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gelukkig nieuwjaar! 
waarom begint het jaar op 1 januari? 

Pas 3 eeuwen begint het nieuwe jaar in heel Nederland op dezelfde dag. De Gregoriaanse kalender 

werd weliswaar al in 1582 ingevoerd, maar de calvinistische Nederlanders lieten zich niet zomaar de 

wet, of in dit geval, de kalender door de Paus voorschrijven. Tot 1701 werd daarom de Juliaanse  

kalender ook nog steeds gebruikt. Die kalender was door Don Requesens, de Spaanse  

legeraanvoerder en landvoogd van de Habsburgse Nederlanden ten tijde van de 80-jarige oorlog, in 

1575 officieel in onze gebieden ingevoerd. 

In feite is de Gregoriaanse kalender niet anders dan een correctie op de Juliaanse. De aanpassing 

waarmee Paus Gregorius XIII het jaar tien dagen naar voren haalde, laat onze jaarrekening beter  

synchroon lopen met het tropisch jaar, dus met de zon.  

 

Julius Caesar wees 1 januari aan als eerste dag van het jaar, omdat op deze datum de nieuwe  

Romeinse senaat werd geïnstalleerd. 

 

Het nieuwe jaar begon dan vanaf 1701 in het hele land wel op de zelfde dag, maar nog niet op  

hetzelfde moment. Door het ontbreken van nationale tijdsafspraken was men afhankelijk van het  

aflezen van de zonnewijzer op de plaatselijke kerk, om 12 uur ‘s middags. Zo hanteerde elke stad en 

elk dorp zijn eigen lokale tijd. 

Een dienstregeling voor de spoorwegen maakte in 1892 een landelijke tijd noodzakelijk. Die werd pas 

op 1 mei 1909 als de Amsterdamse Tijd of Nederlandse Tijd ingevoerd. Sindsdien begint 1 januari in 

het hele land op hetzelfde moment.  

 

De Duitse bezetter voerde op 16 mei 1940 de Duitse of Berlijnse tijd in. Nog steeds hanteren we de 

Midden Europese Tijd. 
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Een voorbeeld van verwarring door gebruik van  

verschillende kalenders: de storm die een deel van de 

Utrechtse Domkerk weg vaagde. Op de in Holland en 

Zeeland gehanteerde Gregoriaanse kalender  

gebeurde dit op 1 augustus 1674, volgens de  

Juliaanse kalender in Utrecht op 22 juli. 

verdwenen dagen 
De dag na 4 oktober is...15 oktober. Ja inderdaad: 

vijftien oktober. Althans in het jaar 1582.  

Onnauwkeurigheden in de Juliaanse kalender zorgt 

ervoor dat de lente steeds vroeger begint, in het  

genoemde jaar is dat al op 10 maart. Paus Gregorius 

besluit dit op een resolute manier op te lossen. Hij 

schrapt 5 tot en met 14 oktober 1582.  

 

terugreizen in de tijd mogelijk 
Reisde je op een plek waar de Gregoriaanse kalender 

gehanteerd werd en je ging naar een Juliaanse 

‘tijdzone’, dan kon je zomaar een aantal dagen eerder 

aankomen dan dat je vertrok. 



lagen 

1. dankzij het spoor een landelijke tijd 

2. Sonneborgh: publiekssterrenwacht in Utrecht 

op het gelijknamige bolwerk. 

3. de kalender loopt weer gelijk met de bloei van 

de stinsen planten in het voorjaar 

4. klok in het óude postkantoor’ Neude, Uttrecht 

5. de locale tijd werd bepaald mbv de            

zonnewijzer aan de kerk. Hier ligt hij op straat 

(Janskerkhof Utrecht) 

6. de Romeinen 

7. (feest)dagen in de race voor nieuwjaarsdagee 

8. verschillende kalenders 

9. Romeinse goden 

10. betekenis van oud– en nieuw-

gebruiken 

11. Requesens, Spaanse land-

voogd 

en we noemen hem Januari 
De eerste dag van het jaar brachten de  

Romeinen offers aan Janus, om deze god mild 

te stemmen voor het komende jaar. Januari is 

naar hem vernoemd. 

Amersfoort (A)  

 Sterrenwacht Schothorst 
Broekhuizerlaan 

 

Leersum (L)  

 Londotuin heemtuin 
Schothorstlaan 27 

 

Oud-Zuilen (O)  

 Swaenenvecht zonnewijzer 
Dorpstraat 16a 

 Slot Zuylen vrijstaande zonnewijzer 
Toernooiveld 1 

 

Utrecht (U)  

 analemmatische zonnewijzer in bestrating,      
Janskerkhof 

 Geertekerk bijzondere klokken Ghertrut en        

Jesus Maria Johannes  

 Jacobikerk oudste zonnewijzer van Nederland           

Jacobistraat 171 

 Museum Speelklok 
Steenweg 6  

 Sonneborgh Sterrenwacht en museum  
Zonnenburg 2  
 

 

jouw verhaal of foto in Verhaalt 

Suggesties voor verhalen, locaties,  

monumenten, onderwerpen, tentoonstellingen, 

activiteiten etc.? Meld het aan Verhaalt. Ook je  

foto’s zijn welkom. 

ontvangen of niet? 

Wil je Utrecht Verhaalt per e-mail ontvangen of 

juist niet meer ontvangen, meldt dat dan a j.b. 

per e-mail. Noteer in de onderwerpregel:  

Utrecht verhaalt ontvangen of  

Utrecht verhaalt afmelden. 

hulp 

Wil je met financiële steun zorgen dat Utrecht 

verhaalt kan blijven verhalen?  

Neem a.j.b. contact op. 
 

albertretel@utrechtverhaalt.nl, 06 31379553 U• 

•L 

verbinding 
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O• 

anders 

maar nabij 

Paus Adrianus VI,  

Paushuize Utrecht 

KNMI, De Bilt 

Koninklijke wachtkamer  

NS-station, Baarn 

(lente)klokken,  

wijzers en wijzen 

7.                   8.                                  9.        10. 

Door houden van, ontstaat de behoefte te behouden. Om ergens van te houden moet je het weten te 

vinden en het kennen. Daarom vindt Utrecht verhaalt het belangrijk verhalen van en over bijzondere 

plekken te blijven vertellen. 

 

Hieronder een aantal te ontdekken lagen rond nieuwjaar. De nummers verwijzen naar de foto’s. 

A• 

Romeinen: 
zie Utrecht Verhaalt editie  november- december 2016 

‘Castellum’  

tuinen en parken:  
zie Utrecht Verhaalt editie oktober 2016 ‘Cantonspark’ 

feestdagen:  
zie onder  locatie Doornburgh, bladzijden.  

 

utrechtverhaalt.nl 


