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Blaas jij kaarsjes uit op je verjaardagstaart? En 

maak je surprises tijdens Sinterklaas? Misschien 

mag je al een rotje of ander vuurwerk afsteken met 

oud en nieuw? Dit zijn slechts drie voorbeelden van 

bekende rituelen. Je leven zit er namelijk vol mee. 

Kleine en grote, oude en nieuwe, aangeleerde of 

zelfgemaakte rituelen. Maar wat zijn rituelen en 

waarom hebben we ze eigenlijk? In dit rituelenboekje 

krijg je antwoord op deze vragen en lees je hoe 

rituelen wereldwijd van elkaar verschillen of op 

elkaar lijken. Ook vertellen enkele kinderen over 

hun rituelen en ontdek je welke jij allemaal hebt. 
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Dit meisje heeft net 
een haarritueel gehad 
met het Tibetaans 
Nieuwjaar (Losar) in de 
tempel. Kijk maar naar 
de vele vlechtjes en de 
mooie kralen. Ze heeft 
een streepje roet op 
haar neus om nacht- 
merries en boze geesten 
op afstand te houden. 
In Tibet geloven mensen 
dat een boze geest van de 
zwarte vlek zal schrikken
en op afstand blijft.
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Rituelen zijn handelingen die betekenis geven aan belangrijke momenten in je 
leven. Zo vier je op je verjaardag met cadeautjes dat je een jaartje ouder bent 
geworden. Met oud en nieuw wordt het nieuwe jaar met vuurwerk gevierd. Rituelen 
lijken op vaste gewoontes maar dat zijn het niet. Een verhaaltje lezen voor het 
slapen gaan kan een vaste gewoonte zijn. Maar als je denkt dat je zonder dat 
verhaaltje niet kunt slapen wordt het een ritueel. Je geeft er dan betekenis aan. 
Het wordt dus een belangrijk moment. 

Gewoonte of ritueel?
Geef van de volgende handelingen aan of het een gewoonte of een ritueel is.* Je zult merken 

dat het verschil best lastig is. Je kunt jezelf de volgende vragen stellen als hulp: is het een 

belangrijk moment? Doe ik het om iets te vieren? Heeft de handeling een betekenis?

De treden van de trap tellen als je een trap op- of afloopt Gewoonte/Ritueel

Je schoen zetten met Sinterklaas Gewoonte/Ritueel

Bidden voor het eten Gewoonte/Ritueel

Iedere ochtend je boterham smeren met pindakaas Gewoonte/Ritueel

Elkaar ringen geven als je trouwt Gewoonte/Ritueel

* Streep het foute antwoord door.

Belangrijke momenten
Rituelen gebruik je bij feesten en 

vieringen, omdat het bij je geloof 

hoort of omdat het altijd zo is 

geweest. Vooral op momenten waarbij 

je iets afsluit en je aan een nieuwe 

periode begint. Bijvoorbeeld bij 

geboorten, de overgang van kind naar 

volwassene, het huwelijk en de dood. 

Sommige gebeurtenissen vragen om 

een ritueel. Zoals het doen van een 

wens als je een vallende ster ziet. 

Of het verbranden van foto’s als het 

uit is met je vriendje of vriendinnetje.

De rituelen van Koen en Nienke (broer en zus)
Nienke heeft meegespeeld in de musical Ciske de Rat. ‘Voordat we het podium opgingen 

wensten we elkaar altijd ‘toi toi toi’, dat is hetzelfde als ‘veel succes’. Maar dat mag je bij 

theatervoorstellingen niet zeggen, dat brengt ongeluk’. Koen speelde onlangs in de film 

‘Naar West’. ‘Wij hadden geen rituelen op de filmset. We begonnen gewoon.’ Nienke: ‘Soms 

vind ik het saai als rituelen altijd hetzelfde gaan. Op familiefeesten geef ik iedereen drie 

keer een kus, dat vind ik saai. Maar de meeste rituelen geven mij een fijn gevoel’. Koen: ‘Ik 

vind het prettig als ik bij feestdagen weet hoe de dingen gaan. Dat is fijn en gezellig!’ 

