
Ganesha

Vragen

› Waarover ging het feest? 
 

› Welk dier heeft je klasgenoot voor jou gekozen? Waarom? Vind je dat het past?

Achtergrondinformatie

Wie is Ganesha?

De drie belangrijkste goden uit de Hindoeïsme heten Brahma (god van de creatie), 
Vishnu (god van onderhoud en bescherming) en Shiva (god van vernietiging). 

Ganesha is de zoon van Shiva en godin Parvati. Mensen die tot Ganesha bidden staan aan het begin van 
een nieuwe gebeurtenis en vragen hem om hen bij te staan bij het maken van een goede keuze. 

Zo bidt men tot Ganesha wanneer men verhuist, solliciteert, een studiekeuze moet maken,…

Bron: Wikipedia

Ganesha



Vragen

› Waarover ging het feest?
 

› Hoe herdenken jullie je doden? Waar en op welke manier?
 

› Hoe zou jij herdacht willen worden? Waarom?

› Ben je zelf al naar een begrafenis geweest? Hoe heb je dat ervaren?

Achtergrondinformatie

Ontstaansgeschiedenis: de Azteken

Het ontstaan van Dia de Los Muertos gaat terug naar de tijd waarin de Azteekse Rijk nog volop 
in bloei was (1200-1521). De Azteken eerden hun doden door hun leven te vieren in plaats van 

te rouwen om hun dood. In tegenstelling tot hoe we Dia de Los Muertos vandaag kennen, 
duurde het feest van de doden bij de Azteken een maand. 

In de 16de eeuw veroverden de conquistadores het Azteekse rijk. Zij brachten katholieke invloeden 
met zich mee. De doden werden niet langen in augustus gevierd maar op 1 en 2 november, dus op 

de katholieke feestdagen Allerheiligen en Allerzielen. Ondanks het feit dat veel van de inhoudelijke 
betekenis van het feest is veranderd doorheen de geschiedenis, zijn er toch nog belangrijke gelijkenissen. 

Eén van deze gelijkenissen is het figuur dat La Calavera Catrina wordt genoemd. Zij is vandaag 
het symbool van Dia de Los Muertos en is geïnspireerd op de Azteekse godin van de onderwereld.

Calavera

Voor Dia de Los Muertos worden er calaveras gemaakt. Calavera is het Spaanse woord voor schedel. 
Sommige calaveras worden uit snoepgoed gemaakt, soms zijn ze puur decoratief en worden ze bijvoorbeeld 

uit klei gemaakt. Calaveras worden steeds rijkelijk versierd in felle kleuren, met kralen en veren.

Naast deze beeldjes bestaan er ook literaire calaveras. Dit zijn humoristische gedichten die vaak rijmen. 
Ze gaan vaak over familie en vrienden. Men herinnert hen op een grappige manier aan hun sterfelijkheid.  

Ook worden er calaveras geschreven over bekende figuren zoals politici. In deze fictieve grafschriften staat  
vaak één karaktereigenschap van de persoon centraal. Deze persoon wordt meestal beschreven  

als een dode of als iemand die stervende is. Een voorbeeld:

Estaba la maestra Marta fumándose un cigarillo
llegó la muerte y le dijo te acompaño con el humillo

pues yo ya no puedo fumar y si sigue así
le pasará lo mismo que a mí.

Teacher Marta was smoking a cigarette
Death came along and told her I will accompany you
for I can no longer smoke and if you keep up like this

the same thing will happen to you

Dia de los muertos Dia de los muertos


