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Voorwoord 

Lieve mensen, 

Een herfstnewsletter die later 
is dan gebruikelijk. En toch, 
zeer gepast, want ook de 
herfst liet even op zich wach-
ten. 

September bracht ons nog 
prachtige nazomerdagen. Ook 
onze mabon conference was 
zonovergoten! Daarover lezen 
jullie verder meer! 

Maar de laatste weken is de 
herfst en nakende winter 
overal duidelijk zichtbaar. Het 
voordeel van zo’n laat inge-
zette herfst is zonder twijfel 
de kleurenpracht. Als het gril-
lige herfstweer uitblijft, heb-
ben planten en bomen uitge-
breid de tijd om hun bladeren 
rustig te laten verkleuren, om 
langzaam afscheid te nemen 
van het zomerse groen en de 
wereld te versieren met ontel-
bare schakeringen van bruin, 
geel en rood. Tot de herfst-
winden de bladeren in alle 
windrichtingen verspreiden en 
het winterseizoen wordt aan-
gekondigd door een land-
schap waar plots alle kleuren 

vervangen worden door kaal-
heid. 

Zo’n langzame herfst is een 
godsgeschenk voor iedereen 
die graag wandelt. Aangename 
temperaturen, bladeren die 
onder je voeten ritselen en 
een regenboog van alle bruin-
kleuren boven je hoofd.  

Het is een tijd van genieten, 
van kleuren en geuren opsnui-
ven, van zo veel mogelijk 
energie verzamelen om klaar 
te staan voor de donkere en 
koude winter. 

Maar daar komt dus nu lang-
zaam maar zeker een einde 
aan. Hoog tijd om ons voor te 
bereiden op de duistere jaar-
kant. Neem mee van de zo-
mer wat je nodig hebt om in 
de lente opnieuw te zaaien, 
geniet van je oogst en over-
denk in de winter hoe je die 
oogst het best benut en laat 
doorwerken.  Leer genieten 
van de andere kant van het 
jaar op een manier die past bij 
duisternis en koude. 

Binnenblijven dus! Maak je 
huis extra gezellig. Nodig 

vrienden uit en deel alle zo-
merverhalen. Leer van elkaar 
en geniet! 

En richt je naar binnen. Neem 
tijd om, alleen en in alle rust, 
te evalueren waar je vandaan 
komt, waar je bent en waar je 
naartoe wil, in alle mogelijke 
betekenissen. En ga ook op 
zoek naar je eigen duistere 
zijde. Om je op weg te helpen 
vind je in deze editie alvast 
een zeer toepasselijk sprook-
je!! 

En rust!  
Zoals de natuur slaapt en een 
hele winter krachten zal op-
doen voor een nieuw bloeisei-
zoen, moet ook jij zorgen 
voor rust – fysiek, mentaal en 
emotioneel – om er op het 
einde van de winter opnieuw 
met volle moed tegenaan te 
kunnen gaan. 

Maar da’s nog niet voor nu! 

Eerst verpozen en tot jezelf 
komen! Geniet ervan!!! 

Brightest blessings 

Maya 



goed schudt, dat de veren vliegen, dan sneeuwt het 
in de wereld, ik ben vrouw Holle!’’  

Toen de oude vrouw zo vriendelijk tegen 
haar sprak, vatte het meisje moed, stemde 
toe en kwam bij haar in dienst. Ze deed 
alles tot grote tevredenheid en schudde het 
bed steeds met zoveel geweld, dat de veren 
als sneeuwvlokken rondvlogen; maar ze 
had dan ook een goed leven bij haar, geen 
enkel boos woord en elken dag haar natje 
en droogje. Ze was nu een poos bij vrouw 
Holle, toen werd ze triestig en wist in den 
beginne zelf niet wat er met haar was; ein-
delijk begreep ze dat het heimwee was; al 
had ze het hier duizendmaal plezieriger 
dan thuis, ze verlangde toch. Eindelijk zei 
ze tegen vrouw Holle:  
,,Ik heb een vreeslijk verlangen naar huis, en al 
gaat ‘t me hier nog zo goed, ik kan niet langer 
blijven, ik moet naar mijn familie terug.’’  
Vrouw Holle sprak:  

,,Ik vind het lief van je, dat je weer naar huis 
verlangt, en omdat je me zo trouw gediend hebt, 
zal ik je zelve weer naar boven brengen.’’  
Ze nam haar bij de hand en bracht haar bij 
een grote poort. De poort werd geopend, 
en toen het meisje daar onder stond, viel er 
een regen van goud neer, en al ‘t goud 
bleef aan haar hangen, zodat ze helemaal 
met goud was overdekt.  
,,Dat krijg je, omdat je zo ijverig bent geweest,’’ 
zei vrouw Holle en gaf haar ook de spoel 
terug, die in de put was gevallen. Daarop 
viel de poort dicht en het meisje was in de 
bovenwereld, niet ver van haar moeders 
huis en toen ze in den tuin kwam, zat de 
haan op den putrand en riep:  

,,Kukeleku, Onze gouden jonkvrouw 
zien we nu.’’  

