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Met Vadertje Tijd over de drempel 
Eveline Doelman 

Sinterklaas, de Kerstman en Vadertje Tijd op wintersportvakantie. 
Prentbriefkaart Boomerang voor Husk Studentenreizen, december 2004-

Bij de fictieve figuren die de feesten van december zo vanzelfsprekend begeleiden, 
Sinterklaas en de Kerstman, voegt zich tegen het eind van die maand dikwijls een 
derde verzonnen personage, eveneens een oude man. Het is vooral in de oudej aars
nummers van kranten en tijdschriften dat we hem aantreffen. In een prent, cartoon 
of strip verschijnt dan een rijzige, wat gebogen gestalte, in een lang gewaad, met 
een baard, soms met vleugels op de rug en met een zeis of zandloper in de hand: 
Vadertje Tijd (zie ook kleurenkatern, afb. 14). Hij verbeeldt de overgang van het 
oude naar het nieuwe jaar en we herkennen hem direct. In vergelijking met zijn 
collega's leidt hij echter een vrij onopvallend bestaan. 

Toch heeft hij een respectabel verleden. We vinden hem bijvoorbeeld afgebeeld 
op negentiende-eeuwse klokken, wijzend op het uur, en hij herinnert aan de man 
die in de vroegmoderne beeldende kunst moraliseert over het aardse leven en 
waarschuwt voor vergankelijkheid: de personificatie van de Tijd. Dat roept de 
vraag op wat de relatie is tussen deze twee figuren. Zijn Vadertje Tijd en de Tijd 
dezelfde figuur of is er sprake van verschillende personages? En waarom en sinds 
wanneer heeft Vadertje Tijd zo specifiek een functie bij de jaarwisseling? 
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In elke samenleving wordt gebruik gemaakt van beeldfiguren die - gerech.tvaar
digd door verhalen over 'een oorsprong in een ver verleden' - eigentijdse waar
den tot een begrip maken en daarmee verdere uitleg onnodig maken. En telkens 
opnieuw worden figuren verzonnen om veranderde waarden te symboliseren en 
worden oude personages aangepast om nieuwe opvattingen tot uitdrukking te 
brengen (Korff 1995: 82). Zo heeft de ooievaar, de vanzelfsprekende kinderbrenger, 
er de laatste decennia met het verkrijgen van een plaats aan de gevel van het huis 
een taak als nieuwsberichtgever, van openbaar geboortekaartje, bijgekregen (vg!. 
het artikel van Simon in deze bundel). En zo kwam na de Tweede Wereldoorlog 
de figuur van de wijze Vader Abraham in de mode die een nieuwe betekenis gaf 
aan het bereiken van het vijftigste levensjaar. Een vraag die ook met betrekking 
tot Vadertje Tijd en de Tijd als vanzelf opkomt, is of en in hoeverre achter deze 
personages veranderingen in opvattingen over tijd schuilgaan. 

Met het onderzoek naar de figuren die in de westerse cultuur tijd verbeelden, 
hebben tot nu toe vooral kunst- en literatuurhistorici zich beziggehouden. De 
aandacht is daarbij vooral gericht geweest op het ontstaan en de iconografische 
vormgeving en op de vele functies en betekenissen die de personificatie van de 
Tijd kon vervullen van de veertiende tot de achttiende eeuw. In deze bijdrage 
zal de nadruk meer liggen op de recentere ontwikkeling van de Tijd en Vadertje 
Tijd - op de rol die zij sinds het eind van de achttiende eeuw in de Nederlandse 
cultuur zijn gaan spelen. 

Personificatie van de Tijd 

Anders dan we op grond van zijn ook wel gebruikte Griekse naam Chronos mis
schien denken, is de personificatie van de Tijd, zoals we die nu kennen, betrekkelijk 
jong. Erwin Panofsky (1967) heeft in 193 91aten zien dat hij vanaf de vroege renais
sance werd gecreëerd en iconografisch gestalte kreeg onder invloed van klassiek 
en middeleeuws-christelijk gedachtengoed over tijd. Zo wees Panofsky de minder 
bekende Griekse figuren Kairos en Aion aan als bronnen voor zijn vleugels: beide 
werden gevleugeld afgebeeld en respectievelijk met tijd als vluchtig ogenblik en 
tijd als eeuwigheid in verband gebracht. De zandloper en (soms ook) de klok - in 
de twaalfde eeuw in gebruik geraakt als instrumenten voor tijdmeting - werden 
als laatmiddeleeuwse symbolen voor eindige dan wel oneindige tijd toegevoegd. 
De figuur van de oude man werd - zo maakte Panofsky aannemelijk - ontleend 
aan interpretaties van de Griekse god Kronos (de Romeinse Saturnus), die behalve 
met landbouw ook met tijd werd geassocieerd. Aan hem werden op grond van 
mythologische overleveringen (over de castr.atie van zijn vader, het opeten van 
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zijn kinderen, maar ook het brengen van vruchtbaarheid en voorspoed) zowel 
goede als slechte eigenschappen toegeschreven. Deze konden (in hem en in de 
hem toegevoegde attributen: de sikkel, later de zeis, of een kind) gunstig dan wel 
ongunstig met tijd in verband konden worden gebracht: het afsnijden, voorbijgaan 
en weer creëren of het vernietigen, verslinden van tijd. I 

Hiermee werden drie verschillende aspecten van tijd - het snelle moment, 
eeuwigheid en vergankelijkheid - in één personage samengebracht, in wie bo
vendien een positieve of een negatieve tijdinterpretatie belichaamd kon worden 
(Panofsky 1967:71-93). Dat was nieuw. Afgezien van de schematische figuren met 
drie hoofden (verleden, heden en toekomst voorstellend) die in wetenschappelijke 
tractaten het jaar verbeeldden, werd de tijd in eigenlijke zin in de middeleeuwen 
niet gepersonifieerd (Panofsky 1967:79-80, Lauffer 1953:250-259). Tijd werd in 
het christelijk-religieuze - op de Bijbel gebaseerde - wereldbeeld opgevat als door 
God bestuurd en tijd op aarde werd gezien als de weg die moest worden afgelegd 
naar een eeuwig (statisch) hiernamaals. 

Personifiëring van de tijd is volgens Panofsky voortgekomen uit de behoefte aan 
illustraties bij moralistische gedichten van Petrarca (1304-1374). In diens gedich
tenreeks I trionfi (1356-1 3 74) worden verschillende aardse IJdelheden, waaronder 
de Tijd, overwonnen door de Eeuwigheid. Hiermee bracht Petrarca onder woor
den wat hij zag als de ijdelheid, vluchtigheid en het verval van het aardse bestaan 
(Lippincott 1999:174-175). De essentie van deze pessismistische visie drukten de 
illustratoren uit in een - op ongunstige Kronos-Saturnusinterpretaties geïnspireerde 
- afschrikwekkende of allesverwoestende Tijdfiguur (Panofsky 1967:79-80). Vanaf 
de vijftiende eeuw werden illustraties bij de Triomfen van Petrarca door kunste
naars in heel Europa gemaakt en nagevolgd. Zo vervaardigde in de Nederlanden 
Maarten van Heemskerck (1498-1574) een volledige triomfenreeks, waarin eveneens 
een vernietigende Tijd figureert, en maakte Pieter Bruegel de Jongere in 1574 zijn 
beroemde gravure De triomf van de Tijd (zie afb. op pag. 122). 

