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Met (alweer) een nieuw jaar voor de deur swingt het

aanbod kalenders, agenda’s, filofaxen, almanakken en

andere planners als vanouds de pan uit. Hun nut: onze

tijd (aangenaam) helpen plannen. Dat zette ons aan

het denken over de manier waarop de mens in de loop

der tijden enige systematiek heeft trachten te brengen

in het verglijden van het leven. Hoe registreert men de

steeds weerkerende cyclus van seizoenen, van dag en

nacht, van uren en minuten? Hoe berekenen we tijd?

Maar ook: hoe geven we ze weer? Heeft tijd universele

eigenschappen? Of interpreteren verschillende cultu-

ren tijd anders?  En wat is de link tussen tijd en feesten? 

Meer dan ooit lijkt tijd een of andere

schaarse grondstof waar we rationeel mee

moeten omspringen onder het motto

“time is money”. Het Latijnse agendum,

waarvan agenda het meervoud is, bete-

kent niet voor niets “dat wat moet worden

gedaan”. De gemiddelde westerling (voor

zover die al zou bestaan) heeft er op z’n

minst een paar, al of niet in tastbare vorm:

een muurkalender thuis waar o.a. afspra-

ken en de verjaardagen van familie en

vrienden op bijgehouden worden, een

agenda of filofax voor het werk, eventueel

een scheurkalendertje met weerspreuken,

incluis mop of moraliserend verhaal en hei-

lige van de dag, een bureaukalender

(staand dan wel liggend) van (bevriend)

bedrijf X of Y, een elektronische kalender

op de PC zoals b.v. Microsoft Outlook of

een trendy organiser, die belangrijke

gebeurtenissen signaleert. Of naargelang

de leeftijds- dan wel beroepsgroep: een

schoolagenda, een Chirokalender, eentje

met Leonardo di Caprio of Tanja Dexters, ...

Op maat van elke denkbare doelgroep

vind je er tien van elk bij wijze van spreken:

de natuurliefhebber heeft zoal de keuze uit

fauna of flora, inheems of exotisch, natuur

versus cultuur, gestileerd versus sober,

mannelijk versus vrouwelijk getint, ... Voor

sommige mannen is (een glimp opvangen

van) de Ché- of Pirelli-kalender dan weer jé

van hét. Maar ook belangenverenigingen

(zie www.gaia.be) drukken sinds kort hun

stempel op onze tijd. Sinds jaar en dag fun-

geren kalenders als handige bemiddelaars

tussen onze omgeving en de manier waar-

op wij als mensen daarmee omspringen of

deze naar onze hand trachten te zetten.

EEUWENOUDE REGISTRATIE VAN TIJD1

De christelijke (gregoriaanse) kalender lijkt

zowat wereldwijd het maatschappelijke

leven te organiseren. Sommige landen

bedienen zich echter van verschillende

kalenders tegelijk of hebben een andere

kalender als regelinstrument. De gekende

kalenders nemen de cyclus van natuurver-

schijnselen als uitgangspunten: de rotatie

van de aarde rond de zon, de cyclus van de

maan, de rotatie van de aarde rond haar as.

Zo zijn de christelijke, de Chinese, de jood-

se en de boeddhistische kalender lunisolair

(zowel gebaseerd op de maan- als op de

zonnestanden) van aard, terwijl de islamiti-

sche kalender (‘Hidjra’) als zuivere maanka-

lender geldt.

De registratie van het verlopen van tijd aan

de hand van kosmische verschijnselen gaat

zeer ver terug in de menselijke geschiede-

nis. Zowat de oudste maankalender zou

geïdentificeerd zijn op de muurschilderin-

gen van de grotten van Lascaux te

Frankrijk, die ongeveer 15.000 jaar oud zijn

(www.culture.fr/culture/arcnat/lascaux/fr/i

ndex.html). Tussen de afbeeldingen van

stieren, antilopes en paarden, vond

Michael Rappenglück aanduidingen voor

de diverse standen van de maan: 29 stip-

pen (elke stip voor een nacht dat de maan

aan de hemel verscheen) stonden voor de

29 dagen tellende maancyclus. Tussen de

schilderingen bemerkte men ook de

samenstelling van de Pleiade-ster. Voor de

toenmalige grotbewoners was het bijhou-

den van het ritme van de natuur in eerste

instantie een belangrijke overlevingsfac-

tor.