De put van Vrouw Holle 
Er was is een weduwe, en die had twee 
dochters. De een was mooi en werk-
zaam, de andere lelijk en lui. Maar ze 
hield van de lelijke en luie, die haar eigen 
dochter was, veel meer, en de andere 
moest alle werk doen en Assepoes in 
huis zijn. ‘t Arme meisje moest alle dag 
op straat zitten bij de waterput en ze 
moest zoveel spinnen, dat het bloed haar 
uit de vingers sprong. Nu gebeurde het 
eens, dat de spoel helemaal bloedig was, 
toen bukte ze zich over den putrand en 
wilde de spoel even afwassen, maar de 
spoel sprong uit haar hand en viel naar 
beneden. Ze begon te schreien, liep naar 
de stiefmoeder en vertelde van haar on-
geluk. Maar die werd heel boos en was 
onbarmhartig en zei: ,,Als je de spoel er 
in hebt laten vallen, moet je maar zorgen 
dat hij er uit komt ook.’’  

Toen ging het meisje naar de waterput 
terug en wist niet wat 
ze beginnen moest, en 
in haar beklemming 
sprong ze de put in om 
de spoel te halen. Ze 
verloor het bewustzijn, 
maar toen ze weer wak-
ker werd en weer tot 
zich zelven kwam, lag 
ze in een prachtige wei-
de; de zon scheen en er 
stonden duizenden 
bloemen. Ze stond op 
en liep de weide af, daar 
kwam ze aan een oven 
vol met brood, en het 
brood riep:  
,,Haal me er uit, haal me er 
uit, anders verbrand ik: ik 
ben al lang gaar!’’ 
Ze ging er heen en haalde platen vol 
brood er uit. Verder wandelde ze; ze 
kwam aan een boom vol met appelen en 
de boom riep:  
,,Schud me toch, schud me toch, want de appels 
zijn allemaal rijp!’’  
Ze schudden den boom dat de appels 
vielen alsof het regende, en ze schudde 
zolang, tot er geen meer hing, ze zette al 
de afgevallen appels op een hoop, en 
toen wandelde ze weer verder. Eindelijk 
kwam ze aan een klein huisje. Een oude 
vrouw keek uit het venster, maar die had 
zulke grote tanden, dat ze er bang van 
werd, en ze wou weglopen. Maar de 
oude vrouw riep haar na:  
,,Waarom ben je bang, lieve kind? Blijf bij me. 
Als jij alle huiswerk wilt doen, zal het je goed 
gaan. Je moet alleen zorgen, dat je mijn bed 
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Toen ging ze naar binnen en naar haar 
moeder en daar ze met goud overdekt was, 
werd ze door haar en haar zuster vriende-
lijk begroet. Het meisje vertelde alles wat 
ze ondervonden had, en toen de moeder 
hoorde, hoe ze tot zo groten rijkdom was 
geraakt, wilde ze haar eigen lelijke luie 
dochter graag hetzelfde geluk gunnen. Zij 
moest bij de waterput zitten en spinnen; en 
om de spoel bloedig te maken, prikte ze 
zich in haar vinger door met haar hand aan 
de doornheg te stoten. Toen gooide ze de 
spoel in de put en sprong er zelf in. Ze 
kwam, net als de ander, op de mooie weide 
en volgde hetzelfde pad. Toen ze bij den 
oven kwam, riep het brood weer:  
,,Haal me er uit, haal me er uit, anders verbrand 
ik, ik ben al lang gaar.’’ 
Maar het luie meisje antwoordde:  
,,Denk je dat ik zin heb mijn handen vuil te 
maken’’ en ze ging weg. Weldra kwam ze 
aan den appelboom die riep:  

,,Schud me toch, schud me toch, wij 
appels zijn allemaal al rijp!’’ Maar 
zij antwoordde: ,,Dat denk je 
maar, er kon best een appel op 
mijn hoofd vallen!’’ en daarmee 
ging ze verder. Toen ze bij het 
huisje van vrouw Holle kwam 
was ze niet bang, want van die 
grote tanden had ze al ge-
hoord, en ze verhuurde zich 
meteen. Den eersten dag deed 
ze zichzelf geweld aan en was 
vlijtig en deed wat vrouw Holle 
haar zei, want ze dacht aan al 
het goud dat ze ter beloning 
krijgen zou, maar den tweeden 
dag begon ze al te luieren, en 
den derden nog meer: toen 
wou ze ‘s morgens niet eens 

meer opstaan. Ze schudde het bed van 
vrouw Holle ook niet, zoals het hoort, en 
ze schudde zeker niet zo dat de veren vlo-
gen. Dat verdroot vrouw Holle al gauw en 
ze zei haar den dienst op. De luie was daar 
best mee tevreden en dacht, nu zou de 
gouden regen beginnen; vrouw Holle 
bracht haar aan de poort, maar toen zij 
daar onder stond, werd er in plaats van 
goud een grote pan vol pek uitgestort. ,,Ter 
beloning van je diensten,’’ zei vrouw Holle en 
sloot de poort. Zo kwam de luie meid 
thuis, helemaal vol pek, en de haan zat op 
den putrand en riep:  

,,Kukeleku, Onze vieze jonkvrouw zien 
we nu!’’  

Het pek bleef aan haar kleven en wilde er 
haar leven lang niet af!  



Op zaterdag 16/09/2009 vond de 2de 

editie plaats van de Mabon Conference. 