Het succes van de verbeelding van de tijd wordt wel in verband gebracht met 
(wensen van) zich manifesterende nieuwe groeperingen (rijke koopmannen en 
handelslieden) in de samenleving. In de cultuur van deze zelfbewustere, naar 

De overeenkomst van de naam Kronos met het Griekse woord voor tijd chronos schijnt 
ertoe te hebben geleid dat deze god behalve met landbouw ook werd geassocieerd met 
het idee tijd. Maar ook de identificatie van Kronos (Saturnus) met de planeet Saturnus 
droeg bij aan de associatie met tijd. De Kronos-Saturnusfiguur heeft op grond van 
hem toegedichte eigenschappen behalve aan die van de Tijd ook inspiratie gegeven aan 
de uitwerking van andere personificaties, zoals de Winter en de Ouderdom. Dit heeft 
weer geleid tot een voortdurende vermenging van literaire en beeldmotieven (Panofsky 
I967:73-79, Moormann en Uitterhoeve I992:I 54-I 56, Janssen 2007). 
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kennis en individualisme strevende middenstand was de behoefte ontstaan aan 
meer realistische teksten en beelden over hoe op aarde geleefd moest worden om 
in de hemel te komen (Macey I987:72 n.I3; vgl. Pleij I988:337-343, Lippincott 
1999: I74- I8I ). De waarschuwing om voorbereid te zijn op de dood had vanaf de 
elfde eeuw de belichaming gekregen in de personificatie van de Dood. De gevoelde 
spanning tussen aardse en eeuwige tijd doet nu kennelijk ook de vraag ontstaan 
naar een personificatie van de Tijd. In hem werden vermaningen over de schijn van 
hetleven in negatieve beelden (verval, ziekte en armoede) aanschouwelijk gemaakt, 
terwijl eeuwigheidssymbolen met hem werden afgebeeld als verwijzing naar het 
uiteindelijke doel van het leven: het bereiken van een tijdloos hiernamaals. 

Tegen het eind van de vijftiende eeuw wordt de Tijd als expressie van deze 
pessimistische tijdopvatting in allegorieën regelmatig afgebeeld samen met de 
Dood. Beide figuren wijzen immers, elk op eigen wijze, op vergankelijkheid. 
Dat verklaart niet alleen hun verwante iconografie, maar ook de vermenging van 
beeldmotieven. De Dood, voorgesteld als een geraamte, draagt - net als de Tijd 
- soms een zeis met zich mee, maar terwijl de zeis van de Tijd teruggaat op die 
van de landbouwgod Kronos-Saturnus, is de zeis van de Dood een aan de Bijbel 
(Openbaringen 14:I3-20) ontleend motief. Van de Tijd leent de Dood dikwijls de 
zandloper en de vleugels (het zekere maar ongewisse en snelle van het moment 
waarop hij toeslaat benadrukkend), terwijl de Tijd als boodschapper van verval en 
dood vaak wordt voorgesteld als degene die de Dood zijn slachtoffers aanwijst. 
In de loop van de tijd ontwikkelen de personificaties zich echter steeds meer als 
tegenspelers van elkaar (Panofsky I967:82-83, Macey I987:45-49). 

Pieter Brueghel de Jonge, 'De triomf 
van de Tijd', 1574. 
Een allesvernietigende Tijd rijdt op een 
kar door het landschap, niets dan ver
val en verwoesting achter zich latend, 
gevolgd door de Dood te paard en de 
Faam op een olifant. Hij wordt voor
gesteld als de kwaadwillende kind- (of 
tijd) verslindende Tijd, zittend op een 
zandloper (teken van vergankelijk
heid). De tekens van oneindigheid in 
zijn hand (de in zijn staart bijtende 
slang, de ouroboros) en in de boom (de 
klok) verwijzen naar de eeuwigheid. 
Uit: Macey 1987, 50. 

Met Vadertje Tijd over de drempel 

Zichtbaarheid van de Tijd 

'Matigheid brengt duur van Tijd' en 'Tijd brengt de Waarheid aan het licht' zijn 
literaire spreuken die in de zestiende eeuw uitgroeien tot gevleugelde uitdrukkin
gen. Ze zijn kenmerkend voor de positievere opvattingen over aardse tijd en een 
toenemend eigen verantwoordelijkheidsgevoel daarvoor die in de cultuur van de 
intellectuele elite de boventoon gaan voeren. Het vertrouwen in de wetenschap en 
techniek (waaronder die van de tijdmeting) die in deze periode van maatschappelijke 
en economische voorspoed tot grote bloei komen, staat hier niet los van. 

Dit optimisme vindt zijn weerslag in de personificatie van de Tijd. In plaats 
van als een figuur die in negatieve beelden moraliseert over de schijn van de tijd 
op aarde wordt hij nu vaak voorgesteld als een personage dat vooral positief ver
manend wijst op het belang van deugdzaam maatschappelijk gedrag om een plaats 
in hemel te verdienen. Hij verliest langzamerhand zijn woeste, dreigende uiterlijk 
en krijgt de gestalte van een vriendelijker (welwillender), op gunstiger Kronos
Saturnusinterpretaties geïnspireerde mythologische figuur (Macey I987:49-60). 
Deugdzaam en bedachtzaam (zonder spilzucht maar ook zonder schraapzucht) 
leven kan na de dood iets (kennis, roem, welvaart, goede naam) op aarde nalaten 
en het tijdelijke aardse leven verlengen, wordt dikwijls de boodschap. Vooral het 
belang van het nastreven van waarheid en het betrachten van matigheid wordt 
veelvuldig in allegorische voorstellingen met de Tijd verbeeld. Het aan klassieke 
schrijvers ontleende verhaal waarin de Tijd zijn dochter de Waarheid bevrijdt uit 
een bron of grot wordt bijvoorbeeld een geliefde allegorie om de moraal tegen 
leugenachtigheid uit te dragen. Ook in de voorstelling van de samenwerking 
tussen de Dood en de Tijd vindt een aanpassing plaats. De Tijd verandert van de 
figuur die de Dood zijn slachtoffers aanreikt steeds meer in degene die de Dood 
maant zich te matigen (Panofsky I967:83-93, Macey I987:49-60, HenkeI en 
Schöne I967:I814-18I6, Lippincott I999:I74-I8I). De Dood wordt nu ook wel 
voorgesteld als bestrijder van ondeugden. Op een titelvignet in de uitgave Leiden 
1706 van de Opera omnia van Erasmus is bijvoorbeeld te zien hoe de Tijd zijn 
dochter de Waarheid laat zegevieren, terwijl de Dood het Bedrog verjaagt (De 
Jonge 1986:65-66). 

Naast deze positievere tijdinterpretatie die vooral in de intellectuele cultuur tot 
uiting wordt gebracht, blijven echter ook dreigende, destructieve opvattingen, zoals 
bij Brueghel (1574), met name in de eenvoudiger genres (kalenders, almanakken 
en goedkope prenten) circuleren (vgl. Sieber I960, ontleend aan Korff 2003:I49-
I54). Pessimistische voorstellingen van de Tijd (nu ook wel samenvallend met 
de Dood) als brenger van verval keren overigens rond I700 onder invloed van 
oplevend vergankelijkheidsdenken eveneens in hogere kunstuitingen weer vaker 
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terug. Dat is niet alleen terug te voeren op oorlogen 
en economische achteruitgang, maar ook op door 
kennis en wetenschap aan het wankelen gebrachte 
waarden (Ariès 1983:199-205, Joerrissen en Will 
[1983]: 118-119). Tot in de achttiende eeuw wordt de 
Tijd in het dagelijks leven op velerlei wijze, zowel 
in het publieke als het private domein, verbeeld: in 
gevelversiering, in tuinornamentiek, op huishoude
lijke voorwerpen, in wandversiering (zoals prenten 
die de menselijke levensfasen voorstellen) en in de 

De Tijd op de gevel van het huis dat de rijke 
schipper Nicolaas Geleijnsz. Cool in 1728 in lectuur. Hij is voor velen - ook in lagere sociale 

Dordrecht liet bouwen op de Dwarskaay geledingen - een aanwezige, zichtbare figuur die 
(nu:uV~ak';')'IFoto:Jaap Bouman. religieus-vermanende boodschappen brengt over 

zt: wa son 1973, 64-65. .. . verval, sterfeltJkheld, deugdzaamheid en eeuwigheid. 
De zichtbaarheid van zijn figuur in vroegmoderne tijd vormt een contrast met zijn 
meer onopvallende bestaan tegenwoordig in het publieke leven. Een verklaring 
daarvoor moet in de eerste plaats gezocht worden in de achttiende eeuw. 

Omslag in het denken over de tijd 

In de loop van de achttiende eeuw voltrekt zich een verandering in het westerse 
wereldbeeld die over het algemeen wordt aangeduid als de overgang van een 
statisch naar een dynamisch tijdbesef, maar ook bekend staat als' de overgang 
van een religieuze naar een seculiere opvatting van tijd. Onder invloed van de 
vooruitgang in de techniek en wetenschap is een voorstelling van tijd ontstaan als 
een voortgaande; lineaire beweging van momenten die voorbijgaan en niet terug
keren. Resultaten van natuurwetenschappelijk onderzoek stellen langzamerhand 
ook het Bijbelse wereldbeeld waarin een statisch hiernamaals en een ahistorisch 
scheppingsverhaal centraal staan ter discussie. Het wordt steeds meer vervangen 
door een dynamische, historische tijdopvatting, het eerst in intellectuele kringen 
(Baggermann en Dekker 2005). 