Nienke: ‘Ik zou een broers- en zussendag wel heel leuk vinden. Dan geef je elkaar op die dag 

leuke cadeautjes. Ik zou in de ochtend dan bij ze op bed gaan zitten en het vieren met een 

gedichtje’. ‘Super leuk’, vult Koen aan, ‘ik zou als geheime verrassing willen regelen dat we 

dan met z’n allen naar de Efteling gaan’. Nienke: ‘Op school hebben we ook rituelen. 

Zo beginnen we de dag met een gebedje’. Koen: ‘Als je jarig bent, krijg je op school een 

slingerketting om. Je mag trakteren in de klas en ook in andere klassen. Twee kinderen 

mogen dan mee. Een kies je zelf en de andere naam moet je grabbelen uit een grabbelbak’. 
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Op je verjaardag? ...

Met oud en nieuw? ...

Op school? ...

En verder? ...

Altijd maar hetzelfde, moet dat nou?
Rituelen zijn niet echt verrassend. Nienke vindt het soms saai. 

Maar meestal vindt zij, en ook Koen, het wel prettig dat rituelen 

steeds hetzelfde zijn. Het geeft hen een vertrouwd gevoel. 

Het klinkt misschien gek, maar het is belangrijk dat rituelen op 

dezelfde manier gebeuren. Stel dat iemand is overleden. 

Dan is het fijn als je weet met welke rituelen je je verdriet kunt 

laten zien. Dat geeft rust. Rituelen zijn niet overal hetzelfde. 

Elke cultuur, elk geloof en elke groep heeft zijn eigen rituelen.

Vaders en moeders willen de geboorte van hun kind graag vieren. Met geboortekaartjes, 

beschuit met muisjes en een ooievaar in de tuin. Dat ken je wel, dat is typisch Nederlands.

Maar weet je ook dat de Belgen suikerbonen trakteren? En dat de kraamvisite in China een 

rood ei krijgt? Rood staat voor een gelukkige gebeurtenis en het ei 

voor leven en energie. En zo zijn er vast wel meer geboorterituelen 

waar je nog nooit van gehoord hebt.

Iedereen welkom!
Op Bali, een eiland in Indonesië, mag de baby pas na enkele maanden 

de grond raken. De vader en moeder moeten dus goed opletten. In de dorpen kan je van 

grote afstand zien waar een kind is geboren. De voordeur is versierd met bloemslingers. 

Rond het huis staan versierde schalen met rijstkorrels, wierookstokjes en soms vruchten. 

Dat zijn kleine offers. Iedereen die de versieringen ziet, is welkom bij het geboortefeest en 

kan komen eten.

Wordt het water of een tik?
In Lesotho, een land in het zuiden van Afrika, mag de vader niet aanwezig zijn bij de 

geboorte van zijn kind. Anderen laten de vader weten of het een jongen of een meisje is 

geworden. Is het een meisje, dan wordt water over hem uitgegoten. Is het een jongen, dan 

krijgt hij een tik met een stok. Mensen die dat zien, weten niet alleen dat hij vader is 

geworden, maar ook of hij een zoon of een dochter heeft.

Door de rook gehaald
Bij de Aboriginals, de oorspronkelijke bevolking van Australië, zijn geboorterituelen een 

verbintenis met de voorouders. Ze geloven dat de aarde hun moeder is en maken een vuur 

met geurende kruiden in de grond. Er wordt gewacht tot het zwaar begint te roken. Dan 

overhandigt de moeder in die dikke rookwolken de baby aan de oma. Ook besprenkelt ze 

het vuur met wat moedermelk. Oma wiegt de baby door de rook. Zo gaat de kleine een 

gezond leven tegemoet met de zegen van de moeder en de voorouders.