Bedoeling van deze conference is voorna-

melijk een gelegenheid bieden aan paga-

nisten om elkaar eens te kunnen ontmoe-

ten in een gezellige, ongedwongen sfeer. 

Plaats van het gebeuren is EMABB (staat 

voor Ecomuseum en Archief van de 

Boomse Baksteen), een prachtige histori-

sche site gelegen in het hart van de volks-

wijk Noeveren in Boom. Alleen deze site 

is een bezoekje al meer dan waard: de 

gidsen zullen u graag rondleiden en het 

verhaal vertellen over de leef-, woon- en 

werkomstandigheden van de arbeiders in 

de steenbakkerijen. 

Naar goede gewoonte (mag men bij een 

2de editie al van een traditie spreken ?) 

begint de conference met een openingsri-

tueel, wat helpt om alvast in de juiste 

stemming te geraken. De voorbereiding 

en leiding worden deze keer verzorgd 

door druïde Jurre Yntema (Wild Rose 

OBOD Seedgroup) . De ceremonie staat 

in het teken van Alban Elfed, de herf-

stequinox en ook de Tijd van Vervulling, 

het moment om te oogsten. Het ritueel 

voelt – voor mij althans – goed en krach-

tig aan: vandaag zal er vrede en vriend-

schap zijn onder alle aanwezigen en niets 

kan het welslagen van de conference in 

het gedrang brengen. 

Na het openingsritueel komt de confe-

rence al snel goed op gang. Er valt dan 

ook heel wat te beleven en te bekijken... 

Er is een schitterende markt met een 

uitgebreid aanbod van juwelen, kleding, 

edelstenen, kruiden, sjamanistische voor-

werpen, runen,…gewoon te veel om alle-

maal op te noemen. 

Er worden een aantal workshops gegeven 

die een uitgebreide keuze bieden tussen 

interessante lezingen of meer actieve 

(maar daarom niet minder leerrijke) acti-

viteiten zoals Nia, meditatief schilderen, 

enz… 

Er is een sprekershoekje, waar geïnteres-

seerde deelnemers met al hun vragen 

terecht kunnen bij de gastsprekers. 

Er wordt een rondleiding gegeven op de 

EMABB-site, waarbij Luc ons o.a. uitge-

breid uitlegt hoe baksteentjes destijds met 

de hand gemaakt werden: hard labeur 

voor volwassenen zowel als voor kinde-

ren. 

Wat mij ook opvalt is dat ook heel wat 

bezoekers – er komen er steeds meer 

naargelang de dag vordert – er de voor-

keur aan geven om een beetje rond te 

kuieren of gewoon gezellig zitten te pra-

ten bij een hapje en een drankje. Wat 

aantoont dat de conference één van haar 

voornaamste betrachtingen – een ont-

moetingsplaats zijn – zeker waar maakt. 

Na het slotritueel volgt een erg welkome 

‘cake & wine’: een uitgebreide barbecue! 

Intussen worden wij nog vergast op een 

optreden van de ‘dansers van één dag’ 

van Tamatai Tribe. 

Tenslotte wordt de conference op schitte-

rende wijze afgerond met een optreden 

van het muziek- en dansfenomeen 

FUROR, een gelegenheidsgroep die niet 

enkel mooie Keltische muziek ten gehore 

brengt maar ook nog voor een vuurspek-

takel zorgt. 

Zo loopt een prachtige dag – ook de 

weergoden waren ons weer heel gunstig 

gezind – eigenlijk veel te snel op zijn ein-

de. Ik heb de indruk dat de meeste deel-

nemers, zowel gastsprekers, marktkra-

mers als bezoekers, best tevreden waren 

over wat er vandaag zoal te beleven viel 

en dat velen de volgende editie – op za-

terdag 18 september 2010 – alvast ‘met 

stip’ hebben genoteerd in hun agenda! 

Raymond 
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Halloween heeft een zeer rijke en tevens 
ver in het verleden reikende geschiedenis. 
Het mag worden beschouwd als één van 
de oudste feestdagen tot op heden, met 
wortels die duizenden jaren terug-
gaan. Eigenlijk is Halloween een combi-
natie van 3 feestelijkheden, ‘Samhain’ 
(Kelten), ‘Pomona’ (Romeinen)  en 
‘Allerheiligen & Allerzielen’ 
(Christendom), die elk doorheen de eeu-
wen heen hun stempel hebben gedrukt 
op dit winterfeest. 

De Keltische Impuls 

De bakermat van het huidige Halloween-

feest vinden we zo'n 2000 jaar geleden bij 

de Kelten, meer specifiek bij de oude 

druïden, de toenmalige Keltische pries-

ters, die leefden in wat nu Engeland, 

Frankrijk, Schotland en Wales word ge-

noemd. De moderne versie van deze 

feestdag is ook vandaag nog steeds on-

dergedompeld in de tradities, mythen en 

legenden van het oude Keltische volk. Zij 

waren voornamelijk een landbouwers- en 

herdersvolk, en magie had een centrale 

plaats in hun cultuur. De Kelten kenden 

veel natuurmythen en hun religieus stre-

ven was vooral gericht op een vreedzaam 

samenleven met de natuur. Daarmee hing 

het geloof aan lokale goden, landgeesten, 

elfen, dwergen, heilige bronnen, bomen 

en stenen nauw samen. 

De Kelten vierden hun nieuwjaar, dat 

Samhain werd genoemd, op 1 november. 

