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Inleiding

Een schoolkrant is een tijdsdocument.
Het vertelt iets over waar de kinderen - en
volwassenen - op school nu en hier mee bezig
zijn. Als je een schoolkrant van jaren geleden
open slaat (het archief op school gaat terug
tot 1981!), dan lees je, in verwondering of in
weemoed, hoe het er destijds op school aan toe
ging. Een wereld van verschil! De wereld waarin
de kinderen in de jaren ‘80 opgroeiden, was
een heel andere dan die van nu, en dus moeten
we de kinderen van nu anders voorbereiden op
die wereld.

in de rest van de samenleving in onbruik zijn
geraakt. Of een sterke traditie kennen in het
een of andere naburige buitenland. Of die
typisch zijn voor vrijescholen en verder nergens
gevierd worden of werden. Of die op de
vrijeschool een heel ander karakter hebben
dan elders.
Voor ouders die nieuw zijn op school en die
zelf niet uit de vrijeschooltraditie komen - een
meerderheid - is het vieren van de jaarfeesten
soms een bevreemdende ontdekkingstocht.
En ook mensen die al langer op school
rondlopen, weten lang niet altijd waarom we
nu een bepaald feest organiseren en wat de
diepere achtergronden zijn. Daarom is er nu
deze extra editie van de Koerier.
Geen tijdsdocument, maar een tijdloze krant
waarin u jaar in, jaar uit kunt teruglezen hoe
het ook alweer zat met de jaarfeesten. Een
krant die, hopelijk, herdruk na herdruk zal
beleven.

Tegelijk zijn er ook dingen op school die in
diepste wezen hetzelfde gebleven zijn.
Waarvan de buitenste schil wat aanpassingen
gehad heeft in de loop van de tijd, maar
waarvan de kern onaangetast is. Een van
die dingen is de jaarfeestencyclus. Op de
vrijeschool vieren we diverse jaarfeesten die

De teksten zijn van Jeroen Zijlstra. Dank aan
Anand Blank en Charlotte Weinans voor het
kritische meelezen.
De redactie wenst u veel leesplezier, en reacties
en aanbevelingen zijn welkom.

Achter het scherm van je computer, laptop
of smartphone is het gemakkelijk om te
vergeten hoe laat het eigenlijk is, wat voor
weer het is, wat voor jaargetijde het is.
Het doet er eigenlijk niet toe of ik dit stuk
typ op een middag in de herfst waarin het
veel te warm is voor de tijd van het jaar,
op een koude winteravond, of vroeg in de
ochtend op wat een snikhete zomerdag
belooft te worden. Of doet het er wel toe?
Kinderen, die nog niet zoveel seizoenen beleefd
hebben, hebben een natuurlijke verwondering
voor de eikels en kastanjes die vallen in de
herfst, of voor de knoppen aan de bomen die
uitbotten in de lente. Voor een sneeuwklokje
dat omhoog piept. Iedereen die wel eens een
boswandeling heeft gemaakt met kinderen,
weet dat je daar altijd de tijd voor moet nemen,
en niet omdat kinderen minder hard lopen!
Nog geen vijf procent van de Nederlanders is
werkzaam in de landbouw; een percentage dat
nog altijd daalt. In het nog niet eens zo recente
verleden was dit wel anders: steden waren klein
en lagen ver uit elkaar. Het grootste gedeelte
van de Europese bevolking ploegde en zwoegde
op het land. Men was erg afhankelijk van de
nukken, grillen en oorlogsplannen van de
heersende vorsten, maar ook van de nukken en
grillen van weer en klimaat.

bestaande feesten koppelde zij een christelijke
betekenis. De feesten zoals wij die vieren,
hebben aldus een Janushoofd gekregen:
christelijke en volkse, soms zelfs heidense
elementen, die ogenschijnlijk gezusterlijk naast
elkaar bestaan zonder al te veel met elkaar te
maken te hebben. Voor wie deze elementen
echter nader bekijkt, hebben de christelijke en
profane elementen van elk feest wel degelijk
met elkaar te maken, en versterken ze elkaar
in de beleving van het feest. In de beschrijving
van de individuele feesten zullen we dit als een
constante factor terugzien.
Er zijn twee hoofdredenen te noemen waarom
wij op de vrijeschool zoveel aandacht besteden
aan de jaarfeesten. De eerste heeft te maken
met verbinding maken. In het antroposofisch
mensbeeld is de mens een geestelijk wezen
dat een stoffelijk lichaam heeft aangenomen
om, hier op aarde, een bepaald levensdoel te
vervullen. Dat levensdoel kan alleen vervuld
worden als de mens ook daadwerkelijk
verbinding maakt met het stoffelijk leven.

Het was erg belangrijk om je rekenschap
te geven van de verschillende seizoenen
- er is een tijd van zaaien en een tijd van
oogsten. Het was ook erg belangrijk om
de gebeurtenissen die samenhingen met
de overgang tussen de seizoenen en met
de ijkpunten in het landbouwbestaan,
te markeren met een feest. Werken en
feesten is als in- en uitademen. Feesten
zijn dus nodig om de zaken goed af te
kunnen sluiten. Alleen dan kun je weer
door met iets nieuws.
De christelijke kerk, die de Europese
samenleving eeuwenlang gedomineerd
heeft, erkende deze behoefte aan
feesten. Aan vele, reeds eeuwen
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Mensbeeld
Het vieren van de jaarfeesten is een onmisbaar
element hierin, omdat men zich hierbij
enerzijds verbindt met de natuur, planten
en dieren, klimaat, weer en seizoenen - een
verbinding die men in de moderne tijd maar
al te makkelijk verliest - en anderzijds met
het joods-christelijke element van onze
samenleving.

De vrijeschoolbeweging is geen kerkelijke
beweging. Het mensbeeld is niet gebonden
aan deze of gene religie, en het is goed
denkbaar dat op vrijescholen in islamitische,
boeddhistische of andere cultuurgebieden,
andere jaarfeesten worden gevierd. De praktijk
leert dat dit ook gebeurt.
De tweede reden waarom wij aandacht
besteden aan de jaarfeesten, heeft te maken
met ritme. Daarvoor moeten we iets meer
weten over het antroposofisch mensbeeld.
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fysieke ruimte, net zoals alle levende en
Het op de ideeën van Steiner geïnspireerde,
levenloze vormen.					
antroposofische mensbeeld houdt onder andere
in dat ieder mens op aarde is gekomen met een
• Het ‘etherlichaam’ is datgene dat ervoor
bepaald levensdoel. Kern van het onderwijs is
zorgt dat je lichaam groeit en zich
om het kind genoeg bagage en leidraden mee
ontwikkelt. Alle mensen, dieren en planten
te geven om zijn eigen levensdoel te kunnen
hebben een etherlichaam.				
ontdekken. Dit is ook de kern van de spreuk die
					
de leraren elke dag met elkaar zeggen:
• Het ‘astraallichaam’ is datgene dat een
						
verbinding legt tussen het stoffelijke en
“Uit de werelden van de geest is dit kind
onstoffelijke deel van de mens, en tussen
afgedaald en in raadselen gehuld tot u
de mens en zijn omgeving. Planten hebben
gekomen. Gij hebt zijn wezen tot klaarheid te
geen astraallichaam, dieren wel.
brengen. Van dag tot dag. Van uur tot uur.”
						
• Met het ‘Ik’ neemt de mens op aarde
Ieder kind heeft van nature een
een unieke plaats in. Het ‘Ik’ is datgene
nieuwsgierigheid om de wereld te ervaren
waarmee de individuele mens zich bewust
en ontdekken, om zo te kunnen groeien en
kan zijn van zijn individuele, unieke
stappen te kunnen maken om antwoorden
opdracht.
te vinden op de leervragen op het levenspad.
						
Op onze school zien wij het unieke van ieder
kind en creëren wij een leeromgeving, waarin
Omdat deze vier wezenskenmerken gestapeld
kinderen vanuit welbevinden en binnen
zijn - elk van de lichamen bestaat op aarde
duidelijke kaders vol vertrouwen en durf
slechts in combinatie met de ‘lagere’ lichamen
stappen durven te zetten om te zijn en
- dienen ze in het mensenleven ook in deze
worden wie hij/zij is.
volgorde ontwikkeld te worden, en wel in cycli
						
van zeven jaar. De eerste zeven jaar staat de
Het onderwijs richten we zo in dat denken,
ontwikkeling van het fysiek lichaam centraal: de
voelen en willen alle drie op een evenwichtige
mens neemt als baby, peuter en kleuter vooral
manier ontwikkeld worden. Dat betekent dat
fysieke hobbels: lachen, kruipen, lopen, praten,
naast de ‘intellectuele’ vakken veel aandacht
fietsen, touwtje springen, ...
besteed wordt aan kunstzinnige en praktische
		
vorming en de morele en sociale ontwikkeling.
De tweede zevenjaarsperiode staat in het teken
Belangrijk beginsel hierbij is dat dit niet in
van de ontwikkeling van het etherlichaam.
aparte vakken gebeurt, maar dat denken,
Deze periode valt ongeveer samen met de
voelen en willen geïntegreerd in alle vakken
basisschooltijd. Goede voeding is hierin
worden aangeboden - we bekijken de mens als
belangrijk; niet alleen lichamelijke voeding,
geheel.
maar ook voeding voor de geest - de leerstof 						
en voor de ziel - de vertelstof.
In de antroposofie wordt vaak gesproken
In de derde zevenjaarsperiode gaat de
over een vierledig mensbeeld: mensen
puber naar de middelbare school en leert
hebben een fysiek lichaam, een etherlichaam,
om zichzelf te verhouden tot de rest van de
een astraallichaam en een Ik. Deze termen
wereld. In de vierde zevenjaarsperiode gaat de
behoeven enige uitleg:
							jongvolwassene studeren, een vak leren, reizen,
een nieuw honk zoeken, kortom, ‘begint voor
zichzelf’.
• Het fysieke lichaam is de stoffelijke vorm,
Vrijeschoolonderwijs ademt ritme. Het leven
die een bepaalde plaats inneemt in de
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De vier grote feesten: ijkpunten in het jaar
beweegt in cycli, die elk een eigen ritme, een
eigen logische volgorde der dingen hebben,
zoals de passage hierboven aantoont.
Maar cycli kunnen ook korter zijn: zo heeft
elke schooldag zijn eigen vaste volgorde van
dagopening, periodeonderwijs, oefenstof,
kunstzinnige vakken, en pauzes op vaste
momenten. Elke week heeft ook zijn eigen
ritme, met vaste vakken en activiteiten op vaste
momenten in de week.

Nog een opmerking tot slot: Als we het in de
vrijeschool hebben over een feest, dan wordt
de plechtige, ingetogen kant altijd wat meer
benadrukt dan de uitbundige kant. Misschien
is het woord ‘viering’ beter op zijn plaats in
veel gevallen. Zeker in de kleuterklas gaat het
bij een jaarfeest niet zozeer over een bepaalde
feestdag, maar om een hele aanloopperiode.
De dag zelf is dan alleen maar het slotpunt
van deze aanloopperiode, en hoeft niet extra
benadrukt te worden. Juist dan geef je de
kinderen de gelegenheid het jaarritme te
voelen. Het te zwaar aanzetten van een feestdag
leidt juist tot een verstoring van het weekritme,
waarmee je het doel de kinderen ritmisch
bewustzijn te laten ervaren, juist zou verstoren.