Bier voor moedermelk
Huh, gebeurt dat echt? Ja, in Noord-Oeganda krijgen baby’s vlak na hun geboorte een 

druppel bier. Nog voordat ze moedermelk krijgen. Bier drinken is in heel Oost-Afrika 

namelijk iets dat je altijd samen met anderen doet. Met mensen waar je mee samenwoont 

in een dorp ofzo. Daarom wil bier als eerste slok zeggen dat het kind bij een groep hoort, 

die groter is dan alleen familie. Als iemand alleen aan zichzelf denkt, herinneren ouderen 

die persoon aan dit ritueel. Ze zeggen dan ‘bier voor melk’. Dit betekent: Denk eerst aan 

anderen, dan pas aan jezelf! 
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‘Lang zal die leven (3x) in de gloria (3x), hiep hiep hoera!’ 

Op bijna elke verjaardag wordt wel gezongen voor de jarige. 

Cadeautjes, taart en lekker eten horen er ook bij. Je verjaardag 

niet vieren, is in Nederland ondenkbaar. Is een verjaardag in 

andere landen ook zo belangrijk? En welke verjaardagsrituelen 

hebben ze in de rest van de wereld?

Verjaardagsrituelen van Koen en Nienke (broer en zus)
‘We hebben een ritueel in onze familie als we tien jaar worden’, 

vertelt Nienke, ‘ik ben toen met mijn vader naar Parijs geweest. 

Mijn zus ging toen ze tien werd naar Londen met hem’. ‘Als ik 

tien wordt’, zegt Koen, ‘ga ik ook naar een stad in Europa. 

Ik weet alleen nog niet welke. 

Met gewone verjaardagen gaan we naar 

het grote bed van onze ouders. Daar wordt 

gezongen en krijgen we cadeautjes. 

De taart mogen we altijd zelf uitkiezen en 

versieren’. ‘Als alles anders zou gaan, 

zouden we dat heel jammer vinden’ zegt 

Nienke, ‘Zonder deze rituelen zouden we 

ons minder jarig voelen.’

Belangrijk of niet?
In Suriname en de Antillen is een verjaardag reden voor een groot feest: met veel gasten 

en veel eten. In Turkije en Marokko doet men bijna niets aan verjaardagen, daar vinden ze 

verjaardagen niet zo belangrijk. In veel landen in Afrika kennen ze het verjaardag vieren 

niet. Een groot aantal mensen weet niet op welke dag ze jarig zijn omdat vaak geen aangifte 

is gedaan van een geboorte. In India worden verjaardagen alleen gevierd door mensen met 

geld en Vietnamezen vieren hun verjaardag allemaal tegelijk. Het is het nieuwjaarsfeest 

(Tet heet het), en dat is de belangrijkste dag van het jaar. Heel Vietnam is dan jarig!

Wist je dat…
• in Suriname de cadeautjes pas worden uitgepakt als iedereen weg is. De gever met weinig

geld en een klein cadeau wordt zo niet in verlegenheid gebracht. 

• in Mexico en de Antillen het hoogtepunt van een kinderfeest het geblinddoekt stuk slaan 

van de piñata is (een pop/beest met snoepjes erin, opgehangen aan het plafond).

• ze zeggen dat in Rusland kinderen door hun ouders aan hun oren worden getrokken als ze 

jarig zijn (evenveel keer als de leeftijd die ze bereiken). Daar groeien ze van. 

• ook in Ierland een verjaardag vroeger niet pijnloos was. Hier kregen jarigen klappen (even

veel klappen als de leeftijd die werd bereikt). Deze waren bedoeld om geesten te verjagen.

• in China kinderen lange noedels eten om het lange leven van hun grootouders te vieren.

• in Schotland verrassingen worden meegebakken in de taart.

Geen rituelen, wat dan?
Op je verjaardag kan je je misschien het beste voorstellen hoe het zou zijn als er geen 

rituelen zouden bestaan. Dan wordt je ’s ochtends wakker, denkt ‘he, ik ben vandaag jarig’ 

en dat was het dan. Geen felicitaties, geen cadeaus, verrassingen of taart. Best saai, niet?