Dit feest markeerde het einde van het 

seizoen van de zon en het begin van het 

donkere en koude seizoen. Het Keltische 

nieuwe jaar begon bij het ondergaan van 

de zon op 31 oktober, net zoals ook elke 

nieuwe dag voor hen begon vanaf zons-

ondergang. Het begin van de winter was 

voor hen de aanzet tot het nieuwe jaar. 

Met een feest dat soms meerdere dagen 

kon duren, vierden ze het einde van het 

seizoen van de zomer, het wegkwijnen 

van de kracht van de zon. De aanvang 

van een nieuw jaar werd gevierd als een 

omwenteling in hun leven, een hernieu-

wing van het rad van het leven. Zo werd 

Samhain het belangrijkste feest van het 

hele jaar. In een cultuur met een lineair 

concept over de tijd, zoals de onze, is 

nieuwjaarsavond een mijlpaal op een lan-

ge weg die gaat van geboorte tot dood. 

Bijgevolg maakt het nieuwjaarsfeest ge-

woon deel uit van die tijd. Voor de oude 

Kelten lag dit evenwel anders. Zij hadden 

een cyclische opvatting over de tijd. In 

een dergelijk kader vertegenwoordigde 

nieuwjaarsavond een punt buiten de tijd, 

een fase waarin de natuurlijke orde van 

het universum weer overging in de pri-

mordiale chaos, om zichzelf voor te be-

reiden op het herstel van een nieuwe or-

de. Samhain was dus een nacht die buiten 

de tijd bestond, een nacht die noch tot 

het ene, noch tot het andere jaar behoor-

de. De Kelten geloofden dat alle keerpun-

ten, zoals de tijd tussen de ene dag en de 

andere, de ontmoeting van de zee en het 

strand of de overgang van het ene naar 

het andere jaar, magisch waren. De jaar-

verandering was de krachtigste van al die 

keerpunten. 

Oogstfeest & Slachtfeest 

De Kelten waren een agrarisch volk, en 

hun feesten waren dan ook steeds heel 

sterk seizoensgebonden. Ze moesten de 

goddelijke machten gunstig stemmen met 

het oog op een gezonde veestapel en 

oogst. Bovendien duidden hun feesten de 

gang van de seizoenen aan en ook de 

tijdstippen waarop de mensen na hard 

labeur aan verkwikking en verpozing toe 

waren. Samhain was de laatste oogstperi-

ode van het jaar en alle gewassen moesten 

geoogst worden. Vruchten die na die dag 

nog aan de bomen hingen, mochten niet 

meer worden geplukt. Elk gewas dat nog 

op de velden stond, werd als taboe be-

schouwd. Deze werden beschouwd een 

offer voor de natuurgeesten, ongeschikt 

voor huiselijke consumptie. Men was 

ervan overtuigd dat de Puca, nachtelijke 

creaturen, sommigen hebben het over 

elfen, de vruchten en gewassen zouden 

vernietigen of besmetten. 

Maar voor de Kelten als herdersvolk was 

dit niet alleen een tijd om te oogsten, 

maar ook om te slachten. De kuddes 

moesten van de velden gehaald worden 

om tot aan de lente in de stallen te leven. 

Het was een heel karwei om het vee van 

de zonnige zomerweiden in de bergen 

naar de lagergelegen dorpen te brengen. 

De kuddes werden uitgedund en enkel de 

sterkste kweekdieren werden gespaard. 

De rest van het vee werd geslacht en fun-

geerde als voedsel voor de lange winter-

periode die voor de deur stond. 

Tijdens het oogstfeest werden er grote 

vuren aangelegd in het dorp en meestal 

werd er een stropop verbrand, die vooral 

in de lente- en zomerfeesten een rol 

speelde. Tijdens Samhain kon men jam-

mer genoeg niet de winter verdrijven, 

maar met de grote vuren kon de koude 

toch nog even op afstand worden gehou-

den. Het verbranden van de stropop 

stond niet alleen symbool voor het verja-

gen van de koude, maar ook voor het 

doorgeven van de vruchtbaarheid aan het 

volgende jaar. Het stro was datgene wat 

nog overbleef van de vorige oogst en om 

de vruchtbaarheid hieruit los te maken, 

werd een deel van dat stro verbrand. 

Hierbij werden de geesten van de overle-

denen beschouwd als hoeders van de 

vruchtbaarheid in de wintertijd. Het win-

terfeest stond vanzelfsprekend ook sym-

bool voor de afsluiting van het oogstsei-

zoen en het aanleggen van de wintervoor-

raad. Het was ook het moment dat de 

doden herdacht werden. Deze periode 

werd ook vaak gebruikt om te divineren 

of te orakelen om zo zaken van levensbe-

lang te weten te komen.  

Dodenfeest 

Samhain was ook de tijd van de dood. 

Dieren werden geslacht en het was een 

tijd waarin veel oudere stamgenoten aan  

Pagina 4 herfst  ‘09 PFI  Belg ium 

De oorsprong van Halloween 

Pagina 4 herfst  ‘09 PFI  Belg ium 



de dood bezweken omdat de koude zijn 

intrede deed. Zo evolueerde Samhain 

langzaam tot een dodenfeest. Eigenlijk 

begon Samhain als een jacht- en oogst-

feest, maar geleidelijk aan kwam er de 

herinnering bij aan diegenen die hen ge-

durende de 12 laatste maanden verlaten 

hadden. Meer nog, deze component 

werd hoe langer hoe belangrijker, in die 

mate zelfs dat hij 

als hoofdelement 

naar voren werd 

geschoven.  

