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1. Bijgeloof   

Heb je een gelukspoppetje?  
Of  denk je dat die ene knikker je extra geluk zal brengen? 
Dat noem je bijgeloof. 
Bijgeloof  heeft veel te maken met geluk of  ongeluk.  
Ieder mens wil een gelukkig leven.  
Mensen proberen het geluk te vinden. 
Of  ze proberen het ongeluk tegen te houden. 
In dit boek krijg je antwoord op vragen als: 

 Welke getallen hebben met geluk en ongeluk te maken? 

 Welke voorwerpen hebben met geluk te maken? 

 Welke voorwerpen brengen juist ongeluk? 

 Welke dieren en planten hebben met geluk of  ongeluk te 

maken? 

KLOP!KLOP!  
KLOP!KLOP!  



2. Getallen: geluk en ongeluk 

1212  

Dertien en zeven 
Het  getal 13 is een bijzonder getal.  
Voor heel veel mensen is het een getal dat 
ongeluk brengt. 
In vliegtuigen hebben alle rijen met stoelen 
een nummer. Maar een rij 13 bestaat in het 
vliegtuig niet (1). 
Je vindt meestal in hotels geen dertiende 
verdieping (2). Ook bestaat een kamer met 
het nummer 13 vaak niet. 
Valt de dertiende dag van een maand op een 
vrijdag? Dat is extra ongeluk.  
Je moet dan extra goed oppassen. 
Het getal zeven is het geluksnummer (3) 
 
Vier en twaalf 
In de landen China en Japan is juist het getal 
vier de brenger van ongeluk. 

En het getal 12 is het 
getal dat daar geluk 
brengt. 
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3. Het hoefijzer 

Paarden 
Mensen denken al heel lang dat  een hoefijzer 
geluk brengt. Je zou ook kunnen zeggen dat 
een hoefijzer je beschermt tegen ongeluk. 
Heel vroeger waren er nog geen auto’s.  
Het paard was toen een belangrijk 
vervoersmiddel. Paarden droegen hoefijzers 
onder hun hoeven als bescherming.  
 
Een wens 
Vond je een hoefijzer langs de weg? 
Dan pakte je het vlug op en gooide het over je 
linkerschouder naar achteren. Je keek niet 
meer achterom en je mocht een wens doen. 
 
Bescherming 
Ook hingen mensen een hoefijzer boven of  op  
de deur van hun huis. Dat beschermde je tegen 

heksen en boze geesten. 
Je moest het hoefijzer wel 
met de opening naar boven 
hangen. Zo liep het geluk er 
niet uit.  
Zeelui hingen een hoefijzer 
in de mast, zodat hun schip 
beschermd was. 

 



4. Het klavertje vier 
Geluk 
Ook van het klavertje vier dacht men heel 
vroeger dat het een teken van geluk was. 
Dit plantje heeft meestal maar drie blaadje 
aan een steel.  
Dus vier blaadjes was heel bijzonder. 
Net als het hoefijzer beschermde het klavertje 
vier je tegen de betovering van heksen. 
 
Pas op een heks! 
Met het klavertje kon je heksen en toverfeeën 
herkennen, dacht men vroeger. 
Meisjes stopten soms een klavertje vier in hun 
rechterschoen.  
De eerste man die ze zouden tegenkomen zou 
hun bruidegom worden. 
 
Hoop, vertrouwen, liefde en geluk 
Elk blaadje stelde iets voor: 
hoop, vertrouwen, liefde en het laatste 

blaadje was geluk 
Soms hadden klavertjes ook 
wel eens vijf  of  zes blaadjes.  
Je had pech als je zo’n 
klavertje vond, want die 
brachten juist ongeluk. 

Ze zeggen dat ik 
geluk breng. 

Ik hoop dat ik het 
vanavond krijg. 

vertrouwenvertrouwen  hoophoop  

liefdeliefde  gelukgeluk  



5. Afkloppen op hout 

De heilige boom 
Heel vroeger geloofden mensen dat een boom de 
woonplaats van een god was.  
Deze god zorgde ervoor dat je veilig was. 
Als mensen werden bedreigd door ongeluk dan 
raakten ze even hun heilige boom aan.  
Zo kwam de boze geest die voor het ongeluk 
zorgde in het hout van de boom terecht.  
Men dacht dat die boze geest  door de wortels de 
grond in verdween. 
 
Hout 
Nu kloppen mensen soms nog op hout.  
Dat kan een houten tafel, deur of  stoel zijn.  
Het hout mag niet geverfd zijn. 
Ze kloppen als ze hopen dat iets goeds gaat 
gebeuren. Ze hopen dat door het geklop die boze 
geest hun wens niet hoort.  

Zo kan die boze geest hun 
wens niet tegenhouden.  
Door dat geklop heeft die geest 
het niet kunnen horen. 

Ik heb de hele dag geluk 
met mijn geklop! 

Klop, Klop, 
klopklop! 

KLOP!KLOP!  
KLOP!KLOP!  



6. De ladder 

Een belangrijke driehoek 
Onder een ladder doorlopen brengt ongeluk.  
Een ladder die tegen een muur staat heeft de 
vorm van een driehoek. 
En door die driehoek moest je echt niet heen 
lopen. De driehoek werd heel vroeger gezien 
als een belangrijk teken (1).  
Het was een teken van God. 
Als je door die driehoek heenliep, was dat 
heel oneerbiedig. Men dacht dat je er zelfs 
dood van kon gaan. 
 
