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Waarom wordt VADERDAG
niet overal op dezelfde dag gevierd?

I edere derde zondag van juni
is het Vaderdag. Tenminste
in Nederland. In een deel
van België worden vaders de
tweede zondag in juni door

de kinderen in de schijnwerpers
gezet. In Spanje, maar ook in een
ander deel van België, wordt op 19
maart al Vaderdag gevierd, op de
dag van Sint Jozef, de vader van Je-
zus. En zo zijn er elders in de we-
reld nog diverse andere dagen in
gebruik.

Net als Moederdag is ook Vader-
dag komen overwaaien uit de Ver-
enigde Staten. Toen Moederdag
werd ingevoerd, kon de Vaderdag
natuurlijk niet lang uitblijven.
Aan de wieg van Vaderdag stond
Sanora Smart Dodd uit Spokane,
Washington. Ze kwam op het
idee terwijl ze zat te luisteren naar
een moederdagpreek in 1909. Zelf
werd ze opgevoed door haar va-
der, William Smart, nadat haar
moeder was gestorven. Sanora wil-
de haar vader bedanken voor wat
hij had gedaan voor haar en haar
broers en zussen. Smart voedde
zijn zes kinderen alleen op. Voor
Sanora was haar vader een moedi-
ge, onzelfzuchtige en liefhebben-
de man en zij realiseerde zich dat
het zwaar voor hem was geweest.
Tegelijkertijd wilde ze aangeven
dat vaders zich meer met de op-
voeding van hun kinderen moes-
ten bezighouden.

Sanora’s vader was geboren in
juni, dus ze koos ervoor om de
eerste Vaderdag in Spokane te
houden op 19 juni 1910. In andere
Amerikaanse dorpen en steden be-
gonnen ook anderen met het vie-
ren van een Vaderdag. In 1916 en
in 1924 werd de Amerikaan-
se bevolking door presi-
dent Calvin Coo-
lidge opgeroepen
om voortaan vaders
eer te betuigen op
een speciale natio-
naal gekozen dag.
Het duurde daarna
wel nog tot 1966
voor er een presi-
dentiële verklaring
werd getekend waar-
in de derde zondag van juni uitge-
roepen werd tot nationale Vader-
dag.

In het begin sloeg Vaderdag
niet zo aan. De reden daarvoor
was simpel. Moeders zwoegden
zich gedurende het hele jaar te
pletter in het huishouden en had-

den een dagje vrij op Moederdag.
Vaders voerden in die tijd nauwe-
lijks iets binnenshuis uit en daar-
om sloeg een vrije dag voor va-
ders nergens op, zo vond men. Te-
genwoordig dragen heel wat va-
ders wel hun steentje bij. Er zijn
zelfs vaders die het hele huishou-
den runnen. In die optiek zijn de

vaders belangrijk en soms on-
vervangbaar geworden.
En Vaderdag dus ook.

Maar waarom wordt Va-
derdag nu niet overal op de

derde zondag in juni
gevierd?

Veel landen volgen
eigen tradities. Moeder-

dag wordt ook niet we-
reldwijd op dezelfde dag

gevierd. Het is cultuurafhankelijk.
Sommige landen hebben de Va-
derdag-dag gekozen op basis van
een belangrijke figuur voor hun
land. De vader des vaderlands bij-
voorbeeld. In Rusland wordt Va-

derdag op 23 februari ge-
ld. In Rusland wordt Va-

derdag op 23 februari ge-
vierd, maar eigenlijk is
het dan mannendag.
Op deze dag geven

Russische vrouwen hun mannen,
vaders, vriendjes of zoons cadeau-
tjes. In Spanje worden vaders
geëerd op 19 maart, de sterfdag
van Sint Jozef, de vader van Jezus.
Dat gebeurde ook in andere katho-
lieke streken waar Sint Jozef werd

beschouwd als het ideaalbeeld
van een vader. In Luxemburg
wordt Vaderdag gevierd op de eer-
ste zondag in oktober: Pappendag.
In Frankrijk is Vaderdag pas inge-
voerd in 1952, twee jaar na Moe-
derdag. De Fransen vieren net als
wij en de Canadezen Vaderdag op
de derde zondag in juni. In Zwe-
den worden de vaders in novem-
ber in het zonnetje gezet. Vader-
dag wordt in Duitsland op dezelf-
de dag als Hemelvaart gevierd, om-
dat Jezus dan terug-
keert

naar zijn
Vader in de Hemel. Maar in

Duitsland is Vaderdag ook een
beetje mannendag zoals in Rus-
land. De Duitse mannen gaan die
dag samen wandelen, trekken met
(huif)karren rond, picknicken en
drinken samen veel wijn en bier.

Het antwoord werd gegeven door pro-
jectleider en redacteur Jeroen Vink
van onder andere Stichting Beleven
en de Wereld Feesten Almanak.
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