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Hoe populair is het kerstpakket en hoe vanzelfsprekend het 

nieuwjaarsgeschenk? 

Rond Nieuwjaar schenken bedrijven en instituten de mensen 

met wie ze contact hebben graag iets aardigs. Ze doen dat als 

dank voor een goede samenwerking in het verleden en in de hoop 

op een voortzetting daarvan in de toekomst. 

De gewoonte om elkaar in zakelijk verband iets te geven of goeds 

te wensen krijgt ook vorm in andere rituelen. Behalve de einde-

jaarsbeloning en het nieuwjaarsgeschenk zijn de nieuwjaarskaart 

en de nieuwjaarsreceptie bekende tradities die jaarlijks – als van-

zelf – terugkeren.

Toch roepen ze elk jaar vragen en discussies op. Men maakt zich 

druk over de inhoud van het pakket, over de vorm van de recep-

tie, over het plaatje op de kaart of de keuze van het geschenk. Of 

men wil weten waarom deze gewoonten er zijn en waar ze van-

daan komen. Die spanning maakt ze veranderlijker dan ze lijken.

In dit boekje worden de genoemde rituelen nader onderzocht. In 

welke bredere context van de nieuwjaarstradities passen ze? En 

hoe ontstaan nieuwe vormen als de opvattingen over iets wensen 

en geven met Nieuwjaar veranderen?

Eveline Doelman is verbonden aan het Meertens Instituut. Ze 

doet onderzoek naar historische feestcultuur. Haar belangstel-

ling richt zich in het bijzonder op veranderingen in de expressie 

van identiteiten in feestrituelen.
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Nieuwjaarskaart van ca 1920. De opgewekte toon van 
het rijmpje wordt benadrukt door de omringende 
geluks- en vriendschapssymbolen, roze rozen en een 
hoefijzer. Een hoefijzervormig venster biedt uitzicht op 
een zorgeloos, lentelandschap en de geborgenheid van 
twee landhuizen: een nieuw begin. 

© Meertens Instituut, Joan Muyskenweg 25, 
1096 CJ Amsterdam

Nieuwjaarskaart van ca 1945. Aquarel van Teun van 
der Veen (Zwolle, 1902-1991). In dit landschap met 
boerderijen langs de IJssel wordt het nieuwjaarsmotief 
– verleden en toekomst, oud en nieuw (of jong)  – 
uitgebeeld in de figuren van een moeder en haar kind 
op weg naar de toekomst. Het versje wijst op het nog 
ongewisse van die toekomst. Het prille januari-licht 
verwijst naar het ongerepte van het nieuwe jaar, de 
sneeuw heeft de zorgen van het oude bedekt.

Met toestemming van Willem van der Veen © Meertens 
Instituut, Joan Muyskenweg 25, 1096 CJ Amsterdam
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Naar een nieuwjaarskaart van 1906.  

Collectie Historische Vereniging 

Arnemuiden. 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag 

worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm 

of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 

fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toe-

gestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 jº het Be-

sluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit 

van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, 

dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedin-

gen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 

2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) 

uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compi-

latiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot 

de uitgever te wenden.

De uitgeverij heeft ernaar gestreefd alle copyrights van de 

in deze uitgave opgenomen illustraties te achterhalen. Aan 

hen die desondanks menen alsnog rechten te kunnen doen 

gelden, wordt verzocht contact op te nemen met Amster-

dam University Press.
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Dit boekje is een nieuwjaarsgeschenk. Het 

Meertens Instituut geeft het graag aan 

de mensen met wie het contact heeft, als 

dank voor een goede samenwerking in het 

afgelopen jaar en in de hoop op een voort-

zetting daarvan in de toekomst. Het idee 

om elkaar iets te geven of goeds te wensen 

aan het eind van het jaar of aan het be-

gin van het nieuwe jaar is ook zichtbaar 

in andere rituelen. Om in de sfeer van het 

werk te blijven zijn dat het kerst- of oud-

en-nieuwpakket, de nieuwjaarsreceptie en 

de nieuwjaarskaart. Tegenwoordig nemen 

deze een – zo lijkt het – gevestigde plaats in 

onder de nieuwjaarstradities. Toch geven 

ze jaarlijks opnieuw aanleiding tot commo-

tie en discussie. Dan blijken ze veel minder 

vanzelfsprekend en onaantastbaar te zijn 

dan op het eerste gezicht lijkt. 

