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In dit nummer: 

Voorwoord 

Lieve mensen, 

De donkere tijd van het jaar. 
Winterse eenvoud. 
Mijmeringen. 
Contemplatie. 
Eindeloze stilte. 

Dat is de periode waarin we 
nu leven. 
Of niet? 
In de wereld zoals die er in 
onze streken uitziet, is het niet 
zo evident om in jezelf ge-
keerd te zijn. 

Straten, huizen en etalages 
zijn fel verlicht. Ondanks de 
nog nazinderende crisis liggen 
de winkelrekken overvol en 
koop(jes)lustigen komen daar 
gretig op af. 
Drukke eindejaarsfeesten 
zorgden voor lange en ver-
moeiende dagen. En inmid-
dels is het hectische professio-
nele leven weer helemaal te-
rug. 
En stil is het al zeker niet. 

In een wereld waar we alle 
dagen hetzelfde ritme volgen. 
Waar de rust die de natuur 
zichzelf gunt, voor ons niet 
meer is weggelegd, lijkt het 
bijna onmogelijk om te doen 
wat zo nodig is. 

Rusten. 

Naar binnen gekeerd op on-
derzoek gaan in jezelf. 

Plannen. 

Wachten op het nieuwe leven. 
Wachten op het licht om op-
nieuw van start te gaan. 

Misschien is het daarom dat 
zoveel ‘ziek’ is. 
Mensen zijn ziek. Ondanks 
alle sociale en gezondheids-
voorzieningen en de toch 
gemiddeld hoge levensstan-
daard die we in onze streken 
kennen, zijn we lang niet meer 
zo ‘ongezond’ geweest.  
Waar een paar generaties gele-
den sommige mensen pas aan 
het eind van hun leven naar 
een dokter gingen, lopen we 
nu al vanaf babytijd bij de 
dokter langs. De ene na de 
andere ‘beschavingsziekte’ 
steekt de kop op. Medicatie 
wordt steeds sneller ineffec-
tief. Voeding blijkt hoe langer 
hoe minder voedsel te bevat-
ten. 
We leven langer. Maar wat is 
de kwaliteit van dit leven? 

En dat is alleen nog maar ons 
lijf. 
Diepgang, rationaliteit, doel-
gerichtheid, spiritualiteit,… 
Voeding voor hoofd en hart: 
ook hier wordt veel te weinig 
aandacht aan besteed. 

We streven allen naar zoveel 
en zo snel, maar wat is de 
waarde van al deze doelen? 

Staan we hier eigenlijk nog bij 
stil? 
Of gaan we gewoon ‘verder’ 

waar onze ouders ophielden. 
Waar ons diploma ons naar-
toe duwt. Waar de consump-
tie ons toe verleidt. 

Probeer af en toe de lichten te 
negeren. De prachtige slogans 
van websites en de lokkende 
uitstalramen. 
Maak het stil in je huis en je 
hoofd. En denk na. 
Denk na over termen als 
dankbaarheid, nederigheid, 
eenvoud, medeleven, dienst-
baarheid, vriendendienst,… 
Termen die door onze maat-
schappij bijna tot vloek zijn 
gemaakt. Tot vormen van een 
aftandse onderdanigheid die 
niet past bij moderne, vooruit-
strevende mensen. 

Denk erover na en leer hoe 
onmisbaar ze zijn. Wat een 
onschatbare waarde ze in je 
leven kunnen hebben. 

Maak daar je nieuwe streef-
doel van. En je zal zien, zoals 
je ook kan lezen in het 
sprookje elders in deze 
nieuwsbrief, dat je jezelf geen 
mooier cadeau kan geven!
Geniet én leer van deze don-
kere periode, want de terug-
keer van het licht is al voel-
baar!! 

Op naar de lente!!!! 

 

Maya 
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en? 

Na telkens een eindje wandelen vergast 

Merlijn ons op een verhaal, dat verband 

houdt met de maretak, o.a.: 

Hoe BALDR, op aanstoken van LOKI, 

door zijn blinde broer wordt gedood door 

een pijl gemaakt van maretakhout 

(FREYA was deze boom immers verge-

ten). 

Hoe koning GWYDDNO GARANHIR 

erin slaagt om, dankzij de goede raad van 

TALIESIN, 24 volbloedpaarden te ver-

slaan in een wedren, gebruik makend van 

verkoolde maretak. 

De godin IDUNA wordt ontvoerd door 

de reus THIAZI en opgesloten in een kooi 

zonder sleutel. Dank zij een list weet LO-

KI de reus te verschalken en kan hij de 

godin verlossen uit haar gevangenis: het 

slot kan hij openen met een maretak.  