De Kelten waren er 

heilig van overtuigd 

dat de grenzen tus-

sen de wereld van 

de mens en de 

‘Andere Wereld’ op 

die bewuste nacht 

geopend werden, 

zodat allerhande 

geesten op aarde 

konden ronddolen. 

Zij meenden dat er 

tijdens die nacht 

een barst in de tijd ontstond, dat de 

‘Andere Wereld’ zeer nabij was. De dun-

ne band tussen de twee werelden ver-

dween. Gedurende dit interval was de 

normale orde van het universum opgehe-

ven. De grenzen tussen de natuurlijke en 

supernatuurlijke orde waren tijdelijk ver-

anderd, een magisch moment waarop de 

wetten van tijd en ruimte opgeheven 

waren. Zo kon de spirituele wereld zich 

vermengen met die van de levenden. De 

Kelten waren er dan ook van overtuigd 

dat de doden op die nacht naar de aarde 

terugkeerden. Het lag voor de hand dat 

de naderende winter de arme, huiverige 

en hongerige geesten van de kale akkers 

en bladloze bomen naar de beschutting 

van het vertrouwde huis dreef. Vooral de 

afgestorvenen van het laatste jaar kwa-

men terug. Die zochten een lichaam om 

in te wonen. De doden trokken op aarde 

rond op zoek naar levenden, met als enig 

doel hen in bezit te nemen. Men geloof-

de dat dit hun enige hoop was om het 

leven na de dood te kunnen bereiken. 

Hoewel sommige van onze voorouders 

helemaal niet verrast waren door de te-

rugkomst van de overledenen, was de 

overgrote meerderheid van de toenmali-

ge bevolking er toch niet gerust in. De 

levenden hadden niet veel zin om in be-

zit genomen te worden door geesten die 

een lichaam zochten om tijdelijk in te 

verblijven. Dus trachtten ze de geesten te 

sussen en te bedaren, om op die manier 

stoutmoedige grappen en kwellingen in 

de kiem te smoren. Of trachtten ze het 

hen zo onaangenaam mogelijk te maken, 

zodat ze wegbleven. Sommigen opteer-

den dan ook liefst voor een koele ont-

vangst. Daarom werden in 

de nacht van 31 oktober 

de vuren in de huizen ge-

doofd, zodat het er koud 

was en de geesten aanvoel-

den dat ze ongewenst wa-

ren. Tegelijkertijd werden 

toverformules opgezegd 

om over meer kracht te 

beschikken. Verkleden en 

vermommen hoorde ook 

tot de mogelijkheden. De 

levende hoopte zo dat de 

doden dachten dat hij/zij 

één van hen was. Ver-

momd nam men deel aan 

een soort van dwaaltocht. Men trok naar 

de rand van het dorp om de kwelgeesten 

buiten het dorp te houden. Het maken 

van lawaai was ook een van de mogelijke 

ingrediënten. Men had er alles voor over 

om zo destructief mogelijk over te ko-

men. 

Andere overledenen wachtte een heel 

wat aangenamere thuiskomst. Allereerst 

mochten zij rekenen op een verlichte 

ontvangst. Er werden voor hen in elk 

huis en elke kamer kaarsen gezet om hen 

naar hun vroegere woonst te begeleiden. 

Daarenboven werden ze gunstig gestemd 

met eten en drinken. Er werd een plaats 

aan tafel of bij het vuur voorzien. Als 

voedsel werden vooral zoetheden en 

cakes geserveerd, terwijl wijn hun dorst 

moest lessen. Soms werd ter ere van hen 

een avondmaal gehouden, met levenden 

en doden rond dezelfde tafel, waarbij niet 

gesproken werd. De levende gasten hiel-

den zich stil uit eerbied voor de doden, 

maar ook om zich te bezinnen over de 

dood als een belangrijk deel van de le-

venscyclus. 

Ook de druïden droegen hun steentje bij. 

Zij geloofden ook dat tijdens de nacht 

van Samhain geesten op aarde ronddool-

den en dat de God Samhain legioenen 

van duivelse geesten op de been bracht. 

Daarom ontstaken zij grote vuren, 

'bonfires', om die geesten angst in te 

boezemen. Het gewone volk daarentegen 

bootste de geesten na en trok van deur 

tot deur, verkleed in griezelige kostuums 

en gewapend met uitgeholde bieten, de 

latere Jack-o’-Lanterns, om te bedelen 

voor kleine gaven zoals stukjes fruit, 

koeken en ander voedsel, de latere Trick 

or Treats. Men geloofde dat offergaven 

hen zouden vrijwaren van plagerijen 

door de geesten. 

