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Waarom is ’onze’ tweede kerstdag heilig en is de tijd 
rondom Kerst en Nieuwjaar zo geliefd om vrij te zijn?Dit onderwerp is al vaker breed uitgemeten in de media maar 

het vreemde is dat wie in de bijbel zoekt naar de geboortedatum 

(voor onze begrippen 25 december) van Jezus Christus lang zal 

moeten zoeken. Deze staat hier namelijk niet in vermeld.  Sterker 

nog: voor het ontstaan van het christendom vierden de heidense 

Germanen al het Joëlfeest, ook wel bekend als het Midwinterfeest. 

Waar komen dan onze twee kerstdagen vandaan? En onze drang 

om zoveel mogelijk vrij te zijn met deze dagen?Het was Karel de Grote die in de vroege middeleeuwen een nieuw geloof invoerde. Wie geen chris-ten wilde worden, werd gedood. De kerkleiders deden toen een goede zet door de natuur –en seizoensfeesten te koppelen aan belangrijke christelijke momen-ten. Zo werd de geboorte van Jezus Christus naar 25 decem-ber geschoven in plaats van het winterse lichtfeest. Deze duurde echter twaalf dagen en dertien nachten, dat werd de kerstkring genoemd. In 813 besloot de ka-tholieke kerk in Mainz dat het ‘echte’ kerstfeest vier dagen zou duren. Werken op de kerstdagen of kerstavond was uit den boze: dat bracht ongeluk, met als uit-zondering het voeren van de die-ren.
In de loop van de middeleeuwen ontstond er met name in Groot-Brittannië nog een andere tradi-tie op tweede kerstdag: Boxing Day. Dit zou afgeleid zijn van de doos (box van hout of klei) die veel edelen hun dienaren op die dag mee naar huis gaven. Op eerste kerstdag moesten deze namelijk gewoon werken en in ruil daarvoor kregen ze vaak de dag na Kerstmis vrij en als bedankje een doos met allerlei geschenken en etensresten mee naar huis, een voorloper van het tegenwoordige ‘kerstpakket’. De eerste kerstdag moest een 

huiselijk feest worden, de twee-de werd ‘paardendag’ genoemd. Om de paarden de rest van het jaar gezond te houden reden de boeren op deze dag rond op de edele dieren. Op de derde kerstdag werd apostel Johan-nes, de heilige van de vriend-schap, herdacht en de vierde dag waarschijnlijk het lievelingsmo-ment van de kinderen. De vierde kerstdag ging al snel verloren en in 1733 werd de derde kerst-dag ook afgeschaft. Overigens werd in de 18e eeuw al gespro-ken over het afschaffen van de tweede kerstdag maar dit is niet doorgezet. In 1964 werden de twee kerstdagen daarom offici-eel uitgeroepen tot vrije dagen voor alle Nederlanders.

In 2012 heeft de VVD nog een poging gewaagd om de tweede kerstdag af te schaffen en als vrije dag bij te schrijven maar die poging is mislukt. Sterker nog, op dit moment is er zelfs een roep om een ‘derde’ kerst-dag. Omdat twee kerstdagen niet genoeg blijken te zijn om alle familie en vrienden te kun-nen zien, of om de restjes op te maken. Ook geven ondernemers (denk aan de woonboulevards) kortingsacties op een voor hen speciale “derde kerstdag”. 

Wie aan Kerstmis denkt dompelt zich in vrije dagen, in ieder ge-val twee, alhoewel velen soms zelfs twee weken vrij van het werk zijn, net zoals de scholen. Als ik mijn vrienden- en kennis-senkring langs ga, ontdek ik al snel dat het een ‘must’ is om in ieder geval tussen Kerstmis en de Jaarwisseling vrij te zijn. De twee kerstdagen komen ze door, maar daarna is het bijkomen van al die werkdruk, het moeten, de verplichting en even de verant-woording niet op je schouders te hebben. Ze zijn moe van het hele jaar dat achter ze ligt. Waar die moeheid vandaan komt weten ze vaak niet te omschrijven. Mis-schien zijn het de korte dagen, het mindere licht, in het donker naar en van je werk?

Ieder heeft zijn eigen redenen, zo blijkt. 