Heel bijzonder vond ik volgend verhaal: bij 

de winterzonnewende gaan wij aan boord 

van een schip dat ons, met de Eikkoning 

aan het roer, steeds dichter naar de zon en 

de warmte toebrengt. Met Litha, wanneer 

het schip te dicht bij de zon dreigt te ko-

Ondanks het koudere weer en dat 

het een gewone werkdag is, zijn wij 

toch met z’n dertienen – alvast een 

mooi heksengetal – present voor de 

speciale boomwandeling die Merlijn 

organiseert rond de maretak. Ter-

wijl je op straat vooral in vuile 

smurrie stapt, ligt de sneeuw er in 

de Oude Landen nog mooi en on-

gerept bij: wit en knisperend onder 

de voeten. Een prachtig landschap 

dus, voor mij alvast heel uitnodi-

gend voor rust en meditatie. 

Na een eindje wandelen houden wij 

een eerste maal halt – er zullen nog 

heel wat haltes volgen – voor een 

uiteenzetting van Merlijn over deze 

toch wel merkwaardige ‘boom’, als 

je hem zo wil noemen: in feite is 

maretak (viscum album) een halfpa-

rasiet die weliswaar afhankelijk is 

van zijn gastheer voor water en 

zout maar verder voor zijn eigen 

voeding zorgt. De unieke en eigen-

zinnige manier waarop deze plant 

te werk gaat, zo heel anders dan andere 

bomen en planten, is best een boeiend 

verhaal: hij kan onmogelijk op de grond 

groeien maar heeft blijkbaar toch een 

voorkeur voor bepaalde soorten onder-

grond, groeit liefst op een beperkt aantal 

(loof)bomen en laat andere links liggen, 

bloeit wanneer hij er zin in heeft zonder 

zich veel van seizoenen aan te trekken, 

heeft opvallende witte bessen die heel 

kleverig zijn zodat zij zicht gemakkelijk 

aan een tak kunnen hechten, laat zijn 

wortel vertikaal groeien zodat die in zijn 

gastheer kan binnendringen,…: een echt 

buitenbeentje dus. 

Intrigerend is wel het alombekende ver-

haal dat Keltische druïden maretak als 

heel bijzonder beschouwden, tenminste 

als hij afkomstig was van de eik, voor 

hen een heilige boom. Blijkt immers dat 

maretak op deze boom slechts uiterst 

zelden voorkomt – als het al gebeurt. Is 

het juist deze zeldzaamheid die hem zo 

bijzonder maakte? Of hebben de druï-

den de Romeinse geschiedschrijvers (o.a. 

Plinius) een rad voor ogen willen draai-
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men, neemt de Hulstkoning, na 

strijd te hebben geleverd met de 

Eikkoning, het roer over en voert 

ons terug richting koude en duis-

ternis. Tenslotte loopt het schip 

vast in het ijs, en is het jaar – en 

onze reis – teneinde. Al gauw zul-

len we opnieuw vertrekken aan 

boord van een nieuw schip, maar 

eerst zullen wij 1 dag op de kade 

doorbrengen: de dag van maretak, 

de boom die geen boom is tijdens 

de maand die slechts één dag 

duurt. Maretak is immers een 

boom die zich spiritueel in de an-

dere wereld bevindt en buiten de 

tijd staat. Een uitgelezen moment 

dus om eens terug te denken aan 

het jaar dat achter ons ligt en om 

ons voor te bereiden op het vol-

gende. Misschien loont het wel de 

moeite wat ballast achter ons te 

laten, zodat er des te meer ruimte 

ontstaat voor nieuwe dingen. 

De verhalen zijn nu ten einde en 

wij gaan in de cirkel staan: tijd voor indivi-

duele meditatie. In de Oude Landen groeit 

geen maretak, maar Merlijn heeft voor 

ieder van ons een mooie tak meegebracht 

zodat wij zijn energie toch kunnen ervaren 

tijdens de meditatie, mijmering of… ge-

woon genieten van het prachtige onderge-

sneeuwde landschap en de heel unieke, 

heel rustige sfeer. 