Tussen deze korte en lange cycli in zit het
jaarritme. Vaste gebeurtenissen in een
schooljaar die voor kleine kinderen houvast
geven en zin en invulling geven aan de beleving
van de seizoenen. Voor oudere kinderen, die al
meer overzicht hebben over verleden, heden
en toekomst, vormen de jaarfeesten ijkpunten
om naar toe te leven en om voor te
bereiden.

Het jaar heeft vier seizoenen: lente, zomer,
herfst en winter. Het einde van een seizoen,
en het begin van een nieuw, is zichtbaar in de
natuur, maar ook, en vooral, in de lengte van
de dag. Het moment waarop de kortste dag is
geweest en de dagen weer beginnen te lengen
noemen we de winterzonnewende; exact daar
tegenover bevindt zich de zomerzonnewende,
het begin van de zomer. Precies halverwege
daartussen bevinden zich twee momenten
in het jaar, aan het begin van de lente en de
herfst, waarop dag en nacht exact even lang
duren: met een mooi woord ‘equinox’ genoemd.

valt, heeft ook het Christelijke paasfeest een
wisselende datum: de eerste zondag na Pesach.
Pogingen om het midzomerfeest en het
oogstfeest te koppelen aan een belangrijke
kerkelijke gebeurtenis, te weten de
naamdag van Johannes de Doper en de
naamdag van aartsengel Michaël, zijn vanuit
kerkelijk oogpunt minder geslaagd te
noemen. Desondanks is er een traditie van
midzomerfeesten en oogstfeesten blijven
bestaan in Europa en is deze zelfs aan een
revival bezig. Maar buiten de vrijeschoolwereld,
en overigens ook daarbinnen, worden deze
feesten gevierd zonder dat hier expliciet
de figuren van Johannes en Michaël aan
gekoppeld zijn.

Alle vier deze momenten in het jaar waren
in veel voorchristelijke culturen een moment
voor feest en herdenking. Zo werd tijdens de
winterzonnewende de verwachte terugkeer
van het licht gevierd met lichtjes (en in onze
Germaanse streken met veel drank), valt de
herfst-equinox samen met het vieren van het
binnenhalen van de oogst, de lente-equinox
met het ontkiemen van de eerste knoppen en
met de eerste verse producten van het jaar,
en viert men de langste dag met vuur, zang en
dans.

De kleinere feesten
De vier grote feesten hebben een wereldwijd
karakter. Overal ter wereld, ongeacht religieuze of
culturele achtergrond, worden er feesten gevierd
rondom de overgangen tussen de seizoenen daarbij natuurlijk aangetekend dat elke landstreek
zijn eigen seizoensovergangen kent.
In streken met een (sub)tropisch klimaat was van
oudsher de maankalender belangrijker dan de
zonnekalender, vandaar dat veel jaarfeesten in,

Het is dan ook niet verwonderlijk dat toen de
Christelijke kerk, onder keizer Constantijn in de
4e eeuw eindelijk gevrijwaard van vervolging,
voor 25 december koos als datum voor de
geboorte van Christus. Deze datum was voor
de Romeinen namelijk al een belangrijke
feestdag (de feestdag van Sol Invictus,
de Onoverwinnelijke Zon), en de dagen
eromheen, de Saturnalia, waren al vrije
dagen.
De datum van het Paasfeest,
oorspronkelijk liturgisch veel
belangrijker dan Kerstmis, was
makkelijker te bepalen, aangezien
Jezus in de laatste week van zijn leven
in Jeruzalem was tijdens Pesach, het
Joodse paasfeest. Omdat de Joden een
maankalender kennen waarbij Pesach op
de eerste volle maan na de lente-equinox
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Michaël
onze school is, of omdat we het op onze school
niet vinden passen. Soms besteden we weinig
aandacht aan een feest omdat dit een ander
feest in de weg zit. En soms maken we
keuzes op grond van de beschikbare tijd van de
mensen die het moeten organiseren.

of afkomstig uit, deze streken gebaseerd zijn op
de een of andere maanstand.
De kleinere feesten hebben doorgaans een
lokaal, (inter)regionaal of nationaal karakter. Ze
vallen uiteen in twee groepen: gerelateerd aan
Kerst en gerelateerd aan Pasen.
De feesten gerelateerd aan Kerst vallen,
grofweg, elk jaar op dezelfde datum. Zij worden
ook wel de ‘lichtfeesten’ genoemd, omdat
zij vallen in de donkerste tijd van het jaar en
omdat het thema licht bij al deze feesten een
rol speelt. Zij lopen van Sint Maarten (40 dagen
voor Kerstavond) tot Maria Lichtmis (40 dagen
na Kerstavond). Het getal 40 is vanuit Bijbelse
traditie een heilig getal dat verband houdt met
periodes van vasten, onthouding of beproeving.
De feesten gerelateerd aan Pasen vallen, net als
Pasen zelf, op een jaarlijks wisselende datum.
Zij lopen van Carnaval (40 dagen voor Pasen) tot
aan Pinksteren (40+10 dagen na Pasen).

Tijdens veel feesten wordt veel gezongen en
lekker gegeten. Ik heb er voor gekozen in deze
jaarfeestenkrant geen recepten en liedjes op te
nemen. Er is via school een los receptenboekje
beschikbaar voor wie er interesse in heeft.
De liedjes die in de school worden gezongen,
worden rondom de meeste feesten in de
kleuterklas dagelijks uitgedeeld en direct na
de start van de dag gezongen. Ouders zijn
hierbij welkom, ook ouders die geen kleuters
(meer) op school hebben. Een goede bron voor
jaarfeestliederen is www.vrijeschoolliederen.nl.
Hoogste tijd om ons eens bezig te houden
met de feesten zelf. Daarbij wens ik jullie veel
leesplezier en inspiratie.

Dat er geen kleinere feesten zijn die gerelateerd
zijn aan de periode rond Sint Jan en Michaël,
heeft twee zeer praktische redenen. Ten eerste
was dit van oudsher de periode waarin in de
Europese vroege landbouwsamenleving het
werk moest gebeuren. In de winter was het
vroeg donker en lag er veel werk stil, men had
dan meer tijd voor feesten, die de donkere
wintermaanden draaglijk maakten.
Ten tweede zijn de jaarfeesten op de vrijeschool
verbonden met het jaarritme van die school.
In de zomermaanden hebben we vakantie, en
in de eerste weken van het schooljaar is het van
belang eerst een ritme te vestigen voordat dit
onderbroken kan worden door een jaarfeest.

29 september

In sommige landen wordt de naamdag, de
gedenkdag waarop de heilige wiens naam jij
draagt, even groots of zelfs grootser gevierd
dan de verjaardag. In veel gevallen is zo’n
gedenkdag de sterfdag van de heilige.
Niet alleen sterfelijke heiligen, ook de
aartsengelen hebben een plek op de kalender:
29 september is de naamdag van Michael.
Deze datum is vermoedelijk gekozen omdat de
Michaëlsbasiliek in Rome op deze dag (in 813)
is ingewijd.

Het is eind september. De dagen worden
merkbaar korter. Het kan nog heel goed
prachtig nazomerweer zijn, maar de ochtenden
worden frisser en nevelig. We plukken
de vruchten van een rijke oogst, maar we
weten dat de donkerste dagen van het jaar
naderbij komen. Het is in deze tijd dat we het
eerste feest van het schooljaar vieren: het
Michaëlsfeest.

De Bijbel spreekt over zeven aartsengelen,
waarvan er drie met name worden genoemd:
Michaël, Gabriël en Rafaël. De verwijzingen
naar deze engelen zijn sporadisch; Rafaël komt
in de hele Bijbel maar 1 keer voor. Gabriël is
vooral bekend als de boodschapper die Maria
bezocht - ook de moslims eren hem, als degene
die Mohammed de Koran influisterde. De naam
Michaël wordt een aantal keren genoemd,
onder andere als beschermengel van het volk
van Israël, en steeds als hij genoemd wordt, is
het als een soort opper-legeraanvoerder. In het
boek Openbaringen voert hij strijd met Satan in
de gedaante van een draak. In Middeleeuwse
legenden wordt dit verhaal veelvuldig naverteld,
alleen heeft de aartsengel daar de gedaante van
een ridder aangenomen, Sint Joris.

Google eens voor de grap op ‘oogstfeest’, en
je komt erachter dat in vele dorpen buiten de
Randstad een nog altijd springlevende traditie
bestaat om aan het eind van het zomerseizoen
de vruchten van de oogst met elkaar te
delen. Ook het Duitse Oktoberfest moet in
deze traditie worden gezien, en ook andere
culturen en religies kennen een variant op het
oogstfeest. Het welslagen van de oogst was
in de ogen van onze voorvaderen niet alleen
een zaak van hard werken, op tijd investeren
en de juiste innovatieve landbouwtechnieken
toepassen, maar eerst en vooral van de
medewerking van weer en klimaat en andere
externe omstandigheden. Die medewerking
hoopte men af te dwingen door gebed en
dankbaarheid. Het oogstfeest was een manier
om die dankbaarheid jegens hemelse machten
uit te drukken.

Strijd is het verbindende element
tussen de religieuze en
profane betekenis van dit
feest. Het element strijd
is iets waar veel mensen
moeite mee hebben: het
lijkt wel alsof

De kerk hanteerde, en hanteert, een
heiligenkalender, waarbij elke heilige
een eigen gedenkdag heeft.

Tot slot van deze inleiding dient nog vermeld
te worden dat ook binnen de Nederlandse
vrijeschoolwereld er behoorlijke verschillen
zijn in de viering van de jaarfeesten. Ik heb er
expliciet voor gekozen om in deze gids alleen
aandacht te besteden aan de feesten die bij
ons op Vrijeschool De Stroeten gevierd worden.
Sommige feesten die op zusterscholen wel
enige aandacht krijgen, vieren wij niet: omdat
het nu eenmaal geen gewortelde traditie op
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Sint Maarten
bestaan heel veel Michaëlsliedjes, vele in een
mineurtoonsoort. In de kleuterklas bestaat de
traditie dat in de aanloop naar een jaarfeest de
jaarfeestliederen dagelijks in de klas gezongen
worden, direct aan het begin van de dag.
Ouders mogen tijdens dit gedeelte blijven en
meezingen - ook ouders van oudere kinderen
zijn welkom.

het leven een groot gevecht is, dat alles altijd
moeizaam en ingewikkeld moet zijn.
Dit is uiteraard niet de boodschap die we aan
onszelf en de kinderen mee willen geven.
De boodschap van het Michaëlsfeest is dat
we moeten erkennen dat er zoiets bestaat als
duistere krachten: hemelse demonen, zich soms
vertalend in klimatologische ellende, de meer
voorspelbare duisternis van het winterseizoen,
maar ook de duisternis in jezelf, je angstigste
gedachten. Je eigen innerlijke draken en
draakjes. Ontkennen helpt niet, je moet de
moed vinden om deze krachten onder ogen te
zien om ze kunnen overwinnen.