't Uur vervliegt, en elk is één. Denk dit steeds en leer, 
Dat gy 't wél besteeden moet: want het komt nooit weêr. 

Dit motto van Christiaan Huygens (1629-1695) plaatst de verlichte schoolmees
ter J.H. Swildens als onderschrift bij het prentje naast de tekst bij de letter Uu 
(van Uur) in zijn Vaderlandsch-A-B boek voor de Nederlandsche jeugd(1781). 
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Het plaatje toont een huiselijke 
les in klokkijken. De symboliek is 
overduidelijk. De klok, waarnaar 
de vader wijst, heeft vleugels. De 
verwijzing naar het voorbijgaan van 
de tijd wordt nog benadrukt door 
het gebaar van het dochtertje dat een 
zandloper op tafel zet. Dit beeld is 
illustratief voor het belang dat in de 
laatachttiende-eeuwse samenleving 
door de culturele elite aan het nieuwe 
tijdsdenken wordt gehecht (Bagger
man en Dekker 2005:332-333). 

't l'wn<e-l,'Vliegt, en elk jgêU,.»~di,!:-!'fu1!d.s en leer. 
Datgy't;,~ h<!Cteed'llunoet:-wamihet::l;;aJn,tJll>oit:we&--

Afbeelding bij de letter Uu. Uit: Swildens q8I. 

Het idee van tijd die voortgaat en 
een toekomst in zich draagt die op 
aarde kan worden vormgegeven, gaat 
de basis vormen van de levenshou
ding van zich burgerlijk noemende, 
intellectuele groeperingen die verlichte idealen koesteren over vooruitgang en 
maakbaarheid van een betere wereld. Deugden als vlijt, ijver, orde en regelmaat 
en een goede omgang met de tijd worden de pijlers van een waardensysteem 
waarin deze nieuwe burgerij haar idealen gestalte geeft en waarin ze haar kinde
ren opvoedt om ze te maken tot 'modelburgers van de toekomst' (Baggerman en 
Dekker 2005:58). Doel van goed en deugdzaam besteden van aardse tijd is voor 
deze intellectuele bovenlaag niet meer in de eerste plaats het verdienen van een 
plaats in het goddelijk hiernamaals, maar vooral het werken aan een vooruitgang 
op aarde. Die moraal van ijver en discipline spreekt uit de talloze didactische ge
schriften - zowel voor volwassenen als voor kinderen - die in verlichte kringen 
worden gelezen. Behalve de al geciteerde passage uit Swildens' leerboekje is het 
bekende vers 'Ledigheid' uit de Proeve van kleine gedigten voor kinderen (177 8) 
van Hiëronymus van Alphen daar een voorbeeld van: 

Nimmer moet ik ledig wezen; 
Alles doen met lust en vlijt 
Bidden, leeren, schrijven, leezen, 
Spelen, werken heeft zijn tijd. 
Moeder lief kan 't ook niet veelen 
Dat de tijd verwaarloosd wordt. 
Lui zijn, zegt ze, is tijd stelen, 
En ons leven is zo kort! 
(Van Alphen 1778:[38-39], geciteerd in Baggerman en Dekker 2005:33 1-334). 
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De veranderende opvatting over tijd wordt door historici wel beschouwd in 
samenhang met het proces van voortschrijdende regulering van de samenleving. 
Volgens de klok vastgestelde tijden gaan het ritme van de natuurtijd die tot dan 
toe het leven in veel opzichten bepaalde meer en meer vervangen. Het burgerlijk 
tijdregime wordt ook vaak in verband gebracht met de hoge vlucht die de techniek 
van het klokmaken neemt en met de verspreiding op grote schaal van allerlei soor
ten uurwerken, behalve in het maatschappelijk domein, nu ook in het huiselijk en 
individuele leven. De klok in huis brengt de (precieze) tijd binnen het bereik van 
velen. Zo kan de deugd van punctualiteit uitgroeien tot een algemene regel en een 
vanzelfsprekendheid, die door de klok wordt gesymboliseerd. Het ontstaan van 
uitdrukkingen als 'een man van de klok', 'op tijd zijn', 'tijd hebben' of 'verliezen' 
tekent de betekenis die de klok krijgt als symbool voor stiptheid en precisie (Bag

german en Dekker 2°°5:338-342, Thompson 1993:361-37°). 
Baggerman en Dekker hebben erop gewezen dat het idee van dynamische 

tijd bij de intellectuele elite veel vragen opriep. Behalve vooruitgang en toekomst 
worden ook de onomkeerbaarheid van tijd, het al of niet bestaan van een eeuwig 
hiernamaals, de plaats en functie van God met betrekking tot tijd, de menselijke 
vergankelijkheid tegenover de oneindigheid en cyclische beweging van de natuur, 
maar ook de macht van het mechanisch uurwerk onderwerpen waarover wordt 
geschreven en gediscussieerd. Veelzeggend is bijvoorbeeld dat de dertienjarige Otto 
van Eck, zoon uit een welgestelde verlichte familie, met zijn vader de consequenties 
van een eventueel niet-bestaan van een hiernamaals bespreekt. Op 20 december 
1794 schrijft hij daarover in zijn dagboek: 'met papa een nuttige conversatie gehad 
over den mensch, welk tot bewijs strekt, dat al was er geen eeuwigheid, men tog 
op deez waereld gelukkiger zoude zijn met Gods wil te volbrengen.' (Baggerman 
en Dekker 2000:4-5). Dat punctualiteit ook als bedreigend kan worden gevoeld, 
blijkt bijvoorbeeld uit de populariteit van het blijspel De man naar de klok van 
Th. G. von Hippel, een Duitse parodie op het klokregime, waarvan de Nederlandse 
vertaling zelfs een herdruk beleeft (1780, 1792). Het verhaal gaat over een man 
die als klok optreedt, en de beweging der wijzers, het tikken van de seconden en 
slaan der uren nadoet (Baggerman en Dekker 20°5,34°-341). 

De belangstelling voor deze vraagstukken toont dat optimistisch vooruit
gangsdenken ook een pessimistische keerzijde kent. Zowel positieve als negatieve 
gevoelens zullen gedurende de hele negentiende eeuw aan het seculariserende 
beeld van tijd verbonden blijven (Will [1983J:77-79). En in dat spanningsveld ligt 
waarschijnlijk de verklaring waarom de bestaande personificatie van de Tijd niet 
verdwijnt, maar wordt aangepast en bruikbaar wordt gemaakt om verschillende, 
tegenstrijdige opvattingen en gevoelens te belichamen. In de pedagogische cultuur 
van de verlichte burgerij wordt omgaan met tijd niet meer uitsluitend religieus 

Met Vadertje Tijd over de drempel 

uitgelegd. Veel meer wordt, zoals in de opvoeding van kinderen, nu de eigen verant
woordelijkheid tegenovertijd aangesproken (vgl. Baggerman en Dekker 20°5:93 -9 5, 
Eberspächer 2002:25 5-257). In de gestalte van de Tijd wordt dat benadrukt. Op de 
voorstelling van de mythologische figuur die hij in de zestiende eeuw kreeg wordt 
in de classicistische periode voortgebouwd, maar hij krijgt een andere betekenis: 
hij gaat visies op de veelzijdige problematiek van de tijd verbeelden. 

De Tijd op de klok 

Het is vooral als afbeelding op de klok - nu symbool 
van het nieuwe tijdbesef - dat de personificatie van de 
Tijd, afhankelijk van de situatie, een toekomstgerichte, 
behoudende, of moralistisch-pedagogische kijk op tijd 

of tijdgeest kan symboliseren. 
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Op kostbare, innovatieve klokken houdt hij soms 
letterlijk de wijzerplaat en daarmee de triomf van de 
techniek en de dynamiek van de tijd hoog. Voorgesteld 
in allegorische scènes als degene die door de Weten
schap wordt overwonnen, symboliseert de Tijd eerder 
conservatisme. Gebarend naar de wijzers en daarmee 
naar het verstrijken van de tijd is zijn functie vooral 
opvoedkundig. Op de staartklokken, die vanaf het eind 
van de achttiende eeuw in steeds meer huishoudens te 
vinden zijn, kijgthij een symbolische en in het bijzonder 
voor kinderen ook pedagogische plaats op de staart, waar 
de pendel zichtbaar is, met een duidelijke dubbele bood
schap over vergankelijkheid van tijd en leven, en over 
punctualiteit. Illustraties van de klok in schoolboekjes, 
waarop de Tijd vaak ook wordt afgebeeld, bevestigen 
het belang van zijn opvoedkundige rol. 