Over het geschenk aan de werknemer is 

altijd veel te doen. Het kerstpakket – een 

pakket met lekkernijen en andere giften als 

bijdrage aan het feest van kerst of oud en 

nieuw – lijkt de favoriete vorm, maar ook de 

gratificatie of een mengvorm van beide zijn 

geliefd. Kranten doen bijna elk jaar verslag 

van de opvattingen en meningen over het 

ritueel. ‘Is een kerstpakket nog wel het goe-

de geschenk, is een gratificatie niet meer 

van deze tijd?’ zijn vragen die steeds weer 

worden gesteld. Ook de nog altijd groeien-

de populariteit van de nieuwjaarsreceptie 

zorgt telkens voor debat en ergernis of juist 

voor grappen over recepties die nog tot ver 

in de maand januari plaatshebben als nie-

mand meer aan Nieuwjaar denkt. Het ritu-

eel van de nieuwjaarskaart en het nieuw-

jaarsgeschenk aan zakenvrienden ontkomt 

evenmin aan spanning en gedoe, zoals over 

de vraag welk plaatje er op de kaart moet 

komen te staan, wat het onderwerp van het 

geschenk moet zijn, of wanneer de kaart 

precies verstuurd moet worden. Het gaat 

er immers om de beste indruk te maken 

en op tijd zichtbaar te zijn te midden van 

de jaarlijkse stroom van nieuwjaarspost. 

In alle opwinding wordt bovendien altijd 

weer gevraagd waarom deze rituelen er ei-

genlijk zijn en waar ze vandaan komen. 

Deze terugkerende vragen en discus-

sies zijn de aanleiding om in dit boekje de 

genoemde vormen van het nieuwjaarsge-

schenk – speciaal in de sfeer van het werk 

– nader te onderzoeken. In welke bredere 

tradities staan ze? En hoe ontstonden 

nieuwe rituelen om aan veranderende op-

vattingen over elkaar iets geven en wensen 

bij de jaarwisseling uitdrukking te geven?

Inleiding



Nieuwjaarswensers aan de deur. Uit: Alof, Het oude en nieuw-
jaarsboekje voor leerzame kinderen, Kampen 1862, na p. 4. 
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In de weken voor Kerstmis, in de namid-