De kinderen van klas 1 t/m 6 worden in
klasoverstijgende groepen van zes of zeven
kinderen verdeeld. Op Michaelsdag gaan deze
groepjes het bos in om spelletjes te doen.
Het bos wordt die ochtend bevolkt door ouders
en begeleiders die in alle vroegte met de
voorbereidingen begonnen zijn.
Alle spelletjes zijn groepsspelletjes, waarbij niet
het resultaat van het individu telt, maar dat van
de groep, en waarbij het beste resultaat bereikt
wordt door goed samen te werken. Het zijn
ook allemaal spelletjes waarbij moed, durf en
doortastendheid nodig zijn. Exemplarisch is het
‘appeltjes stelen van de draak’. Een draak (geen
echte, hoewel sommige in drakenpak gehulde
begeleiders vervaarlijk kunnen grommen)
bewaakt een doos met appels, en de kinderen
kunnen ze alleen stelen als ze lef hebben, maar
ook alleen als ze dat als groep hebben.

Van Rudolf Steiner weten we dat hij ook andere
werkelijkheden dan alleen de stoffelijke
werkelijkheid waarnam. Tegenwoordig zouden
we hem ‘paranormaal begaafd’ noemen.
Hij beschouwde deze werkelijkheden, onder
andere engelenwerelden, als realiteiten die
wetenschappelijk onderzocht konden worden,
iets wat hij ‘geesteswetenschap’ noemde.
De waarneming van de belangrijke plaats
van Michaël in de engelenwereld is zeker
van invloed geweest op Steiners denken, en
daarmee ook op de vrijescholen. Onder andere
de vrijescholen van Leeuwarden, Zwolle en
Bussum dragen de naam Michaëlsschool, en
onze Emmense vrijeschool heette van 1984 tot
2011 ook Vrijeschool Michaël. Overigens zijn er
ook flink wat katholieke basisscholen genoemd
naar Michaël.

Ondertussen worden op school de tafels
gedekt met alle door ouders meegebrachte
heerlijkheden. Iedereen neemt iets mee voor
de gezamenlijke maaltijd; iets uit eigen tuin,
zelfgemaakt, zelfgebakken … of zelfgekocht.
De traditie wil dat er een brood gebakken wordt
in de vorm van een draak.
Als de kinderen terug komen uit het bos,
verzamelen alle kinderen (ook de kleuters),
leerkrachten en ouders voor de maaltijd.
Het drakebrood wordt aangesneden, en
iedereen kan van elkaars meegebrachte
eten proeven. Na de maaltijd wordt deze
feestdag afgesloten.

Op school
We vieren het feest op 29 september of, als die
datum in het weekend valt, op de donderdag
ervoor.
Het Michaëlsfeest is een feest met een relatief
lange aanloop. De voorbereidingen beginnen
weken van tevoren. Voor de kleuters wordt het
element strijd buiten beschouwing gelaten en
is het Michaëlsfeest een echt oogstfeest. In de
weken waarin het feest wordt voorbereid, wordt
verkend wat er allemaal in de natuur te vinden
is - en in dit seizoen is dat heel wat!
Michael is ook een muzikaal feest: er
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11 november

de pompoen de verbinding met de donkere
aarde, aangezien de pompoenplant een
bodembedekker is. Soms wordt in plaats van
een pompoen een knol gebruikt, symbolisch
nog sterker aangezien de knol zelfs ín de
aarde groeit.

Ergens in de 4e eeuw na Christus, op een koude
avond. Een Romeinse cavalerist nadert de
stadspoorten van Caesarodonum, het huidige
Tours in Midden-Frankrijk. Hij is net op tijd, de
poorten gaan bijna sluiten. Naast de stadspoort
zit een bedelaar. De soldaat, Martinus genaamd,
krijgt medelijden en wil de bedelaar zijn mantel
geven. De regels van het leger waren echter
strikt: de soldaat dient, op straffe des doods,
zijn mantel niet te verliezen. Daarop besluit
Martinus zijn mantel doormidden te snijden,
en de helft aan de bedelaar te geven.
Die nacht wordt Martinus in zijn droom bezocht
door de bedelaar, ditmaal in de gedaante
van Christus. Martinus bekeert zich tot het
Christelijk geloof en wordt later bisschop van
Tours.
Vele wonderen zijn aan hem toegeschreven. Hij
sterft in 397 en wordt op 11 november begraven.
Al snel na zijn dood wordt hij heilig verklaard.

Sint Maarten is het eerste van de zogenaamde
‘lichtfeesten’. Een tekst die tijdens de mis op
11 november vaak werd voorgelezen in de kerk,
was: ‘Niemand steekt een lamp aan en zet die
in de kelder of onder de korenmaat, maar op
de standaard, opdat wie binnentreden het licht
zien’ (Lukas 11:33). Het zou kunnen dat
dit de oorsprong is van de lichtjes
die met Sint Maarten worden
rondgedragen, maar zeker
weten doen we het niet.
De ‘lichtfeesten’
zijn de feesten die
gevierd worden in
de donkere tijd
van het jaar:
Sint Maarten,
Advent, Sint
Nicolaas,
Kerstmis,
Driekoningen
en Maria
Lichtmis.
Bij al deze
feesten speelt
het licht een
rol: buiten is
het snel donker
en het licht moet
van binnenin komen.
Dit innerlijke licht,
symbolisch ontstoken met
Sint Maarten, groeit door tot in de
kersttijd, waarna de dagen - het uiterlijke licht weer lengen. Ons innerlijke licht wordt gevoed
door het belangeloos, gul en vrijgevig schenken
en, minstens zo belangrijk, het dankbaar
ontvangen. Waar Sint Maarten zijn halve
mantel schonk, daarmee zijn eigen innerlijk

Het is gebruikelijk dat op 11 november kinderen
de deuren langs gaan met een zelfgemaakte
lampion. Ze bellen aan, zingen een Sint
Maartensliedje en krijgen als beloning wat
snoep. Met name in Noord-Nederland bestaat
dit gebruik al eeuwen; sinds een jaar of tien
wint het feest ook in de rest van het land aan
populariteit.
Tegelijk lijkt de laatste jaren het Sint
Maartensfeest steeds meer concurrentie te
krijgen van Halloween. De naam van dit uit
Amerika overgewaaide verschijnsel komt van
‘All Hallow’s Eve’, de avond voor Allerheiligen.
Op Allerheiligen en Allerzielen, op de eerste
twee dagen van november, werden in vroeger
tijden de doden van het afgelopen jaar,
en de gestorven heiligen in het algemeen
geëerd. Nu lijken de doden echter weer
op aarde te zijn gekomen, in de vorm van
geest- en spookverschijningen, compleet met
de uitgeholde pompoen die ook in de Sint
Maartenstraditie een rol speelt, zij het een
heel andere. Bij Sint Maarten symboliseert
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Advent,
Vierde zondag voor kerst
licht ontstak en zo uiteindelijk een lichtend
voorbeeld voor anderen kon zijn, schenken wij
iets lekkers aan de kinderen en volgen daarmee
symbolisch zijn voorbeeld.
Sint Maarten is ook de eerste van de
zogenaamde ‘mantelheiligen’; de andere zijn
Sint Nicolaas, de Drie Koningen en Maria.
Hij vormt de schakel tussen hen en Michaël,
met wie hij het zwaard deelt. Maar waar het
zwaard van Michael bedoeld was om de strijd
aan te gaan, heeft het zwaard van Sint Maarten
een heel andere betekenis: het is het middel
om het offer klaar te maken.
Op school
Omdat de meeste kinderen op 11 november Sint
Maarten-lopen in hun eigen wijk of dorp, vieren
wij het feest op school doorgaans kort voor de
feestdag zelf.
Er zijn vele prachtige, klassieke Sint
Maartenliedjes, die in de kleuterklas enkele
weken tevoren dagelijks worden gezongen
bij de dagopening - ook hier zijn de ouders
welkom. Kinderen die deze liedjes vervolgens
op 11 november ook gebruiken, krijgen
vaak enthousiaste en ontroerde reacties van
buurtgenoten!

Er zijn op het feest verschillende rollen voor
de jongste kinderen (tot en met klas 4), de
ontvangers, en de oudste kinderen (klas 5 en
6), de gevers.
Soms wordt de scène van Sint Maarten en de
bedelaar nagespeeld. Daarna lopen de jongste
kinderen, verdeeld in groepen, een wijde
ronde om de school heen. Daarbij ontmoeten
ze op een aantal plaatsen een ‘tableau vivant’:
kinderen van de hoogste klassen die zich
verkleed hebben in Middeleeuwse stijl. Van hen
krijgen ze, na het zingen van een of meerdere
liedjes, een versnapering.
Nadat alle kinderen de ronde hebben gelopen,
is er pompoensoep (van het vruchtvlees van
de uitgeholde pompoenen) met brood, warme
chocomelk, en als het weer het toelaat, worden
er soms Sint Maartensvuren ontstoken.

De kinderen maken op school een eigen
lampion. Dit doen we van een uitgeholde
pompoen, of knol, die aan de buitenkant
mooi wordt versierd met inkervingen,
waardoor het licht van het waxinelichtje
kan schijnen. De lampion die de
kinderen zo krijgen, is duurzaam en
stabiel; wel gaat hij na enkele dagen
verschrompelen. Maar volgend jaar
maken we weer een nieuwe.
Het feest wordt gevierd
aan het begin van
de avond, en is
daarmee een van
de jaarfeesten
waarvan de
viering zich
buiten schooltijd
voltrekt.

Elk jaarfeest heeft een voorbereidingsperiode
voorafgaand aan het feest zelf. Je voorbereiden
op een feest doe je in praktische zin, in mentale
zin en op zielsgebied. Je regelt dingen om de
boel voor elkaar te krijgen, maar je doet ook
dingen om ‘in de stemming te komen’.
Voor elk feest is een voorbereidingstijd van
een of meerdere weken essentieel. Ook als de
praktische zaken snel geregeld kunnen worden,
heb je als mens tijd nodig om in de juiste
sfeer, de juiste grondhouding voor het feest te
geraken.

naar uit te kijken, en tegelijk wordt de lange
periode tot het kerstfeest voor jonge kinderen
overzichtelijk gemaakt.
Het Kerstfeest is te zien als ‘een feest van
drievoudige geboorte: die van Jezus van
Nazareth uit Maria, die van het zonnekind uit
moeder aarde en die van ons Zelf uit ons eigen
menselijk wezen’. De eerste geboorte, die van
Jezus, is degene waar we bij kerstmis het eerst
aan denken. De geboorte van het zonnekind uit
moeder aarde verwijst naar de oude Germaanse
feesten die aan het kerstfeest vooraf gingen.
De geboorte van het Zelf voegt deze twee
elementen samen.
De adventstijd is aldus te zien als een
drievoudige zwangerschap...

De voorbereidingstijd voor kerst heeft een
eigen naam gekregen: Advent. Deze periode
begint op de vierde zondag voor kerstmis, eind
november of begin december. In de Christelijke
kerk geldt deze zondag als het begin van het
liturgisch jaar.
Advent betekent letterlijk ‘verwachting’. Juist
in deze donkerste tijd van het jaar, waarin er
buiten in de natuur weinig afleiding is, is het
goed om naar binnen te keren en je bezig te
houden met wat er komen gaat.
Er wordt een adventskrans gemaakt: meestal
een grote rieten cirkel, versierd met dennenen hulsttakken, waarop vier kaarsen worden
geplaatst. Op deze zondag wordt de eerste
van de vier kaarsen in de adventskrans
aangestoken.

