
 

THEMA 11 - VERJAARDAG 

HOE VIER IK MIJN VERJAARDAG? 

 

 

In ieder land worden verjaardagen gevierd. Veel aspecten van een verjaardag lijken in 

verschillende landen en werelddelen op elkaar. De verjaardagstaart, de uitnodigingen en de 

kaarsen. Toch hebben sommige landen ook hun eigen tradities op het gebied van verjaardagen. 

Hoe zijn deze tradities van bijvoorbeeld de taarten, de kaarsen en uitnodigingen ontstaan. Dit is 

niet met zekerheid vast te stellen, maar het volgende is het idee. 

Verjaardag 

Wat betreft de verjaardag. Een verjaardagsfeestje werd vroeger vooral gevierd om de 

kwelgeesten op deze speciale dag op afstand te houden. 

De verjaardagstaart 

Sommige zeggen dat de traditie van taart eten tijdens de verjaardag begon bij de oude Grieken. 

De taarten vertegenwoordigen de volle maan en werden gemaakt om de godin van de Maan 

Artemis te eren. Anderen beweren dat deze traditie is begonnen in Duitsland waar 

Geburtstagorten een speciale taart was die bekend stond als de verjaardagstaart. 

De kaarsen op de taart 

De oude Grieken zouden op de taart voor de godin van de Maan kaarsen hebben geplaatst. Op 

deze manier leek de taart namelijk op de maan. Anderen beweren dat de Duitsers, die ervaren 

kaarsenmakers waren, kaarsen op de taart plaatsten om religieuze redenen. 

Verjaardagskaarten 

De traditie om een verjaardagskaart te versturen is in Engeland begonnen. Dit was ongeveer 100 

jaar geleden. Op dat ogenblik verstuurden mensen een kaart als verontschuldiging als zij niet op 

het verjaardagsfeestje konden komen. Vandaag de dag sturen we ook een kaart als we kunnen 

komen, of geven we een kaart als we langsgaan op het verjaardagsfeestje. 

Een aantal tradities uit andere landen worden hieronder genoemd. 

China 

De eerste verjaardag van chineese kinderen is een belangrijke gebeurtenis. De ouders plaatsen 

hun kind in een kring met verschillende spullen, zoals munten, boeken, poppen etc. Aan de 

hand van de keuze van het kind wordt bepaalde wat het kind later bereikt. Bij het pakken van de 

munten wordt het kind later rijk, bij de boeken wordt het kind later bijvoorbeeld leraar. Kinderen 

krijgen op hun verjaardag extra lange noodles voor de lunch. 

Equador 

In Ecuador worden verjaardagen vaak gevierd met veel roze jurkjes. Vooral wanneer een meisje 

15 wordt is het groot feest. Zij trekt een roze jurk aan en mag haar eerste paar hoge hakken 

aantrekken. De wals wordt gedanst en het meisje danst met haar vader omringd door 14 andere 

jongens en meisjes. 
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Israel 

In Israel is het een traditie om de stoel te verhogen. Dit betekent dat de ouders van het kind de 

stoel een aantal keer omhoog tillen, gelijk aan de leeftijd van het kind. 

Ghana 

De Asante mensen uit Ghana vieren ‘Krada’. Dit betekent soul day. Op de krada van een persoon 

wordt hij of zij wakker en wast zich met behulp van een speciaal blad geweekt in water. Dit is een 

reinigingsritueel bedoeld om de innerlijke ziel te reinigen. In de middag wordt een feest 

georganiseerd met familie en vrienden. De jarige is gekleed in witte kleding. 

Nigeria 

In Nigeria worden de 1e, 5e, 10 en 15e verjaardag beschouwd als speciale evenementen. Op deze 

dagen worden er vaak meer dan 100 gasten uitgenodigd. Ter ere van deze verjaardag wordt een 

koe of een geit geroosterd. Het gerecht Jollof Rice is erg populair op verjaardagen. Dit bestaat uit 

rijst met tomaten, rode peppers, uien en soort van zoete aardappelen. 

Korea 

In Korea wordt de 100ste dag na de geboorte van het kind gevierd. Er vindt een klein feestje 

plaats omdat het kind deze eerste periode bewaard is gebleven. Familie, vrienden en kennissen 

vieren de feest met rijst, cakes, wijn en andere lekkernijen zoals rode en zwarte bonentaart gezoet 

met suiker en honing. 

Vietnam 

Vietnamesen weten niet of erkennen niet op welke dag zij geboren zijn. Ze vieren dit standaard op 

Nieuwjaarsdag. Op nieuwjaarsdag feliciteren vrienden, familieleden elkaar met de verjaardag. 

 

Italië 

Italianen worden aan hun oren getrokken om dat dat geluk brengt. 

 

 

(www.ikverrasje.nl) 
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