'Haags klokje' van Johannes van Ceulen, 
1690-1700. De Tijd houdt de wijzerplaat, 

symbool van wetenschap en techniek, 
omhoog. Uit: Hooijmaijers 2005,20. 

Jaarwisseling 

Behalve op de klok krijgt de personificatie van de Tijd ook een functie bij de viering 
van de jaarwisseling, een feest dat net als andere kalenderfeesten binnen het burger
lijke gezinsleven in de loop van de negentiende eeuw een steeds belangrijker plaats 
inneemt. Feesten worden vaste momenten in het j aar waarop, zowel door kinderen 
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als door volwassenen, in huiselijke kring de balans kan worden opgemaakt van een 

goede omgang met burgerlijke waarden (Dekker 1991:46-49, Helsloot 2°°4:125-
129). De jaarwisseling wordt bij uitstek het ogenblik waarbij zowel positieve als 
negatieve gedachten over de tijd bewuster kunnen worden beleefd. 

Tot in de negentiende eeuw werd dit feest nieuwjaarsfeest genoemd. Het werd 
gevierd op nieuwjaarsdag en voorbereid op de avond ervoor. Nieuwjaar werd 
gezien als de cyclische wederkeer, als het steeds terugkerend begin van een nieuwe 
jaarkring. Het was vooral een straatfeest waarbij met name jongelui 's nachts en 
overdag lawaaimakend en schietend langs de huizen gingen en vroegen om giften 
in ruil voor nieuwjaarsliedjes en gelukwensen (Ter Gouw 1871: 109- I I 8). Het pre
cieze moment van twaalf uur was daarbij nog geen vanzelfsprekende symbolische 
markering. Vanaf het eind van de achttiende eeuw verandert hetfeest langzaam van 
karakter, het eerst in burgerlijke kringen, waar huiselijkheid zo wordt gewaardeerd 
en straatgedrag steeds meer wordt afgekeurd. 

'Zie daar (op weinige uuren na, welke ook schielijk vervliegen zullen) dit jaar 
weg, voor eeuwig weg', schrijft de bovengenoemde, nu veertien jaar oude Otto 
van Eck op 3I december 1795, ongeveer een jaar na het gesprek met zijn vader 
over het hiernamaals, in zijn dagboek (Baggerman en Dekker 20°5: 354). Ook Aafje 
Gijsen, dochter uit een doopsgezind werkgevers gezin in Westzaandijk, toont zich 
bedachtzaam bij het verstrijken van het jaar. Ze schrijft op I januari 1775: 'Door 
de bijstand des Heeren en het ligt der reeden ondersteund, kan ik met den aanvang 
van dit nieuwe jaar met eenen bedaartheyd te rug zien na [op] een jaar' (Gijsen 
1986:312). Uit deze citaten is af te lezen hoe - ook voor kinderen - het besef van 
het voorbijgaan van de jaren aanleiding kan zijn tot beschouwelijke gedachten 
over vergankelijkheid, over een jaar dat niet terugkeert. 

Het is ongetwijfeld een bewustere, niet meer cyclische, maar dynamische 
beleving van de tijd van het jaar die eraan bijdraagt dat de avond voor Nieuwjaar 
een nieuwe, toegevoegde betekenis krijgt. Van een avond ter voorbereiding van de 
nieuwjaarsdag wordt hij steeds meer ook de avond van het wachten op het aflopen 
van het oude jaar. De klok fungeert daarbij als vanzelfsprekend symbool. Dat is 
bijvoorbeeld af te leiden uit de randillustraties gedrukt op nieuwjaarsbriefpapier 
die soms huiselijke oud-en-nieuw-tafereeltjes verbeelden, zoals op een prent van 
1778 van de Amsterdamse drukker Hendrik Numan (Buijnsters-Smets 2°°7:91, 
afb. 57). Numan geeft hier - zo lijkt het - een impressie van een oudejaarsviering 
in huiselijke kring, waarbij kaart wordt gespeeld en punch (?) wordt gedronken. 
Het dienstmeisje komt binnen, haar horloge symbolisch in de hand - ze is 'bij de 
tijd' - om geluk te wensen. De jaarwisseling is tevens een traditioneel tijdstip voor 
de beloning van personeel. 
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Het in gebruik raken van het woord 'oudejaarsavond', dat het bestaande 
'nieuwjaars avond' gaat vervangen, illustreert de andere gevoelswaarde die aan de 
avond van 31 december nu kennelijk wordt gehecht (WNT, deel XI 1910:1547, 
s.v. 'oudejaar'). De in een gegoede Haagse familie opgegroeide Jean Deel schrijft 

over zijn kindertijd van omstreeks 1795: 

Die gelukkige Oudejaars-avonden wierden bij ons meestal en famille doorgebragt ( ... ). 
Dan kwamen ook meest al onze Ooms, Tantes en andere vrolijke leden der familie het 
Oude-in het Nieuwe jaar bij ons vieren, en dan wierdt er altijd Punch gedronken en 
kastanjes gegeten, ( ... ) en dan mogt ik ook - indien mij de slaap niet overviel, - tot 12 

uur opblijven om, zoo als men toen zegde, - de Man met 365 oogen te kunnen zien. 
Zoo rolden wij dan in de zaligste vreugde onbezorgd het Oude jaar uit en het Nieuwe 
in! - (Deel 1953:38-39). 

De suggestieve vergelijking van het jaar (en zijn dagen) met een 'Man met 365 
ogen' is geen bekend literair of iconografisch motief. De traditionele personifica
tie van het J aar, die in de christelijke tijd in gebruik was gebleven, was die van de 
meestal als tweekoppige voorgestelde Romeinse god Janus (Straaten 1977:32-42). 
Deze figuur symboliseerde wanneer hij werd voorgesteld met een oud en een jong 
gezicht het oude en het nieuwe jaar (of de maand januari). Omdat hij omkeerbaar 
was, verbeeldde hij in feite een cyclische opvatting van tijd. Mogelijk is een figuur 
met 365 ogen bedoeld als een meer dynamisch beeld, een jaar dat met 365 dagen 
begint die het successievelijk verliest. Misschien werden ook in de familie van 
de Amsterdamse kunstenaar Christiaan Andriessen (1775-1846) oudejaarsavond 
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en de jaarwisseling gevierd. In zijn 
getekende dagboek (waarin hij vaak 
zelf beleefde gebeurtenissen ver
beeldde en dat hij bijhield van 18°5 
tot 1808) maakt Christiaan op 3 I 
december 1806 een tekening die hij 
'oudejaarsavond' noemt (Hoogen
boom, Gerlagh en Stroop 2008:94). 
De voorstelling doet denken aan 
een in huiselijke kring opgevoerd 
toneelstukje. De Tijd (met zijn at
tributen de zeis en de zandloper) 
zit aan tafel en rookt een Goudse 
pijp. December is zojuist opgestaan 
en wijst naar de klok. Op tafel 
staat een bord met champignons. 

'Oudejaarsavond'. Tekening van Christiaan Andriessen (1806). 
Collectie Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (KOG-ZG-3-017)· 

Uit: Hoogenboom, Gerlagh en Stroop 2008,94· 
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Het dienstmeisje komt binnen. Andriessen voegt aan het tafereel het volgende 
onderschrift toe: 

31 dec oudejaars avond / Baas; januarius vraagt of hij binnen kan komen, de tijd vraagt 
aan december of hij / ook van nog wat champignons gediend blijft zo niet dan kan hij 
wel heen gaan / december zegt dan zal ik maar heen gaan / 't is toch bij twaalf uuren. 