Na de traditionele ‘talking stick’ volgen 

nog, zoals gebruikelijk, het steendansen en 

–zingen en ter afsluiting een gezellige cake 

& wine. Uiteindelijk wandelen wij terug, 

wat mij betreft heel stil en rustig en nog 

wat mijmerend over de verhalen die wij te 

horen kregen en hun betekenis. Dat wij de 

hele tijd over sneeuw – in feite water dus – 

hebben gewandeld zal er zeker zijn steentje 

toe bijgedragen hebben dat deze avond, 

voor mij althans, toch anders aanvoelt dan 

gebruikelijk: zo heb ik helemaal niet het 

gevoel dat wij toch meer dan 3 uur onder-

weg zijn geweest en heb ik ook helemaal 

geen last gehad van de koude. Misschien 

zijn wij ook wel even buiten de tijd en in 

een andere wereld geweest…? 

Maretak 
Raymond 



Ik heb altijd al iets gehad met duister-

nis. Een fascinatie met het zachte 

mysterie van het donker. Een ontzag-

gelijke verwondering over het uitge-

strekte donkere universum. De diepe 

sterrenpracht van een kristalheldere 

midwinterhemel. De kleine felwitte 

maan die blauwe schaduwen rondom 

je werpt… 

Duisternis brengt rust. En vrede. Ten-

minste… dat hopen we natuurlijk. En het 

is de christelijke boodschap die overal uit 

luidsprekers schalt. Maar lang niet ieder-

een is bevriend met het duister. Sommige 

mensen worden depressief van teveel 

duister. Sommige mensen worden bang 

in het donker. Dan is er weinig vrede of 

rust in jezelf te vinden. 

De Yule-periode kan een mooie gelegen-

heid zijn om jezelf eens een paar dagen af 

te zonderen, en op zoek te gaan naar het 

duister. Het duister is namelijk geen plek 

die gemeden zou moeten worden. Dat is 

een sprookje. Net als in het sprookje van 

Blauwbaard waar die éne kamer altijd op 

slot zit. Of in alle goede horrorfilms waar 

de deur naar de kelder op slot zit. En oh 

wee degene die de sleutel vindt en zijn of 

haar nieuwsgierigheid niet kan bedwin-

gen… 

In de moderne hekserij is het duister ech-

ter een grote bron van kracht. Is het duis-

ter gevaarlijk? Tja, wat is gevaar? Gevaar 

is alleen maar een kracht die je niet kent, 

of niet kunt hanteren, of niet kunt voor-

spellen. Je moet het onbekende met res-

pect benaderen. Dat geldt ook voor het 

duister in jezelf. Bagatelliseer het niet, doe 

er niet lichtzinnig over, en sluit het vooral 

niet op achter slot en grendel. Maar bena-

der het met respect. Leer het duister in 

jezelf kennen. 

Dat gaat niet vanzelf, daarvoor heb je tijd 

en rust nodig. En die tijd en rust die is er 

juist in dit jaargetijde. Misschien op een 

vrije dag, tijdens een boswandeling, of 

een uur met wat muziek. Mediteer. Zoek 

de krachten op die in je onderbewustzijn 

liggen opgeslagen. Oude herinneringen 

van dingen die verkeerd zijn gelopen. 

Dingen die je anders had willen doen, of 

had moeten doen. Verdriet dat je anderen 

hebt aangedaan. Verdriet dat jou is aange-

daan. Dingen die je nooit hebt rechtgezet. 

Idealen die je ooit bij het vuilnis hebt 

moeten zetten. Al deze zaken en nog veel 

meer liggen verborgen in de kelders van 

jouw leven. En als je wilt kun je de sleutel 

omdraaien, de keldertrap afdalen, een 

kaarsje aansteken, en rustig en respectvol 

deze herinneringen bekijken. 

En waarom? Omdat hier een gigantische 

kracht verborgen ligt. De kracht om her-

boren te worden. Zoals de zon het steeds 

meer lijkt te verliezen van het duister, 

steeds korter bij ons is, steeds later op 

komt en steeds eerder onder gaat, maar 

desondanks, net als elk jaar, weer zal ze-

gevieren, zo kunnen wij ook afdalen naar 

onze kelder, naar ons onderbewustzijn, 

en daar een kaarsje neerzetten, een klein 

beetje licht, een klein stukje bewustzijn, 

om één voor één kennis te maken met de 

dingen die daar verborgen liggen. 

Vanuit de moderne hekserij richten we 

ons niet op een hiernamaals en laten we 

hier op aarde de zaak niet in de soep 

draaien, maar proberen we ons intensief 

bezig te houden met déze wereld. Met 

déze aarde, en met ons huidige leven hier. 

Daar hoort dus bij dat je moeite doet om 

fouten uit het verleden te gaan herstellen. 

Niet gaan wachten op de 42 rechters die 

we kennen uit de Egyptische religie, maar 

nu al moeite doen om in het reine te ko-

men met de dingen die verkeerd zijn ge-

gaan. Daartoe dient dus deze actieve 

zoektocht in het duister van je eigen on-

derbewustzijn. 

