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INLEIDING
Iedereen kent Sinterklaas. En we weten allemaal dat het tijdens Koningsdag
groot feest is in Nederland. Maar wie was Sinterklaas eigenlijk? En waarom
vieren we Koningsdag op 27 april? Op deze en andere vragen geeft dit
werkboek antwoord.
24 verhalen
In Van Sinterklaas tot Suikerfeest lees je
over 24 belangrijke dagen en feesten in
Nederland. Sommige verhalen gaan over
bekende feestdagen, zoals Pinksteren en
Bevrijdingsdag. Maar je leest ook over het
Offerfeest en Chanoeka, feestdagen uit de
islam en het joodse geloof. Of over Dierendag
en Valentijnsdag. Na elk hoofdstuk kun
je vragen beantwoorden. Om er achter te
komen of je de belangrijkste informatie hebt
begrepen.

Informatie en websites
Alle verhalen zijn interessant om te lezen.
Ze geven meer informatie over een
onderwerp. Bijvoorbeeld hoe een feestdag
is ontstaan. Of wat we precies vieren.
Soms staan er tips en weetjes bij een verhaal.
Of handige websites waar je meer informatie
kunt vinden over het onderwerp.
De moeilijke woorden in de tekst zijn
onderstreept. Achter in het boekje vind
je de betekenis van deze woorden.

TIJDSLIJN
6 januari
Driekoningen

4 mei
Nationale Herdenkingsdag

eind januari/februari
Chinees Nieuwjaar

1 mei
Dag van de Arbeid

2e zondag in mei
Moederdag

februari/maart
Carnaval
maart/april
Pasen

januari

1 januari
Nieuwjaar

4

februari

14 februari
Valentijnsdag

maart

maart
Holi Phagwa

mei/juni
Hemelvaartsdag

april

1 april
1 april

juni
Ramadan

mei

juni

5 mei
Bevrijdingsdag
april/mei
Pinksteren
27 april
Koningsdag

3e zondag in juni
Vaderdag

3e dinsdag in september
Prinsjesdag
4 oktober
Dierendag

5 december
Sinterklaas

juli
Suikerfeest

juli

31 december
Oudjaar

31 oktober
Halloween

augustus

september

oktober

november
11 november
Sint-Maarten

september/oktober
Offerfeest

december

25/26 december
Kerstmis

oktober/november
Divali
elk jaar een andere
datum in december
Chanoeka
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DRIEKONINGEN
Driekoningen is elk jaar op 6 januari. Tijdens deze dag wordt het bezoek
van drie wijze mannen aan het pasgeboren kindje Jezus gevierd.

Wijze mannen
De moeder van Jezus, Maria, was op weg
naar Bethlehem. Ze was zwanger en moest
bijna bevallen. Maar in geen enkele herberg
was plek om te overnachten.Daarom is Jezus
uiteindelijk geboren in een stal.
Ster
Mensen kwamen overal vandaan om Jezus
te zien. Ook de drie wijze mannen Caspar,
Balthasar en Melchior. Een heldere ster had
ze de weg gewezen naar de stal. De mannen
namen drie cadeaus mee voor Jezus: goud,
wierook en mirre. Dat is olie die lekker ruikt.

Bakken
Veel ouders bakken tijdens Driekoningen een
koek met drie bonen erin. Twee bonen zijn wit
en een boon is bruin. Omdat één van de wijze
mannen bruin is. En de andere twee blank.
Het kind dat de bruine boon krijgt, is die dag
de koning. Hij of zij mag dan de baas spelen
over iedereen. Voor de grap natuurlijk.
Spanje
In andere christelijke landen vieren mensen
ook Driekoningen. In Spanje bijvoorbeeld.
In veel Spaanse steden worden grote
optochten gehouden. In Nederland krijgt
niemand tijdens Driekoningen een vrije dag.

