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In dit kleurrijk en fijnzinnig geïllustreerde sprookje voor mensen van nu heeft Vrouw Holle  
weer haar belangrijke en gerespecteerde rol van inwijdster in de heilige jaarcyclus en de 
natuurlijke wetmatigheid van onze aarde. Door de keuzes die de aspirant-ingewijde op haar 
levensweg maakt, ervaart zij de natuurlijke samenhang in aarde- en kosmoswetten en wordt 
zich haar plaats en taken daarin bewust. Dit proces van eenheidsbewustzijn is essentieel voor 
onze zorg om elkaar en om de aarde. Vrouw Holle ís de personificatie van die aardse en 
kosmische krachten. Zij toont ons de gevolgen van ons handelen en beloont onze goede taken 
met bijzondere geschenken vol van eeuwigheidswaarde zoals het gouden hart. Door 
eeuwenlange christelijke onderdrukking en vernietiging van vrouwelijke kennis dreigde deze 
Oude Wijsheid verloren te gaan en zij overleefde enkel in volksverhalen en sprookjes. Bij die 
patriarchale onderdrukking veranderde de wijze vrouw in een angstaanjagende heks.  
Deze moderne versie is zowel een (voor)leesboek voor kinderen als volwassenen. 
 
Dit sprookje is een gevolg van het boek Vrouw Holle en de verborgen wijsheid in sprookjes: Nu 
naar een vrouwelijke wereldvisie uit 2017 waarin de schrijfster de verbinding legt tussen 
Vrouw Holle als opvoedkundig gebruikt sprookjesfiguur en als de machtige pre-Germaanse 
godin en clanmoeder uit Oud-Europa met haar eeuwenoude mythologie. Uit die studie blijkt 
hoe diep en wijdverbreid Vrouwe Holle in onze Oud-Europese matriarchale of moedercultuur 
verankerd is en hoe zij al 5000 jaar vereerd wordt. Na de eeuwenlange repressie van onze 
sacrale vrouwengeschiedenis door het patriarchale christendom, en in onze moderne tijd ook 
nog door de universitaire wetenschap, kan Vrouwe Holde, de zegenrijke, eindelijk bijdragen 
aan heling en aan een nieuwe balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Voor de 
liefhebber onderbouwt de schrijfster het sprookje van Vrouw Holle en het gouden hart daarom 
ook met een doelgerichte en compacte esoterische en filosofische uitleg.                                                        
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