NATUUR & CULTUUR IN ÉÉN KALENDER 

Het ritme van de natuur en de afhankelijk-

heid van de mens van de natuur waren de

aanleiding om de cirkelbeweging van kos-

mische verschijnselen te registreren opdat

men zo beter aangepast en voorbereid zou

zijn. De standen van de maan regelden het

TIJD VOOR FEEST(EN)
365 dagen lang

‘We must not allow the clock and the calendar to blind us to

the fact that each moment of life is a miracle and mystery’. 

H. G. Wells (1866-1946)

[ Katrijn D’hamers en Hilde Schoefs ]
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leven per maand, de relatie met de zon

regelde de opeenvolging van seizoenen.

Door kennis van de astronomie kon men

handelsreizen plannen, navigeren te zee,

zich oriënteren op het land en het zaaien

en oogsten, fokken van dieren plannen en

beheersen. De natuurcyclus werd zo

gevangen in jaren, maanden, dagen en

minuten. Tijd werd in het westen vaak ver-

beeld aan de hand van symbolen: haan en

uil stonden voor dag of nacht, de tekens

van de dierenriem voor de overgang van

de seizoenen, etc.

Verschillende culturele sleutelmomenten

werden aan overgangsfasen gekoppeld

om de natuurkrachten, waarover men

geen controle had, gunstig te stemmen

voor de komende periode. Feesten is

immers een universeel menselijke bezig-

heid. In alle culturen drukken feesten ver-

bondenheid uit tussen mens en omgeving.

Ze zijn echter niet onveranderlijk: hun

betekenis kan ver-

schuiven, elementen

uit een andere con-

text worden daarbij

vermengd met en

geïntegreerd in de

eigen gebruiken,

nieuwe gebruiken

vervangen oude, rituelen uit een andere

leefwereld duiken op in onze samenleving.

Na verloop van tijd kregen heel wat omge-

vingsgerelateerde feesten andere - cultu-

reel beïnvloede - betekenissen die beter

pasten in de nieuwe context (b.v. nieuwe

godsdienst, nieuwe omgeving na migratie,

enz.).

Andere betekenisvolle culturele momen-

ten in de kalenders zijn de startbakens

voor de jaartelling in de geschiedenis: 16

juli 622 AD als startdatum voor de islamiti-

sche kalender markeert de vlucht van de

Profeet Mohammed van Mekka naar

Medina. De joodse kalender neemt de

schepping van de aarde als startpunt, vol-

gens joodse theologen

3761 voor Christus. De

Chinese kalender ver-

trekt van 2637 voor

Christus met de invoe-

ring ervan door keizer

Huangdi.

UREN, MINUTEN, DAGEN EN WEKEN

Kalenders regelen de organisatie van jaren,

maanden en dagen. Voor de verdeling in

uren en minuten zijn we onze Egyptische en

Griekse voorouders schatplichtig. De

Egyptenaren waren de eersten om de dag

onder te verdelen in 24 uren en zonnewij-

zers te ontwerpen die de tijd registreerden.

