Valentijn – Dag van de liefde
14 Februari, Valentijnsdag! Een dag waarop geliefden elkaar wat extra aandacht geven door middel van cadeautjes, bloemen of
kaartjes waarop je jouw liefde kan uiten… Maar wat betekend dat nu eigenlijk? En van waar komt dit?
dat de afschaffing van Lupercalia het
ontstaan is van Valentijnsdag… Maar het
wordt wel beweerd.

vragen. Zijn Cipier had een dochter die blind
was en veel op bezoek kwam... Valentijn bad
iedere avond tot zijn God. De cipier vroeg
hem of zijn God de blindheid van zijn dochter
wou genezen… 14 februari, De dag dat
Valentijn terechtgesteld werd en onthoofd
zou worden, gaf hij op het laatste moment
een briefje aan het blinde meisje… Hierin zat
een bloem verstopt en stond geschreven : ‘
Van je Valentijn...’ Het meisje had op slag
haar zicht terug!

Waar, wat, wie?
Waar de oorsprong ligt van Valentijnsdag is
niet zo duidelijk… Er bestaan verschillende
verhalen en legendes over. Op heden is het
eigenlijk meer een dag dat men elkaar eens
extra in de watten kan leggen. Historisch
gezien valt valentijnsdag op de feestdag van
2 heiligen die Valentinus noemen. Maar daar
staan de gewoontes van die dag los van. Van
de heilige Sint-Valentijn zijn er geen
biologische gegevens… wat het allemaal nog
wat mysterieuzer maakt.

De Romeinen
Er wordt ook beweerd dat het valentijnsfeest
de vervanging is van het Romeinse
vruchtbaarheidsfeest Lupercalia. Dit werd op
15 februari gevierd ter ere van de godin Juno
en de god Pan. Voor de Romeinen was dit
een belangrijk feest. De namen van
ongehuwde jonge vrouwen werden in een
grote kom gegooid. De ongehuwde jonge
mannen mochten dan om beurt een naam
trekken. Deze werden dan aan elkaar
gekoppeld en werden elkaars partner. Dit
feest werd dan verboden door paus Gelasius.
Er is echter geen duidelijk bewijs gevonden

Legendes
Er bestaan veel legendes over Valentijn.
Maar de bekendste gaat over een priester
genaamd Valentijn.
Hij werd naar Rome geroepen door keizer
Claudius. De keizer wou dat Valentijn zijn
geloof verwierp en de romeinse goden ging
aanbidden. Maar Valentijn antwoordde hem
dat de keizer zich beter zou bekeren en God
aanbidden. Enzo begonnen beide heren te
discussiëren over elkaars geloof. De Keizer
vond dat Valentijn een verstandig en redelijk
man was, maar anderen vonden dat de
keizer misleid en verraden was. Valentijn
werd hiervoor gevangen en in de cel
geplaatst. Zelf toen Valentijn in de cel
verbleef kwamen mensen hem om raad

Valentijnsgeschenken
Zo zie je maar dat er toch een romantische,
mysterieuze sfeer rond Valentijn hangt… Bij
Well4You kan je hoe dan ook ook terecht voor
geschenken! Voor de mannen hebben we
een speciale Valentine gift box, met mooie
luxe producten van Elemis. En voor de
vrouwen hebben we kadobonnen in een
speciale verpakking met eventueel wat
extra’s zoals scrubzout met bijv. de geur van
Chocolade of een lekker flesje cava! Kom
gerust eens langs in onze winkel of kijk
online!