Nieuwe koning
Caspar, Balthasar en Melchior hadden veel
verstand van sterren. Ze konden zelfs de
toekomst voorspellen. De wijze mannen
waren op zoek naar een nieuwe koning voor
het joodse volk. Jezus moest hun nieuwe
koning worden.
Verkleed
Driekoningen was vroeger een bekend
kinderfeest. In sommige plaatsen in
Nederland wordt het nog steeds gevierd.
Kinderen verkleden zich dan als koning.
Ze dragen een ster en lampionnen. Ze lopen
langs de huizen en bellen bij iedereen aan.
Zo halen de kinderen snoep en geld op.

Wil je meer weten over Driekoningen?
Kijk dan op iday.nl/driekoningen.
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VRAGEN OVER DRIEKONINGEN
Vraag 1
Waarom is Jezus in een stal geboren?
-----------------------------------------------------------------------------------------Vraag 2
Welke cadeaus namen de drie wijze mannen mee?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vraag 3
Waarom dragen kinderen een ster tijdens Driekoningen?
-----------------------------------------------------------------------------------------Vraag 4
Bij welk geloof hoort dit verhaal?
-----------------------------------------------------------------------------------------Zitten er ook dingen in uit andere geloven?
-----------------------------------------------------------------------------------------7

VALENTIJNSDAG
Op 14 februari is het Valentijnsdag. Valentijnsdag is de dag van de liefde.
Op deze dag laten mensen elkaar weten dat ze elkaar leuk vinden. Of dat
ze van elkaar houden. Ze sturen elkaar kaartjes of geven elkaar een cadeau.

Priester
Lang geleden was er een priester in Italië. Zijn
naam was Valentijn. Valentijn kreeg ruzie
met de keizer van Italië. De keizer stuurde de
priester daarom naar de gevangenis. In de
gevangenis waren de meeste bewakers niet
aardig tegen Valentijn. Sommige bewakers
sloegen hem zelfs.
Vriend
Toch werd een van de bewakers zijn vriend.
Deze bewaker had een dochter die blind
was. Valentijn werd verliefd op haar.
Hij zorgde ervoor dat het meisje weer kon
zien. Iedereen vond dat een groot wonder.

Amerika
Ook in andere landen wordt Valentijnsdag
gevierd. In Amerika is Valentijnsdag een groot
feest. Amerikanen geven die dag veel geld uit.
Ze geven hun vriend of vriendin cadeaus.
Of ze sturen elkaar bloemen en bonbons.
Japan
In Japan worden ook bonbons uitgedeeld
tijdens Valentijnsdag. Vooral vrouwen geven
mannen op hun werk bonbons. Ook sturen
veel vrouwen een valentijnskaartje. En niet
alleen naar hun partner, maar ook naar hun
huisdier!

Liefdesbriefje
Valentijn stierf op 14 februari, 270 jaar voor
de geboorte van Jezus. Vlak voor zijn dood
schreef hij nog een liefdesbriefje aan de
dochter van de bewaker. Op het briefje stond:
‘Van je Valentijn’.
Anoniem
In Nederland wordt Valentijnsdag nog niet zo
lang gevierd. Mensen sturen op Valentijnsdag
een kaartje naar iemand. Bijvoorbeeld
omdat ze verliefd zijn. Vroeger werden
valentijnskaartjes anoniem verstuurd.
De schrijver schreef dan geen naam op
de kaart. De ontvanger wist dus niet wie
de kaart had verstuurd.

Wil je meer weten over Valentijnsdag?
Kijk dan op Valentijnsdag.pagina.nl.
8

VRAGEN OVER VALENTIJNSDAG
Vraag 1
Waarom moest Valentijn naar de gevangenis?
-----------------------------------------------------------------------------------------Vraag 2
Wat stond er op het briefje dat Valentijn voor zijn dood schreef?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vraag 3
Valentijnskaarten zijn vaak anoniem. Wat betekent dat?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vraag 4
Stel, je vindt iemand leuk. Wat kun je dan doen om dat aan hem
of haar te laten weten?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CARNAVAL
In februari, soms in maart, is het drie dagen carnaval in Nederland.
Vooral mensen in de provincies Brabant en Limburg vieren dan groot feest.