De toepassing van het Babylonische 60-deli-

ge nummeringssysteem door de Grieken

resulteerde in een indeling van het uur in 60

minuten en in 60 seconden per minuut. De

gewoonte om de dagen van de maand te

nummeren in ranggetallen als 1, 2, 3 en 4

juni, zou voor 1200 niet gebruikelijk zijn

geweest. Integendeel, er zouden verschillen-

de trends de revue passeren, eer onze

‘moderne’wijze van indelen in voege raakte.2

De indeling van een week in 7 dagen, onder

andere gebaseerd op het scheppingsver-

haal, werd toegepast vanaf 312 AD. In tegen-

stelling tot de andere tijdsindelingen gaat

onze gewoonte om maanden in weken van

zeven dagen in te delen niet terug op een

natuurkundig fenomeen, maar betreft het

volgens Hélène Bénichou zelfs het enig

mogelijke antwoord op een innerlijk gevoel-

de, universele (?) nood:

“... la semaine de sept jours est la seule institu-

tion religieuse qui a été adoptée par tous les

peuples. On ne peut pas dans ces conditions

penser qu’il s’agit d’un pur hasard. Ce triomphe

est sans doute lié à l’équilibre intérieur du nom-

bre sept et à l’harmonie du rythme q’il engen-

dre. Même si ce rythme est inconnu des règnes

animal et végétal cette invention de l’homme

n’a rien d’arbitraire ; elle révèle une intui-tion

géniale et inspirée et, si elle persiste depuis plus

de trois mille ans, c’est bien q’elle répond à un

besoin fondamental de l’humanité. » 3

HEDENDAAGS GEBRUIK

Wereldwijd lijkt de christelijke kalender het

maatschappelijke en vaak rituele leven te

organiseren. In een land als Saoudi-Arabië

echter is de maankalender (de ‘Hidjra’) de

officiële. Sommige culturen bedienen zich

van verschillende kalenders, vaak om cul-

tuurintrinsieke redenen, of onder invloed

van gewijzigde omstandigheden. Een

Tijd voor feest(en)

Meer dan ooit lijkt tijd

een of andere schaarse

grondstof waar we rationeel

mee moeten omspringen onder

het motto “time is money”. 

Bron: http://webexhibits.org/calendars/calendar-future.html

Maskers van tijgers, leeuwen, draken werden

vroeger in China vaak gebruikt als vermomming

om kwade geesten te misleiden. 

Uit de Koran: aanzet tot kennis. Kalligrafie van

Derrag Hicham (uitgave VOEM vzw)

planeet gemiddelde rotatie om de zon rotatie om verschil tussen

afstand tot de eigen as zomer en winter

de zon

Mercurius 0,387 87,97 dagen 58,65 dagen 0

Venus 0,723 224,7 dagen 243,0 dagen 178

Aarde 1 365,26 dagen 23,93uren 23,4

Mars 1,524 686,98 dagen 1026 dagen 25

Jupiter 5,203 11,86 jaren 9,8 uren 3,08

Saturnus 9,539 29,46 jaren 10,2 uren 26,7

Uranus 19,18 84 jaren 17,9 uren 97,9

Neptunus 30,06 164,8 jaren 19,1 uren 29,6

Pluto 39,53 247,7 jaren 6,39 dagen 122,5
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ingenieus systeem van gelijktijdig gebruik

van verschillende kalenders werd toege-

past door de Maya’s: de maankalender

regelde de rituele activiteiten, de zonneka-

lender de burgerlijke activiteiten.

Gelijktijdig gebruik van verschillende

kalenders is in Vlaamse contreien niet

vreemd. Islamitische, joodse of Chinese

feestdagen worden berekend volgens hun

respectievelijke kalender, maar voor de

burgerlijke organisatie doet men een

beroep op de gregoriaanse kalender.

FUTURISTISCHE KALENDERS

Al is er een consensus bereikt over het

meten van de tijd, de doorbraak van de

ruimtelijke grenzen stelt ons voor nieuwe

uitdagingen. De aardse kalenders zijn

immers gebaseerd op de relatie van de

aarde met de zon en de maan. Met het

koloniseren van de ruimte doet zich naar-

gelang de planeet een andere natuurcy-

clus voor waardoor een andere kalender

noodzakelijk zal zijn. Dit wordt geïl-

lustreerd in onderstaande tabel:

Op basis van de kosmologische eigen-

schappen van de planeet Mars is men tot

verschillende voorstellen gekomen van

Marskalenders waaronder één die compa-

tibel is met de aardse kalender. Een

Marsjaar zou dan ongeveer zo lang zijn als

2 aardse jaren en zou 24 maanden bevat-

ten van meestal 28 dagen. Anderen stellen

voor een marskalender te linken aan de

asymmetrische omloop van Mars met als

gevolg maanden tussen de 46 en 66

dagen. In elk geval mogen we al een vol-

gende feestdag noteren in onze agenda, nl.

het volgende Martiaans Nieuwjaar op 4

maart 2004. Rest nog de vraag of de

Marskalenders wel zo’n vaart zullen lopen.

