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Haloween 

Halloween is een feest dat vooral populair is in  het 
Verenigd Koninkrijk, Ierland, de Verenigde Staten 
en Canada. 
Halloween is een feest waarbij de nadruk vooral 
ligt op griezelen. 
Het feest is te vergelijken met het katholieke feest 
Allerheiligen, maar heeft alleen niets meer met 
godsdienst te maken. 
In dit boek lees je meer over Halloween. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Bij welk volk ligt de oorsprong van Halloween? 
 Waarom heeft Halloween een griezelig karakter? 
 Wat hebben appels met Halloween te maken? 
 Wat heeft het Christendom met Halloween te 

maken? 
 Waar komt de pompoenlantaarn vandaan? 
 Welke gebruiken horen bij Halloween? 



1. De oorsprong van Halloween 

De Kelten 
De Kelten leefden rond het jaar 1000 voor 
Christus in grote delen van Europa (1).  
Met de Kelten bedoelen we een verzameling 
van volkeren en stammen.  
De Kelten spraken eenzelfde taal.  
Zij vierden het feest Samhain  (2) (spreek uit 
als Saun). Samhein betekent november.  
Het is eigenlijk ons Oud- en nieuwjaarsfeest.  
Het werd alleen gevierd op 31 oktober en op  
1 november (net als Halloween later). 
In oktober kwam de laatste oogst binnen en de 
Kelten maakten zich op voor de winter. 
De Kelten geloofden dat alles vanuit een grote, 
donkere ketel geboren werd.  
Na de dood ging je weer terug naar die ketel 
om weer opnieuw geboren te worden.  
Rond Samhain dacht men dat de zielen van de 
doden in de nacht zouden terugkeren. 

Duisternis was belangrijk 
voor de Kelten.  
Ze rekenden in nachten in 
plaats van in dagen. 
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Het Elfenrijk 
De Kelten geloofden ook in het Elfenrijk, een 
rijk van natuurgeesten, elfen en goden. 
Tijdens het Samhain werd er eten neergezet 
voor deze geesten. Op die manier hoopten de 
Kelten de geesten tevreden te houden, zodat 
ze hun plagerijen achterwege zouden laten. 
De Kelten geloofden dat Elfen een steekspel in 
de nacht hielden. Want ze vonden de volgende 
dag elfenbloed (1) op de rotsen. 
Mensen van nu weten dat dit bloed een soort 
mos was dat na een eerste nachtvorst rood 
kleurt. Als het daarna weer dooide, liet het 
mos een rode vloeistof  achter. 
Bovendien geloofden de Kelten ook dat de ziel 
van een dode terugkeerde naar aarde rond die 
donkere tijd. Bij elk vuur werden plaatsen 
opengehouden voor de terugkerende zielen. 
Om boze geesten af  te weren werden vuren 

gemaakt (2).  
Het Keltische volk droeg ook 
maskers (2) om boze geesten te 
verjagen.  
En een flinke pot herrie hielp 
daarbij ook. 
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De Romeinen 
De Romeinen bezetten rond het begin van de 
jaartelling een groot deel van Europa (1).  
De Kelten zijn niet meer de baas in hun land. 
Ze blijven wel hun Samhain vieren, maar door 
de Romeinen worden er zaken toegevoegd 
aan het feest.  
De Romeinen heersen ook in Brittanica, een 
belangrijk  gebied van de Kelten. 
Ook de Romeinen herdachten hun doden op 
het feest van Feralia. Ook zij brachten offers 
voor hun doden. De Romeinen geloofden dat 
zonder deze offers de geesten van de doden 
voor onheil zorgden. 
De Romeinen eerden de godin Pomona (2), de 
godin van de boomvruchten, in het najaar.  
De appel is het symbool van Pomona. 
Bij de Kelten gaat de appel ook een rol spelen 
tijdens Samhain.  
Daar lees je later meer over. 