Als dit echt zo zou zijn, welk verjaardagsritueel zou je dan het meest missen? 

...

Dit ritueel vind jij dus het belangrijkst. En welke verjaardagsritueel zou je het minst missen? 

....



De rituelen van Julia en Jamie (vriendinnen)
‘We hebben een vriendinnengroepje met z’n vijven. We kennen elkaar al vanaf groep 1’ 

vertelt Jamie. ‘Samen vieren we ieder jaar Halloween, dan geven wij een feestje voor onze 

vriendinnen. Iedereen brengt wat mee, we verkleden ons en dan gaan we een rondje lopen 

op straat. Net als Sint Maarten, maar dan op 31 oktober. We lopen met dingen van 

Halloween, zoals vleermuisdingetjes of pompoenen’. 

Julia: ‘Ik heb met een andere vriendin een speciale groet. Ik kan het niet voordoen, want 

dat kan ik alleen met haar.’ ‘Ja’, zegt Jamie, ‘dat ziet er echt cool uit, dan glijden hun 

handen zo en zo langs elkaar.’ Een vriendinnendag lijkt Jamie en Julia heel leuk. Dat je dan 

voor iedereen wat maakt. Julia: ‘We hebben het een keer geprobeerd, maar het mislukte 

omdat niet iedereen wat had gemaakt.’ ‘Ik ga elk jaar met kerst naar Amerika, naar mijn 

familie. Met oud en nieuw ben ik er ook en dan doen we met nichtjes een tekenwedstrijd. 

Tot middernacht’, vertelt Julia. Haar moeder komt uit Amerika. ‘Het gaat om de eer, niet 

echt om een prijs’. Jamie: ‘Ik ga met Chinees Nieuwjaar vaak met mijn tante naar een 

boeddhistische tempel. Om een kaarsje aan te steken en een wens te doen. Het valt 

meestal op mijn verjaardag’. Julia: ‘dan doe ik met mijn nichtjes met mijn verjaardag altijd 

een tent in de kamer waar alle cadeautjes inlagen. Ook van mijn tantes en oma uit 

Amerika’. ‘Ja, wij legden dan ook cadeautjes in de tent’, vult Jamie aan. Julia: ‘Tot mijn 

negende jaar hebben we dit ritueel gedaan, nu doe ik dat niet meer.’ Jamie: ‘Ik vind 

rituelen leuk. 

Zonder rituelen is je verjaardag wel erg saai. 

En het is ook gek als je geen cadeau op een 

verjaardag meeneemt. Dat staat heel raar. 

Het hoort er gewoon bij.’
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Geef jij vader en moeder een cadeautje op vader- en moederdag? En misschien ook wel een 

ontbijtje op bed? In vrijwel alle landen worden deze dagen gevierd. Kinderen zetten hun 

vader en moeder in het zonnetje. Er zijn veel meer momenten waarop relaties tussen 

familie, vrienden en geliefden worden gevierd. Uiteraard horen daar ook allerlei rituelen bij. 

Broers en zussen
In India is er een dag dat de relatie tussen broers en zussen wordt gevierd. Dit feest heet 

Raksha Bandhan en vindt plaats op de dag dat het volle maan, is in de tweede helft van 

augustus. Zussen binden dan een beschermingsarmbandje (rakhi) om de pols van hun 

broers. Oorspronkelijk is dit gemaakt van rood en goudgekleurd garen. Tegenwoordig zijn ze 

er in alle kleuren van de regenboog en in allerlei variaties. In ruil voor het bandje verwacht 

de zus hulp en bescherming van haar broer. Ook krijgt ze een klein geschenkje van hem. 

Als een vrouw geen broer heeft kan ze de rakhi ook aan iemand anders aanbieden. Zij en haar 

beschermer zijn vanaf dan als broer en zus.