Of deze scène ook in werkelijkheid is gespeeld is niet bekend, misschien heeft het 
zich alleen in Andriessens fantasie zo afspeeld. Hoe het ook zij: deze voorstel
ling laat geen cyclisch omkeerbare Janusfiguur zien, maar de Tijd en December 
die wijzen op het voorbijgaan van de tijd (terwijl Januari buiten het beeld staat te 
wachten). Mogelijk staan de champignons (als aftelfiches) voor de minuten die de 
Tijd en December nog in 1806 resten. 

In de achttiende eeuw is de huiselijke viering van de jaarwisseling - hetzij vro
lijk, hetzij ernstig - nog niet algemeen. Zo wordt er in de al genoemde dagboeken 
van Otto van Eck en Aafje Gijsen geen melding van gemaakt. In de negentiende 

Uit: Fokke Simonsz. 1807, tegenover fJl. 

eeuw nemen de berichten toe, maar 
nog in de twintigste eeuw wordt 
door velen het moment van twaalf 
uur niet afgewacht. Ook Arend 
Fokke Simonsz. (1755-1812) noemt 
in zijn verhandeling De oude en 
nieuwe Janus of Gedachten op den 
ouden- en nieuwenjaarsdag (18°7) de 
oudejaarsviering in huiselijke kring 
niet. Wel- zo betoogt hij - nodigt de 
jaarwisseling uit tot filosoferen over 
de tijd. Op het plaatje 'Waar blyft de 
Tyd?' dat hij toevoegt, toont hij met 
enige spot 'twaalfderlei menschen' 

die, onder toeziend oog van de Tijd en de Dood, 'op twaalfderlei wijzen op den 
Ouden J aarsdag [de dag van de oude Janus] zitten te bedenken hoe ze eigentlijk 
moeten leeven, als ze eindelijk eens zullen kunnen zeggen, zo als het behoort 
geleefd te hebben.' (Fokke Simonsz. I 807:vii). Tekenend voor de beschouwelijke 
gevoelens die de laatste avond van het jaar kan oproepen, is wel het succes van de 
protestantse oudejaarsdienst die in 1817 wordt ingesteld. Deze groeit uit tot een 
van de drukstbezochte kerkdiensten van het jaar (Nijen e.a. 2000:85 -112). 

Als de klok in de loop van de negentiende eeuw behalve voor dagelijkse tijd en 
punctualiteit ook symbool wordt voor de jaarwisseling, krijgt de figuur op de klok 
er eveneens een functie bij. Hij wordt (zoals Andriessen in feite in zijn tekening 
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laat zien) de man die klokslag twaalf uur het nieuwe jaar laat beginnen en het oude 
laat verdwijnen. In hem wordt nu ook de dynamiek van het voorbijgaan der jaren 
tot een vanzelfsprekendheid gemaakt. In die betekenis zal de personificatie van de 
Tijd zich verder ontwikkelen en daarbij krijgt ze een andere verzonnen figuur als 
tegenspeler naast zich, de personificatie van het Jaar. De Tijd en het Jaar gaan samen 
het beeld van de jaarwisseling vormen, dat in toenemende mate in proza en poëzie 
aanschouwelijk wordt gemaakt, vooral ook in de voor pedagogische doeleinden 
geproduceerde literatuur. Er verschijnt een groeiende stroom goedkope boeken 
en tijdschriften op de markt bedoeld om ook kinderen en volwassenen uit lagere 
sociale groepen te bereiken, waardoor opvattingen over de dynamiek van tijd on
der een steeds groter publiek verspreid worden. Veel gedichten en verhalen zijn 
tot een zogenaamde oudejaarscanon gaan behoren en worden vaak tot op heden 
geciteerd. Het 'Nieuwjaars-lied': 'Vuren, dagen, maanden, jaren, / vliegen als een 
schaduw heen' (18°5) van Rhijnvis Feith, dat nog altijd in protestantse kerken wordt 
gezongen, is daar het beroemdste voorbeeld van. Het zal het denken van velen aan 
de vooravond van het nieuwe jaar hebben bepaald (Goossens 1942:34,84-85). 

Vadertje Tijd 

In de loop van de negentiende eeuw verandert de beeldspraak waarin het verhaal 
van de overgang van het oude naar het nieuwe jaar wordt ingekleed van karakter. 
Ernstige, soms dreigende tijdsymboliek begint te verdwijnen. }.A. de Chalmot 
vergelijkt rond 1800 in zijn vervolg op N. Chomels Algemeen huishoudelyk-, na
tuur-, zedekunstig-, en konstwoordenboek in het lemma 'Oudejaarsavond' de tijd 
nog met een vervaarlijke, vraatzuchtige reus (Chalmot dl. 8, 1792:5399-54°1). En 
Feith ziet in zijn al genoemde 'Nieuwjaars-lied' de tijd als een 'schaduw' en een 
alveroveraar ('dat de tijd hier 't al verover'). Het zijn metaforen die teruggrijpen op 
een vernietigend beeld van de tijd. Tegen het eind van de negentiende eeuw krijgt de 
beeldspraak een vriendelijker, meer familiale toon, ontleend aan de manier waarop 
de burgerlijke cultuur zichzelf organiseert: haar beschermende, maar hiërarchische 
ordening en haar neiging om wat abstract is concreet te maken (vgl. o.a. De Leeuw 
2005: I 53 - I 54, 174-1 7 5 ) . Kennelijk maakt de voortgaande secularisering van de tij d 
het mogelijk zijn personificatie te familialiseren. 

Poëzie- en prozaschrijvers vergelijken de Tijd en het Jaar nu vooral met vorsten, 
koninginnen, gidsen, mannen of vaders. 'Hij was een schoon, groot man in zijn tijd' 
dicht Albert Verwey (1865-1937) in zijn vers 'Rouw om het jaar' (1884; Goossens 
1942:94). N ellie [pseudoniem vanJacoba Maria Petronella van Kol-Porrey] begint 
'Nieuwjaarsgroet' in het deeltje Januari (1903:7) van haar reeks vertellingen voor 
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kinderen Het heel jaar rond met de regels: 'Twaalf slagen ... Het Nieuwe Jaar is 
daar. Daar staat het vóór ons met zijn geheimzinnigen blik en zijn onverklaarba
ren glimlach ( ... ). Hoe zal ik dien ouden, altoos weer nieuwen gids ontvangen?' 
Antoon de Rop stelt in het kindergedicht 'Een koning en zijn ministers' (1876:7) 
het nieuwe jaar voor als de nieuwe Jaarvorst: 

De torenklok riep luid en zwaar 
Weer 't afscheid toe aan 't Oudejaar, 
En bij des klepels heldren toon 
Besteeg het Nieuwejaar den troon 
En even als, gelijk ik gis, 
Dat ook aan 't hof gebruikelijk is, 
Bracht men met popelend gemoed 
Den nieuwen Jaarvorst hulde en groet. 

Voor de bundel met kindergedichtjes die vijftien jaar later verschijnt, kiest De Rop 
de titel Groot-Vader Tijd en zijne twaalf kleinkinderen (1891). Hier introduceert 
hij de Tijd als een grootvader die zijn kleinkinderen, de twaalf maanden - de kin
deren van een overigens niet in beeld gebracht Jaar - vertelt over de jaarwisseling 
en de gang der seizoenen (zie kleurenkatern, afb. 13). 

Dat de Tijd, zoals hier, Grootvader Tijd wordt genoemd lijkt een uitzondering: 
de benaming komt - voorzover bekend - verder niet voor. Maar de naam Vader 
Tijd dringt in deze jaren geleidelijk aan wel door in het schriftelijk taalgebruik. 
Zowel in zijn betekenis van brenger van het jaar, als in zijn algemenere betekenis 
van voorbijgaande tijd kan de Tijd de toevoeging 'Vader' krijgen. Daarmee wordt 
hij in toenemende mate tot een vertrouwde figuur gemaakt. 

We vinden hem tot nu toe voor het eerst zo genoemd in de Litterarische fantasien 
en kritieken ([1868-1888J) van Cd. Busken Huet. In zijn artikel over de mystifi
catie 'Kappipo' van R. Koopmans van Boekeren komt de vergelijking voor van 
het gezicht van een oude man met een verhaal onleesbaar geschreven door Vader 
Tijd (dl. 15=189 (1871». In een nieuwjaarsartikel in De Groene Amsterdammer 
(6-1-1895), waarin het nieuwe jaar 'het engeltje van Vader Tijd' wordt genoemd, 
is dan mogelijk voor het eerst sprake van de Tijd als vader van het nieuwe jaar. 
'Vadertje' wordt de Tijd pas in de twintigste eeuw. In De Groene Amsterdam
mer (9-3-1913) wordt de aftakeling van een actrice vergeleken met het werk van 
'Vadertje Tijd'! 

