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Wat moet je over
oudejaarsdag weten
31 december, oudejaarsavond, wordt ook wel Silvester of Silvesteravond genoemd (naar de heilige paus Silvester († 31 december 335)). Volgens de heiligenkalender van de rooms-katholieke
kerk kan men hem terug vinden in de lijst van naamdagen. Oudejaarsavond wordt gevolgd door
nieuwjaarsdag, 1 januari van het volgende jaar.

In 153 voor Christus werd in Rome het begin van het jaar op 1 januari gezet. Daarvoor had deze dag alleen een administratieve functie en werd niet gevierd.
Boeddhisten vieren het Nieuwjaar met de
eerste volle maan in april.
Joden vieren Nieuwjaar op Rosj Jasjana
(eind september).
Moslims vieren Muharram. Dit is de eerste
maan van het jaar van de islamitische kalender.
In Spanje en Argentinië eet men om middernacht op de slagen van de klok twaalf
druiven.

In België en Nederland wordt Oudejaarsavond meestal met familie en/of
vrienden gevierd. Middernacht wordt
meestal luidop meegeteld en om middernacht staat iedereen rechtop om
elkaar drie kussen te geven en een
gelukkig nieuwjaar te wensen. Vaak
worden dan ook de goede voornemens
uitgesproken. Meestal gaat iedereen
dan naar buiten om vuurwerk af te
steken of te bekijken. In Duitsland is
het Bleigießen (loodgieten) populair,
waarbij heet lood in een pot water
wordt gegoten en uit de resulterende
vormen de toekomst wordt gelezen.
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GELUKSBRENGERS (in de landen om ons heen):
Het varken is een symbool van vruchtbaarheid en het is een teken van welvaart en
rijkdom. In Duitsland zegt men vaak “Viel schwein haben”. Dit betekend veel geluk hebben. Deze uitdrukking stamt nog uit de middeleeuwen. De verliezer (bij een toernooi)
kreeg vaak een zwijn als troostprijs. Dus een geluk bij een ongeluk (niet verdiend toch
wat gekregen).
Een lieveheersbeestje is een symbool van vruchtbaarheid en het is een teken
van welvaart en rijkdom.
Het hoefijzer kun je het beste boven de deur hangen. Maar met de opening naar
boven, anders valt het geluk eruit.
Om een kavertje vier te vinden, heb je veel geluk nodig, omdat deze in de natuur
zeer zeldzaam zijn.
Was vroeger de schoorsteen verstopt, was dit een kleine ramp voor het getroffen
huishouden. Het eten kon niet worden gekookt en daarbij werd het ook nog koud in de
kamer. De schoorsteenveger kwam als een redder in nood. Er kon weer worden
gekookt en de kamer worden verwarmd. Hij bracht het „geluk“ terug.
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Als eerste op de wereldbol, zullen de
bewoners van Samoa en Tokelau het
nieuwe jaar inluiden. (Sinds 31 december 2011). Daarvoor waren het altijd
de bewoners van het Kersteiland
(Kiritimati) die het nieuwe jaar inluiden. Samoa en Tokelau zijn naar een
andere tijdzone verhuisd, om het zakendoen met belangrijke handelspartners in hun regio te vergemakkelijken.
De Amerikanen verwelkomen als
laatste het nieuwe jaar. Terwijl in
New York op 1 januari om 6 uur in
de ochtend, de feestelijkheden hun
hoogtepunt bereiken, duur het in Los
Angeles nog drie en in Anchorage in
Alaska nog 4 uur. Om 11 uur (onze
tijd), wanneer veel Europeanen na een
lange nacht nog uitslapen, mogen de
Hawaiianen de kurken en het vuurwerk laten knallen.
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Nie
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Niet overal in de wereld begint het nieuwe jaar
op 1 januari. Andere culturen vieren het nieuwe
jaar vroeger of later. De start van het Chinees
Nieuwjaar valt altijd op een nieuwe maan tussen 21 januari en 21 februari. Zo begon het Chinese nieuwe jaar in 2013 op 10 februari en eindigt in
2014 op 30 januari.
Het Iraanse volk viert het Perzische Nieuwjaar aan het begin van de lente (21 maart). Het
nieuwjaarsfeest heet Noroez wat zoveel betekent
als “nieuwe dag”. Het is het grootste feest van
het jaar. De mensen trekken nieuwe kleding aan en
eten lekkere hapjes. Het feesteten en de decoratie maken de hoop op een goed jaar met 7 symbolen zichtbaar. Deze staan voor: wedergeboorte,
overvloed, liefde, genezing, schoonheid en gezondheid, zonsopkomst en leeftijd en geduld.
Volgens de oude Thaise maankalender wordt het
traditionele nieuwjaarsfeest tussen 13 en 15 april
gevierd. Het Thaise Nieuwjaar heet Songkran. Het
woord „Songkran“ komt uit het Sanskriet en
betekent verplaatsen of van plaats veranderen. In
dit geval verandert de zon haar positie.

Weet jij het antwoord op alle vragen?

1. Hoe wordt het nieuwjaarsfeest in Thailand genoemd? ______________
Songkran
2. Waar begint het nieuwe jaar als laatste? ______________
In Amerika
3. Welke geluksbrenger heeft vier bladeren? ______________
Een klavertje vier
Silverster
4. Wie heeft op 31 december zijn naamdag? ______________
nieuwe maan
5. Het Chinese Nieuwjaar valt altijd op een ______________.

6. Met welke geluksbrenger wordt een paardenhoef beslagen? ______________
Een hoefijzer
7. Wat wordt bij een vuurwerk in de hemel geschoten? ______________
Vuurpijlen
8. Hoe noemt men de laatste avond van het jaar? _______________________________
Oudejaarsavond, Silvester of Silvesteravond
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9. Hoe heten de eilanden waar het nieuwe jaar altijd als eerste begint? ______________
Samoa en Tokelau
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