
LindeMoeder vertelt 
 
 
Welkom, lieve mens. Ik ben de LindeMoeder. 
 
Als je naar me kijkt, dan zie je het al. Ik ben een GrootMoeder. Bij mij kun je terecht voor een kop 
thee en een biscuitje; en terwijl we drinken, deel ik mijn wijsheid met je. Ik leg mijn hand op je hoofd 
en geef je troost. Kruip op mijn schoot en ik vertel je verhalen.  
 
Verhalen over vroeger, toen jonge stelletjes samen wegkropen onder de linde en hun huwelijk later 
onder mijn takken ingezegend werd. 
Of over de tijd dat de gemeenschap onder mijn bladerdek bijeenkwam om daar te vergaderen en 
recht te spreken. Je vindt mij nog steeds op dorpspleinen en bij oude raadhuizen. 
 
Ik vertel je verhalen over nog vroeger, toen ik de boom van onsterfelijkheid was. Je kunt me met de 
kroon in de grond zetten en ik verander mijn wortels in takken, en mijn takken in wortels. 
Ik werd geplant op het erf, als beschermster van de boerderij en het erf en al wie er woonde. Heb je 
wel eens in de bovenlichten van boerderijen die mooie bomen van ijzerwerk gezien? Dat is een 
Linde, dat ben ik. Ik bescherm huis en haard nog steeds. 
 
Ik hoorde bij Freya, de Germaanse en Noordse godin die over liefde, huiselijk geluk en 
vruchtbaarheid waakte. Als FreyaBoom werd er in mijn schaduw gedanst, gezongen en bemind. 
 
En natuurlijk hoor ik bij Moeder Maria. Net zoals Maria met haar liefde de mensen heelt, zo deel ik 
mijn geneeskracht met de mensen. Met lindebloesem kan je heerlijke thee zetten die rust brengt en 
kalmeert. De bijen maken er zachte zoete honing van, waar je heerlijk op slaapt. 
Van mijn hout zijn de mooiste Mariabeelden gemaakt. 
Och joh, mijn naam Linde betekent zelfs ‘mild, vriendelijk, zacht, goedwillend, genadig’. Dat doet je 
toch zeker meteen aan Maria denken? 
 
Strijk eens met je hand over mijn zachte stam. Kijk naar mijn lichtgroene hartvormige bladeren. Snuif 
in juni de zoete geur van mijn lindebloesem op. Speel en dans zoals mijn zaden, die in augustus op 
weg naar de Aarde in de wind sierlijke pirouette-jes draaien. Laat je dragen door mijn wortels en 
hoeden door mijn bladerdak. Voel je thuis bij mij.  
 
En bij Maria. 
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