Het feit dat de band tussen de wereld 

van de levenden en de ‘Andere Wereld’ 

verdwenen was, vertoonde ook nog een 

heel ander aspect. Enerzijds was men 

bevreesd voor de kwellingen van de te-

rugkerende geesten, maar anderzijds 

werd de mogelijkheid gecreëerd om te 

communiceren met deze overledenen. In 

deze chaotische periode was de afschei-

ding tussen de werelden immers het 

kleinst. Er was mogelijkheid tot commu-

nicatie met de overledenen en de geesten 

werden voor alles en nog wat geraad-

pleegd. Was dit enerzijds een periode van 

angst, dan was het anderzijds ook de 

ideale tijd voor waarzeggerij. Samhain 

werd beschouwd als de gunstigste tijd 

voor voorspellingen omtrent gezond-

heid, geluk, dood en huwelijk of om de 

wensen voor het volgende jaar te formu-

leren. Allerhande methodes waren hier 

goed voor. Het bijten in appels, het gooi-

en van noten in het vuur of het bakken 

van cakes met gelukstekens erin waren de 

meest beproefde praktijken. Dit kreeg 

nog een extra dimensie omdat de Kelten 

geloofden dat 31 oktober exact tussen de 

herfstige dag-en-nacht-evening en de 

winterzonnewende lag. Met hun vertrou-

wen in de astrologie waren zij er heilig 

van overtuigd dat het ook een zeer gun-

stig moment was voor diverse magische 

handelingen. Maar ook het uithalen van 

allerhande grappen sloot zich al spoedig 

bij deze traditie aan. Dit alles vormde een 

laatste uitlaatklep voordat de somberheid 

van het winterseizoen zich aankondigde. 

Dit Keltische feest is dus de eigenlijke 

oorsprong van Halloween. Oorspronke-

lijk was het een nacht van betovering 

waarin mensen geacht werden zich te 

beschermen tegen kwade machten.  
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De Romeinse Impuls 

Het feest van Samhain 

nam deels een nieuwe 

wending toen de Romei-

nen, in de eerste eeuw 

na Christus, het land van 

de Kelten veroverden en 

bezetten. Zij introdu-

ceerden er namelijk hun 

feest ‘Pomona’. Het 

resultaat was dat de tra-

dities en rituelen van 

twee verschillende cultu-

ren samenvloeiden, wer-

den gewijzigd en versmolten, waardoor 

er een gezamenlijk herfstfeest ontstond. 

Het eigenlijk concept van Samhain bleef 

wel ongeveer behouden, maar onder 

invloed van de Romeinen werd er heel 

wat zoet fruit gegeten. En zo werd 

meteen ook de pompoen in onze con-

treien geïntroduceerd. 

Voor de Romeinen was de periode rond 

1 november, net zoals bij de Kelten, erg 

belangrijk. De Romeinen hielden dan een 

oogstfeest, gewijd aan de godin Pomona. 

Zij was in het oude Rome de godin van 

het fruit en de tuinen. Ook werd zij 

voorgesteld als de geliefde van vele oude, 

Romeinse boerse godheden, o.a. Silvanus 

en Picus. Voorts stond Pomona als ko-

ningin van de oogst ook symbool voor 

mildheid en vruchtbaarheid. Vandaar dat 

zij in de kunst voorgesteld wordt terwijl 

ze op een grote korf van fruit en bloe-

men zit, met een hoorn van overvloed 

op haar voet. Anderen meten haar als 

voornaamste attribuut het snoeimes toe. 

Appels waren het gewijde fruit van Po-

mona. In verschillende streken van het 

Romeinse rijk ontstond met het feest van 

Pomona dan ook al snel de gewoonte om 

fruit te eten en weg te geven, uiteraard 

voornamelijk appels. Het lijdt geen twij-

fel dat allerhande spelletjes met betrek-

king tot waarzeggerij, zoals het happen 

naar appels, die nu nog steeds geassoci-

eerd worden met Halloween, tot Pomona 

terug te brengen zijn.  

Na jaren van Romeinse overheersing 

hebben dus de gewoonten van het Kelti-

sche Samhain zich tot één groot feest 

vermengd met de gebruiken van de Ro-

meinse Pomona. Toch volgde er een 

nieuwe en meteen laatste injectie, name-

lijk die van het Christendom.  

De Christelijke Impuls 

Het Christelijke feest van Allerheiligen en 

ook Allerzielen is een loutere kerstening 

van het Keltische Samhain. Ongewoon is 

dit trouwens niet. Heel wat christelijke 

feesten kenden één of meer prechristelij-

ke voorlopers. Daar is niets verkeerd 

mee. Het mag een kunst van het Chris-

tendom genoemd worden om op de be-

staande realiteit handig in te spelen en 

deze te integreren in hun eigen entiteit. 

Allerheiligen werd vroeger op verschil-

lende data gevierd, afhankelijk van de 

streek. Een veel voorkomende datum 

was 13 mei, maar onder invloed van 

vooral de Ierse Kerk, die de heidense 

praktijken van Samhain wilde doen ver-

geten, werd Allerheiligen verplaatst naar 

1 november. Het was paus Gregorius IV 

(827-844) die in 835 daarvoor tekende en 

het was Lodewijk de Vrome (814-840) 

die er wat later een verplichte rustdag 

van maakte. Zo verspreidde Allerheiligen 

zich over de hele toenmalige wereld en 

dit is meteen ook de verklaring waarom 

Samhain en Allerheiligen zo dicht bij 

elkaar liggen wat de datum betreft. 