Eeuwenoud of zelfbedacht?
Rituelen kunnen al lang geleden zijn ontstaan. Die heb je dan overgenomen. Maar rituelen 

kun je ook zelf bedenken. Jamie en Julia hebben een vriendinnendag geprobeerd. Iedereen 

zou dan iets voor iemand maken en dat geven op deze dag. Helaas had niet iedereen eraan 

gedacht. Het is daarom mislukt. Het is dus belangrijk dat iedereen van een bepaalde groep 

op de hoogte is van het ritueel. Het samen uitvoeren van een ritueel geeft het gevoel dat je 

ergens bij hoort. Het verbindt mensen met elkaar. Dat is al eeuwenlang zo. 

Stel dat zo’n vriendendag/vriendinnendag zou bestaan, wat voor cadeau zou jij dan maken 

voor je vriend/vriendin? Teken het hieronder.

Wanneer/op welke dag zou dit dan zijn? Waarom juist dan/die dag?

... ...

Geliefden
Stuur jij op Valentijnsdag ook een lief kaartje met als afzender ‘Je Valentijn’ naar iemand 

waar je stiekem verliefd op bent? Dit is een ritueel dat is overgewaaid uit Engeland en 

Amerika. De laatste jaren is het ook gebruikelijk om op die dag bloemen of een cadeautje te 

geven aan je geliefde, ook al ben je al jaren samen. Cadeauwinkels doen graag mee met dit 

ritueel. Hoewel Valentijnsdag op 14 februari valt, liggen deze winkels al een maand van 

tevoren vol met kaartjes en cadeautjes in de vorm van een hart of in de kleur rood 

Beschermingskoordje
Maak zelf een beschermingskoordje en geef het aan je broer of zus. Je kunt het natuurlijk 

ook aan een vriend(in) geven. Met dit gebaar kun je op elkaars hulp/bescherming rekenen.

Wat heb je nodig?
Kleurrijke stevige kaart (dun stukje kurk of vilt kan ook), grote knopen, kleine kralen, 

glimmende pailletjes, liniaal, lijm, plakband, schaar, potlood/pen, naald en draad, 

reepjes lint, garen in verschillende kleuren.

1. Leg drie stroken lint/garen van 

ongeveer 61 cm naast elkaar. Knoop 

ze aan de bovenkant aan elkaar vast. 

Plak de bovenkant met een plakbandje 

aan de werktafel.

2. Vlecht de draden. Begin met de 

linkerdraad over de middendraad te 

halen. De draad ligt nu in het midden. 

Haal de rechterdraad over de midden-

draad. Herhaal deze handelingen 

totdat de armband lang genoeg is. 

Eindig de vlecht met een knoop.

3. Knip een rondje van ongeveer 5 cm 

doorsnee uit de kaart (kurk of vilt). 

Versier het rondje met knopen, 

pailletjes, kralen. Naai het rondje in 

het midden aan de armband vast.
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Ooit gaan we allemaal dood. De een wordt begraven, de ander gecremeerd. Maar er zal 

altijd met respect afscheid worden genomen van de overledene. Daarna volgt meestal een 

periode van rouw. In sommige culturen ziet men de dood als het begin van een nieuw leven. 

In de grond of drie verdiepingen hoog
In verschillende Zuid-Amerikaanse landen gaan de doden niet in de grond, maar in een 

soort muur van bovenop elkaar gestapelde nissen. Elke nis wordt afgesloten met een 

gedenksteen. Meestal legt men bij een bezoek aan een graf bloemen neer. Bezoekers aan 

een joods graf laten vaak een steentje achter. Uit respect voor de dode. Door iets blijvends 

achter te laten, is te zien dat iemand aan de dode heeft gedacht. 

Altijd rijk begraven
Grote hoeveelheden namaakgeld gaan tijdens een Chinese begrafenis in rook op. Ook allerlei 

andere papieren goederen worden verbrand. Een huis, meubels of een televisie. Chinezen 

gaan ervan uit dat het geld en de voorwerpen tijdens de verbranding in geestelijke goederen 

veranderen. Het geestengeld staat symbool voor de rijkdom die men de dode in de andere 

wereld toewenst. De geest wordt zo dus van alle gemakken voorzien.

