
9 
NIEUWJAAR 
 
Deze tekst gaat over tijd, tijdbeleving, het belang van tijdsmarkeringen en het stilstaan bij 
belangrijke gebeurtenissen in het verleden. 
 
TIJD: OBJECTIEF EN SUBJECTIEF 
Het thema ‘Nieuwjaar’ heeft met tijd te maken: vanuit het heden wordt de 
‘balans van het verleden’ opgemaakt en worden verwachtingen uitgesproken 
of plannen gemaakt met betrekking tot de toekomst. 
Alleen wat ruimte inneemt, wat materieel is, is tijdelijk. Elk ding, elke stof, elk 
wezen bestaat ín de tijd, heeft dus een begin en een eind met een bepaalde 
‘levensduur’ ertussen. Mensen komen en mensen gaan. In de filosofie spreekt 
men van het tijdruimtelijk karakter van het bestaan. Er zijn levensbeschou-
wingen die zich de essentie of de ‘bron’ van het bestaan als níet ruimtelijk, als 
zuiver geestelijk voorstellen: zo spreken hindoes over het Brahman. Joden 
noemen God vaak ‘de Eeuwige’: daarin drukken zij uit, dat God ruimte en tijd 
te boven gaat. 
Het gegeven ‘tijd’ kan op verschillende manieren benaderd worden. In de na-
tuurwetenschappen benadert men de tijd objectief. Het gaat dan om het 
meetbare aspect van de tijd: de aarde doet iets meer dan 365 dagen over 
haar baan om de zon, deze bommenwerper kan in tweeëneenhalf uur Bagdad 
bereiken, mannen in Nederland anno 1998 worden gemiddeld ouder dan 70 
jaar...... 
Subjectieve tijd is tijd zoals die door mensen beleefd wordt, tijd met gevoels-
waarde dus: de les loopt zó lekker, dat voor mijn gevoel de tijd ‘omvliegt’, 
maar aan die saaie vergadering lijkt geen eind te komen. Juist deze subjectie-
ve of beleefde tijd maakt het hart uit van het thema ‘Terugblikken en vooruit-
zien’. 
 
MARKERINGEN IN DE TIJD 
Tijd kan door mensen intenser beleefd worden door natuurlijke of gecreëerde 
markeringen. 
Natuurlijke markeringen zijn: dag en nacht, de seizoenen en de omwenteling 
van de aarde om de zon. Alleen al deze gegéven markeringen zorgen ervoor, 
dat de tijd niet als iets grijs of monotoons verglijdt. Het is belangrijk, dat de 
tijd ‘knopen’ krijgt: hij heeft een begin en een eind, hij wordt overzichtelijk, 
geeft een vast ritme, houvast, wordt ‘menselijk’..... 
 
KNOOPPUNTEN IN HET INDIVIDUELE LEVEN 
Temeer geldt dit voor de markeringen die de mens zélf heeft voortgebracht 
en voortbrengt, met name in zijn leven als individu en in het samenleven als 
gemeenschap. Hier betreft het cultuurproducten: kennelijk heeft de mens be-
hoefte aan ‘knooppunten’ in de draad van zijn persoonlijk leven en dat van de 
gemeenschap.  
In het leven van een individu kunnen zich knooppunten voordoen als: de eer-
ste glimlach, de eerste tand, verjaardagen, voor het eerst naar school, het 



behalen van een diploma, starten met samenwonen, huwelijk enzovoort. Dit 
zijn even zovele momenten waarbij mensen stil kunnen staan en die soms met 
een zekere diepgang gevierd en herdacht worden als rites de passage, zoals 
geboorte, huwelijk en dood. Deze ‘plechtige momenten’ kennen vaak min of 
meer gestandaardiseerde elementen: vuurwerk en champagne tijdens de jaar-
wisseling, beschuit met muisjes bij geboorte, een feestrede tijdens een jubile-
um, geschenken, felicitaties, condoleren, het versturen van uitnodigingen, de 
sluier aannemen, de bruidstaart, toasten enzovoort.  
 