In de 3de en 4de eeuw nam de Kerk 

enorm in ledenaantal toe. Men probeerde 

de grote massa, de toenmalige heidenen, 

te bekeren. Wanneer bleek dat dit niet zo 

eenvoudig was als gedacht, gooide men 

het over een andere boeg. Het bestaande 

feest van Samhain werd behouden, maar 

werd gevierd in naam van de Kerk. Dat 

gebeurde niet zonder slag of stoot. De 

snelle verspreiding en impact van het 

Christendom deden de mensen hun ge-

woonten zomaar niet vergeten. Zij ble-

ven op de vooravond van Allerheiligen 

Samhain en Pomona gedenken. Dat had 

ook wel een sinister gevolg. Er groeide 

argwaan tegen de Kerk die stelde dat de 

goden, godinnen en andere spirituele 

krachten van de traditionele religies dui-

velse misleidingen waren en dat de spiri-

tuele praktijken van de Kelten manifesta-

ties van de duivel waren. Later in de Mid-

deleeuwen werd dit nog versterkt door 

Samhain te associëren met heksen, zwar-

te katten, boze geesten en vleermuizen.   

Het geloof in die geesten ebde bij de 

Kelten echter stilaan weg, hoewel de 

tradities nog deels in ere werden gehou-

den. Dit bleef zo tot de Kerk een nieuwe 

dimensie aan het feest gaf. Voor de Kerk 

was het niet een feest van alle doden, 

zoals dat voor de Kelten wel het geval 

was, maar alleen het gedenken van de 

zaligmakende doden, van de gelovige 

gestorvenen. De Kerk verkoos dus om 

enkel de heilige mensen te vereren die 

een voorbeeldig leven achter de rug had-

den. Het originele feest van de heidense 

God van de dood werd op die manier 

een herdenken van de Christelijke dood. 

Het werd dus een gedenkdag voor alle 

heilige gestorvenen, in België en Neder-

land werd die dag ‘Allerheiligen’ ge-

noemd, in Engeland ‘All Hallows’ of 

‘Hallowmas’. 

Later werd 2 november, bij ons 

‘Allerzielen’ genaamd, in Engeland ‘All 

Souls’, door paus Johannes XIX (1024-

1032) ingesteld om het lot van de arme 

zielen te herdenken en voor hun zielen-

heil te bidden. Met dit gebed hoopte men 

de zielen uit het vagevuur te verlossen. In 

de praktijk was Allerzielen voor het ge-

wone volk een mogelijkheid om hun 

geliefde doden te eren. De meeste graven 

werden versierd, er werden lampjes ge-

brand en ondanks protest van kerkelijke 

zijde zetten sommigen er ook eten en 

drinken neer. Hieruit is in sommige stre-

ken de gewoonte gegroeid om op Aller-

zielen brood uit te delen aan de armen. 

Ook ontstonden zielenbroodjes zoals 

krakelingen, zoolgebakjes en gevlochten 

broodjes… Deze lekkernijen vinden we 

ook terug bij Halloween. Het is opval-

lend hoe sterk dit vereren via offers ver-

bonden is met onze Germaanse en Kelti-

sche voorouders. Ook zij brachten offers 

voor hun ronddolende doden. Er werd 

gevierd met vuurstapels en parades van  
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mensen verkleed als heilige, engel of 

duivel. 

De Kerk kon er in elk geval niet voor 

zorgen dat de mensen hun roots vergaten 

en op 31 oktober bleven de mensen de 

mix van het Pomona- en het Samhain-

feest trouw vieren. Naarmate de tijd ver-

streek, vermengden de gebruiken van de 

verschillende feesten zich en de avond 

voor Allerheiligen die de Engelsen aan-

vankelijk ‘Eve of All Saints’ of ook wel 

‘All Hallow’s Eve(ning)’ noemden, verbas-

terde tot ‘Hallowe’en’ en tot slot tot Hallo-

ween. 

Verdere evolutie… 

Het klinkt misschien cru, maar met stelli-

ge zekerheid mag er vanuit gegaan wor-

den dat als de Verenigde Staten er niet 

waren geweest zijn, Halloween nooit 

meer geworden was dan wat lokale An-

gelsaksische folklore. Halloween was 

overal zo goed als dood en vergeten tot 

er in de laatste helft van de 15de eeuw iets 

gebeurde dat de overleving en de groei 

van dit heidense winterfeest heeft gered. 

In 1492 landde Columbus namelijk in de 

‘Nieuwe Wereld’. Met het ontdekken van 

Amerika en de belofte van geloofs- en 

gewetensvrijheid werden zij die geloof-

den in de druïdische traditie plots op-

nieuw aangemoedigd om hun oude prak-

tijken nieuw leven in te blazen. 

Het waren echter een aardappelziekte en 

een grote hongersnood die alles definitief 

in beweging zetten. In de jaren 1840 zet-

te een grote aardappelschaarste miljoe-

nen Ieren en Schotten het mes op de 

keel. Het was sterven of emigreren naar 

Amerika. Miljoenen mensen kozen voor 

dit laatste. Met een dergelijk grote in-

stroom van mensen waren er voldoende 

impulsen en middelen aanwezig om de 

feestdag van de druïden, weliswaar op 

vreemde bodem en in een andere levens-

ruimte, nieuw leven in te blazen. 

Halloween kreeg de naam ‘Oidche Shamhn-

a’ (= nacht van Samhain) toebedeeld en 

de oude tradities werden onderhouden. 