Na de Romeinse tijd zijn de 
Kelten teruggedrongen vanuit 
Europa. De nakomelingen van 
deze Kelten zijn dan alleen 
nog te vinden in Engeland, 
Wales, Schotland en Ierland. 
In die landen blijft het feest 
Samhain bestaan. 
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Christendom 
Het Christendom (lees Rooms-katholieke kerk) 
verspreidt zich in de eerste eeuwen van onze 
jaartelling steeds verder over Europa.  
Dat gebeurt door zendelingen die heidense 
gebieden bezoeken (1). 
Vaak mengt een heidens feest zich met een 
Christelijk feest, want heidenen gaven vaak 
niet zomaar hun eigen feest op.  
Ook de Kelten bekeren zich tot het 
Christendom. Zij laten zich dopen, maar 
blijven hun Samhain gewoon vieren. 
Allerheiligen en Allerzielen 
De Rooms-katholieke kerk vierde Allerheiligen 
op 1 november  en Allerzielen op 2 november.  
Op Allerheiligen herdacht men alle heiligen en 
martelaren die gestorven waren. 
Op Allerzielen herdacht men alle overledenen. 
Men bezocht de graven van de overledenen (2) 
met bloemen. De beide feesten leken wel een 
beetje op  Samhain (3).  

In 837 riep paus Gregorius  
IV 1 november uit als de 
gedenkdag (Allerheiligen). 
De kerk hoopte zo van het 
heidense Keltische feest af  
te komen. 
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Samhain wordt Halloween 
De Christelijke kerk deed dus haar best om 
Samhain langzaam te laten verdwijnen, maar 
dat lukte niet. 
Daarom doet de kerk later wat water bij de 
wijn : Allerzielen en Samhain verenigden zich. 
Samhain krijgt wel de naam Halloween.  
Halloween is een afkorting van de woorden 
Hallow  en Evening (de avond van de heiligen). 
Halloween blijft wel een feest van geesten en 
griezelige zaken. 
 
Amerika 
Als later veel Britten emigreren naar  Amerika, 
om daar een nieuw leven te beginnen, nemen 
ze het feest Halloween mee. 
Langzaam maar zeker wordt het feest steeds 
minder christelijk. Er ontstaan meer nieuwe 
gebruiken tijdens het feest.  
Het wordt ook steeds meer een kinderfeest. 
 
 
 
. 



2. Gebruiken en gewoonten 

De Jack-o’-lantern 
De Jack-o’-lantern (1) is het symbool geworden van 
het feest Halloween. Het is een uitgeholde knol, raap 
of  pompoen die dienst doet als lampion. 
Deze lampion heeft de vorm van een griezelig gezicht. 
De openingen in de lampion laten het vuur door en 
zorgen voor een spookachtig masker in het donker. 
De lantaarn is genoemd naar een smid met de naam 
Jack. Het verhaal wil dat deze smid de duivel wist te 
vangen. De duivel belooft Jack dat hij niet naar de hel 
hoeft als hij hem weer vrijlaat. Hij laat de duivel weer 
vrij, maar als Jack later sterft,  wordt Jack niet in de 
hemel toegelaten. De duivel laat hem ook niet toe in 
de hel. De duivel gooit hem nog een gloeiend kooltje 
na uit de hel.   
Zo blijft de ziel van Jack op aarde rondzwerven.  
Hij stopt het gloeiende kooltje in een knol die hij aan 
het eten is. Zo heeft Jack een lantaarn die zijn weg 

verlicht (2). Jack blijft rondzwerven op 
zoek naar een laatste rustplaats.  
De lampion is naar deze smid Jack 

vernoemd. Later worden er in plaats 
van knollen pompoenen gebruikt.  
De lampion wordt met het feest gebruikt 

om boze geesten af  te schrikken. 
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Verkleden: Trick or treat 
Halloween is een echt verkleedfeest. 
De oude Kelten droegen al maskers om boze 
geesten af  te schrikken.  
Bij het moderne Halloween is dat niet anders.  
Vooral kinderen verkleden zich met het Hallo-
weenfeest, maar ook volwassenen gaan zich 
verkleden. De kleding veranderde wel door de 
jaren heen. Vroeger was iedereen alleen maar 
griezelig verkleed. Nu kan en mag alles. 
Kinderen gaan al of  niet griezelig verkleed de 
deuren langs en dreigen bij het openen van de 
deur: “ Trick or treat”. Dat betekent: een 
snoepje (treat) of  ik zorg ervoor dat er iets 
naars met je gaat gebeuren (trick).  
Bij elke deur snoep geven bewoners snoep.  
De kinderen bewaren die snoep in een zak. 
Vroeger al gingen de arme Christenen tijdens 
Allerzielen al de deuren rond (1).  
Ze bedelden om zielencake (brood met  
krenten) (2).  
In ruil beloofde een bedelaar 
te bidden voor de zielen van de 
doden van de familie van de 
gever.  
Men denkt dat hier het trick 
and treat  van nu vandaan komt. 
 