daguren als de werkdag ten einde loopt, is 

het een bijna onvermijdelijk beeld. Te voet, 

met de trein of op de fiets haasten mensen 

zich naar huis met kleurrijke dozen in onal-

ledaagse formaten onder de arm, op schoot 

of op de bagagedrager: het zojuist van de 

werkgever gekregen kerstpakket. Niemand 

kijkt gegeneerd bij zijn gesjouw met zo’n 

doos en ook geen voorbijganger kijkt ervan 

op, niet zichtbaar tenminste. Toch houdt 

het kerstpakket de gemoederen bezig. Dat 

blijkt uit de enquêtes die elk jaar worden 

gehouden en uit de reacties die deze weer 

oproepen. Daarin gaat het over de voors 

en tegens, de inhoud en de verrassing. De 

een vindt het cadeau leuk en denkt dat het 

‘hoort’ bij de afsluiting van het jaar, de an-

der wil het schenken aan goede doelen, de 

volgende maakt liever zijn eigen keus, de 

vierde is voor afschaffing van de gewoon-

te. Deze jaarlijks terugkerende opwinding 

is misschien wel het beste bewijs dat het 

pakket een plaats heeft in de samenleving, 

een traditie is die er kennelijk toe doet; een 

traditie waar over mag worden gezeurd, en 

waar iedereen het zijne van kan denken, 

maar die (zoals De Telegraaf in 2009 een 

voorstander citeerde) ‘niet mag worden 

wegbezuinigd: het is net dat ene leuke ex-

traatje waaruit waardering blijkt’.¹

Recente traditie

Dat neemt niet weg dat het krijgen van een 

kerstpakket zo’n veertig jaar geleden hele-

maal niet zo vanzelfsprekend was. Welis-

waar was er aandacht voor een extra belo-

ning voor de werknemer aan het eind van 

het jaar, maar dat kon ook de vorm hebben 

van een gratificatie of een nieuwjaarsbij-

eenkomst. Bij Van Gent en Loos kreeg het 

personeel in 1964 een eindejaarsuitkering 

in plaats van een kerstpakket.² Maar het 

overheidspersoneel kreeg in die tijd nog 

niets. Ambtenaren, zo was de redenering, 

hadden al goed geregelde sociale voorzie-

ningen en zekerheden. Het gemeenschaps-

geld waaruit ze betaald worden, kon niet 

ook nog eens aan iets extra’s worden be-

steed. Dat ambtenaren daar soms zelf iets 

op verzonnen, blijkt uit een bericht in het 

Algemeen Handelsblad in 1971. Het perso-

neel van de dienst bestrating van Zaandam 

zou dat jaar wel een kerstpakket krijgen in 

tegenstelling tot andere ambtenaren van 

de stad. ‘De afdeling bestrating betaalt 

het pakket namelijk zelf. In januari van dit 

jaar is men begonnen elke week een gulden 

Van nieuwjaarsgift tot kerstpakket
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opzij te leggen. Voor de vijftig gulden die 

nu iedereen bijeen heeft zullen centraal 

de pakjes worden ingekocht.’³ In 1979 nam 

een van de leden van Gedeputeerde Sta-

ten van Friesland het voor de ambtenaren 

op. ‘De provinciale ambtenaren krijgen 

nu van alles niets; geen dertiende maand 

of gratificatie, zelfs geen pakketje met lek-

kers erin’, vond hij.⁴ 

Tegenwoordig is er bijna geen werkgever 

meer die – als de financiën het toelaten – 

niet meedoet aan deze extra beloning en 

zijn personeel aan het eind van het jaar 

zonder een kerstpakket naar huis laat 

gaan. Blijkbaar zijn werknemers toch erg 

aan de traditie gehecht. Toen de regering 

in 2003 van plan was om het pakket fiscaal 

belastbaar te maken en veel werkgevers 

de traditie dan maar wilden schrappen, 

riep dat een storm van verontwaardiging 

op. Waarom – zo kan men zich afvragen – 

vinden veel mensen het belangrijk om een 

doos met lekkernijen of een andere verras-

sing van de baas te krijgen? Waar komt het 

idee vandaan dat men bij de jaarwisseling 

een geschenk ‘hoort’ te krijgen? 

Nieuwjaarslopen

De extra beloning van de baas aan zijn per-

soneel staat in de lange traditie van het idee 

om elkaar iets te geven bij de jaarwisseling. 

1 januari was tot in de twintigste eeuw de 

dag van de nieuwjaarsgift. Op nieuwjaars-

dag werden in persoonlijke, maar vooral 

in zakelijke sfeer gelukwensen en belonin-

gen uitgewisseld. Het was, zoals nu nog, 

een ritueel waarmee symbolisch gezien 

de balans van het afgelopen jaar werd op-

gemaakt en een nieuw begin werd gemar-

keerd. De wens in de werksfeer hing boven-

dien nauw samen met tradities die golden 

bij het ingaan van een nieuw handels- en 

arbeidsjaar. 1 januari was ook de datum 

waarop rekeningen werden opgemaakt, 

uitbetalingen plaatsvonden en werkcon-

tracten werden geregeld. Tot rond 1900 

was het een ongeschreven wet dat in- en 

uitwonende knechts en meiden op die dag 

bij hun baas thuis langs gingen om Nieuw-

jaar te wensen. In ruil daarvoor kregen ze 

een fooi en een traktatie. Zowel in de stad 

als op het land was dat de omgangsvorm. 

