ALWEER VRIJ? Christelijke feesten en hun betekenis; door Loek Boer/Annerien
Groenendijk/Ad van Noord. Kok, Kampen, 1997. 92 p., 25,00. ISBN 90-242-79798.
Onderzoeken wijzen uit dat steeds minder Nederlanders de betekenis en achtergronden
van christelijke feesten als Pasen, Kerstmis, Hemelvaart en Pinksteren kennen.
Gebleken is ook dat er veel mensen zijn die er meer van willen weten. Het boekje
Alweer vrij is dan ook bedoeld om de feitenkennis over de betekenis van deze
christelijke feestdagen te vergroten. Ook wordt de herkomst en de bedoeling van allerlei
(volks)gebruiken beschreven, toegelicht en in beeld gebracht. Daarnaast gaat het de
auteurs ook om wat mensen tegenwoordig aan deze christelijke feesten beleven, zowel
in de rooms-katholieke als in de protestants-christelijke traditie. Ieder hoofdstukje is
opgebouwd uit vier paragrafen: wat kom je tegen, waar komt het feest vandaan,
achtergronden en gebruiken, wat beleven mensen er aan? In de tekst staan achter
verschillende woorden asterisken; deze verwijzen naar het register, dat de tweede helft
van het boek vormt: geen wetenschappelijke definities, maar korte omschrijvingen. Het
boekje (vierkant formaat, 20 x 20 cm.) wordt afgesloten met een lijst van gebruikte en
aanbevolen literatuur.
Dit handige boekje kan zowel thuis als op school goede diensten bewijzen, wanneer
kinderen vragen naar de herkomst en betekenis van deze vier grote christelijke feesten.
In het kader van de interreligieuze dialoog kan het voorzien in goede en beknopte
informatie over deze feesten in de christelijke traditie. Het kan er mede toe bijdragen dat
Pasen door de jongere generatie niet alleen wordt geassocieerd met enkele dagen vrij
van school en Kerstmis meer diepgang krijgt dan beren, engeltjes en spuitsneeuw. En
wie de betekenis van Hemelvaart en Pinksteren aan de jeugd wil overdragen (of zelf
eens wil nalezen hoe het nu precies zit met deze feesten), kan uitstekend terecht in
Alweer vrij? Leuk om cadeau te geven of om zelf aan te schaffen als 'naslagwerkje'.
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