
Column Barbara Driessen 

Herfst  
Herfst, van oudsher het seizoen van gezelligheid. De natuur trekt zich terug, prachtige 
goudkleurende bladeren nodigen uit tot een herfstwandeling. Gelukkig biedt Orvelte en 
omgeving daartoe heel wat mogelijkheden. Op mijn wandelingen door de buurtdorpen zie ik 
pompoenen en appels langs de weg te koop en soms te geef. Een overvloed aan oogst betekent 
delen met elkaar. 

Iedere ochtend begint in mijn achtertuin, daar zie ik de herfstdraden. Ochtenddruppels parelen 
nog wat na voordat ze zich oplossen in het daglicht. De vrouwenmantel behoudt haar parels het 
langst. 

De herfst kenmerkt zich vooral door de gezelligheidsfeesten. Wijnfeesten, Fairs, etc. De oude 
Kelten noemden de herfst het fluisterseizoen (Raunen). Hun geschreven communicatiemiddel 
was het Runenschrift. Runen (Raunen) betekent fluisteren, ruisen. Iedere letter had een 
betekenis. Voor wie er meer over wil lezen, klik op de link. Wikipedia - Runen 

Dit mysterieschrift, dat voor de Kelten gebaseerd was op de geheimen in de natuur is de 
aanleiding tot veel rituelen geweest. Halloween, de 31e oktober, was voor hen het einde van het 
jaar. Om de oogst en het gewas te bedanken en geesten te verdrijven schoten zij vuurpijlen af 
en feestten de hele nacht. Het was voor hen wat voor ons oud en nieuwjaar is. Zij herdachten 
daarbij ook hun voorouders, de overledenen. De katholieke feestdagen Allerheiligen en 
Allerzielen op 1 en 2 november zijn daarvan afgeleid, zij zijn er nog een restant van.  

Een ander herfstfeest is sint Maarten. Traditie getrouw komen er in Orvelte (en op veel meer 
plaatsen) nog steeds op 11 november kinderen met lampionnetjes aan de deur. Hun liedje van 
destijds is een beetje aangepast, evenals het snoep, wat meestal gebitsvriendelijk is vervangen 
door fruit. De oude traditie wil dat we aan de rechterkant van onze voordeur een uitgeholde 
suikerbiet zetten waarin een brandend waxinelichtje gastvrijheid betekent. (Naast de rust en 
ongereptheid is het voorrecht van Drenthe dat we nog weten wat een suikerbiet is).      
Wikipedia - Sint Maarten 

En dan de tuin: ik breng een ode aan de terugkeer van de bladhark. De bladblazer is out, de 
bladhark is in! Gardena opent daarmee het seizoen, een verstild seizoen. Geen overbodige 
geluiden maar het snel en precies werken met een  verstelbare tandenhark. Daarbij krijg je ook 
informatie over het nut van bedekte aarde. Bladeren als bescherming tegen vorst en als 
onderkomen voor dieren, zoals egeltjes. Wie daar meer over wil weten: lees het artikel in de 
krant van Midden Drenthe (28 september, pagina 17)  

vervolg… 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Runen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Maarten_(feest)
http://www.epaper.eu/Boom/p/405


En, omdat ik in de Brugstraat woon, eindig ik met een toepasselijke spreuk voor komend 
seizoen. 

Mensen zijn eenzaam omdat ze muren bouwen in plaats van bruggen. 
(J.F.Newton) 
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