Op school
Zondag gaan we natuurlijk niet naar
school, dus zijn de adventsvieringen op
maandagochtend. Het zijn er doorgaans
drie, omdat de vierde adventszondag
meestal al in de kerstvakantie valt.
Bij de 1e adventsviering is in de Grote Zaal met
wit, fijn zand een spiraal gemaakt, en
in het midden staat een kaars.
De viering is aan het begin
van de dag. Een kind
loopt met een kaars
de spiraal door
en steekt de
adventskaars
in het
midden
van de
zaal
aan.

Vanaf de tweede zondag mag ook de tweede
kaars branden, enzovoort, totdat op de laatste
zondag voor kerstmis alle kaarsen branden.
Kijkend in het kaarslicht zie je het zo steeds een
beetje lichter worden.
Een ander gebruik, vooral in Noordelijke landen,
is de adventskalender. Dit is een kalender met
vierentwintig luikjes, voor elke decemberdag tot
aan kerst één. Elke dag mogen de kinderen een
luikje openen.
Erachter staat een plaatje dat onderdeel
is van een kerstverhaal waarvan elke
dag een klein stukje verteld wordt.
Soms zit er achter elk luikje iets
lekkers. Iedere dag is er een
verwachtingsvol momentje om
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Sint Nicolaas
Op de andere adventsmaandagen is er ook een
kleine viering in de grote zaal met alle kinderen
van de hele school, maar deze vieringen zijn
kleiner, zonder spiraal.
In elke klas staat een adventskrans, waarbij we
de eerste week de eerste kaars aandoen, de
tweede week de tweede, en de derde week de
derde. Als er geen vierde advent op school is,
steken we de vierde kaars met de kerstviering
op school aan.

doorgaans al na de herfstvakantie met het
instuderen van een aantal adventsliederen.
Deze worden dan tijdens het binnenkomen
van de kinderen op de adventsmaandagen ten
gehore gebracht, en klinken ook nog door
tijdens het binnenkomen van de kinderen in
de grote zaal voor de weekopening en het
aansteken van de kaars.
Het startsein van de adventstijd werd in het
verleden vaak gegeven met het organiseren
van een adventsmarkt. Kinderen en ouders
komen op school, er zijn kraampjes met nuttige
en leuke dingen te koop, doe-activiteiten
voor jong en oud, veel muziek en lekker eten.
De laatste jaren wordt deze markt nog altijd
georganiseerd, maar niet meer altijd op of rond
de eerste adventszondag.

Verder bestaat het adventsbewustzijn eruit dat de
kinderen elke dag, dus niet alleen de maandag, in
stilte de school binnengaan. Het is nog een beetje
schemerig buiten en we laten het licht uit. Deze
uiterlijke verstilling bewerkstelligt, zo menen we,
een innerlijke verstilling.
Daarnaast wordt er elke adventstijd een
ouderkoor geformeerd. Dit koor begint

5 december

verhuisde al spoedig naar de hoofdstad van
dit rijk, Madrid, vanwaar hij jaarlijks de tocht
naar ons land onderneemt.

De historische Nicolaas werd rond het jaar 270
geboren. Over zijn leven en werk als bisschop
van Myra, gelegen in het zuiden van Turkije, is
veel gezegd en geschreven en slechts weinig
met zekerheid bekend. Hij is, niet alleen in
Nederland, één van de populairste heiligen
en er zijn vele wonderen en goede daden aan
hem toegeschreven. Zo schijnt hij bij jonge,
huwbare, arme meisjes zakjes met geld naar
binnen hebben gegooid opdat zij geld voor een
bruidsschat zouden hebben. In de katholieke
heiligenkalender is zijn naamdag 6 december;
het feit dat wij Sinterklaasavond op 5 december
vieren, heeft te maken met het feit dat
katholieke feestdagen officieel beginnen op de
vespers van de avond tevoren - vergelijk ook
Kerstavond.

Hoewel altijd populair, is het feest in Nederland
nooit helemaal onomstreden geweest.
Zo probeerde de Amsterdamse vroedschap in
de 17e eeuw meermalen tevergeefs de jaarlijkse
Sinterklaasmarkt te verbieden, en verbood de
stad Tiel in 1618 het zetten van de schoen.
Naar verluidt is dit verbod inmiddels
opgeheven…
Het Sinterklaasfeest is rijk aan beelden en
symbolen. Deze hebben allen een diepere
achtergrond en een betekenis. Het feest
zelf staat, nog meer dan Sint Maarten, voor
gulheid en onbaatzuchtig geven. De figuur
Sint Nicolaas staat ook voor een plechtige,
geestelijke autoriteit die verheven is boven de
wereldlijke autoriteit. Ieder die Sint Nicolaas wel
eens heeft mogen onthalen, weet dat hoe het
protocol en de regels ook mogen zijn, je hem
nooit tegenspreekt of iets onthoudt. Hij draagt
de waardigheidssymbolen van een bisschop:
tabberd, mijter en staf. Hij heeft het
Grote Rode Boek bij zich,
symbool voor de autoriteit
van het geschreven
woord.

Nicolaas is niet alleen de beschermheer van de
kinderen, maar ook van zeelieden, studenten,
slagers, dieven, bankiers, boogschutters en
geliefden, om een kleine selectie te noemen.
In de vroege middeleeuwen werden zijn
relieken geroofd door Italiaanse zeelieden en
overgebracht naar Bari, in Zuid-Italië. Hier staat
nog altijd de imposante en bezienswaardige
Sint Nicolaasbasiliek. Toen het Sinterklaasfeest
in de 16e eeuw ook in Nederland in zwang
raakte, was deze stad onderdeel van het
Spaanse wereldrijk. De Goedheiligman
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Kerstspel
Heel bewust houden we de viering van juist dit
feest ingetogen. Sinterklaas is bij uitstek het
feest van het uitgestelde verlangen.
Vol verwachting klopt ons hart… Deze
verwachting, dit beeld, is al sterk genoeg van
zichzelf, daar hoeven wij als school niet nog een
schepje bovenop te doen.

Sinterklaas is ook het feest van reflectie. De
volwassenen verrassen elkaar met gedichten
waarin we met milde spot met onze eigen
zwakheden worden geconfronteerd. Via deze
weg spoort Nicolaas ons aan het duister in
onszelf onder ogen te zien teneinde een beter
mens te worden.
De figuur Zwarte Piet doet in de 19e eeuw zijn
intrede. Zijn oorsprong is in nevelen gehuld;
zijn zwarte kleur kan duiden op de zojuist
genoemde donkere kant in onszelf. In Polen
en delen van Tsjechië wordt ook Sint Nicolaas
gevierd, maar daar heeft hij een engeltje en een
(zwart) duiveltje op de schouder. In onze tijd
is Piet van een boeman veranderd in een soort
clown, de enige persoon die de Goedheiligman
tegen mag spreken. Hij is aldus te vergelijken
met de hofnar uit vroeger tijden, die de enige
was die de koning mocht tegenspreken, en
aldus niet alleen vrolijkheid bracht, maar ook
eerlijke adviezen kon geven die de koning
anders niet kreeg.
En dan het paard. Sint Nicolaas rijdt er al sinds
de 19e eeuw op, hoewel de naam Amerigo vrij
recent is gemunt door het Sinterklaasjournaal.
De oorsprong van het paard is heidens, en sluit
aan bij een oud-Germaans feest waarbij Wodan
op zijn zesbenige paard Sleipnir langs de hemel
reed, weer en wind trotserend.

Ieder jaar ontmoeten de kleuters de
Goedheiligman ’toevallig’ tijdens een wandeling
bij de vijver nabij de school. Deze ontmoeting
is kort: om een krachtig beeld neer te zetten, is
niet veel tijd nodig. Voor de kleuters is dit ook
het enige directe contact met Sint en Piet; er
wordt een zak met cadeautjes meegegeven aan
juf, op school worden de pakjes uitgepakt.
Voor de andere klassen is er een korte
viering in de Grote Zaal. Aansluitend gaat de
Goedheiligman met zijn Pieten de klassen
langs. De lagere klassen krijgen een cadeau en
de hogere klassen hebben lootjes getrokken,
surprises en gedichten gemaakt.

Ook 19e eeuws van oorsprong zijn de vele
liedjes die ieder kind wel kent. Vele hebben
een moraliserende inslag die het feest
inmiddels verloren is; de cadeaus
hoeven niet meer verdiend te
worden met goed gedrag, de
boodschap is juist dat ieder
kind, rijk of arm, een kleine
verrassing verdient, indachtig
de oorspronkelijke boodschap
van de heilige Nicolaas.

De historicus Karl Julius Schröer ontdekte in de
19e eeuw dat in een Duitse boerenkolonie in
Oberufer nabij Pressburg (het huidige Bratislava
in Slowakije) nog jaarlijks een middeleeuwse
variant van drie toneelspelen gespeeld
werden: een Kerstspel, een Paradijsspel en
een Driekoningenspel. Deze geïsoleerde
gemeenschap was eeuwenlang afgesloten
geweest van de hoofdstroom van het Duitse
cultuurgebied, en de taal en de gebruiken
waren nog vol van middeleeuwse elementen.
Schröer heeft deze spelen, die eeuwenlang
mondeling waren overgedragen, opgetekend
in het plaatselijk dialect (laatmiddeleeuws
Zuid-Duits) en zodoende voor het nageslacht
bewaard.

team opgevoerd. De leraren reserveren een
deel van hun kostbare tijd voor het gezamenlijk
repeteren aan de Oberufer Spelen. De energie
van de repetities is, voor wie er gevoelig voor
is, de volgende dag nog voelbaar in de school.
Hiermee zijn niet alleen de opvoeringen,
maar ook de repetities bedoeld als geschenk
van de leraren aan de kinderen, aan de
schoolgemeenschap. Hiermee kunnen zij
een deel van de belofte van de herders en de
koningen vervullen.
Op kleinere scholen wordt vaak alleen het
kerstspel gespeeld, en als het Driekoningenspel
wordt gespeeld, is dat doorgaans niet voor alle
klassen; er komt een duivel in voor die Herodes
verleidt, en deze scene vindt men niet altijd
geschikt voor kleine kinderen.

De negentiende eeuw was de eeuw van de
Romantiek, en waar men in renaissance en
klassieke periode graag teruggreep op de
klassieke oudheid als inspiratiebron, kwamen
in de Romantische periode de Middeleeuwen
ineens weer in beeld. Er was echter veel kennis
en informatie verloren gegaan over hoe men in
de Middeleeuwen leefde en dacht. Juist daarom
was deze vondst zo uniek.
Rudolf Steiner introduceerde de door zijn
leermeester Schröer ontdekte Spelen op de
vrijeschool. Hij zag in het opvoeren van deze
spelen een middel om de mensen van de
moderne tijd in verbinding met het eigen hart te
laten zijn. Omdat deze stukken niet vanuit een
bedacht concept maar vanuit de overlevering
tot ons gekomen zijn, bevatten ze een heleboel
zuivere en ongekunstelde elementen.

