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Ashura – i s l a m i t i s ch
Nieuwjaar

De dag dat Mohammed en
zijn volgelingen de stad Mek-
ka verlieten en naar Medina
verhuisden in het jaar 622 , is
nu, generaties later, het be-
gin van de islamitische Hijra-
kalender. Maar pas op de
10de dag van de eerste
maand Moharam viert de isla-
mitische wereld het Nieuw-
jaar echt. In Marokko vertelt
men de legende dat metge-
zellen van de profeet Mo-
hammed speelgoed maakten
voor hun kinderen, om hen
aan te moedigen te vasten.
Nog steeds krijgen Marok-
kaanse kinderen traditiege-
trouw speelgoed van ‘Ba b a
Ach o u r ’ op Ashura (letterlijk:
tiende).
Sana Saida!

Nochevieja –
Spaans Nieuwjaar

Toen er aan het begin van de
twintigste eeuw een zeer
omvangrijke druivenoogst
was in Spanje, ontstond de
traditie Las Uvas de la Suer-
te: druiven voor geluk. Op
Oudjaarsavond krijgt ieder-
een een schaaltje met twaalf
druiven. Op het moment dat
de klok op de Puerta del Sol
in Madrid 12 uur begint te
slaan, wordt er gedruifhapt.
Eén druif per campanada
(klokslag), voor geluk en voor-
spoed in de twaalf maanden
van het nieuwe jaar. Als de
druiven zijn verwerkt, wordt
er getoast op het nieuwe jaar
met Spaanse Cava en ge-
feest tot de vroege ochtend.
Feliz Año Nuevo!

Chinees
Nieuwjaar

Draken- en leeuwendansen
domineren Chinees Nieuw-
jaar, voor ruim één miljard
Chinezen ter wereld het be-
langrijkste feest van het jaar.
In China vertelt men de le-
gende van Nian, een mens-
etend prooidier dat onge-
merkt huizen kon binnendrin-
gen. Heel het jaar bleef Nian
diep in de zee, om alleen bij
de overgang van Oud - op
Nieuwjaar tevoorschijn te ko-
men. Maar Nian bleek gevoe-
lig voor lawaai en de kleur
rood, dus verdreven de Chi-
nezen hem met explosies,
vuurwerk, Chinese leeuwen
en de kleur rood in hun hui-
zen. Daarom wordt ook van-
daag de dag Chinees Nieuw-
jaar gevierd met veel en groot
vuurwerk en de kleur rood in
overvloed. Op 2 januari 2014
begint het jaar van het paard.
Xïn Nián Kuài Lè!

Seollal – Ko r e a a n s
Nieuwjaar

Hoewel in Korea sinds 1896
ook Nieuwjaar wordt gevierd
op 1 januari, wordt er meer
waarde gehecht aan het Ko-
reaanse nieuwjaarsfeest, dat
vaak samenvalt met het Chi-
nese. Een van de vele tradi-
ties en favoriet onder kinde-
ren, is de Sebae. Kinderen
wensen hun ouders, groot-
ouders, ooms en tantes een
gelukkig nieuwjaar met een
diepe buiging tot de grond en
de woorden seh heh bok ma-
ni bat uh seyo (Een gezegend
nieuwjaar). Daarbij dragen ze
de traditionele hanbok, kleur-
rijke klederdracht. Een goed
uitgevoerde Sebae wordt be-
loond met een zijden zakje
dat wat ‘z a kg e l d ’ b eva t .
Seh heh bok mani bat uh se-
yo !

Losar – T ibetaans
Nieuwjaar

Eten speelt een belangrijke
rol tijdens Tibetaans Nieuw-
jaar. Zo worden er speciale
deegballen klaargemaakt
waar kleine voorwerpen in
gestopt worden zoals chilipe-
pers, rijst, wol of kool. Het
voorwerp dat iemand vindt in
zijn deegbal, vertelt wat over
zijn persoonlijkheid. Een
stukje chili in een deegbal be-
tekent dat iemand spraak-
zaam is, een wit voorwerp
zoals zout of rijst betekent
dat iemand een goed per-
soon is, terwijl een stuk kool
in het deeg symbool staat
voor een ‘zwart hart’.
Losar Tashi Delek!

