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Maretak 
 

Maretak (Viscum album) is 

een groenblijvende plant 

die op bomen groeit. In die 

zin is hij dus een half-

parasiet: hij heeft een 

‘gastheer’ nodig om met 

zijn wortels in te kunnen 

groeien, maar hij kan 

tegelijk ook overleven en 

blaadjes groeien met het 

zonlicht. Meestal vind je 

hem in populieren of fruit-

bomen, en slechts uitzonderlijk in een eik. 

 

In de 1
ste

 eeuw n.C. beschreef de Romeinse 

auteur Plinius de Oudere een Druïdenritueel 

waarin de maretak centraal staat. Gekleed in 

witte gewaden verzamelden de Druïden zich 

op de zesde dag van de maand rond een eik 

waar maretak aan groeide. Zulke bomen 

werden als bijzonder heilig beschouwd, aan-

gezien het zelden gebeurt dat een maretak in 

een eikenboom wordt aangetroffen. Om die 

reden sneden de Druïden de maretak af met 

een gouden sikkel, en deze plant mocht niet 

worden aangeraakt door mensenhanden. 

Daarom stonden andere Druïden onderaan de 

boom te wachten met een wit laken, om zo de 

vallende maretak op te vangen. 

 

Men geloofde dat de maretak de fertiliteit van 

mens en dier kon bevorderen, en dat het sap 

een tegengif was voor alle soorten vergif. In 

werkelijkheid zijn de bessen op zich giftig en 

dus niet eetbaar! 

 

De maretak-ceremonie is het enige ritueel van 

de Druïden dat ooit werd opgeschreven, en 

zelfs hier bestaat er twijfel over de juistheid 

ervan. Plinius heeft de ceremonie wellicht niet 

zelf aanschouwd, en het lijkt tevens onwaar-

schijnlijk dat de ‘Romeinse bezetter’ zo’n 

ritueel van dichtbij mocht bijwonen. Het is 

eveneens onwaarschijnlijk dat de maretak met 

een gouden sikkel gesneden werd, omdat dit 

metaal veel te broos is. Wel is het mogelijk 

dat er een vergulden sikkel werd gebruikt. 

Ook is het nog maar de vraag hoe lang die 

witte robe nog wit blijft als je er in een boom 

mee kruipt. 

Mistletoe 
 

Mistletoe (Viscum album) 

is an evergreen plant 

which grows on trees. As 

such, it is a hemiparasite: 

it needs a ‘host’ to grow its 

roots into, but at the same 

time it can survive and 

grow leaves thanks to the 

sunlight. Mistletoe is 

usually found in poplars or 

fruit trees, and highly 

exceptionally in an oak. 

 

In the 1
st
 century AD, the Roman author Pliny 

the Elder described a Druid ritual which 

revolves around the mistletoe. On the sixth 

day of the month, the Druids would gather 

while dressed in white robes, around an oak 

on which the mistletoe grew. Such trees were 

considered particularly sacred, because it’s 

very rare to find an oak with mistletoe gro-

wing on it. For this reason, the Druids would 

cut the mistletoe with a golden sickle, and 

were forbidden to touch the plant with their 

naked hands. Below the tree, other Druids 

would be waiting to catch the falling mistletoe 

in a white sheet. 

 

It was believed that mistletoe could improve 

the fertility of humans and animals, and that 

its juice was an antidote for all kinds of 

poison. In reality, the berries are poisonous 

and therefore not edible! 

 

The mistletoe ceremony is the only ritual of 

the Druids which has ever been written down, 

and even here some doubt is cast on its 

accuracy. Pliny most likely never observed 

the ceremony himself, and it is quite unlikely 

that a Roman, who had subjugated the Celtic 

tribes to his rule, would be allowed to attend 

the ritual from up close. It is even more un-

likely that the mistletoe was cut with a golden 

sickle, as gold is too soft of a metal to be 

cutting anything with. It is, however, possible 

that the sickle being used had just been 

gilded. One could also wonder how long a 

white robe will remain white, if you wear it 

while climbing a tree. 