Vingers en spuug 
Liep je per ongeluk onder een ladder door 
dan kon je door je vingers te kruisen het 

ongeluk tegenhouden. 
Ook hielp het om op je 
schoenen te spugen.  
Je moest wel wachten tot je 
spuug opgedroogd was.  
Dan pas was je veilig. 
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7. De zwarte kat 

Hekserij 
Heel vroeger geloofde men in het bestaan 
van heksen. Men dacht al snel dat een oud 
vrouwtje dat alleen leefde wel eens een heks 
zou kunnen zijn. 
Men dacht dat een heks zich in een dier kon 
veranderen. Eén van die dieren was de 
zwarte kat. 
Als je een zwarte kat tegenkwam, bracht dat 
zeker ongeluk. En het werd nog erger als die 
kat van je wegliep. 
 
Stiekem 
Je hoorde een kat ook nooit aankomen.  
Ze liepen zo zachtjes.  
Dat maakte alles nog eens extra eng. 
Zo kon een heks zonder dat je het wist heel 

stiekem bespieden. 
 
Als een kat met zijn 
poot over zijn neus 
aaide, dacht men 
vroeger, dat er prettig 
bezoek zou komen. 



8. De paraplu 

Voorzichtig 
Over de paraplu bestaan heel veel vreemde 
verhalen. 
Men dacht dat zich onder de paraplu boze 
geesten verstopten. 
Je kon de volgende dingen beter maar niet 
doen: 
 Een paraplu openen in huis, want dan 

regende het ongeluk. 
 Een paraplu laten vallen, want dan kon je 

je verstand wel eens kwijt raken. 
 Een gevallen paraplu zelf  oprapen, want 

dat bracht ongeluk. 
 Iemand een paraplu cadeau geven. 

 Een paraplu op de tafel of  op bed 
leggen, want dan 
kwamen de geesten 
eruit. 
 E e n  p a r a p l u 
openen als het mooi 
weer is, bracht ook 
niet veel goeds. 
 
Je ziet dat men met 
een paraplu vroeger 
heel voorzichtig was. 

 

Wees voorzichtig met mij! 



9. Spinnen en lieveheersbeestjes 

Spinnen 
Spinnen waren een teken van gevaar en 
boosheid. 
Toch konden kleine spinnen geluk brengen. 
Heel vroeger droegen mensen als ze koorts 
hadden een walnoot men een kruisspin om 
hun nek.  
Dat zou een goed middel tegen koorts zijn. 
Kroop een spin in zijn web naar beneden 
dan was dat een goed teken. 
 
Lieveheersbeestjes 
Lieveheersbeestjes brachten geluk als ze op 
je af  vlogen.  
Als je een lieveheersbeestje doodmaakte, 
kon je ongeluk verwachten. 
Trapte je er één per ongeluk dood dan zou 
het daarna zeker gaan regenen. 
Men dacht vroeger dat dit diertje de bood-
schapper van god was.  
Het werd daarom ook wel een hemelbeestje 

genoemd. 
 

Wat een geluk! 
Vanaf nu zit ik niet meer in de put. 



10. Spiegels en zout 

Spiegels 
In een spiegel kan je jezelf  goed zien.  
Brak je een spiegel dan zou dat zeven jaar 
lang ongeluk geven. Men dacht vroeger dat 
een mens zich in zeven jaar helemaal 
vernieuwde. Dus na zeven jaar was het 
ongeluk pas afgelopen. 
 
Zout 
Met zout morsen of  knoeien brengt ook 
ongeluk.  
Je kon dat ongeluk tegengaan. Hoe?  
Je moest dan gelijk een beetje zout over je 
linkerschouder gooien.  
Het zout komt in de ogen van de boze geest. 
Toch kon zout ook geluk brengen.  
Sommige mensen droegen een klein zakje 
zout bij zich.  

Op die manier dachten ze dat het 
geluk altijd bij hen was. 
Ook namen mensen die bang 
waren in het donker een handje 
zout mee.  
Zo dachten ze dat ze veilig  waren.  

 

 



11. De dagen van de week 

Zondag 
Een kind dat op zondag geboren werd, 
noemde men een zondagskind.  
Dat kind was zeker een gelukskind. 
Maandag 
De maandag was een ongeluksdag.  
Nu vinden veel mensen de maandag ook niet 
zo’n fijne dag. Na twee dagen vrij moeten ze 
weer naar hun werk of  naar school. 
Dinsdag 
Dinsdag was een goede dag om een reis te 
beginnen. Ook dacht men dat het een goede 
dag was om te trouwen. 
Woensdag 
De woensdag was niet zo’n goede dag.  
Het was een dag van tovenarij. Op die dag 
zouden veel heksen aan het werk zijn. 
Donderdag 
Ook de donderdag was een goede dag om te 
trouwen. 
Vrijdag 
Als de dertiende dag van de maand een 
vrijdag was, bracht dat zeker ongeluk. 
Zaterdag 
Kinderen die op zaterdagmiddag werden 

geboren, zouden heel precies zijn en geen 

fouten willen maken. 

ZONDAGZONDAG  

DINSDAGDINSDAG   

DONDERDAGDONDERDAG  

WOENSDAGWOENSDAG  



12. Filmpje 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/waarom-is-dertien-een-
ongeluksgetal-bang-voor-een-cijfer/#q=bijgeloof  

Waarom is dertien een ongeluksgetal? 

https://schooltv.nl/video/waarom-is-dertien-een-ongeluksgetal-bang-voor-een-cijfer/#q=bijgeloof
https://schooltv.nl/video/waarom-is-dertien-een-ongeluksgetal-bang-voor-een-cijfer/#q=bijgeloof






Bronnen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijgeloof   

http://en.wikipedia.org/wiki/Superstition 



Colofon en voorwaarden 
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