Allerheiligen en A llerzielen
Van kop tot teen – 4. Excursie

1. Inleiding

Gevallen blad
Herfst is herfst
Alle kleuren
Rijp worden als vruchten
En dan dwarrelen – heel lief
Een beetje beven
Om te sterven als een blad
Het bos vertelt
Ritme van seizoenen
Alles op zijn tijd
Zeven dagen lang
Een bladstem fluistert
Dat het leven zacht geurt
De herfst ontrafelt
Een aardebol van goudkleuren
Ik voel me zo alleen
Het herfstblad zegt:
Wees niet bang
Met God erbij wordt alles anders
Wie kan nu daarop vertrouwen?
November huivert in korte, klamme dagen

Zomer gedoofd en winter nakend

November raakt de rand tussen hier en overkant
Er loopt een spoor van witte chrysanten
Verbleekt verdriet
Hangt als een grijze nevel
Over de tuin van de dood
November bidt en vraagt en wenst
Om de kou en winter door te komen
De kerstnacht is nog ongeboren.

Oef. 1: Welke beelden roept het gedicht bij je op? (mondeling)
Oef. 2: Beeld je in dat je in het donker bent, helemaal alleen.
Waaraan denk je? Wat voel je? Ben je bang? Van wat? (mondeling)
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2. De ontstaansgeschiedenis van Allerheiligen en Allerzielen
Christenen eerden de doden oorspronkelijk in het voorjaar. Allerheiligen was in de 4e eeuw n.C. een gedenkdag voor mensen die omwille van hun geloof de marteldood waren gestorven en daarom heilig waren verklaard. Allerheiligen heette toen Allerheiligemartelaren.
Later werden voorbeeldige gelovigen ook om andere
redenen heilig verklaard en daarom veranderde de
naam van het feest in Allerheiligen. Dit feest werd oorspronkelijk in het voorjaar gevierd (rond PasenPinksteren). Ierland en Engeland waren de eerste landen
waarin Allerheiligen in het midden van de achtste eeuw
naar 1 november werd verplaatst.
Het feest van Allerzielen ontstond in het jaar 998 toen
een abt een herdenkingsmis hield voor alle overledenen
uit zijn kloosters. Dit feest verspreidde zich snel over heel
Europa en vond aansluiting bij het Allerheiligenfeest.
Sindsdien vieren we Allerheiligen op I november en
Allerzielen op 2 november.
Op Allerheiligen herdenken we al wie heilig is verklaard, terwijl Allerzielen het feest is van alle
gestorven gelovigen. Mensen herdenken hun overleden geliefden en leggen bloemen op
de graven.

3. Halloween, terug van weggeweest
3.1. Samhain, het Keltische feest ter ere van de herfst
Samhain is de naam van het feest dat de Kelten vierden in de nacht van 31 oktober op 1 november. Samhain was het feest dat het definitieve einde van de zomer betekende. Voor de
landbouwers was het hoog tijd om zich voor te bereiden op de winter: de dieren werden
naar de stal gehaald, het overtollige vee werd geslacht en het vlees werd gedroogd, gepekeld en gerookt als voedsel voor de wintermaanden.
Tegelijk markeerde Samhain het begin van nieuw leven, een nieuwe cyclus. In de herfst, met
Samhain, keerde het leven terug naar de schoot van Moeder Aarde om van daaruit, op een
later tijdstip, opnieuw te kunnen groeien en bloeien.
Samhain wordt soms in verband gebracht met het Latijnse semen (zaad), wat verwijst naar
noten, zaden en vruchten die in de herfst vallen en zich in de grond nestelen. Voor de Kelten
begon alle leven in het donker. Een zaadje kiemt in de donkere ondergrond, waar de zon
niet bij kan.
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3.2. All Hallow’s Eve, een oud Iers feest
Een tweede oorsprong van Halloween is Iers. In de jaren 1845-1849 heerste er in Ierland, door
de mislukte aardappeloogsten, grote hongersnood, wat vele Ieren ertoe aanzette hun land
te verlaten en hun geluk in Amerika te beproeven. Zoals vaak gebeurt, namen deze migranten culturele gebruiken en feesttradities mee. Een van hun feesten vierden ze op de avond
van 31 oktober en heette All Hallow's Eve.
‘Hallow’ is een oud-Engels woord voor ‘heilig’ en ‘eve’ betekent ‘avond’. All Hallow's Eve zou
je dus kunnen vertalen als 'de avond van alles wat heilig was'.
Een belangrijk attribuut van dat feest was een uitgeholde raap of biet, waar men een kaars
instopte en die dienst deed als lantaarn om de donkere nacht mee te verlichten: de Jack-olantern. Over Jack gaat het volgende verhaal:
Jack was een typische nietsnut en dronkelap. Alle avonden bracht hij door in de kroeg. Toen hij op een keer op
de avond voor All Hallow’s Eve aan de tapkast hing, verscheen plots de duivel om zijn ziel op te eisen. Jack
kreeg het benauwd en bedacht snel een plan. 'Mag ik als vervulling van mijn laatste wens nog een biertje,'