We hoeven toch niet op de eerste mense-

lijke expeditie naar Mars te wachten om in

gedachten al op Mars te vertoeven? Geen

toeval dat de NASA namen verzamelt van

wereldburgers om ze op een CDI met de

eerstvolgende Mars-zending mee te sturen

(www.nasa.gov ; www.marssociety.be).

MULTICULTURELE FEESTKALENDER

Hierna gevoegd, in het hart van deze

Mores, vindt u een uitneembare kalender

TIJD

THE MAKING OF...

Het vraagt enig rekenwerk om verschillende kalenders in elkaar te integreren tot een

werkbaar  instrument. De islamitische maankalender is b.v. 11 dagen korter dan de

westerse zonnekalender. Binnen eenzelfde kalender kunnen ook interpretaties ver-

schillen naargelang de exacte feestdatum. De opgenomen islamitische feesten in de

kalender zijn astronomisch berekende feesten, afhankelijk van de maanstand. In de

praktijk kan het echter gebeuren dat de islamitische feesten of gedenkdagen met

enkele uren speling worden gevierd door verschillende etnisch-culturele groepen.

Een dag binnen de islamitische kalender begint nl. na zonsondergang: het verschij-

nen van de nieuwe maan aan de hemel is dan doorslaggevend om een feestdag te

beginnen. In sommige landen wordt het startsein voor de feestdag gegeven wanneer

de maan dus zichtbaar aan de hemel staat, in andere landen wordt op voorhand de

nieuwe maan berekend. Etnisch-culturele gemeenschappen in Vlaanderen volgen

doorgaans het systeem uit hun herkomstlanden waardoor tussen verschillende

gemeenschappen een dag verschil kan zitten.
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voor het jaar 2003.Tal van feesten en ande-

re drempelmomenten die door groepen

mensen in Vlaanderen ‘gevierd’ worden,

hebben wij voor u al ingevuld: religieuze

feesten als Pasen en Chanoeka, natuurkun-

dige markeringspunten als de spectaculaire

passage van de Perseïdenzwerm of de mid-

winterwende, maar ook het aanbreken van

een volgend teken uit de dierenriem of een

relatief nieuw ‘fenomeen’ als Halloween.

Met deze multiculturele kalender, die een

veelvoud van feesten van uzelf en uw

buren aangeeft en de mogelijkheid om

een persoonlijke touch toe te voegen,

heeft u hier een eigentijds werkbaar medi-

um in handen. Zo verrast het u misschien

te zien dat u op de Vietnamese nieuwjaars-

dag verjaart of dat er een verschil blijkt te

bestaan tussen het astronomische en het

meteorologische begin van de seizoenen.

Uiteraard kan deze kalender maar ten volle

gelden als feestkalender als u hem zelf als

dusdanig gebruikt; wij hebben er alvast

ruimte voor vrijgehouden.

Het zou interessant kunnen zijn binnen

een jaar na te gaan hoe de gemiddelde

Vlaming (van welke origine dan ook) de

blanco ruimtes heeft ingevuld: met herin-

neringen aan verjaardagen, vergaderin-

gen, feestjes en etentjes, de schoolopvoe-

ring van zoon- of dochterlief, ... Bij deze lan-

ceren we daarom een oproep om deze

kalender een jaar lang effectief in gebruik

te nemen: u kunt er verjaardagen, afspra-

ken, persoonlijke hoogdagen en veel meer

in kwijt. Vertel uw vrienden, collega’s en

buren hiervan: zij kunnen dit nummer nog

tot 10 januari 2003 gratis aanvragen. Stuur

ons een berichtje als u aan deze actie deel

neemt en u ontvangt van ons een formu-

lier waarmee u uw kalender binnen een

jaar kunt terugsturen en waarmee we uw

gegevens anoniem kunnen behandelen.