Met dank aan Ewoud Sanders die mij wees op deze plaatsen. Ook in Engelse en Duitse 
bronnen beginnen volgens de woordenboeken de benamingen Father Time en Vater 
Zeit in de negentiende eeuw in gebruik te raken. Hoewel Shakespeare al in 1594 in de 
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Dynamische iconografie Nieuw-Jaar 1899_ 

Naast boeken en bundels worden ook de seriële 
media - kranten en tijdschrifen - belangrijke 
doorgeefluiken voor de verbeelding van de dy
namiek van de tijd en het jaar. Aan de rond 1900 
sterk in de belangstelling staande alledaagse 
'traditionele' cultuur besteden de media in toe
nemende mate aandacht. Vooral aan de vele 
aspecten van de belangrijkste kalenderfeesten 
Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, Pinksteren en Oud 
en Nieuw worden vaker artikelen en soms speci
ale nummers of bijlagen gewijd. Zo verschijnen 
in decemberafleveringen naast jaaroverzichten 
en jaarbeschouwingen gaandeweg ook oude
jaarsverhalen en illustraties waarin de Tijd en 
het Jaar figureren. Het opnemen van prenten 
over de jaarwisseling begint in bladen als De 
Groene Amsterdammer enH et Volk, waarin vaak 
gerenommeerde kunstenaars meewerken, zoals 
Johan Braakensiek en Albert Hahn. 

Er laten zich twee beeldschema's onderschei
den, één waarin de Tijd het Nieuwe Jaar brengt en 
het Oude Jaar wegstuurt, en één waarin het Oude 
Jaar plaats maakt of plaats gemaakt heeft voor het 
Nieuwe, zonder tussenkomst van de Tijd. 

Nieuwjaarsprent van Johan Braakensiek. Uit: De 
Groene Amsterdammer 1-1-1899. De Tijd (hier bij 
zijn Griekse naam Chronos genoemd) brengt het 
Nieuwejaar en wijst het Oudejaar (hier in de ge

daante van de heilige Sylvester - die op 3 I december 
wordt vereerd) erop dat zijn tijd gekomen is. 

Onderschrift: 'CHRONOS (tot Sylvester): Kom uw uur 
is daar! SYLVESTER: Och! Ik zat nog zoo lui en lekker 
(tot het jongske) Kereltje!Neem een voorbeeld aan 

mij en overwerk je niet!' 

Voor de gestalte van de Tijdfiguur - die nu vaker Vader Tijd wordt genoemd
laten de illustratoren zich inspireren door het bestaande beeld van de oude man. 
Hij wordt herkenbaar gemaakt aan ten minste een van de traditionele motieven: 
vleugels, zeis of zandloper. Voor het Oude Jaar valt de keuze meestal op een oude 
man die erg lijkt op de Tijd - en daarom ook wel Vader Tijd wordt genoemd-, 
terwijl het Nieuwe meestal door een kind (soms met vleugels) wordt verbeeld. 

Comedy of Errors een Father Time opvoert, wordt dat in het schriftelijk taalgebruik 
dan nog niet overgenomen. Ik kies ervoor de naamgeving te hanteren zoals ik die in de 
Nederlandse bronnen aantref. Dit wijkt af van wat onder veel kunsthistorici gebruike
lijk is, die voor de personificatie van de Tijd steeds ter afwisseling de naam Vader Tijd 
hanteren. Mijns inziens maakt de toevoeging 'Vader' in de negentiende eeuw van de 
Tijd een figuur met een andere gevoelswaarde. 
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Met de splitsing van de personificatie van het Jaar in een Oud- en een Nieuwjaar 
is een dynamisch beeld van het jaar verkregen. In twee personages zijn nu dezelfde 
aspecten van de tijd gesymboliseerd die de Tijd in zich verenigt: vergankelijkheid 
en toekomst, maar dan met betrekking tot de tijd van een jaar. Dit correspon
deert ook met de cesuur in de viering van oud- en nieuwjaar. De dynamiek in de 
personificatie van het Jaar komt behalve in de splitsing in twee personages ook 
tot uitdrukking in de toevoeging van het jaartal. De jaren worden herkenbaar en 
benoembaar gemaakt. Daarmee wordt ook de prent dateerbaar. Dat is tekenend 
voor het belang dat nu wordt gehecht aan het voorbijgaan, dus ook aan het tellen 
van jaren (vgl. Hopf-Droste 1979:235-236). 

Vermenging van motieven 

Zoals Korff en Eberspächer voor Duitsland hebben laten zien, worden vanaf het 
midden van de negentiende eeuw opvoedkundige fictieve figuren - Sinterklaas, 
de Kerstman, de Paashaas, de ooievaar en kabouters - die burgerlijke waarden 
en normen gestalte geven vaak samen met elkaar in beeld gebracht en wordt met 
de motieven waaruit ze zijn opgebouwd, vrij omgesprongen (Korff 1995:90-91, 
Eberspächer 2002:172-193 en haar bijdrage in deze bundel). In Nederland is dat 
in het begin van de twintigste eeuw ook met betrekking tot het Jaar en de Tijd te 
zien. Zo is de intocht van het Nieuwe Jaar op prenten in kindertijdschriften wel 
gesitueerd in een bos met kabouters (zoals op het omslag van het januari-nummer 
van Kleuterblaadje in 1930) (zie afb. op pag. 136). Soms ook worden aan de icono
grafie van Jaar en Tijd elementen toegevoegd die ontleend zijn aan de voorstelling 

Oude jaar is aan "'t vert;rekken, 
Met zijn jas yor zw~e·,vl~J;lJ 
Met alle zorgen op zWl rug,. 
~ooit komt hiJ weer tei-ug~' '. 

Uit: Phiny Dick 1941,28-29. 

van andere decemberfiguren. 
Zo draagt het Oude Jaar niet 

zelden (behalve of in plaats van 
de zandloper en de zeis) een zak 
met zich mee, een motief dat ook 
deel uitmaakt van de iconografie 
van de Kerstman en Sinterklaas. 
De zak van het Jaar bevat de 
zorgen van het afgelopen jaar, 
zoals bijvoorbeeld blijkt uit het 
hier afgebeelde versje van Phiny 
Dick (1941:28-29). Een bood
schap als in dit versje (opgeruimd 
met het nieuwe jaar beginnen) 
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kan met het motief van de zak ongetwijfeld beter worden 
overgebracht dan met de attributen (zandloper, zeis) die 
naar de vergankelijkheid en de dood van het oude jaar 
verwIJzen. 
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De pendant van de zak met zorgen van het Oude Jaar 
is de zak met geluksmunten van het Nieuwe Jaar. De munt 
- een traditionele nieuwjaarsbeloning voor kinderen en 
personeel- is tegelijk een van de vele symbolen die geluk, 
hoop en voorspoed voor de toekomst betekenen. Vooral 
op de prentbriefkaart, die als groet- en wenskaart vanaf 
het eind van de negentiende eeuw naast de nieuwjaars
brief in de mode raakt, is de munt een veelvoorkomend 
motief. Zo wordt het Nieuwjaarskind dat een zak met 
munten brengt dikwijls voorgesteld. Ook andere bij de 
jaarwisseling passende geluks- en nieuw-beginsymboliek 
kunnen het kind vergezellen, zoals het kalenderblad van 
1 januari, klavertjes van vier, varkentjes, het hoefijzer, de 
ooievaar, om maar enkele voorbeelden te noemen (Weber
Kellerman 1995:180-191, TutteI2006). Het Oudejaar en 
de Tijd komen daarentegen op de nieuwjaarskaart veel 
minder voor, zo blijkt na onderzoek in de omvangrijk-

Het Nieuwe Jaar brengt een zak met 
geluksmunten. Prentbriefkaart verstuurd 

in 19I7. Atlas Thierens, Barneveld. 

ste Nederlandse collectie prentbriefkaarten, de Atlas Thierens in Barneveld. De 
vergankelijkheid die ze symboliseren wordt kennelijk niet gezien als een thema 
waarmee men elkaar een goed uiteinde en een goed begin toewenst. 