. 
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Drijvende appels 
Je las al dat bij Samhain onder invloed van de 
Romeinen iets veranderde.  
Zij namen hun godin Pompona (1) mee met het 
symbool van de appel. 
Tijdens Halloween is een spel met drijvende 
appels nog steeds heel populair.  
In een waterbak drijven appels rond.  
Elke speler probeert zonder handen met  zijn 
mond een appel uit die waterbak te vissen. 
 
Appels als voedsel 
De appel is ook populair als voedsel bij het 
Halloweenfeest.  
De snoepappel  (2) is een appel op een stokje.  
De appel kan in chocolade of  karamel worden 
gedoopt. Daarna kan de appel nog gedoopt 
worden in gekleurde hagelslag, smarties of  
nootjes. Appels kunnen ook als griezelig 
snoepgoed versierd worden. 
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Nog meer voedsel 
De pompoen wordt in veel gerechten gebruikt 
tijdens Halloween.  
Zo wordt er pompoensoep, pompoentaart (1), 
pompoenbrood (2) of  geroosterde 
pompoenpitten gegeten tijdens het feest. 
Je hebt al gelezen over zielencake (3).  
Die cake wordt ook nu nog gegeten. 
In Amerika wordt tijdens de Halloween de 
meeste snoep (4) gekocht, want tijdens de 
trick or treat optochten wordt er natuurlijk 
veel snoep gegeven aan kinderen. 
Snoepfabrieken brengen tijdens Halloween 
naast gewone snoep ook allerlei griezelsnoep 
op de markt. 
Griezelverhalen 
Het vertellen of  voorlezen van griezelverhalen 
is een belangrijk onderdeel van Halloween. 
Het mooist is het om te griezelen in een beetje 
donkere omgeving. 

Een griezelverhaal rond een 
kampvuur is het hoogtepunt 
van griezelen. 
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De wereld rond 
Overal in de wereld waar nazaten van Kelten 
wonen (inwoners van Engeland, Wales, Ierland 
en Schotland ) wordt Halloween gevierd.  
Halloween wordt daarom in de meeste 
werelddelen gevierd. Soms gebeurt dat op 
kleine schaal. In enkele landen heeft het feest 
iets speciaals meegekregen.  
Daar lees je hier meer over. 
Schotland 
In Schotland hoort bij Halloween ook het 
voorspellen van de toekomst van vrijgezellen.  
Appels worden zo geschild dat het een lange 
schil wordt. De schil wordt daarna op de grond 
gegooid. De schil valt dan in de vorm van een 
letter. Die letter is de eerste letter van de 
voornaam van de toekomstige echtgenoot of  
echtgenote. 
De Verenigde Staten 
In de Verenigde Staten is Halloween na Kerst 
het grootste feest, waarbij veel versieringen 

verkocht worden.  
Kleding, zoals piraten– 
en heksenpakken zijn 
tijdens Halloween veel 
verkochte spullen. 
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Ierland 
In Ierland hoort bij Halloween het kopen of  
zelf  bakken van een barmbrack (1). 
Een barmbrack is een zoet krentenbrood.  
In de barmbrack zitten voorwerpen (2) , 
waarmee de toekomst voorspeld wordt.  
In het brood zitten een erwt, een stokje, een 
klein lapje, een munt en een ring. 
Elk voorwerp heeft zijn eigen betekenis 
De erwt betekent dat je het komend jaar niet 
zult trouwen. Het stokje betekent ongeluk in 
het huwelijk en veel geruzie.  
Het lapje brengt ongeluk en armoe.  
De munt brengt juist geluk en rijkdom.  
En de ring betekent dat er het in het komende 
jaar getrouwd gaat worden. 
In het brood uit de winkel zit alleen een 
speelgoedring verstopt. 
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4. Filmpje 

 

Het Klokhuis Halloween 

Klik hier 

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-

halloween/#q=halloween  

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-halloween/#q=halloween
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-halloween/#q=halloween






Bronnen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Halloween 

http://en.wikipedia.org/wiki/Halloween 
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