Ga op pad, maak een reis naar die 42 

rechters, begin een tempelslaap in een 

sarcofaag, mediteer, daal de trap af naar 

die kelder. En misschien kom je dan iets 

tegen dat je nu wilt gaan veranderen. 

Misschien heb je nu voldoende levenser-

varing, of voldoende emotionele kracht, 

om iets te veranderen dat je jaren geleden 

niet aan kon, of dat je toen door omstan-

digheden hebt moeten laten liggen. 

Er is geen schaamte in de fouten van het 

verleden. En er is ook geen schaamte in 

erkennen wat je nog niet aan kunt. Er is 

alleen maar schaamte als je je fouten niet 

wilt herstellen. 

Zoals het zonlicht wordt opgeslagen in de 

bladeren van de bomen, die in de herfst 

met een explosie van zonnekleuren naar 

de aarde dwarrelen en daar tot zwarte 

duistere compost worden, tot voeding 

voor het leven, zo ook is de kracht van 

het leven zelf opgeslagen in ons onderbe-

wustzijn, in de ervaringen van het verle-

den. Dat is een gigantische kracht. Het is 

niet goed als je daar bang voor bent en 

het opsluit. Het is wel goed als je die 

kracht met respect benadert, voorzichtig, 

één ervaring tegelijk, om die kracht om te 

gaan zetten tot voeding en energie voor 

de rest van je nieuwe leven. 

En zo kom je dan, samen met de zon, 

terug uit je reis door het duister. Met 

nieuw licht, met nieuwe energie, met goe-

de voornemens, maar vooral met heel 

veel kracht. Wees dit jaar eens niet zoals 

zovelen die, log van te veel en te vet eten, 

doodmoe van alle drank en koolhydraten, 

zichzelf van de ene Nieuwjaarsborrel naar 

de andere slepen. Gebruik de symboliek 

van het jaar, de symboliek van de zon en 

duisternis, van het gouden herfstblad en 

de zwarte voedende aarde, om deze din-

gen in jezelf te zoeken en daar kracht in 

te vinden. Kracht voor verandering, 

kracht voor nieuw leven, kiemkracht voor 

het nieuwe jaar! 

Blessed be!  
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Duisternis 
Merlin 



De donkere tijd voor midwinter komt 

met de midwinter ten einde. Eindelijk, de 

dagen worden weer langer, de krachten 

van het licht hebben het weer gewonnen 

van de krachten van de duisternis. Het is 

elk jaar weer een heerlijk moment om te 

beseffen dat ik de Zon vanaf dat moment 

weer langer en vaker zal gaan zien. 

De donkere tijd van Samhain tot Midwin-

ter heeft echter wel degelijk zijn functie. 

Het is een tijd van eens goed naar mezelf 

kijken, een reisje naar binnen, een tijd om 

eens bij mezelf na te gaan of het het afge-

lopen jaar naar mijn zin is geweest. En als 

dit niet het geval is, wat ik er dan aan zou 

kunnen doen. Vooral dat laatste is be-

langrijk. Als ik dat weet, dan kan ik dit 

gebruiken om tijdens de midwinter deze 

wens of verlangen als een affirmatie in te 

zetten voor het hele volgende jaar. Bo-

vendien moet ik het niet bij die affirmatie 

laten, maar daadwerkelijk mijn plan gaan 

uitvoeren. Met de toenemende kracht van 

de Zon in de loop van het jaar is de kans 

groot dat ik ook zelf de energie heb om 

mijn plannen uit te voeren. 

Iedere Midwinter krijgen we de kans om 

de inspiratie van de goden en godinnen 

naar de aarde in ons leven te brengen, net 

zoals de druïde dit symbolisch doet met 

de maretak. De maretak die nog nooit op 

de grond is geweest wordt door de druïde 

met gevoel en wilskracht (gesymboliseerd 

door zijn gouden sikkelvormige snoei-

mes) uit de boom gesneden en op aarde 

gebracht. Het zaad van maretak is sym-

bool voor de inspiratie in ons, die nu kan 

gaan groeien. 

