuele gemeenschap, hoewel 

zij aangeeft dit alleen te hebben gehoord en niet zelf heeft ondervonden tijdens een ritueel93. Ook 

Ann-Marie Gallagher wijdt een hoofdstuk aan seksualiteit binnen wicca, wat zij benoemd als 

seksmagie, in haar Wiccagids. Zij omschrijft seksuele energie als een “heilige energievorm waarvan 
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culturen geloven dat ze mensen dichter bij het goddelijke brengt”. Vervolgens legt Gallagher uit dat 

vrijwillige seksuele gemeenschap tussen twee personen in de heilige cirkel energie zou wekken die 

voor het ritueel gebruikt kan worden. Volgens Gallagher is seksuele gemeenschap een even legitieme 

manier om energie op te wekken als zingen, trommelen of dansen94.  

Ook andere wicca’s schreven over seksualiteit, maar kozen een ander perspectief. Zo beschrijft 

Vivianne Crowley hoe wicca kan helpen de seksuele relatie met je partner te verbeteren95. Ik zou me 

kunnen voorstellen dat deze invalshoek om over seksualiteit te schrijven minder omstreden is dan 

het benoemen van seksualiteit binnen een ritueel.  

Uit bovenstaande zou ik willen concluderen dat als seksuele gemeenschap al voorkomt binnen 

covens, dit zeer sporadisch is. Wanneer er sprake is van handelingen die een seksuele lading hebben, 

is dit symbolisch en bedoeld om de vruchtbaarheid van de natuur uit te beelden. Deze handelingen 

maken wicca tot een natuurreligie.  
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Conclusie 
In het hoofdstuk ‘Wicca als modern verschijnsel’ heb ik laten zien dat de opkomst van wicca gevolg is 

van ontwikkelingen in de maatschappij zoals de drang naar Holisme en Zelfspiritualiteit. Stromingen 

die hieraan bijdroegen waren de westers esoterische traditie, de Romantiek, het Occultisme, de 

Oosterse traditie en de opkomst van de Psychologie. Gerald Gardner kan worden gezien als een 

persoon die zowel de westerse esoterische traditie als de neiging tot occultisme in zich verenigd had. 

In zijn jonge jaren kwam hij in aanraking met de Oosterse traditie. Gevormd door deze factoren, kan 

het stichten van een natuurreligie als een logisch gevolg worden gezien.  

Gardner’s doelstelling was het aanvullen van een patriarchaal wereldbeeld met waardering voor 

vrouwelijke aspecten. In eerste instantie was dit vooral gericht op een positieve waardering van de 

vrouwelijke vruchtbaarheidscyclus. Verschillende bronnen lieten zien dat het niet Gardners doel is 

geweest de vrouw superieur te maken aan de man, hij waardeerde beiden gelijk.  

Het onderzoek ‘God in Nederland’ ziet wicca als vorm van moderne spiritualiteit samenhangen met 

individualisering en secularisatie. Wicca kan hiermee worden gezien als alternatief voor het 

christendom. De waarden die wicca claimt te hebben als persoonlijk, geweldloos en de afwezigheid 

van machtsverhoudingen, zouden hiermee verband kunnen houden.  

In het hoofdstuk ‘Wicca en de vrouw’ heb ik laten zien dat de visie zoals die Moojan Momen heeft 

ontwikkeld ten aanzien van wicca, waarbij wicca uitsluitend wordt beschreven vanuit de 

feministische theologie, maar zeer ten dele opgaat. Wicca is als fenomeen veel complexer dan 

Momen het doet voorkomen. Wicca is vooral aantrekkelijk voor vrouwen vanwege het beeld van een 

Godin en vanwege waarden als geweldloosheid, samenwerking en harmonie. Zowel wicca’s als 

onderzoekers naar het fenomeen wicca geven deze verklaring.  

In dit onderzoek heb ik een kleine uitstap naar de Verenigde Staten moeten maken, omdat daar 

Diana-wicca is ontstaan. Voor deze stroming binnen wicca gaat de visie van Momen wel op. Vanuit 

de Verenigde Staten heeft Diana-wicca zich verspreid naar West-Europa, waardoor er nu ook 

feministische covens in Nederland zijn. Deze covens bestaan uitsluitend uit vrouwen en zouden graag 

vrouwen op zoveel mogelijk hooggeplaatste posities zien.  

In het hoofdstuk ‘Wicca en seksualiteit’ heb ik beschreven dat seksualiteit binnen Wicca vooral een 

symbolische plaats heeft, het symboliseert de vruchtbaarheid van de God en Godin. Hoewel één 

wicca in een boek schrijft over seksuele gemeenschap binnen het ritueel, is dit waarschijnlijk 

uitzonderlijk. Ik weeg hierin de visie van onderzoekers zwaarder, omdat dit bevestigd wordt door 

meerdere wicca’s.  
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Discussie 
In dit bacheloreindwerkstuk heb ik geschreven over wicca als één beweging. Binnen wicca is sprake 

van verschillende stromingen met verschillende ideeën. Daarnaast bestaat er een groep wicca’s die 

zichzelf hebben geïnitialiseerd. Daaruit komt voort dat mainstream-wicca niet bestaat. Om de visie 

van Momen op wicca te verklaren heb ik een uitstap gemaakt richting Diana-wicca, vanwege hun 

specifieke feministische aspect. Mogelijkheden tot vervolgonderzoek liggen in het uitlichten van 

andere stromingen.  

Voor dit werkstuk heb ik gebruik gemaakt van bronnen binnen wicca en bronnen daarbuiten. Binnen 

wicca bestaat een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat bepaalde aspecten van rituelen geheim 

moeten blijven en niet naar buiten mogen komen. De vraag is daarom in hoeverre boeken van 

wicca’s volledige informatie bevatten. Daarnaast is de vraag in hoeverre deze wicca’s de gehele 

gemeenschap vertegenwoordigen. Van de bronnen buiten wicca is opvallend dat zij vaak toch een 

zeker verband met de wicca-gemeenschap hebben. Een aantal bronnen die zich als wetenschappelijk 

presenteren, blijken bij nader onderzoek deel uit te maken van de gemeenschap. Vervolgonderzoek 

hiernaar is mogelijk door middel van interviews.  

Tijdens het schrijven van deze scriptie kreeg ik steeds meer het gevoel dat het vrouwelijk perspectief 

op wicca niet echt een ‘hot item’ meer is. Ontwikkelingen hierin vonden plaats in de jaren tachtig van 

de vorige eeuw. Dit maakt dat er redelijk wat literatuur over te vinden was, maar maakt het niet echt 

actueel. Een onderwerp wat op dit moment binnen wicca wel actueel lijkt te zijn, is het ecologisch 

aspect; wicca’s laten zich steeds meer uit over de omgang met de natuur. Veel internetwicca’s zijn 

kritisch ten opzichte van thema’s als vervuiling, consumptie en de wegwerpmaatschappij. Dit zou 

daarom een interessant thema zijn om verder te onderzoeken.  
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