In Nederland wordt bij de Oberufer Spelen
veelal de vertaling van Sanne Bruinier gebruikt,
één van de vrijeschoolpioniers van Nederland.
Zij gebruikte in de vertaling een mengsel van
oud Nederlands, dialectwoorden (Brabants),
Germanismen en verzonnen woorden.
Er worden ook andere vertalingen gebruikt,
maar de vertaling van ‘tante Sanne’ is nog altijd
de meest gangbare. Voor mensen die nieuw
zijn op een vrijeschool, wekt dit archaïsche
taalgebruik nogal wat bevreemding, en het
zorgt ervoor dat niet alles door de kinderen
wordt verstaan. Het verhaal wordt echter
zeer beeldend neergezet en mag bovendien
gevoeglijk bekend worden verondersteld.
De sfeer van de taal draagt ook bij aan het
krachtige beeld dat wordt neergezet.
Op onze school
Wij spelen sinds jaar en dag alleen het
kerstspel. Omdat we een kleine school zijn
met een klein team dat niet de hele bezetting
voor haar rekening kan nemen, wordt de cast
doorgaans aangevuld met ouders.

Het Paradijsspel gaat over Adam en Eva, de
appel, de slang en het vertrek uit de Hof van
Eden. Het Driekoningenspel handelt over het
bezoek van de drie Koningen aan de kribbe, en
aan koning Herodes. Het Kerstspel verhaalt van
de tocht naar Bethlehem van Jozef en Maria, de
geboorte van het Kerstkind en het bezoek van
de herders.

Op school
We vieren Sinterklaas op school
op de dag zelf, of als 5 december
in het weekend valt, op de laatste
schooldag ervóór.

Er zijn elf rollen: Maria, Jozef, Engel, 3 waarden,
4 herders en een sterrenzanger, die een soort
openingswoord mag voeren. Maria, Jozef
en drie herders zijn grote rollen. Behalve

Nog altijd worden in de kersttijd op veel
vrijescholen deze spelen ieder jaar door het
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Kerstmis
En zo zijn voor iedere kleuter op een vrijeschool
Maria en Jozef herkenbaar aan de kleur van de
mantels en is er geen twijfel mogelijk dat als
je zo’n mantel aan hebt, je dan Maria of Jozef
bent.

gesproken wordt er ook gezongen: een aantal
liederen in samenzang en Maria, Jozef, de drie
herders en de engel hebben ook gezongen
solo’s. De muziek wordt begeleid door een
pianist.
Het stuk valt grofweg in twee delen uiteen:
er is een plechtig eerste deel waarin Jozef en
Maria de reis ondernemen naar Bethlehem,
beurtelings hoopvol en uitgeput op zoek gaan
naar een slaapplaats, en die uiteindelijk vinden
in de stal, alwaar het Goddelijk Kind geboren
wordt.
In het tweede deel verschijnen de herders ten
tonele: boertig en rauw volk, maar met het hart
op de juiste plaats. Zij worden bezocht door de
engel Gabriël, gaan op zoek naar de stal, vinden
hem en loven het kind.

Het ‘volwassen’ Oberufer kerstspel wordt
doorgaans op de laatste donderdagavond voor
de kerstvakantie opgevoerd. Soms wordt het
meerdere malen opgevoerd en soms wordt er
op een andere locatie een try-out gegeven. Het
spel duurt ongeveer een uur en een kwartier
en wordt zonder pauze gespeeld. Na afloop is
er koffie, thee, sap, koek en glühwein voor de
bezoekers.

De rollen zijn archetypen die in de
decembermaand ook in de klassen worden
gebruikt en die op alle vrijescholen hetzelfde
zijn. Zo is Maria’s mantel rood met blauw kleuren die symbool staan voor het afweren van
het kwaad - en is Jozefs mantel bruin, symbool
voor eenvoud en armoede.

- wellicht is de term Jul of Joel die in sommige
landen voor kerst wordt gebruikt, afkomstig van
het oudnoorse woord hjól, dat wiel betekent. De
Germanen maakten van het Midwinterfeest een
groot eet- en drinkfestijn. Er zijn aanwijzingen
dat ook het gebruik van de kerstboom uit de
Germaanse traditie afkomstig is.

25 december
Wereldwijd is Kerstmis het grootste en
belangrijkste feest in het jaar geworden.
Dit is niet altijd zo geweest: eeuwenlang is
Pasen een veel groter en belangrijker feest
geweest. Sterfdata werden van groter belang
geacht dan geboortedata; er werd niet eens
geregistreerd wanneer iemand geboren werd,
pas bij de doop werd het leven geacht officieel
aan te vangen; men meende ook dat een kind
dat voor de doop stierf, niet rechtstreeks in de
hemel kwam.
Kerstmis als geboortefeest van Jezus werd in de
vierde eeuw geïntroduceerd. De authenticiteit
van 25 december als geboortedatum van
Jezus wordt door wetenschappers in twijfel
getrokken. In de Bijbel staat slechts vermeld dat
het tegen het einde van het jaar liep toen Maria
en Jozef in Bethlehem arriveerden, maar of dit
het Romeinse of het Joodse jaar was, is niet
zeker, en alle kalenderwijzigingen sindsdien
maken het vrijwel onmogelijk om zelfs maar bij
benadering een correcte datum te bepalen.

Geen feest als Kerstmis kent zoveel tradities
en gebruiken, sommige ouder dan andere,
sommige meer uitgebuit door de commercie
dan andere. We versturen kerstkaarten
(of kerstmails of kerst-apps), krijgen een
kerstpakket, we zitten aan bij een uitgebreid
kerstdiner, versieren ons huis met kerstlichtjes,
de radio draait louter kerstmuziek, op TV
kijken we naar een kerstfilm en naar de
kersttoespraak van de koning. Er is zelfs
een kans dat we op 24 december naar de
Kerstnachtdienst gaan, want ook dit feest
begint liturgisch gezien op de vespers van de
avond tevoren.

Het geboorteverhaal is eigenlijk heel
eenvoudig. Twee arme mensen, een man en
een hoogzwangere vrouw, trekken erop uit,
vinden met de grootst mogelijke moeite een
slaapplaats en er wordt een kind geboren.
Tegelijk is juist dit eenvoudige beeld zo
ongelofelijk krachtig en aansprekend.
Het is een beeld van levenskracht:
hoe duister ook de tijd en de
omstandigheden, de kracht van
ontkiemend leven is altijd en overal
aanwezig en je kunt de kracht zien
en voelen als je maar stil genoeg
bent. Elk detail van het verhaal
draagt bij aan dit beeld.
De Germanen vierden rond deze
tijd het Midwinterfeest. De kortste
dag van het jaar is achter de rug
en de dagen gaan weer lengen. Het
wiel van het jaar is op het laagste punt
beland en zal vanaf nu weer gaan stijgen
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Driekoningen
Ook in de lagere klassen van de lagere
school wordt een kerstspel gespeeld, maar
hier is al wel sprake van een van tevoren
bepaalde rolverdeling, en er worden ook al
toneeltechnieken toegepast.

Wellicht komt ook de Kerstman nog langs met
cadeaus - eigenlijk heeft hij weinig met Kerst
van doen, maar is een rechtstreekse nazaat van
Sint Nicolaas, door Hollandse emigranten naar
de Verenigde Staten geïmporteerd.
Maar Kerstmis is ook het feest van vrede op
aarde. Hoewel er doorgaans geen schot minder
wordt gelost op beide kerstdagen, heerst alom
toch het gevoel, of eerder de hoop, dat juist dit
de dagen zijn waarop we vanuit de vrede in ons
eigen hart toch een heel klein stapje richting
de wereldvrede kunnen zetten. We besteden
aandacht aan vrienden en (vooral) familie en
zorgen ervoor dat eenzame mensen met kerst
ergens kunnen aanschuiven. We werken niet,
heel misschien kijken we niet op onze mobiel,
onze mail of op facebook, en daarmee creëren
we de stilte in onszelf die nodig is om het
wonder te kunnen aanschouwen. Het wonder
van het kind dat geboren wordt in een stal.
Het wonder dat overal om ons heen plaatsvindt,
als we er maar oog voor hebben.

Verder vieren we kerst op school niet groots en
meeslepend, wij zien het vooral als een feest
waarbij de aandacht naar binnen gaat, we de
stilte in onszelf zoeken. Er is een kerstmaaltijd
op school, en er is een kerstviering van
ongeveer een uur waarin een kerstverhaal
wordt verteld, en er een korte presentatie
door de kinderen plaatsvindt. Het hoogtepunt
heeft eigenlijk al eerder plaatsgevonden: de
opvoering van het eerder genoemde Kerstspel.

Op school
In de kleuterklas wordt het verhaal van Jozef
en Maria talloze malen nagespeeld. Een aantal
beelden die niet Bijbels of historisch zijn,
wordt naadloos in het verhaal ingepast: de os
en de ezel, de drie herbergiers uit Bethlehem,
de winterse kou die de herders moeten
trotseren, de schaapjes die achter de herders
aan dartelen, ze horen er allemaal bij. Enkele
van deze beelden komen rechtstreeks uit het
Kerstspel dat de volwassenen tegelijkertijd
aan het voorbereiden zijn. Zo is het mooi dat
kinderen en volwassenen in dezelfde stroom
aan het werk zijn, de volwassenen werkelijk
kunnen voorleven en de kinderen moeiteloos
kunnen meebeleven.
Op hun laatste schooldag spelen de kleuters
het kerstverhaal nog eens voor hun ouders.
De rollen, die gedurende de adventsweken
dagelijks wisselden, worden ter plekke bepaald
en de leerkracht neemt de kinderen mee in het
spel. Zeker bij de jongste kinderen is er nog
geen sprake van zelfstandig, niet op de juf of
meester gericht toneelspel.

6 januari

geschenken: goud zou staan voor Jezus’ aardse
koningschap, wierook voor zijn Goddelijke
koningschap en mirre (een geurige balsem,
destijds onder andere gebruikt als lijkenbalsem)
voor zijn status als de Gezalfde.

In de kerkelijke liturgie duurde de kersttijd
altijd twaalf dagen, tot aan 6 januari, het
moment waarop de Wijzen uit het Oosten
verondersteld werden bij de stal in Bethlehem
te zijn aangekomen. De aanwijzingen in de
Bijbel wie deze wijzen nu eigenlijk waren, zijn
uiterst summier. Er staat niet bij waar ze precies
vandaan kwamen, er staat zelfs niet bij dat het
er drie waren, hoewel de drie geschenken die
ze kwamen brengen (goud, wierook en mirre)
daar wel op duiden. Later, in de Middeleeuwen,
werden het er definitief drie, werden ze tot
koning gekroond, en kregen ze hun namen:
Caspar, Melchior en Balthasar. Deze drie kregen
ook leeftijden toebedeeld, respectievelijk 20,
40 en 60 jaar, en Caspar werd als koning der
Moren gedacht zwart te zijn. Ook de rode,
blauwe en groene kleuren van de mantels, zoals
je ze op alle vrijescholen zult zien, zijn in de
middeleeuwen opgetekend.

We kunnen ook een verband leggen met de
andere feesten van de Mantelheiligen, Sint
Maarten en Sint Nicolaas. Ook hier wordt de
duisternis verlicht door een schenking. En ook
hier is het proces van het geven en ontvangen
belangrijker dan het praktisch nut van de
geschenken zelf. Door op te gaan in het spel
van het schenken, schenk je eigenlijk ook al.
Het goud kan dan staan voor het geschenk
van het heldere verstand, de wierook voor het
geschenk van het openen van de zintuigen, en
de mirre voor het actief met de handen bezig
zijn. Hoofd, hart en handen dus.