vroeg Jack vriendelijk en de duivel zei niet nee. Jack was helaas blut en daarom vroeg hij aan de duivel, die uiteraard over magische krachten beschikte, of die zich niet even in een muntstuk wilde veranderen om de waard
te betalen. De duivel zag er geen kwaad in en deed wat Jack hem vroeg. Zodra de duivel zich in een muntstuk
had veranderd, stopte Jack hem in zijn beurs. Daarin zat ook een paternoster met kruisbeeld. Zo kreeg Jack de
duivel in zijn macht. Jack liet de duivel vrij op voorwaarde dat die hem nog een jaar met rust zou laten.
En zo geschiedde... Een jaar later hing Jack opnieuw aan de tapkast, toen de duivel hem voor de tweede keer
kwam opzoeken. Deze keer zei de duivel Jack meteen mee te komen. Terwijl ze door de straten liepen, vroeg Jack
of hij als laatste wens nog een appel uit een boom kreeg. Hoewel de duivel wat achterdochtig was, stemde hij
toch toe. De duivel zat nog maar net in de boom of Jack kerfde met zijn zakmes een kruis op de stam, waardoor
de duivel opnieuw gevangen zat.
Jack liet de duivel pas vrij nadat die hem beloofd had om hem voor eeuwig en altijd met rust te laten. Jack leefde nog een paar jaar en bracht zijn tijd door met braspartijen en drinkgelagen, tot hij er uiteindelijk uitgeput
en afgeleefd het loodje bij neerlegde. Jack ging op weg naar de hemel, maar vanwege zijn liederlijke leven werd
hij daar meteen weg gestuurd. Hij trok naar de hel, maar ook de duivel zag hem ondertussen liever gaan dan
komen en herinnerde Jack aan zijn oude belofte om hem voor eeuwig en altijd met rust te laten. Om van Jack
verlost te zijn, gooide de duivel hem een gloeiend kooltje toe om de donkere terugweg te verlichten. Onderweg
raapte Jack een raap van het veld, holde ze uit en stopte het kooltje erin. Zo ontstond de Jack-o-lantern en men
zegt dat Jack vandaag de dag nog altijd ronddoolt op zoek naar een plek om zijn ziel te laten rusten.

De Ierse migranten die naar Amerika trokken namen hun Jack-o-lantern
mee. Maar in Amerika ontdekten ze de pompoen, een herfstvrucht die
je makkelijker kan uithollen en die mooier oogt. Zo verdwenen de rapen en de bieten uit de Halloween-traditie.
In onze streken trokken kinderen vroeger op de vooravond van
11 november met soortgelijke lantaarns langs de straten. Ze deden dit ter ere van Sint-
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Maarten, de edelman die z'n mantel in tweeën sneed om de andere helft aan een bedelaar
te geven. Een oude spreuk geeft aan dat met Sint-Maarten de slachttijd aanbrak: ‘Op SinteMartijn slacht de arme het zwijn’. Sint-Maarten kon demonen verslaan en werd aanroepen
tegen hondsdolheid.

3.3. Het huidige Halloween
Halloween, zoals we dat de laatste jaren leren kennen, is afkomstig uit de Verenigde Staten.
Daar is Halloween al veel langer een jaarlijks terugkerende frivole dag voor alles wat met
geesten, zombies, spoken, vampiers en andere monsters te maken heeft. In de nacht van 31
oktober op 1 november trekken als griezels verklede kinderen langs de straten. Ze bellen aan
en vragen de bewoners om een ‘trick or treat’. ‘Wat wil je?, vragen ze. ‘Wil je dat we je nog
meer laten schrikken met een griezelige truc of paai je ons met een traktatie, zoals een
snoepje of een muntstuk? Als je ons die traktatie geeft, dan laten we je met rust en druipen
we af’.
Uiteraard houden kinderen (en volwassenen) ervan om elkaar in deze nacht de stuipen op het lijf te jagen. De klemtoon ligt op
het plezier en het genot van het samen
griezelen. Daar speelt Halloween op in: op
onze angst voor het donker en het onbekende. Samen lekker griezelen in deze tijd
van het jaar helpt kinderen om met die
angst om te gaan en hun vrees te overwinnen. Angst is een universeel gevoel en het is
een troef als je je angst onder ogen durft te
zien en als je leert hoe je ermee kan omgaan.

4. Excursie: omgaan met het dode lichaam (Respons 2 HB p. 20-23)

Bronnen:
www.kuleuven.be/thomas/basisonderwijs/in_de_kijker/7b_symbomen.php,
www.uitvaart.org/info/clipart/symbolen/planten/treurwil.jpg
Natuurrituelen, een innerlijke reis, Carla ROSSEELS, p. 35-50
www.agfsite.nl/beheer/cms/afbeeldingen/centraal/AGF%20divers/noten%20gemengd.jpg
students.umf.maine.edu/~foleys3/jacko'lantern.png
http://www.icelandicsheep.com/Iceland/iceland/grave1.jpg
http://www.firstchurchms.org/images/cross.jpg
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