
13. Kalender

Januari is de eerste maand van het jaar. Maar dat is niet altijd zo ge-

weest. Heel vroeger was maart de eerste en februari de laatste

maand van het jaar. Dat kun je nog zien aan de namen van de maanden.

September, oktober, november en december betekenen: 7, 8, 9 en 10.

De Egyptenaren hadden 400 jaar geleden het jaar al in twaalf maan-

den verdeeld. Elke maand kreeg 30 dagen. Er bleven dus 5 dagen over.

De laatste maand kreeg daarom 35 dagen. Die kalender leek al wel een

beetje op onze kalender. De

Romeinen maakten ongeveer

2800 jaar geleden een eigen

kalender van 10 maanden, met

maart als eerste maand. Een

jaar telde maar 304 dagen. De

seizoenen begonnen zo elk jaar in een andere maand. Daarom werden

er 2 maanden toegevoegd: januari (genoemd naar de god Janus) en

februari. Ze probeerden een kalender te maken die de stand van de

maan volgde. Om dat mogelijk te maken werden er

zomaar ergens dagen tussen geplaatst. Julius Caesar

veranderde dit. Hij volgde net als de Egyptenaren de

zon. Een paar maanden kregen er dagen bij en het

jaar begon op januari. Omdat Julius Caesar zoveel

heeft gedaan voor de kalender, heeft men, omdat hij

in juli geboren werd, deze maand naar hem genoemd. Later

werd de volgende maand naar keizer Augustus genoemd. Au-

gustus had 30 en juli 31 dagen. De keizers moesten toch wel

evenveel dagen hebben. Daarom is er één dag van februari

afgehaald en bij augustus geplaatst. In het jaar 1582 voer-

de paus Gregorius een verbeterde kalender in. De lengte van

een jaar werd berekend aan de hand van de draaiing van de aarde om

de zon. In ruim 365 dagen draait de aarde een keer om de zon. Onze

kalender telt precies 365 dagen, net iets korter dan een ‘zonnejaar’.

Om dit op te lossen werden er schrikkeljaren ingevoerd. Om de vier

jaar kreeg februari er een dag bij. Weet je waarom op de kalender

het jaar 2016 staat? Een monnik ging 5 eeuwen na de geboorte van

Jezus de datum van Pasen uitrekenen. Er werd toen maar meteen be-

sloten dat de geboorte van Jezus het begin van de jaartelling zou zijn.

De Here Jezus is dus ongeveer 2016 jaar geleden geboren.
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