Tegen 10 januari 2004 hopen we alle -

ingevulde - kalenders terug in ons bezit te

hebben. n

Tijd voor feest(en)

1 We baseerden ons hiervoor voornamelijk op

de volgende literatuur: H. Bénichou, Fêtes et

calendriers. Les rythmes du temps. Paris,

Mercure de France, 1992; G. Celis,

Volkskundige Kalender voor het Vlaamsche

Land. Gent, Stichting Mens & Kultuur, 1990;

L.E. Dogget, Calendars and their history.

Reprint uit: P. Kenneth Seidelmann (red.), The

Explanatory Supplement to the Astronomical

Almanack. Sausalito, University Science

Books: http://astro.nmsu.edu/~lhuber/lea-

phist.html; P. van Schaik, Nederland Wereld-

land. Feesten, rituelen en gebruiken van veel

culturen in Nederland. Amsterdam, Planplan

1999.

2 Zie Ch. Broer, De maanden en de dagen van de

maand. Kwestie(s) van tijd, Traditie. Tijdschrift

over tradities en trends, 8 (2002) 3, p. 28-29.

3 Bénichou, p. 120-129.

HTTP://

Voor informatie over de oorsprong van diverse kalenders en

kalenderfeesten kan u terecht op enkele voortreffelijke websites:

websites over tijd

* Calendars from Eric Weisstein’s World of Astronomy

(http://scienceworld.wolfram.com/astronomy/topics/Calenda

rs.html);

* De Maan Pagina

(http://62.235.14.14/nentjes/maan/maan1.html);

* International Society for the Study of Time

(www.studyoftime.org);

* MSI - Time Exhibit

(www.msichicago.org/exhibit/time/index.html);

* NRC Handelsblad Millenniumsite

(www.nrc.nl/W2/Lab/Millenniumsite/inhoud.html);

* Sundials on the Internet 

(www.sundials.co.uk);

* Sunrise, Sunset Calendars and local Time

(www.sunrisesunset.com);

* Tempus Fugit: Time Flies 

(www.nelson-atkins.org/tempusfugit):

tijd in de kunsten van 900 BC tot heden;

* The Royal Observatory, Greenwich website

(www. rog.nmm.ac.uk);

* Time Images

(www.adh.brighton.ac.uk/schoolofdesign/MA.COURSE/LTime

.html);

* Today’s Calendar and Clock page

(www.ecben.net/calendar.shtml).

websites over kalenders en feestdagen

* Calendars through the Ages 

(http://webexhibits.org/calendars/index.html):

Chinese, joodse, christelijke, islamitische e.a. kalenders;

* Chinese kalender 

(www.geledraak.nl/festivals.html);

* Colonial America Resources 

(www.gettysburg.edu/~tshannon/his341/colonialamer.htm);

* De Islamitische Tijdrekening

(www.phys.uu.nl/~vgent/islam/islam.htm);

* Feestdagen: berekeningen en tabellen

(http://members.lycos.nl/bouwzelf/paasdata.htm);

* Interfaith calendar 

(www.interfaithcalendar.org);

* Ladies Almanack 

(www.women.it/les/ladies/ladies.htm);

* The Almanack 

(www.almanack.com);

* The Calendar Zone — Bringing Order to Calendrical Chaos!

(www.calendarzone.com);

* The Complete Newgate Calendar

(www.law.utexas.edu/lpop/etext/completenewgate.htm);

* The Earth Calendar 

(www.earthcalendar.net);

* The Worldwide Holiday & Festival Site

(www.holidayfestival.com);

* The World Zoroastrian Organisation 

(www.w-z-o.org).


