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Leerling informatie 

Inleiding 

Vandaag is het weer zover, jullie mogen weer verder gaan werken aan 

jullie prachtige reisgids. Vandaag gaan jullie kijken hoe de Dai bevolking 

leeft. Het is belangrijk tijdens deze les dat je informatie goed kunt 

verwerken in je reisgids!  

 

Kern 

Je hebt gehoord van je meester of juf dat de Dais heel anders leven dan 

wij doen. De juf of meester heeft nog lang niet alles verteld. In de 

informatie die jullie krijgen staan nog veel meer bijzondere en nieuwe 

dingen. Die informatie gaan jullie verwerken in de reisgids. 

 

Hier staan de vragen die jullie in je reisgids moeten gaan beantwoorden:  

 

- Wat voor soort eten, eten de mensen daar? 

- Hoe ziet de kleding eruit? 

- Gaan ze naar school? 

- Hebben ze bijzondere dagen/feesten? 

 

Zorg ervoor dat het een goedlopend verhaal wordt. De mensen die de 

reisgids lezen, moeten enthousiast worden om de mensen te gaan 

ontmoeten en te gaan zien hoe ze daar leven!  

 

Afsluiting 

Als afsluiting is er ruimte voor al jullie vragen, zorg er dus voor dat je ze 

ergens opschrijft zodat je de volgende les met de tips van je juf of 

meester aan de slag kunt gaan!  

 

 

 

  



Wat gaan jullie vandaag doen? 

 

 

 

Wat moet er in jullie reisgids komen? 

- Wat voor soort eten, eten de mensen daar? 

- Hoe ziet de kleding eruit? 

- Gaan ze naar school? 

- Hebben ze bijzondere dagen/feesten? 

 

 

 

Hoe ga je aan het werk? 

 Werk samen!  

 Werk netjes! 

 Lees eerst goed de informatie!  

 Zorg ervoor dat je je werk goed opslaat op de computer!  

 Denk samen na over de taakverdeling!  

 Let op de spelling!  

 Probeer ook leuke plaatjes erbij te zoeken! 

 

 

 

 

Tip: Zorg dat het 

een goed lopend 

verhaal wordt!  



Informatie over de Dai bevolking 

Levensonderhoud 

De meeste Dais zijn rijstverbouwers. Het totale boerenland in alle Dai regio’s bevat zeventig procent 

aan rijstvelden. Het klimaat, de rivier en de vruchtbare grond vormen een ideaal milieu voor de 

natte-rijst productie. Andere lokale producten zijn bamboe, thee, suikerriet, tabak, koffie en kamper. 

Ook tropisch fruit is aanwezig: bananen, ananassen en mango’s worden overvloedig geteeld. 

Bovendien is er ook nog een groot aantal medische planten in het bos. Wat ook opkomt is de 

rubberhandel. Dit gebied is het tweede grootste gebied van de Chinese rubber productie. Ten slotte 

is er zilver, goud, tin en steenkool te vinden. Hierin wordt er echter nog niet veel gewerkt, dit zou nog 

kunnen ontwikkelen wanneer de mijnbouw zou opzetten. 

Huwelijk 

Binnen de Dai bevolkingsgroep wordt veel onderling getrouwd. Huwelijken worden geregeld onder 

strikte hantering van gelijke sociale en economische statussen. Het komt vaak voor dat er 

stamhoofden zijn die meerdere vrouwen hebben en die hun vrouwen en dochters vernederen door 

ze uit te lenen aan boeren. Voor het huwelijk wordt de jeugd heel vrij gehouden, vooral tijdens 

feesten. Wanneer er een huwelijk komt, is het gewoonlijk dat de bruidegom intrekt bij de bruid. 

Sterven 

Wanneer mensen sterven wordt er een strakke scheiding aangebracht tussen aristocraten en 

normale mensen. Die liggen zeker niet op één kerkhof. Wanneer een monnik of een Boeddhistische 

leider sterft wordt hij gecremeerd en in een urn achter een tempel begraven.  

School 

In het verleden had de Dai bevolking geen scholen. De enige mogelijkheid voor een opleiding was om 

het priesterschap te beoefenen. Nu zijn de religieuze activiteiten nog steeds belangrijk. De jongeren 

worden op een leeftijd van acht jaar naar een klooster gestuurd om daar te leren over het 

Boeddhisme en de leer. De meeste Dais keren terug naar het seculiere leven wanneer ze zeventien of 

achttien zijn en dan trouwen ze. 