Midwinter is door een paar slimme Ro-

meinen in het christendom opgenomen, 

om daarmee de toenmalige Kelten de 

kerk in te krijgen. De aardigheid is echter, 

dat volksaard zich niet laat sturen. We 

vieren de kerst niet alleen met vuur en 

groene takken, zelfs de maretak krijgt een 

ereplaats boven de deur (weet wie er voor 

de deur staat als je deze opendoet....), 

maar we zien midwinter in nog meer din-

gen terug waar we ons niet eens zo van 

bewust zijn. We wensen elkaar het beste 

toe met het nieuwe jaar, en vrijwel alle 

(grote) bedrijven maken in het najaar 

plannen voor het nieuwe jaar. Het is ge-

bruikelijk dat de boekhouding per 1-1 

opnieuw begint. We sluiten het oude af 

en maken weer een frisse start. Alle ver-

kopers krijgen weer een nieuw target voor 

het komende jaar enz. 

Is het niet geweldig dat de natuur ons 

ieder jaar weer nieuwe kansen biedt? We 

moeten het ons alleen wel bewust zijn, en 

nog meer dan dat, we moeten er ook nog 

gebruik van maken. 

Het is een magie die geweldig werkt zoals 

ik uit ervaring kan vertellen. Je moet ook 

heel goed weten wat je wil en duidelijk 

zijn. Een voorbeeld: Ik wilde een paar 

jaar geleden graag wat meer drukte in het 

bedrijf dat ik was begonnen en deed dus 

deze affirmatie. Ik heb het dat jaar enorm 

druk gekregen, maar....... verdiende er 

vrijwel niets mee. Dat laatste bedoelde ik 

natuurlijk wel, maar had het niet gewenst. 

Dat heb ik het jaar daarop dus bijgesteld 

en heb dat er bij gewenst, inderdaad, het 

kwam ook uit. 

Ik wens je veel plezier met de Magie van 

Midwinter. 
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De magie van midwinter 
Jurre Yntema 
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Uitgeput aait de kerstman zijn rendier. 

Hij mompelt wat en het rendier snuift. 

Zijn warme vochtige neus is vlakbij het 

oor van de oude man. Er trekt een rilling 

door het rendierlijf. Stoom komt uit zijn 

neusgaten. "Het zit erop, beestje," zegt 

de kerstman zacht. "Nu mag je rusten." 

Verdrietig kijkt de kerstman in de glan-

zende ogen van zijn trouwe lastdier. Het 

laat zijn kop zakken, alsof het zich 

schaamt voor zijn eigen vermoeidheid. 

"Ik ben ook moe," zegt de kerstman 

troostend. "We hebben hard gewerkt en 

ver gereisd."  

Voorzichtig legt hij een deken over de 

rug van het rendier. Hij schudt even zijn 

hoofd. Waarom voelt hij zich teleurge-

steld? Andere jaren kwam hij in de nacht 

van tweede kerstdag toch tevreden thuis? 

"Het was dit jaar anders," zegt hij zacht 

voor zich uit. Het rendier draait zijn kop 

half naar hem om. Dan zegt het, met 

woorden die alleen de kerstman kan ver-

staan: "Anders hoeft niet altijd slechter te 

zijn." De kerstman knikt, maar hij kan er 

nu niet in geloven. "Ga maar slapen," 

zegt hij enkel. Nog éen keer streelt hij de 

fluwelen nek en gaat de stal uit. Zacht 

sluit hij de deur achter zich. 

Langzaam loopt hij naar zijn houten hut. 

Hij hijgt en worstelt tegen de wind in. 

Het is gaan sneeuwen, geen dwarrelende 

zachte kristallen, maar striemende verijs-

de vlokken. Binnen pookt hij het vuur 

op. Zuchtend schuift hij zijn gemakkelij-

ke stoel dichter naar de haard en gaat 

zitten. Met een hand wrijft hij over zijn 

voorhoofd. Hij rilt, maar zijn voorhoofd 

gloeit. Buiten gaat de storm tekeer. De 

ijzige wind rukt aan de luiken voor de 

ramen, giert in de schoorsteen. Het dak 

maakt een roffelend geluid. De dakbal-

ken kraken en steunen. De kerstman let 

er niet op. Hij voelt zich nog steeds ver-

ward. 

Andere jaren genoot hij van dit moment. 

Moe maar voldaan zat hij dan in zijn 

stoel voor het vuur, zijn voeten op de 

kachelplaat. In de vlammen had hij weer 

al die blije gezichten gezien. Hoeveel 

kinderwensen waren niet in vervulling 

gegaan? Maar nu? Weer schudt hij zijn 

hoofd. "Wat is er toch met me aan de 

hand?" denkt hij. Hij doet zijn ogen 

dicht, leunt achterover in zijn stoel. Het 

gebulder van de wind klinkt al verder en 

verder... De geluiden worden doffer en 

doffer... De kin van de kerstman zakt op 

zijn borst. 