KNOOPPUNTEN IN HET LEVEN VAN DE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN 
Ook in gemeenschapsverband hebben mensen behoefte aan knooppunten. 
Zo wordt in de intercontinentale communicatie gebruik gemaakt van de wes-
terse jaartelling met haar christelijke wortels. Daarnaast hanteren diverse ge-
loofsgemeenschappen hunnen eígen jaartelling. Christenen hebben hun kerke-
lijk jaar, dat op de vierde zondag voor Kerstmis begint. Moslims kennen een 
maanjaar ten gevolge waarvan hun feesten en vieringen elk jaar ongeveer elf 
dagen naar vóren schuiven. Joden rekenen eveneens met een maanjaar, maar 
stellen dit binnen een cyclus van zeventien jaar middels een bepaalde bereke-
ning op verschillende momenten bij om met de huidige jaartelling in de pas te 
blijven lopen. 
Ondanks verschillen hebben  de ‘westerse’ godsdiensten - jodendom, chris-
tendom en islam - gemeen, dat één dag in de week een bijzonder karakter 
heeft. Voor Joden is dat de sabbat op zaterdag. Ten diepste wordt gevierd, 
dat de mens niet leeft om te werken maar werkt om te leven. Een dag om stil 
te staan bij wat ons zó maar door de Schepper gegeven is, om naar de syna-
goge te gaan, om tijd te hebben voor elkaar......De zondag wordt door veel 
christenen op soortgelijke wijze ingevuld. Hoewel moslims op vrijdag door-
gaans geen vrij hebben, wordt er wél betekenis aan gegeven door hun mos-
keebezoek. 
 
Behalve een eígen ‘liturgisch jaar’ kennen geloofsgemeenschappen feesten, 
vieringen en rituelen waarmee dat jaar zinvol wordt ‘gevuld’.  
Hindoes kennen talloze sanskara’s, vergelijkbaar met de sacramenten bij ka-
tholieken, die zij meestal in de huiselijke kring vieren, zoals het afknippen van 
het hoofdhaar bij pasgeboren kinderen. Feesten met een bredere betekenis 
zijn Diwali en Holi. Tijdens Diwali wordt de overwinning gevierd van het goede 
op het kwade, gesymboliseerd door de vele lichtjes in alle vertrekken, hoeken 
en nissen van het huis. Holi heeft meerdere betekenissen: het is een lente-
feest, feest van het nieuwe leven, nieuwjaarsfeest enzovoort. 
Belangrijke feesten bij moslims zijn het Suikerfeest en het Offerfeest. Tijdens 
het eerstgenoemde feest wordt de vastenmaand Ramadan afgesloten, terwijl 
het Offerfeest de beëindiging van de hadj, de bedevaart naar Mekka, mar-
keert. 
De feesten van de christelijke kerken vieren het leven van Christus, die im-
mers als het hart van het christelijk geloof wordt gezien en beleefd: Kerstmis, 
Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Daarnaast hebben christenen nog andere 



rituelen om de gezámenlijk beleefde tijd te accentueren. Te denken val aan de 
sacramenten, waarvan de eucharistie het meest gevierd wordt. 
 
PROFANE GEMEENSCHAPPEN 
Het zou een misverstand zijn te denken, dat ‘gevierde knooppunten in de tijd’ 
alleen bij geloofsgemeenschappen voorkomen. Ook niet godsdienstige, profa-
ne groeperingen en gemeenschappen kennen die momenten. In veel vormen 
van jeugdbeweging vindt een gefaseerde initiatie in de groep plaats met ge-
markeerde overgangen. Universiteiten kennen ontgroening en studentenvere-
nigingen hebben doorgaans nog méér, vaak ludieke, ‘rites de passage’. Sport-
verenigingen, muziekverenigingen en vele andere soortgelijke organisaties 
kennen klassen of klassementen. Kinderen richten clubjes op met initiatieriten, 
wachtwoorden, bevordering, degradatie en schorsing. 
De school als gemeenschap, ongeacht haar identiteit, kent diverse knooppun-
ten die gevierd worden of zouden kúnnen worden. 
 
BETEKENISSEN 
Markeringen, knooppunten of rites de passage zijn momenten waarop mensen 
even stilstaan bij het leven van zichzelf, dat van anderen of van de gemeen-
schap. De drie tijdsdimensies worden ‘samengetrokken’ in een intense bele-
ving van dat moment. Vanuit het heden wordt teruggeblikt in het verleden: 
aan wat gebeurd is wordt een bepaalde waardering gegeven, meestal een po-
sitieve. Maar ook wordt vooruitgeblikt naar de toekomst: bepaalde verwach-
tingen worden uitgesproken, voornemens worden gemaakt..... 
Men komt éven los van de dagelijkse beslommeringen, rustig overwegend wat 
geweest is en wat komen gaat. Men is ontspannen en laat het gebeuren in-
tens door zich heen gaan. Dit is ten voeten uit ‘vieren’, loslaten! 
Stilstaan bij bepaalde momenten, het vieren van markeringen kan alléén vanuit 
een positieve grondhouding: men vindt, ondanks alles, het leven de moeite 
waard. Juist daarom bestaat ‘feest’ met alles wat daarbij hoort: ‘n aanleiding 
of motief, de voorbereiding, uitnodigingen, speciale kleding, lekker eten en 
drinken, muziek en dans, vrolijkheid, uitbundigheid soms..... 
Bij ‘feest’ hoort vaak ‘viering’: de viering is bedoeld als een min of meer 
‘plechtig’ moment in het feest waarop de lens van dat feest wordt scherpge-
trokken. In de viering wordt de zín van het feest geduid. 
 