Didactiek en optimisme 

In de oude- en nieuwjaarsprenten in kranten en tijdschriften van het begin van 
de twintigste eeuw valt verder op dat de verschillende zuilen hun eigen motieven 
gebruiken. Al naar gelang de signatuur van krant of tijdschrift en het publiek dat 
moet worden bereikt, wordt gekozen voor passende, aansprekende, vaak ook 
humoristische, symboliek om de boodschap adequaat over te brengen. 

Zo wordt in kindertijdschriften - geheel in overeenstemming met de heersende 
opvattingen over pedagogie - het beeldverhaal van de jaarwisseling ingepast in 
een esthetische, kinderlijke werkelijkheid of verbeeldingswereld, het dierenrijk, 
sprookjesland of het burgerlijke kinderleven zelf (Dasberg 1981 :29-45> Eberspächer 
2002:225-228 en haar bijdrage in deze bundel). Het Nieuwe Jaar wordt nu eens 



Intocht van het Nieuwe Jaar. 
Nieuwjaarsprent. Uit: 

Kleuterblaadje I5, I (I930)' 

Het Nieuwe Jaar met vleugels over
handigt een pet en een palmtak aan de 
arbeider als symbolen voor het revolu
tionaire jaar I906. Oudejaarsprent van 
Albert Hahn. Uit: Het Volk (Zondags-

blad) JI december I905· 
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voorgesteld als een jonge prins of prinses die in een optocht 
door kinderen of de twaalf maanden (De Engelbewaarder 
50, 1934), o(door kabouters (Kleuterblaadje 15, januari 
1930) wordt binnengehaald, dan weer als een jong meisje 
of als een kuiken dat uit het ei komt (Kleuterblaadje 4, 
januari 1919; 12, januari 1927). Ook komt het beeld voor 
van twee kinderen op de wip waarbij het jongste (Nieuw
jaar) bovenop triomfeert, terwijl het oudste (Oudjaar) er 
beneden afvalt (Kleuterblaadje 15, januari 1929). 

Voor een rooms-katholiek publiek worden de nieuw
jaarskinderen wel voorgesteld als nieuwj aars engelt jes of 
Sylvesterkinderen - 3 I december is de dag waarop de 
Heilige Sylvester wordt vereerd. Zo stapt op de prent van 
1938 in het jeugdblad De Merel het nieuwjaarsengeltje bij 
een gezin door raam. Het wordt door de kinderen als speel
kameraadje verwelkomd met een versje dat een duidelijk 
pedagogisch-optimistische strekking heeft: 

Welkom, welkom, Nieuwjaarsmorgen! 
Kom maar binnen in ons huis! 
Ha! we gaan een liedje zingen, 
En een dansje rond je springen, 
Met een vrolijk feestgedruis! 
( ... ) En we zullen wel proberen 
Bij ons spelen, bij ons leren, 
Zó te zijn, zoals het moet. 
Kom je nu in onze kring? 
Welkom, welkom, eersteling! 
(De Merel 1938, nr. I). 

De socialistische krant Het Volk kiest voor een krachtige 
beeldtaal, zoals in de (hier afgebeelde) prent van Albert 
Hahn uit 1905, waarop een nieuwjaarskind een pet en 
palmtak overhandigt aan de arbeider als symbolen van de 
toekomst. 

In bladen voor een liberaal intellectueel publiek wordt 
weer vaak een beroep gedaan op kennis en gevoel voor 
humor van de lezer. Zo speelt Braakensiek, in een prent 
van 1899 in De Groene Amsterdammer, met klassiek
christelijke geleerdheid. De Tijd, hier bij zijn Griekse naam 
Chronosgenoemd, brengt het Nieuwe Jaar en verjaagt het 

Met Vadertje Tijd over de drempel 

Oude Jaar, voorgesteld als de Heilige Sylvester, aan het einde van diens feestdag 
(3 I december) uit zijn luie leunstoel- die weer symbool staat voor de huiselijke, 
hiërarchische burgerlijke samenleving (Vos kuil 1987:48-54, ihb. 52-53) (zie afb. 

op pag. 133). 
In deze variëteit aan motieven, die in het begin van de twintigste eeuw het 

beeld van de jaarwisseling in de oudejaarsprent bepalen, laat zich één gedachte 
duidelijk onderscheiden. Uit de prent spreekt een toekomstgericht - en vooral 
voor kinderen ook didactisch - optimisme. Nieuwjaar treedt steeds welgemoed 
en prominent op de voorgrond, terwijl Oudjaar meer op de achtergrond of in een 
hoekje is afgebeeld: toekomstgeloof lijkt sterker dan de gedachte aan vergankelijk
heid. Daarin weerspiegelt zich het gevoel van optimisme en maakbaarheid dat in 
de jaren voor de Eerste Wereldoorlog heerst. 

Veranderende functies 

In dezelfde tijd dat de personificaties van de Tijd en het Jaar bij de jaarwisseling 
vertrouwde gestalten worden, raakt de (Vader) Tijd op de klok steeds meer uit 
zicht. Ontwikkelingen in techniek, mode en smaak 
spelen daarbij een rol: er komen andere klokken, 
nieuw-zakelijk, non-figuratief vormgegeven, en 
er verschijnt een toevloed aan moderne, rationele 
tijdhulpmiddelen, waarop geen plaats meer is voor 
een Vader Tijd. Dat lijkt een teken dat het idee 
'dagelijkse-dynamische-tijd' gewoon is geworden en 
nu rationeler - zonder zichtbare tussenkomst van een 
fictieve symbolische figuur - te begrijpen en over te 
dragen is. Problematiek van tijd lijkt in de loop van 
de twintigste eeuw steeds meer individueel beleefd te 
worden en ook de omgang met tijdsymboliek wordt 
een persoonlijker keuze. Zichtbaar blijft Vadertje 
Tijd vooral bij de jaarwisseling waar hij nog wel een 
publieke functie kan vervullen. 
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Wie zijn ontwikkeling in de oudejaarsprenten 
in de twintigste-eeuwse media volgt, ziet het beeld 
nog eens veranderen. Weliswaar blijft Vadertje Tijd 
- zeker tot in de jaren 1970 - een rol spelen, maar 
zijn didactisch-optimistische boodschap verdwijnt. 
In plaats van autoriteit lijkt hij in toenemende mate 

'Cocktail I93 I - Tijd, de groote mixer, tot het 
nieuwe jaar: 'En wil ik jou 'es net zoo'n pittig 
drankje schenken als jè voorganger?' Nieuw
jaarsprent van L.]. Jordaan. Uit: De Groene 
Amsterdammer 3-I-I93 I. Atlas van Stolk, 

Rotterdam. 



'Aflossing vààr!' Oudejaarsprent van L.f. 
Jordaan. Uit: De Groene Amsterdammer 
30-I2-I939. Atlas van Stolk, Rotterdam. 
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kwetsbaarheid, twijfel aan het vooruitgangsidee van tijd 
uit te drukken. Het Jaar en de Tijd verliezen hun greep 
op de toekomst, ze kunnen niets meer ten goede keren, 
is de visie die vooral vanaf de jaren 1930 - in de crisistijd 
en de daarop volgende Tweede Wereldoorlog - steeds 
weer naar voren komt. 

Dit is bijvoorbeeld af te lezen uit een collectie oude
jaarsprenten die de cartoonist L.J. Jordaan in de periode 
1930-1 960 tekende voor De Groene Amsterdammer, Het 
Parool en Vrij Nederland. Zo maakte Jordaan prenten 
waarop het Oude Jaar radeloos de brandende aardbol 
overdraagt aan een Nieuwjaar dat verschrikt toeziet 
(De Groene Amsterdammer 30-12-1939), of waarop 
Nieuwjaar besluiteloos staat bij de taken waarin Oudjaar 
geen enkele vooruitgang heeft geboekt (Vrij Nederland 
1-1-1955). Ook laat Jordaan Vader Tijd zien sceptisch
zorgelijk bladerend in het boek der jaren (Vrij Nederland 
31-12-1948), of stervend onder een kale boom (een be
kend vergankelijkheidsmotief) op de puinhopen die hij 
achterlaat, terwijl het Nieuwe Jaar in de verte met moeite 

te onderscheiden is (De Groene Amsterdammer 30-1 2 -1933). Of hij toont hoe Vader 
Tijd Nieuwjaar een cocktail bereidt van onoplosbare, maar brandende problemen 
(De Groene Amsterdammer 3-1-193 I), en hoe hij zijn paard moedeloos de illusie 
voorhoudt van een Nieuwjaar, gesymboliseerd door een onbereikbare wortel 
(Vrij Nederland 3-1-1953; Collectie 
Jordaan, Atlas van Stolk). Bij dit verlies 
aan toekomstgerichtheid kan het geen 
toeval zijn dat in de loop van de jaren 
1960 het Jaar en de Tijd steeds vaker 
worden vervangen door personages 
uit de politieke en maatschappelijke 
werkelijkheid, zoals ook blijkt uit het 
werk van andere cartoonisten, zoals 
Op land en Fritz Behrendt. De fictieve 
figuren hebben - zo lijkt het - hun 
zeggingskracht verloren en krijgen een 
ouderwets imago: de indirectheid van 
fictie wordt onbruikbaar als politiek 
geëngageerd uitdrukkingsmiddel. 