Plotseling klinkt een krassende stem: 

"Arme man!" Geschrokken kijkt de 

kerstman op. "Arme man!" zegt de stem 

weer met een geluid alsof er takken kra-

ken. Het komt uit de haard. De kerstman 

fronst zijn voorhoofd en staart naar het 

vuur. Dan ziet hij iets wat alleen de kerst-

man kan zien: boven het vuur op een 

dikke tak die uitsteekt, zit een klein 

grauw mormel. Het grinnikt geniepig. 

Als de kerstman van zijn verbazing beko-

men is, wordt hij boos. "Laat me met 

rust," moppert hij. "Moet je mijn kerst-

feest soms verknoeien! Wie ben je eigen-

lijk?" 

"Je beste vriend," zegt het mormel. "De 

stem in je hoofd. En ik wil je behoeden 

voor nog meer domme streken." 

"Domme streken?" vraagt de kerstman 

onzeker. 

"Ja, jaar in jaar uit breng je met Kerstmis 

overal op de wereld cadeaus rond. On-

danks je hoge leeftijd vertrek je telkens 

fris en vrolijk. Maar hoe kom je terug? 

Doodmoe, bekaf, versleten en uitgeput. 

Koud en kleumend en met lege zakken. 

Je bent en blijft een arme domme oude 

man." 

Met lege zakken...? De kerstman veert 

op. "Nee!" roept hij. "De zakken voor de 

cadeaus zijn leeg, ja. Natuurlijk zijn die 

leeg. Maar de zakken van mijn broek... 

Wacht!" De kerstman staat op en pakt 

een trommeltje van de schoorsteen. Hij 

haalt het deksel eraf en kijkt erin. Het is 

leeg, tot op de glimmende bodem. Dan 

grijpt hij met beide handen tegelijk in de 

zakken van zijn broek. Hij haalt er iets uit 

dat alleen de kerstman kan zien en stopt 

het in de trommel. Hij pakt zijn pijp van 

de schoorsteen en gaat weer zitten, met 

de trommel 

op zijn 

schoot. Hij 

moet ineens 

weer denken aan de woorden van zijn 

rendier: "Anders hoeft niet altijd slechter 

te zijn." Een handvol zand lijkt ook wei-

nig, denkt de kerstman. Maar ga de kor-

rels maar eens tellen... Glimlachend kijkt 

hij naar het vuur. Hij knikt het kleine 

mormel boven de vlammen toe. 

"Ik kom veel rijker terug dan ik ga," zegt 

hij. "Dit jaar viel het wat tegen, maar 

toch... Ik ben rijk." 

"Laat je rijkdom dan maar eens zien!" 

roept de stem. Weer knikt de kerstman. 

Terwijl hij de trommel openmaakt, zegt 

hij zacht: "Geluk is een fijn poeder dat 

rond de kinderen zweeft. Uit elk huis 

waar ik kwam, nam ik een klein beetje 

mee." Dan zwijgt de kerstman. Hij denkt 

aan de andere jaren. Toen was zijn trom-

meltje altijd vol. Nu is het maar half vol. 

Hij heeft dit jaar zoveel lege huizen op de 

wereld gezien. Niemand woonde er. Er 

brandde geen licht, er speelden geen kin-

deren. En dan waren er de huizen waar 

veel te veel mensen woonden. Er werd 

hard gepraat en de kinderen maakten er 

ruzie. In die huizen kon de kerstman 

nauwelijks gelukspoeder vinden. 

Hij zucht en kijkt naar het vuur. Het 

mormel grijnst nog steeds. "Ja," zegt de 

kerstman. "Ik was teleurgesteld. Maar als 

ik zuinig ben, heb ik genoeg poeder om 

er tot volgend jaar Kerstmis van te genie-

ten." 

De kerstman zucht tevreden en begint 

zijn pijp te stoppen met wat gelukspoe-

der. 

"Heb je daar al die moeite voor gedaan," 

zegt het mormel spottend. 

"Het is meer dan je denkt," mompelt de 

kerstman nog voordat hij zijn pijp aan-

steekt. "Hun geluk is mijn geluk." 

Het mormel zwijgt. De wind fluit en 

huilt in de schoorsteen. De vlammen 

flakkeren hoog op en het hout knettert. 

