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Christelijke feestdagen 
afschaffen 

Veel mensen trekken er op Hemelvaart en 
de volgende dagen op uit. Anderen pre
fereren de dagen rond Pinksteren; de 
meeste mensen hebben de tweede pink
sterdag immers vrij. We kennen ook een 
Goede Vrijdag, een tweede paasdag en een 
tweede kerstdag; voor vel en verplichte vrije 
dagen. Vooral die christelijke feestdagen in 
het voorjaar zijn lastig voor het maken van 
roosters op scholen, academies, universi
teiten en in bedrijven. Het handhaven van 
die christelijke feestdagen als verplichte 
vrije dagen is niet aileen lastig en belem
merend voor de spreiding van vakantie
weekends in het voorjaar; ze zijn ook be
lemmerend voor de vrijheid van de burgers. 
Velen zijn gedwongen op die dagen vrij te 
zijn. Mijns inziens zijn aan het handhaven 
van de traditie van die christelijke feestda
gen als verplichte vrije dagen meer na- dan 
voordelen verbonden. 

Geschiedenis 
Reeds in het Oude Testament is sprake van 
bepaalde feestdagen: de Sabbat, het Feest 
van de Nieuwe Maan, het Sabbatsjaar, het 
Jubeljaar, het Paasfeest en de Grote Ver
zoendag. In de christelijke kerk zijn die fees
ten verdwenen, door andere vervangen of 
van betekenis veranderd. Met het ontstaan 
van de christelijke kerk zijn nieuwe feest-
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en gedachtenisdagen ontstaan: de ad
ventstijd, de lijdenstijd, Goede Vrijdag, 
Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en laterook 
Kerstmis. 

Kerkelijke feest- en gedachtenisdagen 
zijn geen goddelijke instellingen, maar zijn 
in de loop van de tijd door mensen ingesteld 
en traditie geworden. Ze zijn ons overgele
verd - soms na veel strijd. Ook al kwamen 
er sinds het begin van de christelijke kerk 
na verloop van tijd verscheidene christelijke 
feestdagen; de zondag werd bij uitstek een 
feestdag. De zondag was niet zonder meer 
een vervanging van de Sabbat. Wordt de 
Sabbat gevierd na gedane arbeid aan het 
einde van de week, de zondag wordt ge
vierd als de dag van de opstanding van 
Jezus, de dag van het nieuwe begin, de eer
ste dag van de week. De dag die het zin
kader of -perspectief vormt voor het werk 
dat op de volgende dagen zal worden ge
daan. Voor de zondag gold oorspronkelijk 
geen arbeidsverbod, het was een rustdag 
ofwel een bezinningsdag. In het jaar 321 
werd het overheidsfunctionarissen en amb
tenaren verboden om op zondag te werken. 
Ook de zondag is geen goddelijke instel
ling, maar een resultaat van een kerkelijke 
traditie die politiek werd gesanctioneerd. 
Bovendien heeft overeenkomstig een oer
oude overlevering die het ritme van het 
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mensenleven bepaalt de zondag als vrije 
dag en rustdag zich bewezen als belang
rijk. 

Niet aileen de zondag, maar ook de 
Goede Vrijdag en Hemelvaartsdag zijn voor 
velen verplichte vrije dagen. Ook kennen 
we in ons land sinds ruim drie eeuwen zelfs 
een tweede kerstdag, tweede paasdag en 
tweede pinksterdag. In de meeste Ianden is 
zo'n tweede feestdag onbekend, maar in 
ons maatschappelijk, economisch en poli
tiek bestel zijn ook die dagen christelijke 
feestdagen en zelfs verplichte vrije dagen. 

Meer voor- dan nadelen 
lk pleit voor het afschaffen van aile christe
lijke feestdagen (die nietop een zondag val
len) als verplichte vrije dagen. Het afschaf
fen van de tweede kerstdag, tweede 
paasdag en tweede pinksterdag zal aileen 
maar voordelen opleveren. Het afschaffen 
van Goede Vrijdag en Hemelvaart als ver
plichte vrije dagen heeft voordelen, maar ik 
zie een nadeel: het verlies van de sym
boolfunctie van die dagen. Die dagen bie
den de mogelijkheid iets uit te leggen over 
het lijden en sterven, respectievelijk de ten
hemel-opneming van Jezus. Maar is voor 
die symboolfunctie een vrije dag nodig? In 
veel Ianden wordt in christelijke kerken de 
zondag voorafgaande aan Goede Vrijdag 
en de zondag volgend op Hemelvaart ge
bruikt voor een speciale gedachtenisdienst. 
Oat is in de geschiedenis van de christelijke 
kerk meer gebeurd en vindt tegenwoordig 
ook in ons land in verscheidene kerken 
plaats. 

lk zie in het verlies van die symboolfunc
tie geen doorslaggevende reden Goede 
Vrijdag en Hemelvaart als verplichte vrije 
dagen te handhaven. Wei zijn een aantal 
belangrijke voordelen te noemen. lk 
noemde reeds als argumenten dat het 
paas- en pinksterweekend en het weekend 
volgend op Hemelvaart als toeristische 
piekdagen zullen worden ontlast; een sprei-
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ding van vakantieweekends zal toenemen. 
Roosterproblemen vervallen. Mensen kun
nen hun eigen vrije dagen kiezen. Het 
laatstgenoemde argument is ook van be
lang voor mensen die een niet-christelijke 
godsdienst praktizeren, bijvoorbeeld voor 
joden en islamieten. Als de christelijke 
feestdagen die niet op een zondag vallen 
geen verplichte vrije dagen meer zijn, dan 
houden zij die dagen als verlofdagen over. 
Zij kunnen die bijvoorbeeld opnemen voor 
hun eigen godsdienstige feestdagen. 

Waarschijnlijk zijn er groepen gelovigen 
die waarde hechten aan het behoud van de 
bedoelde christelijke feest- en gedachte
nisdagen. Zij zijn gewend op zulke dagen 
naar de kerk te gaan. Veel kerken hebben 
op die dagen geen diensten meer, maar an
dere wei en gelovigen behoren de moge
lijkheid te hebben hun godsdienstoefening 
bij te wonen. Ook al behoeft Goede Vrijdag 
en Hemelvaart voor velen geen verplichte 
vrije dag te zijn; een werkgever behoort het 
grondrecht van vrijheid van godsdienst te 
respecteren en een verlofdag toe te staan 
aan iemand die op zo'n dag op eigen ma
nier haar of zijn geloof wil beleven. Zoals 
ook een joodse werknemer een verlofdag 
moet kunnen opnemen met Pesach of het 
Loofhuttenfeest en een islamitische werk
nemer bij het einde van de Ramadan of voor 
'Het grate feest'. 

Kerken, synagogen en moskeeen zijn vrij 
te organiseren wat zij willen, maar het 
handhaven van christelijke feest- en ge
dachtenisdagen als verplichte vrije dagen 
is slechts een conserveren van een traditie 
of van een 'cultuurchristendom', dat in onze 
tijd meer nadelen dan voordelen heeft. 
Kortom, het afschaffen van die dagen heeft 
hoofdzakelijk voordelen. 
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