Wel bijbels zijn de geschenken: goud, wierook
en mirre.
Drie kostbare producten, zij
het niet erg praktisch als
kraamcadeau… Veel is
gezegd en geschreven
over de mogelijke
symboliek
achter deze

20

21

21

Maria Lichtmis
is Driekoningen een cadeautjesfeest, inclusief
een soort driekoningenintocht. We herkennen
hierin allemaal elementen die ook in de andere
winterfeesten terugkomen.

In de Bijbel staat verder nog vermeld dat de
wijzen eerst langs waren geweest bij de valse
koning Herodes, die in Jezus een bedreiging
voor zijn macht zag. Herodes vroeg hen na
afloop bij hem terug te keren en verslag te
doen waar het kind te vinden was; de wijzen
deden dit wijselijk niet, maar vertrokken na het
bezoek aan de stal direct naar hun eigen land.
Jozef werd in een droom gewaarschuwd naar
Egypte te vluchten, opdat Herodes het kind niet
kon doden, en aldus geschiedde.

Op school
De feestdatum valt vaak in de kerstvakantie, of
anders vlak daarna. We zien deze datum dan
ook niet als einddatum, maar als startdatum
voor de driekoningentijd, die ongeveer 3
weken duurt. Met name in de kleuterklas
is Driekoningen een feest dat enorm leeft.
De Jozef- en Mariakledij waar zo druk mee
gespeeld is in december, kan nog benut
worden, en daar komen een groene, een rode
en een blauwe koningsmantel bij. De kleuters
sjouwen af en aan met de geschenken richting
Jozef en Maria, en dagelijks wisselen de rollen.

In Nederland wordt Driekoningen nauwelijks
meer gevierd, maar in de ons omringende
landen bestaan nog zeer levendige
driekoningentradities. Uit België en Frankrijk
stamt het gebruik om een Driekoningenbrood
te bakken, met daarin verstopt een munt,
amandel of rauwe boon. Wie deze vindt, is
koning(in) voor die dag, ofwel het ‘heilig
boontje’.
Deze boon is overigens een overblijfsel van de
twaalf dagen durende Germaanse vastentijd
rond midwinter, waarin geen bonen (‘s winters
het hoofdvoedsel) werden gegeten.
Ook wordt er in diverse Europese landen nog
wel door kinderen, in drietallen waarvan 1 met
een zwart geschminkt gezicht, met lampionnen
en liederen langs de deuren gegaan in jacht
op snoep, in enkele Zuid-Europese landen is
Driekoningen een vrije dag
en in Spanje

Ooit werd in de Camphill Gemeenschap,
een antroposofische instelling voor
zwakzinnigenzorg, een alternatief ontwikkeld
voor het Oberufer Driekoningenspel: een
zangspel zonder gesproken tekst, met twee
driestemmige liederen, waarbij een stoet
met de drie koningen en zes dienaren, geleid
door een engel met een ster, aankomen bij de
kribbe, de geschenken aanbieden en al zingend
weer weg gaan. Dit spel wordt ook jaarlijks
op onze school uitgevoerd aan het eind van
de driekoningentijd. Sinds een aantal jaren
doen ook de leerlingen uit klas 6 hieraan mee,
aangevuld met ouders en teamleden. Het spel
duurt ongeveer een kwartier en is met name
voor de kleuters zeer herkenbaar, omdat ook
de volwassen koningen een rode, blauwe en
groene mantel dragen.

2 februari

hebben we de beschutting van de geestelijke
mantel niet meer nodig en kunnen we op eigen
kracht de lentefeesten tegemoet zien.

Volgens de Joodse traditie werd een pasgeboren
kind na 40 dagen ‘aangeboden aan God’ in
de tempel. De moeder diende hierbij een
zuiveringsoffer te brengen. Aldus togen Maria
en Jozef veertig dagen na de geboorte naar de
tempel. Daar was een oude man, Simeon, die de
profetie had gekregen dat hij niet zou sterven
alvorens hij de Messias had gezien. Simeon
herkende het kind direct, nam het in zijn armen
en sprak: ‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede
gaan [...]’.

Op school
Maria Lichtmis wordt niet op alle vrijescholen
gevierd. De viering van Maria Lichtmis op onze
school is bescheiden en we vieren het onder
schooltijd, zonder ouders. Traditie is dat alle
kaarsstompjes die nog aanwezig zijn, worden
verzameld en bij elkaar gelegd.
Soms worden de kaarsen gesmolten en het
kaarsvet in walnotendoppen gedaan.
Aldus kun je met een klein lontje een eigen
kaarsje maken. Deze kaarsjes worden naar
buiten gedragen en op het plein aangestoken.
Ondertussen worden alle liedjes van de
winterfeesten, vanaf Sint Maarten, nog een
laatste keer gezongen, aangevuld met enkele
Maria Lichtmisliedjes.

Wie nauwkeurig veertig dagen terug telt
vanaf 2 februari, komt niet op 25 maar op
24 december. Dit klopt: vroeger liet men,
kerkelijk gezien, een feestdag beginnen op
de vespers van de avond tevoren. Dit is de
achtergrond van het belang van kerstavond als
onderdeel van het kerstfeest, maar bijvoorbeeld
ook van de viering van Sinterklaasavond op de
avond voor de naamdag van Sint Nicolaas, op
6 december.
Met Maria Lichtmis is de cirkel van
lichtfeesten rond. Het kan nog koud
en guur zijn, maar soms zie je
al een sneeuwklokje, en het
begint elke dag merkbaar
een beetje langer licht te
worden.
Het terugkerende licht
wordt in de katholieke
viering gesymboliseerd
door processies met
kaarsen, voorafgaand
aan de mis. Het
‘licht dat voor alle
volkeren straalt’ is dan
natuurlijk Jezus die de
tempel van Jeruzalem
betreedt.
Het feest is ook
het laatste van de
Mantelheiligen. Vanaf nu
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Palmpasen,
Eén week voor Pasen
vruchtbaarheidssymbolen
en de gedroogde vruchten
staan symbool voor de
laatste vruchten van het oude
jaar; het enige voedsel dat na een
lange winter nog over was van de voorraden.
De optocht is letterlijk een eerste ‘naar buiten
treden’. Laten zien wie je eigenlijk bent, jezelf
neerzetten in de wereld.

Uiteindelijk heeft Jezus slechts één week in
Jeruzalem gewerkt en gepredikt. Volgens de
evangeliën wilde hij per se niet als aardse
koning in de hoofdstad der Joden onthaald
worden, en reed de stad binnen op een ezel,
symbool van nederigheid. Desondanks werd
hij door een enthousiaste menigte onthaald
en toegezongen - de eerste Palmpasenoptocht
uit de geschiedenis. Mensen spreidden
hun mantels uit over de weg en legden er
palmtakken, vandaar de naam van het feest.
In het Christendom wordt Palmzondag gevierd
als begin van de Goede Week. Op veel plaatsen
wordt er een palmpasenoptocht gelopen,
met name door kinderen, vol met symbolen
die wijzen op de naderende kruisiging van
Jezus. De traditionele palmpasenstok is dan
ook een kruis. Het haantje verwijst naar de
verloochening van Petrus. Petrus sprak dat hij
Jezus nooit zou verraden. Jezus voorspelde
dat Petrus hem driemaal verloochend zou
hebben eer de haan zou kraaien. Toen Jezus
werd opgepakt, ging Petrus er achteraan, werd
ontdekt en ontkende tot driemaal toe dat hij
iets met Jezus te maken had. En toen kraaide er
een haan, en wist Petrus dat de voorspelling uit
was gekomen.
Het brood waar de haan van is gemaakt,
verwijst naar het brood bij het Laatste
Avondmaal, en de vruchtjes aan de stok kunnen
verwijzen naar de dertig zilverlingen waarvoor
Judas Jezus had verraden.

Op school
Bij ons is Palmpasen echt een feest voor de
jongste klassen, in de hoogste klassen wordt er
geen aandacht aan besteed.
De kinderen maken van tevoren in de klas
een palmpasenstok. Niet met een kruis, maar
gewoon met een lange, rechte stok, in een punt
geslepen en met een inkeping aan het eind,
zodat je aan touwtjes een papieren ring om de
stok kunt heen hangen. De stok wordt versierd
met meegenomen gedroogde vruchten, die in
de klas aan elkaar worden geregen.
Ook worden op school de broodhaantjes
gebakken.
Verder horen bij Palmpasen veel liedjes, meer
dan bij Pasen zelf. De liedjes worden, zoals bij
de meeste jaarfeesten, het intensiefst gezongen
in de kleuterklas, waar ze enkele weken van
tevoren al dagelijks bij de dagopening worden
gezongen.
Het hoogtepunt van het feest is de optocht.
Kinderen, leerkrachten en ouders lopen een
ronde in de omgeving van de school, waarbij de
Palmpasenliedjes regelmatig weerklinken. Het
is natuurlijk de bedoeling dat het broodhaantje
en de vruchtjes pas na de optocht worden
opgesmikkeld...

Tegelijk kennen al deze symbolen ook een
profane betekenis: de haan en het brood als
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Pasen
Pasen is het feest van de ontluikende lente.
De meeste bomen staan nog niet in knop, maar
veel struiken al wel, er bloeien krokussen en
narcissen, het blijft elke dag merkbaar langer
licht. In vroeger tijden was dit ook de tijd dat de
wintervoorraden op begonnen te raken en het
eerste verse voedsel gegeten kon worden.

Pasen is ook het feest van de vruchtbaarheid.
De Oudgermaanse vruchtbaarheidsgodin Eastra
(van haar naam stamt Easter, het Engelse woord
voor Pasen) nam vaak de gedaante van een
haas aan. Maar het gebruik dat deze haas ook
eieren rondbrengt, is pas in de 19e eeuw vanuit
Duitsland ons land binnen gekomen.

Groente of fruit was er natuurlijk nog niet,
behalve wat verse kruiden, en omdat de
dieren in de lente op hun magerst zijn, was
het ook niet de tijd van vers vlees. Wel waren
er eieren. En dus trok de mens erop uit om de
eerste eieren van het nieuwe seizoen te gaan
zoeken. Een gebruik dat wij nog altijd in ere
houden, maar dan symbolisch, door verstopte
paaseieren te gaan zoeken. Een gebruik ook dat
in Friesland, omstreden en wel, nog altijd stand
houdt in de vorm van het rapen van het eerste
kievitsei.