Bisjpalen
Als bij het volk van de Asmat (Nieuw-Guinea) een aantal mensen dood zijn gegaan, wordt 

het tijd voor een bisj-feest. Een groep mannen gaat het bos in om een grote nootmuskaat-

boom om te hakken. In de boom worden de overleden dorpsgenoten afgebeeld. Kijk maar 

op de foto’s hiernaast. De paal of de palen worden opgericht in het dorp. De bisj-palen 

worden na het feest in het moerassige oerwoud gelegd om te rotten en zo als voedsel te 

dienen. De cirkel van leven en dood is daarmee rond.

Feesten met de doden
Het klinkt misschien gek, maar Mexico kent een speciale feestdag ter ere van de doden. 

Tijdens de katholieke feestdag Allerzielen vieren de Mexicanen op 2 november el dia de los 

muertos, de dag van de doden. Mexicanen geloven dat de ziel van de doden op die dag 

terugkeert naar de aarde. Daarom wordt niet getreurd, maar juist feestgevierd op het 

kerkhof. Op de graven wordt gepicknickt en soms zelfs gedanst. Overal staan altaartjes met 

offers. Een offer kan het favoriete voedsel van de dode zijn of kaarsen, bloemen en skeletten. 

Er zijn optochten met skelettenkostuums. En mensen 

geven elkaar op die dag doodshoofdjes van 

chocola of suikergoed cadeau.
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En verder…….
… is zwart in veel culturen de kleur van rouw. In Suriname, de Antillen en veel landen in Azië 

is wit juist de kleur van rouw. In China kan het allebei. 

… kan in Afrika een vooroudergeest zich openbaren via een dans met masker en kostuum. 

De dans helpt de geest van de overledene op zijn of haar weg naar het geestenrijk.

… zie je in de Ghanese havenstad Teshi heel bijzondere doodskisten; in de vorm van een

auto, boot of vliegtuig. Meestal heeft de vorm te maken met het beroep van de overledene.

… kennen veel godsdiensten rouwrituelen. Een moslim knipt bijvoorbeeld veertig dagen zijn 

haar niet. En hindoes koken zeven dagen niet. Vrienden zorgen dan voor het eten.

… zijn er zoveel rouw- en begrafenisrituelen dat het onmogelijk is ze allemaal op te noemen. 

Dit geldt trouwens ook voor alle andere rituelen.

Voorbeeld van een 
Afrikaans masker

De Bisjpalen

Doodskist uit de Ghanese stad Teshi. Deze staat 
in het Tropenmuseum maar zou gebruikt kunnen 
worden voor de begrafenis van een visser.



Eten, drinken en slapen zijn voor de meeste mensen dagelijkse bezigheden. Ze komen 

iedere dag terug. Maar dit zijn niet perse rituelen. Bidden voor het eten is wel een ritueel. 

Deze handeling heeft een betekenis, je dankt God. Ook groeten is een dagelijks ritueel. Een 

groet staat voor respect en beleefdheid. Iedereen doet het. Maar wel op zijn eigen manier. 

Van kussen tot neuzen
In Nederland schudden we elkaar de hand. Als we elkaar iets beter kennen mogen we zelfs 

kussen. Meestal drie keer op de wang. Iets dat Spanjaarden niet in hun hoofd halen. Die 

trekken na twee zoenen hun gezicht terug. Grote kans dat de derde zoen dan op het puntje 

van iemands neus beland. In een groot deel van de wereld geven ze niet zo snel een hand. 

Amerikanen zeggen ‘hi’ en glimlachen er vriendelijk bij. Japanners en Chinezen buigen naar 

elkaar. Een lichte buiging maken ze ook in India. Met de handen tegen elkaar ter hoogte van 

het hart. Eskimo’s wrijven de neuzen tegen elkaar en ook op de Fiji-eilanden wordt geneusd. 

Wat weet jij van begroetingen? 
Waarom schudden we in Nederland de handen en wordt in een ander land geneusd? Waarom 

vinden Japanners het onbeleefd elkaar aan te raken bij begroetingen? Het is niet makkelijk 

hierop een antwoord te geven. Veel van deze rituelen zijn namelijk langgeleden ontstaan. 

