Vragen om over na te denken:

- Wat is jouw favoriete Nederlandse feestdag? Waarom?
- Welke Nederlandse feestdag vind je niet zo leuk? Waarom?
- Welk bekend Nederlands feest is geen oﬃciële nationale feestdag?
- Zijn de Nederlandse feestdagen heel anders dan in jouw land? Welke zijn
hetzelfde?

- Vertel over een bijzondere feestdag in jouw land. Wat doen de mensen?

Tekst
Waarom Nederland minder feestdagen heeft dan de rest van Europa
Gebaseerd op een artikel van nu.nl 3 mei 2019

Woon je in Nederland? Dan ben je in de maanden april en mei waarschijnlijk een
paar dagen vrij. In die maanden vallen Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag,
Bevrijdingsdag en Hemelvaart. Toch hebben we in Nederland minder feestdagen
dan in veel andere Europese landen. Hoe kan dat?

Nederland telt acht officiële nationale feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag,
Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaart, Pinksteren en Kerstmis.
Buurlanden Duitsland en België hebben negen en tien feestdagen. Finland heeft de
meeste feestdagen van Europa; daar is het vijftien keer per jaar feest! Dat
onderzocht adviesbureau Mercer in 2014.
Op een feestdag ben je in Nederland niet automatisch een dag vrij. Er bestaat geen
wet waarin staat dat werknemers vrij zijn op feestdagen. Scholen zijn vaak
gesloten, maar bedrijven niet. Per sector wordt bepaald welke feestdagen vrije
dagen zijn.
Aantal feestdagen per land in West-Europa
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Finland: 15
Spanje: 14
Griekenland: 12

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Denemarken: 11
Frankrijk: 11
Italië: 11
Zweden: 11
België: 10
Luxemburg: 10
Portugal: 10
Duitsland: 9
Ierland: 9
Groot-Brittannië: 8
Nederland: 8

Niet in de cultuur om veel feest te vieren
Sommige Europese feestdagen, zoals het einde van de Eerste Wereldoorlog (11
november), worden in Nederland niet gevierd omdat Nederland er niets mee te
maken had; Nederland was neutraal tijdens deze oorlog.
Andere dagen, zoals de Dag van de Arbeid (1 mei), vieren we niet omdat het niet in
de Nederlandse cultuur zit.
Onderzoeker Peter Jan Margry zegt: "Door de reformatie hebben we minder
religieuze feestdagen dan andere landen." Nederland viert bijvoorbeeld geen
Allerheiligen (1 november), maar België en Duitsland wel.
Tot slot is Nederland volgens Margry niet zo nationalistisch en is er daardoor geen
nationale feestdag om de natiestaat te vieren, zoals Le Quatorze Juillet in Frankrijk.
"We hebben wel Koningsdag, maar er is geen echte nationale feestdag om de
roem van het verleden te vieren", zegt hij.
We vieren weinig feest, maar werken ook weinig
Nederlanders mogen weinig feestdagen hebben, ze werken ook weinig uren in
vergelijking met andere Europese landen; mannen werken gemiddeld 36 uur per
week en vrouwen 26 uur.

Woordenlijst
Waarschijnlijk:

probably

Toch:

yet, anyway

Tellen:

to count

Onderzoeken:

to research

De wet:

the law

Bepalen:

to determine

Te maken hebben met:

to have to do with

Reformatie:

The Reformation was a period in the 16th century when the
Protestants separated from the Roman Catholic Church.

Volgens:

according to

Roem:

fame