Een grote wolk as vliegt de schoorsteen 

in. Het mormel is verdwenen. 
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Het kerstfeest van de Kerstman 
(Een kerstverhaal naar een oud Frans sprookje) 
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ma di woe do vrij zat zon 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Januari 2010 

Agenda januari 2010 

ma di woe do vrij zat zon 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

Februari 2010 Agenda februari 2010 

• 2 februari — IMBOLC 

• 3 februari 19.30 u — PFI (Boom) — Pagan Bar 

• 17 februari 20 u — Heksencafé (De Witten Hert – Deurne) 

• 19 februari 20 u — Brussels Pagans (Taverne "North Express" 

Noordstation) 

• 19 februari 20 u — Traditie (De oude komeet – Lier) — Vorming-

savond: runen & vikings 

• 21 februari 10 u — Emovere (Leuven) — Familie-opstellingen  

Agenda 
• 6 januari 19.30 u — PFI (Boom) — Pagan Bar 

• 8 januari 20 u — De zilveren griffioen (Ekeren) — Boomwan-

deling 

• 11 januari 20 u — Emovere (Leuven) — Gratis proefles Emo-

tioneel lichaamswerk 

• 15 januari 20 u — Brussels Pagans (Taverne "North Express" 

Noordstation) 

• 15 januari 20 u — Anima Mundi (Backstage – Gent) — Start 

Trancedansreeks 'Rituele levensboomdans' 

• 19 februari 18 u — Agape (Koolskamp) — Avondzweethut 

• 20 januari 20 u — Heksencafé (De Witten Hert – Deurne) 

• 24 januari 10 u — Agape (Koolskamp) — Zweethut 

• 24 januari 10 u — Emovere (Leuven) — Familie-opstellingen 

• 29 januari 19.30 u — Camelot (Boom) — Open esbat Imbolc 

• 30-31 januari — Anima Mundi (Ronse) — Weekend 1 Sjaman-

istisch ervaringsjaar  

• 3 maart 19.30 u — PFI (Boom) — Pagan Bar 

• 17 maart 20 u — Heksencafé (De Witten Hert – Deurne) 

• 19 maart 20 u — Brussels Pagans (Taverne "North Express" 

Noordstation) 

• 19 maart 13 u — Anima Mundi (Ronse) — Lenteviering 

• 20 maart — Camelot (Boom) — Open feest Ostara 

• 21 maart 10 u — Emovere (Leuven) — Familie-opstellingen 

• 27-28 maart 10 u — Emovere (Leuven) — Basisworkshop Ho-

listic Pulsing  

Agenda maart 2010 

ma di woe do vrij zat zon 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

Maart 2010 



ma di woe do vrij zat zon 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

April 2010 
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• 3 april 10 u — Agape (Koolskamp) — Zweethut 

• 5 april 10 u — Agape (Koolskamp) — Zweethut 

• 7 april 19.30 u — PFI (Boom) — Pagan Bar 

• 12 april 20 u — Emovere (Leuven) — Gratis proefles Emotion-

eel lichaamswerk 

• 15 april 20 u — Emovere (Leuven) — Gratis infoavond Intuïti-

eve massage 

• 15 april 20 u — Emovere (Leuven) — Gratis info- en proefa-

vond Massagegroeijaar 

• 16 april 20 u — Brussels Pagans (Taverne "North Express" 

Noordstation) 

• 17 april 10 u — Agape (Koolskamp) — Introductiedag opleiding 

Integrale Therapie & Sjamanisme 

• 21 april 20 u — Heksencafé (Deurne – De Witten Hert) 

• 21 april 20 u — Emovere (Leuven) — Reis door de chakra's: 

Stuitchakra 

• 25 april 10 u — Anima Mundi (Antwerpen) — Tarantella 

Trancedans 

• 28 april 20 u — Emovere (Leuven) — Reis door de chakra's: 

Heiligbeenchakra 

Agenda april 2010 

Camelot 

(Boom) 

Groep onder leiding van Maya, die 

samengesteld is uit verschillende lagen: 

een coven, een ritueelgroep, een 

studiegroep. Wij vieren geregeld open 

feesten die toegankelijk zijn voor 

iedereen die oprecht geïnteresseerd is. 

Camelot.Boom@skynet.be 

Agape 

(Koolskamp) 

Agape is een centrum voor vorming, 

training & supervisie in sjamanisme en 

integrale therapie. In de pijler 

sjamanisme leren we ons via ceremonie 

en ritueel opnieuw te verbinden met onze 

‘roots’.  

E-mail: info@agapebelgium.be 

www.agapebelgium.be 

Brussels Pagans 

(Noordstation Brussel) 

Elke derde vrijdag van de maand komen 

de Brusselse pagans bij elkaar in de 

taverne “North Express” in het 

Noordstation (CCN)  

Meer informatie: 

zardoz@telenet.be 

 

Emovere 

(Leuven) 

Lichaamsgerichte technieken vol 

groeibevorderende mogelijkheden. 