Oud
Tijdens carnaval verkleden mensen zich.
Iedereen danst vrolijk door het dorp of de
stad. Maar waar komt carnaval eigenlijk
vandaan? Carnaval is een heel oud feest.
Meer dan 1000 jaar geleden vierden
katholieke mensen in Italië al carnaval.
Het feest begon altijd 40 dagen voor Pasen.
Vasten
Katholieke mensen mochten vanaf 40 dagen
voor Pasen geen vlees eten. Ook moesten
ze tot Pasen eenvoudig en zuinig leven. En
heel weinig eten en drinken. Dat heet vasten.
Katholieke mensen dachten dat God dan alle
verkeerde beslissingen zou vergeven.
Lang
Maar 40 dagen vasten is natuurlijk wel lang.
Om dat vol te houden vierden de mensen
eerst drie dagen feest. Ze aten en dronken dan
extra veel. Deze periode noemden ze carnaval.

Rio de Janeiro
Het grootste carnavalsfeest wordt in Brazilië
gevierd. In de hoofdstad Rio de Janeiro is
carnaval het belangrijkste feest van het jaar.
Tijdens grote optochten dansen vrouwen in
vrolijke bikini’s op straat.
Verkleedtips
In Rio de Janeiro is het tijdens carnaval lekker
warm. In Nederland is het dan helaas vaak
koud. Wil jij je tijdens carnaval feestelijk én
lekker warm verkleden? Lees dan deze tips.
• Haal oude kleding uit de kast. Bijvoorbeeld
oude jassen. Zet een grappige muts op je
hoofd. Zoals een hoge hoed. Of een pet van
een uniform.
• Schmink je gezicht in een mooie kleur. Of
doe extra veel make-up en glitters op.
• Spuit een paar oude laarzen in alle kleuren
van de regenboog.
• Doe een warme, felgekleurde boa om je nek.

Vieren
Carnaval wordt in Nederland vooral gevierd
in provincies waar veel katholieke mensen
wonen. Het feest wordt ook nog steeds
gevierd in Italië. En in België en Duitsland.
En in nog veel meer landen. Ook mensen
die niet katholiek zijn, vieren tegenwoordig
carnaval.

Wil je meer weten over carnaval?
Kijk dan op beleven.org/feest/carnaval.
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VRAGEN OVER CARNAVAL
Vraag 1
Waarom vasten katholieken vóór carnaval?
-----------------------------------------------------------------------------------------Vraag 2
Waar wordt het grootste carnavalsfeest ter wereld gehouden?
-----------------------------------------------------------------------------------------Vraag 3
Noem drie tips om warm te blijven tijdens carnaval.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vraag 4
Noem nog een feest dat wordt gevierd na een periode van vasten.
-----------------------------------------------------------------------------------------Feesten vóórdat je gaat vasten, wat vind je daarvan?
-----------------------------------------------------------------------------------------11

CHINEES NIEUWJAAR
Nederlanders vieren op 1 januari het begin van een nieuw jaar. Chinezen niet.
Chinees Nieuwjaar begint tussen eind januari en eind februari.

Maan
Ook voor Chinezen die in Nederland wonen,
begint het jaar op een ander moment.
Chinezen hebben namelijk een andere
kalender. Hun kalender hangt af van de
stand van de maan. Als de maan in een
bepaalde stand staat, begint een nieuw jaar.
Elk jaar is dat op een andere dag. Maar het
nieuwjaarsfeest is altijd tussen 21 januari en
19 februari.

Kwade geesten
In sommige steden worden grote optochten
gehouden tijdens Chinees Nieuwjaar. Maar
het bekendst is toch wel het afsteken van
vuurwerk. Chinezen beginnen het nieuwe jaar
altijd met knallend vuurwerk. Niet zomaar
voor de lol. Ze steken vuurwerk af om kwade
geesten te verjagen. Chinezen geloven dat
kwade geesten slecht tegen het lawaai van
vuurwerk kunnen.

Sterrenbeelden
Chinezen hebben ook andere sterrenbeelden
dan Nederlanders. Geen Ram, Waterman
of Steenbok bijvoorbeeld. In totaal hebben
ze 12 sterrenbeelden: de rat, de os, de tijger,
het konijn, de draak, de slang, het paard, de
geit, de aap, de haan, de hond en het varken.
Het ene jaar is het jaar van het varken. Het
volgende jaar is het jaar van de rat.