Ve len  van ons gaan zelfs al vóór K e r s t m i s  n a a r warme stranden of op wintersport om vooral ver weg te zijn van alles en iedereen. Geen rompslomp van een kerstboom, de lichtjes, wat eten we met Kerst en, niet onbelangrijk, wat eten de bu-ren… het overtref-fen van je eigen kunsten in koken, vermaak en ca-deaus.

Ondanks dit alles zijn er mensen onder ons die zeggen het heerlijk te vinden juist in de tijd van kerstdagen en jaarwisseling op hun werk te verschijnen. “Het is stil maar ik word minder gestoord en kan eindelijk liggende zaken afhan-delen,” zo sprak een vriend die in de accountancy werkzaam is. “Goed, er zijn dan bedrijven gesloten, maar de laatste tijd is dit toch ook minder aan het wor-den. Wellicht een gevolg van de crisis en de mindere economi-sche groei?” Hij werkt heerlijk rustig en spaart zijn verdiende vrije dagen op tot een lange zo-mervakantie en daar is natuur-lijk ook wat voor te zeggen. 
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De feestdagen staan voor de 
deur. Een uitgelezen kans 
om uw kerstmenu, kerstactie 
of nieuwjaarsknaller onder 
de aandacht te brengen 
van de Tilburgers die in de 
komende periode er weer op 
uit gaan om onder andere 
kerstcadeautjes te kopen. 

In onze kerstuitgave tevens 
weer aandacht voor: 
• Kerstshoppen in de regio 
• De Spoorzone een nieuw 

stukje centrum 
• Actueel themanieuws 
• De stadstuin van Tilburg 
• Vele andere Tilburgse 

onderwerpen 

Huis-aan-huis Tilburg 
verschijnt in een handzaam 
geniet magazineformaat 
(half berliner) op zaterdag 
16 december in een oplage 
van 65.000 exemplaren. 

Reserveringen en het 
aanleveren van materiaal 
dienen woensdag 6 december 
voor 12:00 uur binnen te zijn. 

Heeft u vragen of wilt u 
reserveren?  Mail naar 
uitgeverij@emdejong.nl 
of bel naar 013 – 507 5540.
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Africa by Light: The Fantasy Edition

Een fantasiewereld is neergestreken tussen de Afrikaanse dieren van 

Safaripark Beekse Bergen. Waan je in een wereld vol licht en beleef 

hoe een fantasie werkelijkheid wordt in Safaripark Beekse Bergen.

AFRICA BY LIGHT:  

THE FANTASY EDITION

Africa by Light: The Fantasy Edi-

tion laat je op een bijzondere 

manier kennismaken met licht. 

Langs de paden van de wandels-

afari verschijnen er honderden 

Afrikaanse en fantasierijke licht-

objecten. Ook kun je de neus-

hoorns, chimpansees, gorilla’s 

en olifanten welterusten wensen 

in hun nachtverblijven. 

THE FANTASY SQUARE

Tijdens deze editie is er nog 

meer te beleven met diverse at-

tracties, live entertainment en 

een heuse Fantasy Square waar 

je de lekkerste versnaperingen 

kunt halen en zelfs op typisch 

winterse wijze rondjes kunt 

schaatsen op de kunstijsbaan. 

THE AFRICAN VILLAGE

Op de wandelroute van wel 2,5 ki-

lometer lang is er volop activiteit 

in The African Village. Lekker even 

uitrusten of opwarmen met een 

hapje of drankje bij het kampvuur 

en genieten van live Afrikaanse 

entertainment. Stil blijven zitten 

is dan haast onmogelijk! 

In het Safari Restaurant kun je 

ook smullen van echte winter-

se kost zoals stamppotten en 

stoofvlees. WANNEER?
Van 9 december 2016 tot en met 

22 januari 2017. Iedere vrijdag-, 

zaterdag-  en zondagavond én 

iedere avond in de kerstvakantie 

(m.u.v. 31 december) van 17.00 

tot 21.00 uur in Safaripark Beek-

se Bergen. Voor meer informatie en tickets 

ga naar: www.africabylight.nl 

OPENINGSTIJDEN  

Vrijdag, zaterdag, zondag:

17:00 – 21:00 uur

Elke avond tijdens Kerstva-

kantie (m.u.v. 31 december)

17:00 – 21:00 uurPRIJZENVolwassenen .................. €15,- 

Kinderen (3-11) jaar ...... €12,-

Kinderen tot 3 jaar ..... Gratis

Parkeermunt .....................€5,-


