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De doop van Neeltje 
 

JAN OUT 
 

 
“Gelukkig Nieuwjaar!” We zijn gewend elkaar op 1 januari al het goede toe te 
wensen. Toch is dit niet altijd op deze datum gebeurd. 
In oude tijden begon het nieuwe jaar met Pasen! De opstanding van Christus 
was het zinnebeeld voor het nieuwe leven en daarom werd met Pasen het nieu-
we jaar begonnen. Nu is het niet gemakkelijk voor historici om te bepalen of 12 
april 1500 in voor onze begrippen 1500 of 1501 was. Wanneer viel Pasen in 
1501? Als dit feest op 1 april gevierd was, is 1500 het nieuw jaartal. Viel Pasen 
op 15 april, dan versprong het jaartal naar 1501 en zou 12 april 1500 voor onze 
begrippen 12 april 1501 moeten zijn. Lekker ingewikkeld dus. Pas in 1575 
werd in heel Nederland ingevoerd dat het op 1 januari nieuwjaar was. 
Nog zo ingewikkeld is het dat men merkte, dat een jaar niet precies 365 dagen 
telt, maar iets meer (schrikkeldag!). Ook dit jaar haalden we 1 dag in (29 fe-
bruari). Maar eigenlijk is deze correctie weer iets te veel. In een eeuwwisseling 
(1700, 1800, 1900) is er geen schrikkeldag, behalve als het jaar door 400 ge-
deeld kan worden (1600, 2000). 
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Paus Gregorius XIII heeft dit in 1582 bepaald; daarom wordt onze kalender de 
Gregoriaanse kalender genoemd. 
In 1582 vond er een grote correctie plaats: van donderdag 4 oktober ging men 
naar vrijdag 15 oktober. Hadden alle landen dit maar gelijk gedaan. In Neder-
land volgden de katholieke gebieden en de handeldrijvende gewesten Holland 
en Zeeland de pauselijk richtlijn. Maar de net tot het protestantisme overgegane 
gewesten deden dit niet. Pas in het jaar 1700 volgden Utrecht, Gelderland en 
Overijssel. Op 30 november volgde 12 december! De noordelijke gewesten 
(uitgezonderd Drenthe) volgden ruim 2 weken later. Het nieuwe jaar begon 
daar met de datum 12 januari 1701. 
In het oudste doopboek van de St. Nicolaasparochie van Eemnes zien we hoe 
deze verwarring werd opgelost. De oudste inschrijving luidt: "8 marty 1675 
stylo vetri baptizata est proles de Alberti Willems et Beatricis Evers nom. Neel-
tien." (vertaling: Op 8 maart 1675 oude stijl is gedoopt de nakomeling van Al-
bertus Willems en Beatrijs Evers genaamd: Neeltje.) 
Pastoor Luytelaar schrijft dus “oude stijl” en verwijst naar de nog niet inge-
voerde Gregoriaanse kalender. Waarschijnlijk kwam hij uit het zuiden, waar 
die kalender wel gold. 
Wat houdt dat nu in voor Neeltje (en de andere kinderen uit die periode)? Als 
we haar geboortedatum naar de huidige kalender herrekenen, moeten we 10 
dagen bijtellen. Zij werd dus op 18 maart (nieuwe stijl) gedoopt. 
Het is maar een weet. Voor Neeltje en haar ouders zal het van weinig belang 
zijn geweest! 




