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Kerst rondom de wereld
De volgende kersttradities zijn typisch voor een bepaald land. 

Probeer de gewoonten van het land juist toe te wijzen.

Op 13 december wordt het Luciafeest gevierd, dit is een 
belangrijke feestdag in dit land. Jonge meisjes dragen witte 
gewaden met een rode strik gebonden op en een kroon van 

kaarsen op het hoofd.

Advent is een periode van vasten in dit land. Deze periode 
eindigt op kerstavond, 24 december, met een groot fa-

miliediner. Er wordt altijd een couvert meer dan nodig is 
neergelegd. Voor aanvang van het diner deelt men opłatek 

(fl interdun wafelbrood) uit.

Pas op 7 januari brengen Vadertje Vorst en zijn kleindochter 
Sneeuwwitje (of Sneeuwvlokje) cadeautjes voor de kin-

deren. Hij reist met een arrenslee.

In dit land eet men op 24 december geen vlees en gaat 
men naar de kerstmis. De geschenken brengt op 6 januari 

(Drie Koningen) La Befana - een oude weduwe.

Het kerstfeest begint hier al op 15 december. Iemand 
nodigt gasten uit, er worden piñatas kapot geslagen, een 

soort bowl gedronken en zo de zoektocht naar de herberg 
van Maria en Jozef nagespeeld.

Santa Claus (de Kerstman) komt met zijn rendierenslee van de 
Noordpool gereden en glijdt op kerstavond door de openhaard, 

in de huiskamers van mensen en brengt geschenken voor de 
kinderen, die zij vervolgens op 25 december ’s morgens uitpak-

ken.

In dit land geldt de ongeschreven regel dat kerstbomen en andere kerst-
versieringen pas na Sinterklaas (5 december) mogen worden aange-
bracht. Uiterlijk met Driekoningen (6 januari) wordt de boom wegge-
haald: volgens de overlevering brengt het ongeluk als de kerstboom na 
Driekoningen nog in huis staat.
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