Met Pasen gedenken wij ook de dood en
wederopstanding van Jezus. Volgens de
evangeliën was Jezus in zijn laatste week (de
‘Goede Week’) met zijn twaalf discipelen in
Jeruzalem om het (Joodse) Paasfeest te vieren.
Hij werd opgepakt door de Romeinen en tot
de dood aan het kruis veroordeeld. Het verhaal
van zijn laatste dagen op aarde is een van de
bekendste uit de Bijbel en spreekt bijzonder
tot de verbeelding, getuige ook de populariteit
van ‘The Passion’. Merk op dat het woord
‘passie’, afkomstig van het Latijnse woord voor
lijden, vanaf de middeleeuwen ‘vertolking van
het paasverhaal’ ging
betekenen,
en pas

Met de eieren, kruiden en de restanten van de
wintervoorraad werd een feestmaaltijd bereid.
Pasen is daarmee ook het feest van de
overgang tussen het oude en het
nieuwe. Symbolisch hiervoor is
ook het paasvuur, een oud
Saksisch gebruik dat in
het oosten van ons land
nog altijd in ere wordt
gehouden. Vuur
werkt zuiverend,
verbrandt het
oude om plaats
te maken voor
het nieuwe,
en speelt
zodoende
niet alleen
bij Pasen,
maar ook bij
de andere
jaarfeesten
op de
‘hoekpunten’
van het jaar een
rol.
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Koningsdag
•

later de algemene betekenis ‘vol overgave’
kreeg. In de Bijbel staat nadrukkelijk
beschreven dat Jezus zich niet verzette tegen
zijn kruisiging maar zich er juist aan overgaf,
daarmee zichzelf offerend voor de mensheid.
Waar deze gebeurtenissen verbonden zijn aan
Goede Vrijdag, vieren we twee dagen later de
wonderlijke wederopstanding. Door terug te
keren uit de dood, laat Jezus niet alleen zien dat
hemelse krachten uiteindelijk altijd sterker zijn
dan aardse krachten, maar ook dat na de dood
altijd nieuw leven mogelijk is. En hiermee is de
cirkel rond, want ook de natuur beleeft in dit
jaargetijde een dood en wederopstanding.

•

In de Romeinse tijd vormde de paastijd ook het
begin van het nieuwe jaar. Dat het Romeinse
jaar in maart begon, zien we nog terug in de
namen van de herfstmaanden: september tot en
met december zijn afkomstig van de Romeinse
cijfers 7 tot en met 10: septem, okto, novem,
decem.
•

Pasen valt elk jaar op een andere datum,
namelijk op de eerste zondag na de eerste volle
maan na de lente-equinox (zie de inleiding).
Dit is zo bepaald door het Concilie van Nicea
in 325, waar ook vele andere belangrijke
beslissingen omtrent Christelijke vieringen
werden genomen. Aldus kan Pasen overal
tussen 22 maart en 25 april vallen. Alle overige
klassieke lentefeestdagen hebben een datum
die gerelateerd is aan Pasen, en van die
feestdagen schuift de datum dus ook mee.

Eieren zoeken. Met de jongste klassen van
de school maken we een uitstapje naar de
Stiltetuin, een bijzonder ingerichte tuin even
verderop aan de Huizingsbrinkweg, waar
we als school af en toe gebruik van mogen
maken. De Paashaas heeft aldaar eieren
verstopt en de kinderen gaan ze zoeken.
Elk jaar is het weer een verrassing of de
Paashaas ook een gouden ei heeft verstopt,
en zo ja, wie dat dan vindt. Ook het gouden
ei is onderdeel van een eeuwenoude
volkstraditie: het staat symbool voor het
terugkerende zonlicht.
Een gezamenlijke maaltijd voor kinderen
en leerkrachten. Vroeger ontbeten we met
elkaar op school, tegenwoordig kiezen we
uit praktische overwegingen steeds vaker
voor een ‘paasbrunch’. De school zorgt voor
brood en beleg, en omdat de eieren die
gevonden zijn, met natuurlijke materialen
beschilderd zijn, kunnen ze gewoon
gegeten worden.
Een paasviering. Hierbij verzamelen
kinderen, ouders en leerkrachten in de
grote zaal. Vast onderdeel van deze viering
is een paasverhaal, verteld door een van de
leerkrachten.

Bij het vieren van het Paasfeest wordt misschien
wel het meest expliciet duidelijk dat wij er
als school voor kiezen om de christelijke
betekenis van een feest impliciet te laten zijn.
We besteden dus niet direct aandacht aan het
lijden en sterven van Jezus, maar het dood- en wederopstandingselement komt in de vertelde
verhalen en de ondernomen activiteiten wel
impliciet aan de orde.

Op school
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag zijn op
school altijd vrije dagen. We vieren Pasen dan
ook altijd op de (Witte) donderdag voor Pasen.
Hoewel Pasen een van de vier grote jaarfeesten
is, wordt het op de vrijeschool niet bijzonder
uitbundig gevierd. Het is ook een van de
weinige jaarfeesten waarbij niet uitgebreid door
kinderen en volwassenen gezongen wordt.
Het feest kent drie vaste elementen:
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27 april
Sommige tradities hebben niet zozeer iets te
maken met een verbinding met de natuur en/
of met het religieuze aspect van het leven,
maar met bepaalde mijlpalen in de nationale
geschiedenis.
Nederland kent vergeleken met de ons
omringende landen weinig nationale
feestdagen. In veel landen wordt het
bereiken van de onafhankelijkheid, of een
andere markante historische gebeurtenis,
uitgebreid gevierd, zoals 4 juli in de
Verenigde Staten, als men het tekenen van
de onafhankelijkheidsverklaring in 1776 viert,
of 14 juli in Frankrijk, de bestorming van de
Bastille in 1789. Zo niet in Nederland: de oorlog
met Spanje duurde 80 jaar en kende vele
momenten die als markant of cruciaal voor
de onafhankelijkheid kunnen worden gezien.
Noch de datum waarop de Unie van Utrecht in
1579 werd gesloten, de Akte van Verlatinghe in
1581 werd getekend of de moord op Willem van
Oranje in 1584 werd gepleegd, hebben het tot
nationale feestdag geschopt. Wel herdenkt men
lokaal of regionaal bepaalde gebeurtenissen,
zoals in Leiden waar jaarlijks op 3 oktober nog
altijd wordt gevierd dat de stad in 1574 van de
Spanjaarden werd bevrijd.

1980 werd opgevolgd door haar dochter Beatrix,
besloot deze het défilé af te schaffen maar
de dag te handhaven - er was inmiddels ook
een traditie ontstaan met openluchtfeesten en
vrijmarkten in Amsterdam en later Utrecht, en
die hadden op 31 januari (Beatrix’ verjaardag)
minder kans op mooi weer. De vrijmarkten
breidden zich gestaag uit en vinden momenteel
in het hele land plaats. Ook is vanuit Den
Haag het gebruik ontstaan om het feest al de
avond en de nacht tevoren te laten beginnen,
de zogenaamde ‘koninginnenach’ (op z’n
Hagenees zonder t). Een gebruik dat misschien,
of misschien ook niet, beïnvloed is door de
Christelijke feestdagen waarvan de viering op
de avond tevoren begint?
In 2013 kreeg Nederland voor het eerst sinds
123 jaar weer een koning. Willem-Alexander
verplaatste Koningsdag naar zijn eigen
verjaardag op 27 april. Op initiatief van de
koning, een groot sportliefhebber, en oudtenniskampioen Richard Krajicek, werden de
eerste Koningsspelen georganiseerd: een dag
waarop alle Nederlandse basisscholen tegelijk
een sportdag organiseren. De dag was een
groot succes en men besloot deze jaarlijks te
herhalen: het begin van een traditie? Er wordt
op deze dag ook een gratis schoolontbijt ter
beschikking gesteld.
Onze school heeft zich tot dusverre jaarlijks
aangesloten bij deze nieuwe traditie, zij het dat
we doorgaans kiezen voor een spelletjescircuit.
Aan het ontbijt dat ter beschikking wordt
gesteld, doen we niet altijd mee: als Pasen
laat valt, hebben we al een schoolmaaltijd
gehad. Bovendien sluiten de niet-biologische
ontbijtproducten die worden aangeboden,
niet aan bij onze visie.

In de 19e eeuw vierde men in Nederland op
18 juni Waterloodag, waarop men de Slag bij
Waterloo van 1815 herdacht. Langzamerhand
verwaterde deze traditie. In 1885 werd op de
vijfde verjaardag van Prinses Wilhelmina op
31 augustus de eerste ‘prinsessedag’ gevierd.
Later werd 31 augustus een jaarlijkse
nationale feestdag, Koninginnedag.
Toen koningin Juliana
aantrad in 1948, verplaatste
zij Koninginnedag naar haar
eigen verjaardag op 30
april. Er was destijds
een jaarlijks défilé op
paleis Soestdijk, waar
de koningin woonde:
een parade waarin
ook gewone burgers
de koningin hulde
konden brengen met
bloemen. Toen zij in
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tongen verdeeld, op de hoofden van de
discipelen neerzette. Zij werden vervuld van de
heilige geest en begonnen in vreemde talen te
spreken.
Het was op dat moment een drukte van belang
in de stad vanwege het Joodse feest Sjavoeot,
een oud offerfeest waarbij men een deel van
de vroegste oogst offerde uit dankbaarheid.
De Joden uit alle landen spraken verschillende
talen, en iedereen kon de ‘bezielde’ apostelen
horen spreken in zijn of haar eigen taal.
Deze gebeurtenis werd beschouwd als het
allereerste begin van de christelijke kerk. In
de vroege Middeleeuwen gold Pinksteren
dan ook als één van de belangrijkste feesten,
waar een hele feestweek aan gekoppeld was.
Naarmate het belang van Pinksteren in de
loop der eeuwen vervaagde, werden van deze
week steeds meer dagen afgesnoept, totdat
in de huidige tijd alleen de Pinkstermaandag
overbleef.

De aarde ademt uit. Boomknoppen komen uit,
bloesems geuren je tegemoet, in de bermen en
weilanden kleuren de bloemen het jonge gras.
De lucht komt in beweging, het water vormt
wolken, die steeds van vorm veranderen, het
wordt warmer en wij worden steeds meer naar
buiten getrokken. We ervaren de wind, kijken
naar de wolken, en staan stil bij het groeiproces
in de natuur door wat we gezaaid of geplant
hebben. Het is tijd voor het Pinksterfeest.
Buiten de vrijeschoolwereld is men verbaasd
als men hoort dat wij Pinksteren vieren. ‘Hoe
doe je dat dan, Pinksteren vieren?’ ‘Pinksteren,
dat was toch iets met de Heilige Geest?’
Blijkbaar ooit zo belangrijk geweest dat men
er twee dagen voor nodig had, de zondag en
de maandag. Maar nu weet, volgens peilingen,
minder dan 3% van de Nederlanders nog de
christelijke betekenis van Pinksteren, laat staan
dat men weet hoe men dat dan met kinderen
viert.

Het Pinksterfeest werd ook al bij veel heidense
volken gevierd, in de vorm van een meifeest.
In delen van Europa (onder andere vlak over
de grens in het Emsland) worden in dit seizoen
nog altijd meibomen met gekleurde linten
opgericht. Het feest was van oudsher sterk
verbonden met de bloei en de ontwikkeling van
de natuur in dit jaargetijde. De overvloedigheid
van de natuur begint steeds zichtbaarder te
worden. De gekleurde linten, vaak van papier,
de bloemenkransen in het haar symboliseren
deze overvloed, het mensenwerk dat nodig is
om de wereld een beetje mooier te maken,
en de vergankelijkheid van dit mensenwerk:
alles vergaat en volgend jaar is er weer nieuw.
De verschillende kleuren symboliseren ook
de individualiteit van de mens, dat ieder mens
een unieke opdracht heeft om op deze aarde
iets neer te zetten met hoofd, hart en handen.
Net als de unieke opdracht die de apostelen
hadden om op aarde Jezus’ werk, in zijn fysieke
afwezigheid, voort te zetten.