In andere regio’s worden de jongens op acht, negen of tien jaar naar de tempels gestuurd, waar ze 

één tot vijf jaar leren. Daarna verlaten ze de tempel en worden ze geseculariseerde monniken. 

Tegenwoordig zitten kinderen ook op Chinese scholen.  

Voedsel 

Rijst is het voornaamste voedsel van de Dai bevolking. Ze eten ook veel vlees en vis, maar ze 

vermijden schapenvlees. De Dais staan bekend om hun geroosterde kip, die dan gekookt wordt 

totdat het vochtig en smaakvol is. De Dais wonen in een gebied waar veel grote insecten zijn. Die 

grote insecten zijn dan ook een echte snack voor de Dais, zowel gefrituurd, geroosterd als gegrilld.  

De Dai bevolking houdt van kleverige rijst en ook hete en zure gerechten. Een voorbeeld van zo’n 

gerecht is bamboerijst, wat gemaakt wordt door schone rijst in een bamboebuis te doen en dat in 

combinatie met water zeven of acht uur laten staan. Daarna wordt de opening van de buis bedekt 



met bananenbladeren en wordt het twaalf minuten geroosterd. Het resultaat is dan een zacht, fijn 

rijstgerecht met een bamboesmaak. Het is een gerecht dat veel gasten voorgeschoteld wordt. 

Nuomibaba, een gestoomde kleverige rijstwafel gewikkeld in Japanse bananenbladeren, wordt als 

een eer geschonken in de tempel van Boeddha.  

Kleding 

Het originele Dais kostuum is gemaakt van een korte, strakke jurk die gedragen wordt met een 

sarong. De moderne kleding heeft meer variatie, maar er zijn een aantal gemeenschappelijke 

kenmerken. De meeste onderkleding van een vrouw is licht gekleurd, zoals blauw, lichtgroen, roze of 

wit. De vrouwen dragen een kort shirt die met juwelen bedekt, die gedragen wordt met een lange 

rok. Hun haar zit in een rol met een klem. Voor het beeld daarbij, zie afbeelding 2. Er worden ook 

bloemen in het haar gedragen door de vrouwen. Wanneer ze uitgaan hebben ze een traditionele 

gekleurde paraplu en een tas bij zich.  

De mannelijke kleding heeft wat overeenkomsten met de vrouwelijke kleding. Zij dragen strakke, 

kraagloze jassen en lange losse broeken. Ze hebben een tulband op die met koud weer soms ook om 

de schouders heen geslagen wordt. De tulband is versierd met gekleurde wol die lang de oren naar 

beneden hangt. Het is ook gebruikelijk om de mannen te tatoeëren. Al vanaf het twaalfde jaar van 

een jongen wordt er een tattoo kunstenaar uitgenodigd om het lichaam en de ledematen te 

tatoeëren met ontwerpen van dieren, bloemen, patronen of het Dais schrift. 

Feesten 

Het belangrijkste feest van de Dai bevolking is het ‘Water-splashing Festival’. Dit feest is het 

nieuwjaarsfeest van de Dais, die ze houden op de 24e tot 26e dag van de zesde maand van de Dai 

kalender. De traditie op dit feest is het elkaar overspoelen met water. Ze willen in het nieuwe jaar de 

kwade geesten weren en ze hopen op een goede oogst.  Het water gooien ze over elkaar heen om de 

afwassing van de zonden van het afgelopen water uit te beelden. Op dit feest spelen drakenboten, 

zandhopen, hanengevechten  en vuurwerk een grote rol. 

Andere belangrijke feesten zijn het Door-closing Festival en het Door-opening Festival. Op deze 

feesten aanbidden de Dais Boeddha door voedsel, bloemen, kleren en andere welvaartsmiddelen te 

offeren. Het zijn de twee langste en grootste feesten, van juni tot september. Dit valt in de vakantie, 

zodat ze goed de tijd hebben om Boeddhistische lessen te geven en te nemen. Het Door-closing 

Festival is het begin van de drie maanden intensieve religieuze activiteiten en het Door-opening 

Festival is het begin van het normale leven. 

 