KATHOLIEKE SCHOLEN 
Vanuit hun grondslag en identiteit hebben katholieke scholen heel wat te vie-
ren. De christelijke traditie is een rijke bron van inspiratie: vanuit het schep-
pingsgeloof - .....en God zag dat het (zéér) goed was..... - wordt het leven 
niet alleen als een opgave maar ook als een gave gezien. Van de andere kant 
kan het Koninkrijk van God,  als een samenleving waarin menselijkheid opti-
maal gerealiseerd is, een ‘uitnodiging naar voren’ zijn: gelovigen hebben alle 
reden om de toekomst met optimisme tegemoet te zien. Dergelijke overtui-
gingen zijn een goede voedingsbodem om bij knooppunten in het leven stil te 
staan en deze te vieren. 



Natuurlijk horen gebed, dagopeningen, de kerst- en de paasviering er ook bij, 
maar grondslag en identiteit inspireren tot het vieren van nog veel meer, tot 
het belangrijk vinden van vieren als zodanig. Gelegenheden zijn er legio: Sin-
terklaas, carnaval, 4 mei, 5 mei, afscheid van de achtste-groepers, boom-
plantdag, de eerste steen, een jubileum, verjaardagen van kinderen, verjaar-
dagen van de meesters en juffen, de naamdag van de persoon waar de school 
naar genoemd is, begin van de lente, afsluiting van een project, een ‘open 
doekje’ aan het eind van de maand, weekopening of -afsluiting, dagopening of 
-afsluiting, Boekenweek, Werelddierendag, de dag van de bevrijding met Am-
nesty International, het (blijvend) herdenken van een overleden kind, Diwali of 
Holi (indien de school hindoes onder haar leerlingen telt) enzovoort. 
Vieren is: aan het beléven van bepaalde momenten nadrukkelijk vormgeven. 
Het kan ook eenvoudiger: het aan de orde stellen van feesten en vieringen als 
een thema van een les of een project is evenzeer zinvol. 
 
SAMENVATTEND 
Markeringen in de tijd zijn noodzakelijk. De mens heeft er behoefte aan op 
bepaalde momenten terug te blikken en vooruit te kijken. Hij lééft ervan. Door 
feesten en vieringen krijgt de tijd meer kleur en het leven meer diepgang. Dit 
is zó met het mens-zijn verweven, dat de meesten van ons dit intuïtief zullen 
beamen. 
Christenen hebben extra motieven om aan deze algemeen menselijke behoef-
te vorm te geven: zij kunnen putten uit bronnen die nóg dieper gaan. 
Voor scholen die het menen met hun katholieke identiteit, ligt hier een pracht 
van een uitdaging! 
 
 
SAMENVATTING 
 
 
Ga ik vooral op een mechanische, afstandelijke manier met tijd om of is bij mij sprake 
van een intense tijdbeleving? Zijn er momenten waarop ik bewust stilsta bij wat ach-
ter me ligt? Maak ik dan voornemens naar de toekomst toe? In hoeverre vind ik fees-
ten en vieringen belangrijk voor mezelf? En voor de vorming van de kinderen? 
 
De mens is een tijdruimtelijk wezen. Hij bestaat ín de tijd. Door ‘werk te maken’ van 
overgangen of markeringen in de tijd, komt hij tot een intenser beleven van de tijd. 
Dit intense beleven komt tot uitdrukking in alle mogelijke feesten, vieringen en ge-
denkdagen waaraan mensen in het algemeen en godsdiensten in het bijzonder rijk 
zijn. 
 
In de joodse en christelijke traditie wordt de mens realistisch benaderd: eens zal hij 
sterven. Maar er is ook een perspectief: de schepping is ‘goed’ (Hebreeuws: tov) be-
doeld. Het ideaal van het Rijk van God drukt uit, dat de samenleving eens zó in elkaar 
zal zitten, dat ieder mens volledig tot zijn recht komt. Dit nodigt uit nú al ‘het leven 
te vieren’. 
 