Lees onderstaande uitspraken. Welke zijn volgens jou waar en welke zijn niet waar? 

Streep het foute antwoord door. 
1. Handen schudden komt van handje drukken dat men vroeger deed om te 

kijken wie het sterkst was. Door te schudden in plaats van te drukken geef je 

aan dat je gelijk bent aan elkaar, dat je even sterk bent.

2. Handen schudden is ontstaan omdat men elkaar wilde laten voelen dat men 

geen wapens in de hand had. Het betekent dus ‘ik ben ongewapend’. 

3. Japanners buigen om zo respect te tonen voor de ander. Hoe meer respect 

men heeft voor de ander, hoe dieper de buiging zal zijn.

4. Eskimo’s neuzen, want als ze kussen vriezen de lippen aan elkaar vast.

5. Als je in Indonesië iemand met links de hand schudt heb je kans dat je ruzie 

met die persoon krijgt. Die linkerhand is namelijk onrein omdat je daar je billen 

mee afveegt. 

6. Vroeger was het zo dat je als je iemand begroette die ver boven je verheven 

was (de paus bijvoorbeeld of de koningin) je zijn of haar voeten moest kussen. 

Was de afstand minder groot, dan kuste je zijn of haar hand. 

7. Als je in Nederland iemand die je kent niet groet kan dat grappig overkomen. 

Waar / Niet waar

Waar / Niet waar

Waar / Niet waar

Waar / Niet waar

Waar / Niet waar

Waar / Niet waar

Waar / Niet waar
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De rituelen van Max en Ziebe (buurjongens)
‘Ik kus altijd de voetbal voordat ik een vrije trap neem. Dat geeft mij geluk’, zegt Ziebe. Max 

kijkt bedenkelijk. Hij zit ook op voetbal. Maar dit ritueel heeft hij niet. Ziebe gaat nog even 

door: ‘Ik kus ook mijn skateboard, als ik er iets mee ga doen wat ik nog nooit gedaan heb’. ‘Ha, 

ha’, lacht Max. ‘Jij kust ook alles!’ Max vertelt over zijn rituelen: ‘Als ik tussen twee meisjes zit, 

dan doe ik altijd een wens’. ‘Dat doe ik ook altijd. En als ik een vallende ster zie!’ reageert 

Ziebe. Max: ‘Toen ik klein was, blies ik altijd de pluisjes van een paardenbloem. Daarna deed ik 

een wens. Ik wenste dan dat ik spiderman zou worden’. Nu kan Max daar hard om lachen. 

‘Vroeger wilde ik ook dat mijn moeder mijn voorhoofd masseerde voordat ik ging slapen. 

Anders viel ik niet in slaap. Kijk zo.’ Max doet het voor aan Ziebe. ‘Ik denk altijd aan mijn tenen, 

als ik niet in slaap kan vallen.’ vertelt Ziebe. ‘Dat heeft mijn vader me geleerd. Maar dat doe ik 

niet iedere dag’. Max probeert het eens. ‘He, dat is een goeie, dat ga ik ook doen’. 

Ziebe: ‘Met verjaardagen hebben we ook rituelen. Cadeautjes en zo. En ik doe een wens als ik 

de kaarsjes op de taart uitblaas’. ‘Op jouw verjaardag wordt ook altijd gedanst, bij mij niet’, vult 

Max aan. Ziebe’s moeder komt uit Kameroen en daar hoort dansen bij feestvieren. Max: ’Met 

Sint Maarten gaan we ook altijd langs de deuren. En zingen dan het Sint Maartenlied’. ‘Maar dat 

doe ik alleen voor de snoep’, zegt Ziebe. ‘Ik weet eigenlijk helemaal niet waarom we dat lied 

zingen. Met kerst hebben we een kerstboom. Maar ik krijg niet altijd cadeaus.’ Max: ‘Ik wel, ik 

ben dan jarig, dus dan heb ik dubbel zoveel cadeaus.’ Als Max en Ziebe elkaar zien, zeggen ze 

gewoon ‘hoi’ tegen elkaar. Ziebe: ‘Met twee vrienden heb ik een ritueel als we elkaar zien. Dan 

doen we twee keer de handen tegen elkaar. 