Het was een jaarlijkse bevestiging van de 

zakelijke betrekkingen. Tegelijk was het 

de benadrukking van een hiërarchische 

verhouding: in de ongelijkheid van het 

wensen tegenover het schenken uitte zich 

het sociale verschil. Een oudste bediende 

bij een rijke familie in Zwolle zou zich uit 

die tijd herinneren: ‘Als er [door de fami-

lie] op het nieuwe jaar getoast is dan wordt 

de keuken gebeld en mogen wij allemaal 

binnenkomen om Nieuwjaar te wensen 

... en aan het eind krijgen we ... een enve-



11

De nieuwjaarsbeloning. Uit: Het Volk, 
avondblad 31 december 1937. 
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lopje met nieuwjaarsgeld. Die het langst in 

dienst is, die krijgt het meeste.’⁵ 

Deze zakelijke wens bij de werkgever thuis 

was onderdeel van de in die tijd algemene 

nieuwjaarstraditie, waarbij publiek en pri-

végedrag in elkaar overliepen. Hij maakte 

deel uit van het zogenoemde ‘nieuwjaarslo-

pen’. 

Behalve het personeel kwamen ook de 

armen en werklozen aan de deur geluk-

wensen. Ze kregen daarvoor wat geld of 

voedsel. Het was een extraatje om de win-

termaanden door te komen, als aanvulling 

op de armenzorg. Een derde groep wen-

sers die langskwam, was de jeugd. Jonge-

lui trokken met elkaar rond in de buurt 

en kondigden vaak met lawaai hun komst 

aan. Vooral bij dronkenschap eigenden ze 

zich het recht van tijdelijke macht toe en 

vroegen of eisten borrels, op straffe van het 

uithalen van streken en baldadigheid. Het 

kon er dan ruig aan toe gaan. Het ging er 

ook om indruk te maken op de meisjes en 

met hen het feest te kunnen voortzetten 

in cafés. In Drentse dorpen bijvoorbeeld 

werd er ‘de morgen van de nieuwjaarsdag 

… onophoudelijk geschoten. Het was n.l. 

gewoonte dat het “jongvolk” ... bij elk huis 

uit pistool of geweer vuurde ... Met een 

“geluk in ’t nij jaor” ... stormde de troep de 

“keuken” binnen ... dan werd de “ouwe kla-

Het dienstmeisje komt Nieuwjaar wensen. Detail van de 
rand van een nieuwjaarsbrief of -krans gedrukt door H. 
Numan (1778) (houtsnede). Collectie Buijnsters-Smets, 
Nijmegen. Uit: Buijnsters-Smets 2007, p. 91, afb. 57.
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re” geschonken.’⁶ Ook jongere kinderen de-

den een nieuwjaarsronde langs de deuren. 

Ze kwamen in groepjes en verzamelden 

snoep, koek, een appel of een cent. Soms 

zongen ze liedjes of rijmpjes en maakten 

muziek met een rommelpot. ‘Voor de kin-

deren was de eerste dag des jaars een echte 

feestdag. “Bij donker” reeds begonnen ze 

met het “nijaorwinnen”, voorzien van een 

mandje ... om de giften te bergen.’⁷ En ten 

slotte legden op nieuwjaarsdag de gehuw-

den visites af bij familie, kennissen, buren 

en bij notabelen thuis. Meestal – zo wilde 

het de hiërarchische traditie – bezochten 

de jongeren de ouderen, de lageren de ho-

geren, en wensten de mannen op andere 

tijden dan de vrouwen. Het ‘visitelopen’ 

was de beleefdheidsplicht, zowel in de 

stad als op het land. Al met al konden de 

bezoeken veel tijd in beslag nemen. In de 

stad was daarom in de achttiende eeuw het 

visitekaartje in gebruik geraakt. Het werd 

aan de deur afgegeven en kon gelden als 

een vervanging van een bezoek. 