Net zoals de Keltische religie de gewoon-

tes van de Romeinse bezetters had over-

genomen, paste de Keltische Sam-

hainovertuiging zich weer aan de nieuwe 

omgeving aan. De toenmalige Amerika-

nen namen de meeste Keltische praktij-

ken gewoonweg over zoals bijvoorbeeld 

de bonfires, trick or treat, bobbing for 

apples… en legden er hun eigen accenten 

in. De pompoen als vervangmiddel voor 

de raap bij de Jack-o'-Lanterns is daar 

een goed voorbeeld van. Het Keltisch 

Samhain werd zo een beetje het Ameri-

kaanse Halloween. 

Vandaag de dag wordt Halloween op 31 

oktober gevierd met zoetigheden, pom-

poenen (cf. Pomona), zwarte katten, 

magie, kwade geesten (cf. Samhain), spo-

ken, skeletten en doodskoppen (cf. Aller-

heiligen). Het is een feest waarbij kleine 

kinderen als spoken worden verkleed en 

met uitgesneden pompoenen als lan-

taarns langs de huizen gaan en vragen 

om een traktatie of dreigen met een grap 

(Trick or treat). Ook is er een stijgende 

belangstelling voor de aankleding en 

versiering van het feest en de feestgan-

gers waarneembaar, met als inspiratie een 

optimaal griezelgehalte. Hoe griezeliger, 

hoe beter! De laatste decennia heeft Hal-

loween zich vanuit Amerika stilaan over 

heel West-Europa verspreid, vooral on-

der invloed van griezelfilms, televisiese-

ries en de commercie. Daarbij wordt de 

vermeende heidense achtergrond sterk 

benadrukt. Het feest wordt voorgesteld 

als een Keltisch feest van 2000 tot 5000 

jaar oud en is uitgegroeid tot een gezellig 

familiegebeuren.  

Bron: Happy Halloween, een uitgebreide website 

boordevol weetjes, verhalen en ideeën voor Hallo-

ween (http://users.telenet.be/HappyHalloween) 
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ma di woe do vrij zat zon 

30     31 okt 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 

November 2009 

Agenda 
• 18 november 20 u — Heksencafé (Deurne – De Witten Hert) 

• 20 nov 16 u tot 20 nov 12 u — Agape (Koolskamp) — Chippewa-cree 

Pipe Stem Dance Ceremony 

• 20 november 20 u — Brussels Pagans (Taverne "North Express" 

Noordstation) 

• 22 november 20 u— Emovere (Leuven) — Dans je in je element: 

Water 

• 24 november 10 u — Agape (Koolskamp) — Wien-ti-ko-ka-nis Lodge 

• 26 november 10 u — Agape (Koolskamp) — Chippewa-cree Prayer 

Arrow Ceremony met Jose Brown 

• 28 november 10 u — Agape (Koolskamp) — Zweethut voor vrouwen 

met Jose Brown 

• 29 november 20 u— Emovere (Leuven) — Dans je in je element: 

Aarde 

• 29 november 10 u— Emovere (Leuven) — Familie-opstellingen 

Agenda november 2009 



Agenda december 2009 

• 2 december 19.30 u — PFI (Boom) — Pagan Bar 

• 3 december 20 u — Emovere (Leuven) — Vervolgreeks in-

tuïtieve massage 

• 4 december 19.30 u — Camelot (Boom) — Vertelavond Witte 

Wieven 

• 6 december 20 u — Emovere (Leuven) — Dans je in je ele-

ment: 5 elementen samen 

• 10 december 20 u — Emovere (Leuven) — Vervolgreeks 

intuïtieve massage 

• 13 december 6.30 u — Atelier nachtwandelingen 

(Hallerbos) 

• 15 december 10 u — Agape (Koolskamp) — Traditionele 

teachings met Jerry Dunson 

• 16 december 10 u — Agape (Koolskamp) — Zweethut met 

Jerry Dunson 

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

• 17 december 20 u — Emovere (Leuven) — Vervolgreeks 

intuïtieve massage 

• 18 december 20 u — Brussels Pagans (Taverne "North Ex-

press" Noordstation) 

• 20 december 10 u — Emovere (Leuven) — Familie-

opstellingen 

• 21 december — YULE / ALBAN ARTHAN / MIDWIN-

TER 

• 21 december 19 u — Anima Mundi (Ronse) — Midwin-

terviering 

• 27-30 december — Agape (Koolskamp) — 4-winds: vierdaagse 

zweethutceremonie 

• 28 december 20 u — Emovere (Leuven) — Gratis proefles 

Emotioneel lichaamswerk 

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    

December 2009 
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 
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Agenda januari 2010 

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

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

tioneel lichaamswerk 

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

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

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

Noordstation) 

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 (Deurne – De Witten Hert) 
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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 

Atelier nachtwandelingen 

We trekken een paar uur in stilte door het 

nachtelijke duistere bos tot we het 

ochtendlicht zien opdagen. Dit stappen 

van duisternis naar licht is bijzonder 

heilzaam voor de geest. We leren onze 

innerlijke angsten herkennen en loslaten. 

Na de wandeling praten we na bij een 

klein ontbijt.  

http://www.sarahbeweging.net 

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 

 

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 

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 

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 