Holi – Indiaas
Nieuwjaar

In hindoeïstische landen als
India, Nepal en Suriname is
Nieuwjaarsdag één grote
kleurexplosie. Vijf weken
voor het nieuwe jaar plant
een pandit (priester) een
stekje van de casterolieplant,
waar in veertig dagen een
brandstapel omheen wordt
gebouwd. Op Oudjaars-
avond, bij volle maan, wordt
het plantje - dat staat voor al
het goede - verwijderd. De
brandstapel - die staat voor
het kwaad - wordt aangesto-
ken. Om 12 uur geven de In-
diërs elkaar met de overge-
bleven as een stip op hun
voorhoofd en dan barst het
feest los: mensen bestrooien
elkaar met geparfumeerd
water en gekleurd poeder dat
symbool staat voor al het
moois dat de natuur ons
brengt.
Subh Holi!

Noroez – Per zisch
Nieuwjaar

Op de eerste dag van de len-
te, als de zon pal boven de
evenaar staat en dag en
nacht precies even lang zijn,
viert Iran, Azerbeidzjan en Af-
ghanistan het Perzische
Nieuwjaar. Op de laatste
woensdag van het jaar is het
traditioneel Chahar Shanbe
Suri, oftewel ‘rode woens-
dag’. Er worden grote vreug-
devuren ontstoken waar de
mensen bij zonsondergang
overheen springen terwijl ze
roepen: „Sorkhi-ye to az
man; Zardi-ye man az to,”
(Geef mij jouw felrode kleur
en neem mijn zieke gele
kleur.) Daarmee vraagt men
het vuur om ziektes weg te
nemen en kracht te geven
voor het nieuwe jaar.
Sâle no mobârak!

Nyepi – Balinees
Nieuwjaar

Op de eerste dag van de Baline-
se maankalender wordt het Hin-
doeïstische Nyepim - de dag van
de stilte - gevierd. Eerst worden
op Oudjaarsdag boze geesten
afgeschrikt door zoveel mogelijk
lawaai te maken met potten,
pannen en bamboekanonnen.
Op Nieuwjaarsdag volgt een dag
van absolute stilte: er rijden
geen auto’s of motors, er wordt
geen water gekookt of vuur ge-
maakt. Alles is gesloten en de
lichten blijven uit. Boze geesten
die toch overvliegen, worden zo
in de waan gelaten dat Bali er
niet is. Want wat ze niet zien en
horen, is er niet, zo redeneren
de Balinezen.
Selamat Hari Nyepi!

Rosj Hasjana –
joods Nieuwjaar

Op de eerste twee dagen van
tisjrie, de eerste maand van
de joodse kalender, wordt
het joodse Nieuwjaar ge-
vierd. Tijdens Rosj Hasjana
wordt in de synagoge hon-
derd keer op de sjofar (rams-
hoorn) geblazen. Als symbool
voor een goed jaar eet men
zoet dingen, zoals stukjes ap-
pel met honing, waarbij men-
sen elkaar een ‘shana tova
oemetoeka’ (een goed en
zoet jaar) toewensen. ’s Mid-
dags gaan mensen naar stro-
mend water, het liefst met le-
vende vissen erin, om daar
broodkruimels in te gooien
terwijl zij hun gebeden op-
zeggen. Die handeling, de
tasjliech, staat symbool voor
het wegwerpen (de letterlijke
vertaling) van slechte dingen
en gedachten. Op 5 septem-
ber 2013 begint 5774.
Shana Tova!

Nieuwjaar? Watergevecht!
LISETTE WOUTERS

A
ls de zon op 17 april van positie
verandert, begint volgens de
boeddhistische jaartelling het
jaar 2556. Theravada. Boeddhis-
tische landen als Laos, Cambod-
ja, Thailand en Myanmar vieren

deze week dan ook groots feest. Niet met olie-
bollen, champagne en een warme sjaal, maar
met een vierdaags, landelijk watergevecht.

Wie niet beter weet, zou denken dat de Bir-
mese stad Mandalay deze dagen is overgeno-
men door jeugdbendes. Langzaam rijdende
pick-uptrucks domineren het straatbeeld, joe-
lende jongeren in legerjassen en zwart leren
broeken met studs puilen uit de raampjes. Hun

gezichten zijn bedekt met gekleurde maskers,
katoenen mondkapjes, spiegelende zonnebril-
len of bloedrode bandana’s. Hun felgekleurde
punkkapsels steken overal bovenuit. Maar zo
intimiderend als ze eruit zien, zo vertederend is
hun gedrag. „Hello, are you happy?” roept een
van de punkers vanaf de volle truck. Hij heeft
een glimlach van oor tot oor. Dan haalt hij zijn
wapen tevoorschijn: een felgekleurd waterpis-
tool. „Happy new year!”