In dit patroon van het nieuwjaarsgedrag 

in de late negentiende eeuw weerspiegelen 

zich de opvattingen over een hiërarchisch 

geordende samenleving, waarin elke groep 

(jong en oud, hoog en laag) haar vaste 

plaats, rechten en verantwoordelijkheden 

had. De nieuwjaarsronde was deel van die 

orde. Een halve eeuw later, rond de Tweede 

Wereldoorlog, was er van het drukke geloop 

langs de huizen niet veel over. Ook het be-

zoek aan de baas was toen voorbij. Het is 

– zoals we wel weten – een combinatie van 

factoren geweest die er toe heeft geleid dat 

de tradities veranderden en dat de extra be-

loning voor het personeel uit de privésfeer 

verdween. Enkele punten kunnen hier vol-

staan om die ontwikkeling te schetsen. 

Hardnekkige tradities

Overheden probeerden altijd controle te 

houden over het openbare feestgedrag. 

Ook het nieuwjaarslopen om fooien en 

traktaties viel daaronder en het werd 

keer op keer verboden en beboet. Kerk- en 

stadsbesturen veroordeelden niet alleen 

de overlast van het gebedel. Ze keurden 

bovendien het geloof in de gelukbrengende 

kracht af dat in hun ogen aan de wens en de 

gift werd gehecht. In 1590 was in Amster-

dam Wijntgen Frans door de hervormde 

kerkenraad bestraft. Zij zou twee avonden 

achtereen wensliedjes hebben gezongen, 

zowel in particuliere huizen als op straat.⁸ 

Behalve op de vraag om een gift kon er een 

boete staan op de uitdeling daarvan. Het 

is illustratief voor het belang dat aan lo-

kale tradities werd gehecht dat een verbod 

op de uitreiking van nieuwjaarskoeken in 

Coevorden in 1770 tot een oproer leidde. 



‘IJzerkoekenoproer te Koevorden’ in 1770 gezien door 
de ogen van drie negentiende-eeuwse publicisten. Uit: 
Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst door Drie 
Podagristen, Koevorden 1842. Universiteitsbibliotheek 
Amsterdam (UvA) Bijzondere Collecties, UBM 300 D 9.
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Blijkbaar zag men de maatregel als een 

inbreuk op iets wat altijd al werd gedaan 

en als gastvrijheid en solidariteit werd be-

schouwd. In ieder geval was het verzet on-

der de lagere bevolking van bakkers, werk-

lui en armen zo groot dat het besluit moest 

worden ingetrokken.⁹ Het tegenstrijdige 

in de overheidsmaatregelen was dat ener-

zijds naleving van de bepalingen werd ge-

eist, maar dat anderzijds (met name door 

de kerk) steeds ook tot liefdadigheid werd 

opgeroepen. Nieuwjaar, de achtste dag na 

Kerstmis, was een dag waarop de kerk de 

komst van Christus en zijn leer over naas-

tenliefde opnieuw benadrukte en ten voor-

beeld stelde.

