
Veel mensen geloven dat een amulet of talisman geluk 

brengt en hen beschermt tegen het kwaad.

AMULETTEN 

Van oudsher geloven de 
mensen in de kracht van een 

klavertjevier. Het brengt 
geluk er een bij je te 
dragen en volgens de 

oude Kelten bescherm-
den ze je ook tegen 
allerlei elfengespuis. 

Een keitje of een kiezel met 
een natuurlijk gat erin wordt een 
heksensteen genoemd. Zo’n steen 

zou je beschermen tegen het 
kwaad. En als je er een op

je nachtkastje legt, krijg je 
geen nachtmerries.

Overal in Europa geloven de 
mensen in de beschermende 

kracht van de berk. Al 
kun je maar beter 

je vingers kruisen als
je eronderdoor loopt,

 om eventueel 
ongeluk af te 

wenden.

In 1899 verging er een schip voor de kust van het 
Engelse Suffolk. Een overlevende van de 

schipbreuk zei dat hij zijn redding te 
danken had aan de drie eikeltjes 

die hij bij zich droeg. De eikels 
werden gevernist en liggen tot op 

de dag van vandaag aan boord 
van de lokale reddingsboot.

           In het oude Rome werden boze geesten geweerd door een               laurierboom bij het huis te planten. Als een laurier               plotseling verwelkt, brengt dat ongeluk. En als ze in het                    hele land verwelken, volgt er een grote ramp.
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en staat er op kerstavond traditiegetrouw karper 

    
    

    
    

    
    

op tafel. A
ls je

 een paar schubben in je beurs bewaart, 

    
    

    
    

    
    

    
  la

cht het geluk je toe in het nieuwe jaar.

               In India zijn olifanten echte geluksbrengers. A
ls j

e een po

ste
r 

op
ha

ng
t                   van een olifant met een geheven slurf, lukt voortaan va

st
 a

lle
s.

      
       

    Toneelspelers denken dat je het noodlot tart als je iemand 

     
      

       
   succes wenst. Daarom zeggen ze liever ‘Breek een been!’ tegen 

     
      

       
      hun medespelers, in de hoop dat dat dan juist niet gebeurt.

Een stuk grond dat door 
de bliksem is getroffen, 

wordt beschouwd als gewijde 
aarde. Het brengt geluk als 

je eroverheen loopt. Maar als een 
boom wordt geraakt, kun je er beter 
geen takken meer van gebruiken voor 

de haard. Je warmen bij zo’n vuur 
brengt niets dan ellende.
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