Wa t e r f e s t i va l

In de vier dagen die voorafgaan aan het nieuwe
jaar viert Myanmar (het vroegere Birma) Thin-
gyan, ook wel bekend als het waterfestival. Win-
kels zijn gesloten, bussen rijden niet en banken
zijn dicht. Iedereen is bezig met maar één ding:

water. Vaders en moeders staan met hun kinde-
ren langs de kant van de weg met emmers water,
tuinslangen en zelfs hogedrukspuiten om iede-
re voorbijganger van een nat pak te voorzien. En
tijdens de piek van het warme seizoen, bij een
temperatuur van 42 graden, zijn de slachtoffers
bereidwillig. Zo niet, dan hebben ze pech. Tij-
dens Thingyan blijft niemand droog.

„We gooien met water om onze ‘dirty souls’
schoon te wassen”, legt de 24-jarige Daniël Ri-
chard uit. Hij staat met zijn familie op één van
de honderden pick-uptrucks. Hij lacht ondeu-
gend, kijkt even de andere kant op en bekent
dan: „Ik heb het afgelopen jaar een paar keer
iets te veel gedronken, dat heeft mijn ziel ver-
vuild. Een beetje drinken mag wel, maar te veel
is een zonde.”

De truck van Richard en zijn familie heeft de-

zelfde bestemming als al die honderden andere:
de kilometerslange paleismuur in het oude cen-
trum van Mandalay. Daar staat om de tien meter
een muziekpodium met een geluidssysteem
waaruit een oorverdovende trance beat schalt.
De pick-ups schudden onder het gespring van
families en vrienden, die vanaf het podium wor-
den natgespoten met tuinslangen en waterka-
nonnen. De straten staan zo blank dat kinderen
letterlijk in de goot zwemmen. „Are you hap-
py?”, scheeuwt Richard met een brede grijns bo-
ven de muziek uit. Het is de vraag van de dag. Ie-
dereen antwoordt volmondig: „Ja!”

Oorspronkelijk is Thingyan een feest van reli-
gieuze rituelen en gebruiken. Mensen medite-
ren en verrichten goede daden: kinderen was-
sen de voeten van ouderen – een blijk van res-
pect, gelovigen doneren aan monniken, ieder-

een overlaadt elkaar met cadeaus, het huis
wordt schoongemaakt en de lekkerste traditio-
nele gerechten verschijnen op tafel. Monniken
besprenkelen Boeddhabeelden met koud water
en sommige Birmezen gaan een week het kloos-
ter in. Ver van de muur van het oude paleis wor-
den deze rituelen nog steeds uitgevoerd.

Rituelen

In het centrum van Mandalay viert de nieuwe
generatie een heel ander soort Thingyan. „Ro-
ken, drinken en dansen, dat is het waterfesti-
va l ! ” stelt de 22-jarige Aung Paing Phu die een
paar straten van de muur vandaan op straat met
zijn vrienden bier zit te drinken. Hij rolt een
joint tussen zijn vingers. Voor hen is Thingyan
een goed excuus om 7:00 uur ’s ochtends het

eerste blikje bier open te trekken. „We gaan uit
van de zon: als hij opgaat, beginnen we met
drinken. Als hij ondergaat, stoppen we. Zoiets
kan alleen met Thingyan.” Gevraagd naar hun
plannen voor familiebezoek, rituelen en traditi-
onele gerechten, schudden de jongens lachend
hun hoofd. Ze nemen nog een biertje.

Ze zijn niet de enigen: Thingyan staat bekend
als de gevaarlijkste week van het jaar. In geen
andere week gebeuren er zoveel ongelukken,
omdat mensen dronken achter het stuur krui-
pen. „Doe voorzichtig als je de straat op gaat,
scooters zullen alle kanten op slingeren”, waar-
schuwt Aung Paing Phu.

Als het water in de straten het licht van de on-
dergaande zon oranje reflecteert, keren de volle
pick-uptrucks naar huis, vol „s ch o o n g e wa s s e n
zielen”. Morgen begint een fris nieuw jaar.

Een man draagt zijn dochtertje op zijn schouder tijdens het nieuwjaarsfeest in Myanmar. FOTO REUTERS/SOE ZEYA TUN Feestende massa’s in de straten van Yangon tijdens Thingyang - boeddhistisch Nieuwjaar. FOTO REUTERS/SOE ZEYA TUN

Niet alleen in Birma vieren ze een
ander Nieuwjaar. Ook op veel an-
dere plekken in de wereld gelden
andere data en gebruiken voor de
overgang van Oud naar Nieuw.
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