'Een karretje langs een zandweg reed. ' Nieuw
jaarsprent van L.f. Jordaan. Uit: Vrij Neder
land, 3-I-I953. Atlas van Stolk, Rotterdam. 

Met Vadertje Tijd over de drempel 

Niet alleen in de prent, maar ook in oudejaarsproza en -poëzie verliest Vadertje 
Tijd zijn oorspronkelijke fictieve karakter en gezaghebbende kracht. Zijn popu
lariteit daalt. Als hij nog voorkomt, wordt hij steeds menselijker en feilbaarder 
voorgesteld - een ontwikkeling die ook bij andere fictieve feestfiguren is waar te 
nemen, met wie hij bovendien vaker samen in beeld wordt gebracht (vgl. Ghesquiere 
1989:136-142 en de bijdrage van Eberspächer in deze bundel). Henriëtte van Eyk 
laat Vadertje Tijd als een idealist samen met de Kerstman en Sinterklaas een poging 
doen de wereld van onechtheid te bevrijden (Van Eyk 1950: 19-24), en in een verhaal 
van Arend van Dam is hij boos op de seizoenen en wil hij niet jarig worden (Van 
Dam 1991:23-28). In deze menselijker rol kan Vadertje Tijd soms ook verschijnen 
op prentbriefkaarten of in cartoons of striptekeningen. Zo wordt hij wel afgebeeld 
als een avonturenbelever die met de Kerstman en Sinterklaas uit skieën gaat of als 
een knoeier die het Nieuwe Jaar te vroeg heeft 
gebracht. Op vergankelijkheid en toekomst 
wijst hij niet meer (zie kleurenkatern, afb. 14 
en de afb. op pag. 119). 

De drie decembermannen, Sinterklaas, de Kerstman en 
Vadertje Tijd, maken plannen om de wereld van onecht
heid te bevrijden. Sinterklaas is uit functie en draagt 
een bolhoed. Tekening van Fiep Westendorp. Uit: Van 
Eyk I950, I9. © Fiep Amsterdam bv; Fiep Westendorp 
Illustrations. 

Wijst dit verlies van zijn fictieve autoriteit erop dat langzamerhand ook het 
idee 'dynamiek-van-het-jaar' routine is geworden? Dat het moment zelf van de 
jaarwisseling nu als belangrijker wordt ervaren dan toekomstverwachtingen en 
voornemens en dan terugzien op wat voorbij is, met Vadertje Tijd? Toch, helemaal 
verdwenen is hij niet. 

Terwijl gedurende de maatschappijkritische jaren 1960-1980 tradities, sym
bolen en feestrituelen onderhevig waren aan een dalend prestige, is sinds de jaren 
1990 weer sprake van een tegenovergestelde beweging. De laatste twintig jaar 
komt Vadertje Tijd weer vaker in beeld, maar nu in een veelvoud van niet meer 
didactische, maar veeleer decoratieve hoedanigheden. Hij lijkt een symboolfiguur 
te zijn geworden die er bij de jaarwisseling als versiering wordt bijgehaald omdat 
gedacht wordt dat hij erbij 'hoort', zonder dat precies bekend is waarom (vgl. 

Korff 1995:91-94). 
In dit proces van traditionalisering en veruiterlijking, waarin Vadertje Tijd 

vooral wordt gebruikt om de jaarwisseling aan te kleden, wordt hij - op beperkte 
schaal-'ontdekt' en 'toegeëigend' door nieuwe groepen en in nieuwe contexten: 
de commercie, de wenskaartcultuur op internet, het verenigingsleven. Daarbij 
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treedt hij soms uit de verhaal- en beeldgenres, waarin hij tot nu toe figureerde, om 
deel te nemen aan de praktijk van de feestviering: als pop of als gespeeld persoon. 
Zo treedt Vadertje Tijd wel op in winkelcentra om oliebollen uit te delen (zoals 
in Oud-Jutphaas, zie Molenkruier 7-1-1992). Of hij speelt een rol als entertainer 
bij nieuwjaarsrecepties, als vervanger van de traditionele nieuwjaarwensers Tho
masvaer en Pieternel (zoals in Oostzaan, zie Kompas 10-1-1994) of als gastheer 
bij (commerciële) oudejaarsarrangementen (www.houtmaat.nl). Ook wordt zijn 
naam 'ontdekt' door klokkenwinkels en gebruikt als reclamemiddel (zoals in 
Nieuwegein: www.vadertje-tijd.nl). 

Deze multimediale toepassingen en de uitwisseling die daartussen plaatsvindt, 
houden Vadertje Tijd in zijn nieuwe, decoratieve functie levend. Alleen voor kin
deren behoudt hij nog zijn leef tijdloze mythische karakter en didactische autori
teit: als verteller van verhalen over de tijd en het jaar (het voorbijgaan en komen 
van seizoenen en jaren) die hij soms ook zelf beleeft, maken de sprookjesparken 
(Sprookjeswonderland in Enkhuizen en de Efteling in Kaatsheuvel) tegenwoordig 
met succes gebruik van dit verzonnen personage (zie kleurenkatern, afb. 15). 

Conclusie 

In dit artikel is duidelijk geworden dat achter de schijnbaar tijdloze Vadertje 
Tijd, die tegenwoordig vooral wordt toegepast als decoratie bij de jaarwisseling, 
in werkelijkheid een voortdurende reeks ontstaansgeschiedenissen schuilgaat. 
Daarbij ging het in veranderende economische en culturele contexten telkens om 
de ideologische toe-eigening van de figuur door een intellectuele elite die eigen
tijdse opvattingen, idealen en waarden over tijd in hem gestalte gaf en daarmee 
tot een vanzelfsprekendheid maakte. Daardoor ontstond als het ware steeds een 
nieuwe Tijdfiguur. 

Zo is de personificatie van de Tijd in de loop van de geschiedenis omgeduid 
van religieus-vermanend boodschapper over verval, dood en deugdzaam leven, tot 
geseculariseerde opvoeder in burgerlijk-verlichte opvattingen over tijd als toekomst, 
vooruitgang, verleden en vergankelijkheid. In de negentiende eeuw, vooral onder 
invloed van de beleving van tijd die niet terugkeert - waarvan de jaarwisseling bij 
uitstek de markering werd - kreeg de Tijd een rol in de verbeelding van de dyna
mische tijd van het jaar en de jaarwisseling. In die tijd kreeg hij ook zijn huidige 
beschermende familiale naam. Ten slotte werd hij de decoratieve belichaming van 
het feest van oud en nieuw die hij nu vooral is. Parallel aan die ontwikkeling ver
anderde zijn iconografie van een dreigende Tijd via een vriendelijker mythische 
autoriteit in een menselijke gestalte. 

Met Vadertje Tijd over de drempel 

Ook in die functie zal hij tot de verbeelding blijven spreken en de nieuwsgie
righeid naar zijn verleden blijven prikkelen (Korff 1995:91-94). De steeds weer 
terugkerende behoefte om zijn vanzelfsprekende aanwezigheid te verklaren en 
ideologisch inhoud te geven zal ruimte blijven scheppen om actuele maatschap
pelijke problemen over omgang met de tijd in hem gestalte te geven. Het huidige 
vraagstuk over de toekomst van de aarde zou zo'n probleem kunnen zijn. 
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