Pinksteren wordt op de zevende zondag, ofwel
de vijftigste dag vanaf Pasen gevierd.
De naam komt van het Griekse woord voor het
getal vijftig, pentèkostè. Op het christelijke
Pinksterfeest wordt de ‘uitstorting van de
heilige geest’ gevierd, een ook voor christenen
lastig uit te leggen fenomeen. Volgens de Bijbel
zaten de discipelen van Jezus bij elkaar in
Jeruzalem, teneergeslagen na de Hemelvaart
van Jezus, tien dagen eerder. Er kwam uit de
hemel iets dat op vuur leek en dat zich, in

De dagen worden ondertussen nu echt lang,
en omdat de mensen vroeger doorgaans met
zonsopgang opstonden en met zonsondergang
naar bed gingen, maakte men rond deze tijd
steeds kortere nachten. Een volksgebruik
dat hiermee samenhangt, is het Luilakfeest
op Pinksterzaterdag, dat in delen van Noord-
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Holland nog gevierd wordt. Groepen jongeren
trekken dan langs de deuren om met lawaaiige
liedjes iedereen uit bed te trommelen.

van de aanwezigen.
Het feest wordt afgesloten met beschuit
met aardbeien en slagroom. De aardbei als
symbool voor de eerste fruitoogst van het
jaar, de slagroom vanwege de witte kleur.
De combinatie witte kleding en beschuit met
aardbeien en slagroom laat zich gelukkig
goed verenigen met de aanwezigheid van een
wasmachine in ieder huishouden...

Op school
In de week voor Pinksteren wordt de meiboom
opgericht op het feestplein: een lange stok met
gekleurde linten eraan. Op het Pinksterfeest
zelf, meestal gevierd op de donderdag voor
Pinksterzondag, worden rond die boom
vlechtdansen uitgevoerd: ieder kind pakt een
gekleurd lint en de kinderen lopen met de
linten ‘in formatie’ om de boom heen, om
en om elkaar heen draaiend. Zo ontstaat een
mooie vlecht van gekleurde linten om de boom
heen. En daarna moet die vlecht natuurlijk ook
weer ontward worden zodat de volgende groep
kan gaan vlechten. Dit is vaak lastiger dan het
maken van de vlecht! Vooral als het zonnetje
schijnt en je tegen de zon in moet kijken om
te zien wat je doet. Er moet dan ook flink
geoefend worden, en dit doen de klassen
naarstig in de week voor het feest.
In de kleuterklas heeft het feest nog een
heel andere betekenis. De oudste jongen
en het oudste meisje uit de kleuterklas
vormen een bruidspaar. Dit Pinksterbruidspaar
symboliseert “het huwelijk” tussen moeder
aarde en de zon, waardoor het land weer
vruchtbaar wordt.
De laatste jaren is het gebruik ontstaan dat de
ouders van de bruid zorgen voor een heuse
bruidstaart, die in de klas opgedeeld wordt.
Het een-na-oudste meisje en de een-na-oudste
jongen houden een grote boog vast waar het
bruidspaar onderdoor loopt. De boog is versierd
met papieren bloemen.
Het feest begint als de kleuters een plechtige
entree op het feestplein maken, in de vorm
van een heuse bruidsstoet. Aan alle ouders,
kinderen en teamleden wordt deze dag
gevraagd om in witte kleding op school te
komen. De kleur wit symboliseert de verbinding
met de zuiverheid van de geestelijke wereld –
vergelijk de witte duif die in het christendom
soms de Heilige Geest voorstelt.

De verhouding tussen het individuele en het
gemeenschappelijke komt ook heel mooi tot
uitdrukking in de

viering van Pinksteren
op verschillende vrijescholen. Zo viert elke
vrijeschool Pinksteren met een meiboom en
met kinderen die linten vlechten rondom de
boom. Op grotere scholen is het vaak een lange
zit totdat elke klas geweest is, en op sommige
scholen maken alleen de hoogste klassen een
vlecht.
Op veel vrijescholen wordt een echte witte duif
losgelaten; de duif als symbool van de Heilige
Geest. Aan de andere kant zijn de aardbeien en
slagroom weer tamelijk uniek voor de Emmense
vrijeschool. Zo kan elke vrijeschool zijn
verbondenheid met zusterscholen uitdrukken,
en toch zijn unieke karakter laten zien.

Daarna dansen de kinderen hun ingestudeerde
dansen om de meiboom. Hoe hoger de klassen,
hoe ingewikkelder het vlechtwerk. Ook de
aanwezige ouders worden uitgenodigd om een
dans rond de boom te maken, vaak tot hilariteit
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Sint Jan
24 juni

naar binnen te wenden. Dan kan je kracht zich
daar ontwikkelen, om later weer naar buiten te
keren.

Net als de meeste andere Jaarfeesten is het Sint
Jansfeest een combinatie van een heiligenfeest
(de naamdag van Johannes de Doper) en een
niet-christelijke traditie (het Midzomerfeest).
Johannes de Doper is niet alleen een achterneef
van Jezus, hij is ook een wegbereider. Het is hij
die Jezus doopt in de Jordaan en hem daarmee
geboren doet worden als spiritueel leraar.

In Nederland wordt het Sint Jansfeest alleen
nog maar op vrijescholen gevierd. In Zweden
is dat heel anders: daar is het Midzomerfeest
een groots gevierd feest, waarbij het openbare
leven stil komt te liggen. Een aantal van onze
Sint Jansliedjes zijn dan ook van Scandinavische
oorsprong. Er wordt in Zweden flink gedanst en
gezongen tijdens Midzomer, en men ervaart de
verbondenheid met de natuur. In Zweden is het
verschil tussen zomer en winter veel groter dan
bij ons – in de zomer gaat de zon maar een paar
uur per etmaal onder, en in Noord-Zweden zelfs
helemaal niet.

De Bijbel vermeldt dat toen de engel
Gabriel aan Maria de geboorte van Christus
aankondigde, hij toen zei dat Maria’s nicht
Elisabeth al zes maanden zwanger was, hoewel
zij als onvruchtbaar beschouwd werd. Er zit
dan ook precies een half jaar tussen Sint Jan
en Kerstavond. Deze twee feesten vormen twee
van de vier ‘hoekpunten’ van de jaarfeesten; de
andere twee zijn Pasen en Sint Michael, rond de
schakelpunten naar herfst en lente toe. Sint Jan
is, net als de andere drie genoemde feesten,
een feest van nieuw begin. Het feest markeert
een overgangsperiode.

Volgens Rudolf Steiner gaat het vieren van
midzomerfeesten terug tot heel lang geleden,
toen de mensen nog een ander bewustzijn
hadden dan nu. Ze leefden minder in hun
denken en meer in een soort natuurlijke
spiritualiteit, ze voelden zich sterk verbonden
met de planten en dieren om zich heen,
dus met het leven in de natuur. Ze waren
zich nog niet zo bewust van hun eigen ik, ze
vervulden hun behoeftes vanuit een instinct.
Hun leven werd nog niet bepaald door bewust
gemaakte keuzes. De mensen waren zich
ook nog niet bewust van de ‘dode’ wereld,
de stenen, mineralen en metalen en wat je
daarmee kunt doen. Ze beschikten nog niet of
nauwelijks over gereedschappen. De leiders
van groepen of stammen zorgden voor feesten
en rituelen waarbij de mensen zich open
stelden voor invloeden vanuit de kosmos. Bij
het midzomerfeest werden er strak ritmische
reidansen gedanst waarbij ook werd gezongen.
Dit was voor mensen een spirituele ervaring,
waarbij iets van het ik-bewustzijn gewekt werd.
Nu ervaren mensen juist heel duidelijk het
onderscheid tussen zichzelf en de omgeving.
Ze maken veel keuzes in hun leven en houden
zich met veel dingen bezig die niets te maken
hebben met het jaargetijde. Ons natuurlijke
gevoel voor de kosmos zijn wij bij deze

Met de langste dag van het jaar komt er in de
natuur bij de meeste planten en bomen een
einde aan de vruchtvoorbereiding. Bloesems
en knoppen verdwijnen en maken plaats voor
vruchten en bloemen,
en geven de plant de
kans om zich voor te
gaan bereiden op de
herfst en de winter.
Dat gegeven heeft
een link met de
uitspraak van
Johannes de
Doper: ‘Komt tot
inkeer’. Oftewel:
zorg ervoor dat je
jezelf niet verliest.
Je moet niet altijd
naar buiten gericht
en extravert zijn.
Soms is het juist
goed om je kracht
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door de vlammen. Volgens de overlevering is
de band tussen een jongen en meisje die hand
in hand over het vuur springen voor eeuwig
verzegeld. Het over het vuur springen is ook
een daad van moed, een daad die markeert
dat je soms een drempel over moet voordat
je aan iets nieuws kunt beginnen. Met elkaar
over het vuur springen markeert voor ons als
schoolgemeenschap het feit dat we onszelf
steeds opnieuw moeten herontdekken en
herijken, en dat we elkaar nodig hebben in
het nemen van de drempels die we op ons pad
tegenkomen.

ontwikkeling kwijtgeraakt. Volgens Steiner zijn
wij ‘vrije mensen met een vrij innerlijk leven’,
en moeten we nu ‘uit onszelf kruipen en onze
relatie tot de kosmos hervinden’. Het aandachtig
beleven van de natuur in de verschillende
seizoenen en het vieren van jaarfeesten kan
ons daarbij helpen. Misschien is dat – bewust
of onbewust – wel de reden dat niet alleen
kinderen zo genieten van onze feesten?
Op school
Wij vieren het feest doorgaans op de vrijdag
vlak voor of vlak na 24 juni, in de vroege
avond. Doorgaans wordt het niet op school zelf
gevierd, maar trekken we er met de gehele
schoolgemeenschap op uit en verzamelen
ons op een mooie open plek in een bosachtig
terrein.
We hebben allemaal eten meegenomen, een
picknickkleed, borden, mokken en bestek.
Het eten wordt gedeeld, zodat iedereen kan
proeven wat voor heerlijks eenieder heeft
meegebracht. Er worden kransen gedragen
van gevlochten bloemen, de zogenaamde Sint
Janskronen. Dit gebruik diende vroeger als
verdrijving van boze geesten. Na het eten klinkt
er muziek. Op de tonen van de muziek wordt
er door jong en oud gedanst; een aantal van
deze dansen zijn rei- en kringdansen die we
gezamenlijk dansen.
En dan wordt het vuur aangestoken.
Kinderen mogen, waar nodig onder
begeleiding, voorzien van het juiste
schoeisel en altijd onder toezicht, over
het vuur springen. De eerste durfal
waagt een sprong en wordt gevolgd
door anderen. Voor de springers wacht
aan de overkant van het vuur een
beloning in de vorm van een lekkere
seizoensvrucht. Voor velen smaakt een
sprong vervolgens letterlijk naar meer...
Aan vuur wordt een reinigende kracht
toegekend, maar het verdrijft ook boze
geesten. Je kon ongeluk en ziekten van het
komende jaar overwinnen door het springen
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