Drakendans
Kwade geesten worden ook verjaagd met een
drakendans. Tijdens een drakendans kruipen
mannen en vrouwen in een grote draak van
papier, stof en hout.

15 dagen
Het Chinese Nieuwjaar wordt 15 dagen
lang gevierd. De eerste drie dagen zijn het
belangrijkst. Iedere dag gebeurt er iets
anders. Chinezen gaan een dag op bezoek bij
hun familie. Of ze nodigen mensen thuis uit.
De andere dag gaan ze ergens eten.

Wil je meer weten over Chinese Nieuwjaar?
Kijk dan op geledraak.nl.
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VRAGEN OVER CHINEES NIEUWJAAR
Vraag 1
Waarom hebben Chinezen een andere kalender?
-----------------------------------------------------------------------------------------Vraag 2
Chinezen hebben voor elk jaar een sterrenbeeld.
Zoek uit wat jouw Chinese sterrenbeeld is.
-----------------------------------------------------------------------------------------Vraag 3
Waarom kruipen mensen tijdens Nieuwjaar in een drakenpak?
-----------------------------------------------------------------------------------------Vraag 4
In sommige steden heet een gedeelte van een wijk ‘Chinatown’.
Wat betekent dat?
-----------------------------------------------------------------------------------------Ken je zo’n wijk bij jou in de buurt?
------------------------------------------------------------------------------------------
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HOLI PHAGWA
Holi Phagwa is een belangrijk feest voor hindoes in Nederland.
Holi Phagwa is ieder jaar in maart. Hindoes vieren dan het nieuwe jaar.
Maar ook de lente. Én de overwinning van het goede op het kwade.

Hindoeïsme
In de landen India en Nepal is het hindoeïsme
de belangrijkste godsdienst. Maar hindoes
wonen overal ter wereld. Het hindoeïsme is
een bijzondere godsdienst. Want alle hindoes
geloven op hun eigen manier. Hindoes
hebben bijvoorbeeld geen heilig boek. Zoals
christenen de Bijbel hebben. En moslims de
Koran. Hindoes geloven in meerdere goden.

Goed en kwaad
Het feest begint eigenlijk al de avond voor
Holi Phagwa. Dan steken hindoes een grote
houtstapel in brand. De brandstapel stelt
al ‘het kwade’ voor. Er wordt rond het vuur
gezongen tot al het hout verbrand is.
De volgende morgen komt iedereen samen op
de plek waar de brandstapel was.
Ze smeren zichzelf in met as.
De as stelt ‘het goede’ voor.

Brahma
Een god waar veel hindoes in geloven is
Brahma. Hij is de belangrijkste god.
In het hindoeïsme heeft Brahma het heelal
gemaakt. Een andere bekende god is Vishnu.
Hij beschermt de aarde en het heelal.
Subh Holi
Op Holi Phagwa wensen hindoes elkaar
‘Subh Holi’. Dat betekent ‘gelukkig Nieuwjaar’.
Hindoes hebben hun eigen kalender.
Voor hen begin op deze dag het nieuwe
jaar. Er wordt gezongen, gedanst en lekker
gegeten. Feestvierders bestrooien elkaar
met gekleurd poeder. En besprenkelen
elkaar met parfum.

Wil je meer weten over Holi Phagwa?
Kijk dan op beleven.org/feest/holi.
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VRAGEN OVER HOLI PHAGWA
Vraag 1
Welke drie dingen worden er gevierd tijdens Holi Phagwa?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vraag 2
Welke hindoegod beschermt de aarde en het heelal?
-----------------------------------------------------------------------------------------Vraag 3
Waarom smeren hindoes zichzelf in met as tijdens Holi Phagwa?
-----------------------------------------------------------------------------------------Vraag 4
Nieuwjaar begint niet in elk land op hetzelfde moment. Praat hierover met je
buurman/-vrouw. Noem minstens twee landen met een andere datum.
------------------------------------------------------------------------------------------
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