Eerst de handpalm, dan de achterkant. 

En daarna geven we elkaar een box. Dat 

is als je de vuisten tegen elkaar doet’. 

Max heeft niet echt een ritueel als hij 

zijn vrienden ziet. ‘Ik geef een box, zeg 

‘hoi’ of ‘later’. Niet echt een ritueel, of 

is groeten sowieso een ritueel?’
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Rituelen horen bij het leven. Net zoals eten, drinken en slapen. Met rituelen kun je ook 

bepaalde gevoelens uiten. Gevoelens van verdriet of woede, maar ook van vreugde en geluk. 

Rituelen maken een belangrijke gebeurtenis voelbaar. Door taart en cadeaus voel je je jarig. 

En door het geven van ringen bij een huwelijk voel je je getrouwd.

Huwelijksrituelen puzzel
Bij een huwelijk horen heel veel rituelen. Christenen hebben andere huwelijksrituelen dan 

joden. En moslims weer andere dan hindoes. Beantwoord de volgende vragen over een 

christelijk huwelijk. Schrijf het antwoord in de vakjes met hetzelfde cijfer. Heb je ze 

allemaal? In de rode vakjes kun je lezen wat een belangrijke rol speelt bij huwelijksrituelen. 

1. Waarmee wordt vaak gegooid als het getrouwde paar de kerk verlaat?

2. Welk familielid van de bruid geeft haar voor het altaar weg aan de bruidegom? 

3. Wat heeft de bruid in haar hand. Dit gooit ze later vaak naar ongetrouwde vrouwen.

4. Je hebt naast het echtpaar minimaal twee mensen nodig die ook een handtekening

  zetten onder een trouwcontract. Hoe noem je deze mensen?

5. Waaraan kun je zien dat iemand getrouwd is?

6. Wie stapt meestal als eerste de trouwauto in?

7. De trouwerij wordt bijna altijd gevierd met een groot …

1

2

3

4

5

6

7

ANTWOORDEN Gewoonte of ritueel?  1. Gewoonte; 2. Ritueel; 3. Ritueel; 4. Gewoonte; 5. Ritueel.
Wat weet jij van begroetingen: 1. Niet waar; 2. Waar; 3. Waar ; 4. Niet waar; 5. Waar; 6. Waar; 7. Niet waar.
Huwelijksrituelen puzzel: 1. Rijst; 2. Vader; 3. Bloemen; 4. Getuigen; 5. Trouwring; 6. Bruid; 7. Feest
Oplossing: RELIGIE

Het verhaal bij de foto op de voorkant:
Dit is een carnavalskostuum. Het wordt gedragen tijdens de uitvoering van de duivelsdans 

in Bolivia (Zuid-Amerika). De dans toont de overwinning van het goede op het kwade.

Het verhaal bij de foto op de achterkant:
Dit is een Egungun-masker uit Benin (Afrika). Het bedekt niet alleen het gezicht maar het 

hele lichaam. Degene die dit draagt is de vooroudergeest en danst bij een begrafenis of een 

herdenkingsfeest door de straten en tussen de mensen.

Meer weten over rituelen?
• Nederland Wereldland. Feesten, rituelen en gebruiken van veel culturen in Nederland. 

 Pim van Schaik, uitgeverij PlanPlan / Bulaaq

• En dat vieren wij! Feesten en vieringen van kinderen in kleurrijk Nederland. 

 Pim van Schaik, uitgeverij PlanPlan

• Rituelen en gewoonten. Geboorte, ziekte en dood in de multiculturele samenleving.

 Martha van Endt - Meijling, Uitgeverij Coutinho

• www.volkscultuur.nl van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur
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