Spirituele cursussen en workshops: 

emotioneel lichaamswerk, rebirthing, 

reiki, massage, lichttherapie, 

zweethutten,... 

E-mail: emovere@skynet.be 

www.emovere.be 

Zilveren Griffioen 

De activiteiten van de Sacred Well Open 

Circle zijn toegankelijk voor iedereen. 

Voorzie aangepaste kleding en schoenen 

voor buiten. Cake&Wine meebrengen is 

gebruikelijk maar niet verplicht. 

E-mail: Zilveren.Griffioen@tiscali.be 
Merlyn en Willow:  

0477/17 64 58 of 0475/23 21 20  

Anima Mundi 

(Ronse — Gent) 

Ervaringscentrum voor sjamanisme en 

vrijheidspsychologie  

http://www.animamundi.be  

0032(0)477/47.20.25 

0032(0)55/21.61.21  

Organisaties 

Heksencafé Antwerpen 

(De Witten Hert, Deurne) 

E-mail: guysmout@telenet.be 

 

Werkgroep Traditie 

Nieuwheidense Asatru-beweging die 

gebruik maakt van natuursymboliek 

geïnspireerd op het Germaanse 

voorchristelijke erfgoed. 

Vormingsavonden, tijdschrift en 

jaarfeesten. 

E-mail: hoofdzetel@traditie.be 

www.traditie.be 

Foto: Zapnimf 
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De PF informeert het grote pu-
bliek, de media, de politieke en 
religieuze overheden over paga-
nisme om zo misverstanden over 
alternatieve spiritualiteit uit de 
wereld te helpen.  

De doelstelling van PFI is iden-
tiek aan de doelstelling van de 
Pagan Federation in Engeland, 
maar het accent ligt meer op 
sociaal contact, onderlinge ont-
moeting en hulp dan op samen-
werking met overheidsinstanties, 
hoewel dit in de toekomst niet 
wordt uitgesloten en zelfs wordt 
nagestreefd. Daarom werd PFI 
recent naar een Stichting omge-
vormd om zo een platform te 

De Pagan Federation is een orga-
nisatie die paganisten van ver-
schillende alternatieve spirituele 
paden vertegenwoordigt. Met 
meer dan 7000 leden is de Pagan 
Federation de grootste paganisti-
sche organisatie ter wereld. De 
meeste leden leven in het Vere-
nigd Koningrijk, maar sinds 1997 
worden steeds meer afdelingen 
overal ter wereld opgericht, die 
zijn ondergebracht in Pagan Fe-
deration International. De wer-
king van PFI staat los van PF, 
o n d e r  l e i d i n g  v a n  d e 
‘international coördinator’. Elk 
land heeft zijn eigen ‘national 
coordinator’.  

bieden om breder te kunnen 
handelen. 

Maar in de eerste plaats proberen 
we als een contactpunt te funge-
ren voor eerlijke zoekers van de 
Oude Weg, de dialoog tussen de 
verschillende heidense stromin-
gen onderling te promoten en de 
relaties met de meer bekende 
religies zoals bijv. het christen-
dom, de islam,… te verbeteren. 

Het lidmaatschap staat open voor 
iedereen die 18 jaar of ouder is, 
en die zich in de volgende levens-
houding herkent:  

Liefde en verwantschap met de 
natuur, eerbied voor de levens-

Wat is Pagan Federation International? 

 

krachten en de cycli van leven en 
dood.  

Een positieve ethiek, die uitdruk-
king geeft aan de individuele 
verantwoordelijkheid om de ei-
gen ware natuur te leren kennen 
en deze in harmonie met de ge-
meenschap te ontwikkelen. Dit 
wordt vaak uitgedrukt met de 
woorden "Als het niemand 
schaadt, doe wat je wilt".  

Eerbied voor de volledige godde-
lijke realiteit, die het mannelijke 
en vrouwelijke overstijgt, zonder 
evenwel het mannelijke of het 
vrouwelijke aspect van het God-
delijke te ontkennen. 

Oproep 

Voor deze nieuwsbrief zijn we steeds op zoek naar artikels. Heb je een leuke activiteit meegemaakt, schrijf er dan een verslagje 

over. Wil je reclame maken voor een toekomstige activiteit, doe dat dan gerust! Hoe meer interactie tussen de leden onderling, 

hoe gezelliger het Vlaamse paganistische landschap wordt! 

Contact: 

Maya 

Tuyaertstraat 61 

2850 Boom 

e-mail: maya@paganfederation.org 

Foto: Zapnimf 