Verlichtingsidealen

Tegen het eind van de achttiende eeuw 

groeide bij de intellectuele elite de twijfel 

aan de zin van deze particuliere vormen 

van liefdadigheid. In een artikel in de Va-

derlandsche Bibliotheek (1796) wordt zelfs 

de vraag gesteld of met name giften in geld 

de armen wel ‘een algemeene vreugd geven’ 

en of niet juist zij die ‘het hunnen het meest 

nodig hebben’ zich daarmee het meest van 

iedereen ‘te buiten gaan’.¹⁰ Het moralisme 

dat in deze regels doorklinkt, was kenmer-

kend voor de verlichte ideeën van de dan 

invloed krijgende culturele elite. Deze 

nieuwe burgerij streefde naar vooruitgang 

van de samenleving en naar een verbete-

ring van de levenswijze van armen en min-

der bedeelden. In 1784 richtte ze de Maat-

schappij tot Nut van het Algemeen op met 

het doel om van daaruit de lagere standen 

op te voeden in deugdzaamheid, arbeid-

zaamheid en moreel gedrag. Tegelijk pro-

beerde ze haar idealen over huiselijkheid 

en privacy en haar afkeer van feestvieren 

in het openbaar (zoals op nieuwjaarsdag) 

op hen over te brengen. Maar het was er de 

verlichte burgerij vooral om te doen het ge-

bedel langs de deuren te laten verdwijnen. 

In verschillende afdelingen van het ‘Nut’ 

werd gewerkt aan een modernere vorm van 

liefdadigheid. Die vond men in een systeem 

van bedéling, uitdelingen op oudejaars- of 

nieuwjaarsdag van brood en andere levens-

middelen, brandstof en kleding. Speciale 

nieuwjaarscommissies werden belast met 

de inzameling van geld bij de rijkeren in 

hun gemeenten om dat mogelijk te maken. 

Dit systeem werd in de tweede helft van 

de negentiende eeuw geleidelijk overal in 

het land ingevoerd. Een belangrijke groep 

nieuwjaarslopers zou vanaf die tijd lang-

zaam uit het zicht verdwijnen. 

Privatisering

Onder invloed van de burgerlijke idealen 

over huiselijkheid en privacy werd ook de 

ontvangst aan huis van andere groepen 



‘Al wat wenschelyk is !’ Spotprent op de mode van de nieuw-
jaarsvisite. Uit: A. Fokke Simonsz., De oude en jonge Janus, 
of Gedachten op den ouden- en nieuwenjaarsdag. Amsterdam 
1807, tegenover p. 41.
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wensers (personeel, jongelui, buren) min-

der vanzelfsprekend. Een welgestelde Gro-

ninger boer stelde bij zijn huwelijk in 1867 

een minder drukke nieuwjaarsviering in 

dan hij van huis uit gewend was. ‘Dat oude 

gebruik van schooien, vreten, zuipen enz. 

hadden ze allang moeten afschaffen’ von-

den ook andere ontwikkelde boeren in zijn 

tijd. Het karakter van de onderlinge boe-

renvisites veranderde. De ‘vrijpostigheid 

van zoo velerlei lieden die bij den boer lie-

pen om maar op allen uren van den dag tot 

in de huiskamer door te gaan’ werd steeds 

meer als storend ervaren.¹¹ 

In de stedelijke omgeving kwam de nieuw-

jaarsvisite aan kritiek bloot te staan. In een 

spotschrift in de Algemeene Vaderlandsche 

letteroefeningen (1805) hekelt Arend Fokke 

Simonsz. de visite met alle drukte, ijdel-

heid en dronkenschap van dien, als volgt: 

Ik kom, naar gewoonte ... u ... eenige oogen-

blikken van uwe bezigheden afhouden, en 

u eindelijk berigten ... dat het waarlijk van 

daag niet bij mij opgekomen zoude zijn, u 

iets hoegenaamd te komen wenschen, ware 

het niet, dat het Jaar nu juist weder op nieuw 

begint, en dat een oeroud gebruik wil, dat 

sommige lieden alsdan in allerlei weer en 

wind, opgeschikt de deur uitloopen, de Stad 

doorrijden of doorvliegen, en anderen weder, 

even zeer opgeschikt, hun met eenige verver-

schingen opwagten. ¹²

‘De jaarlijkse complimenten’. De familie Andriessen geeft 
elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar. Tekening uit 
het getekende dagboek van Christiaan Andriessen geda-
teerd op 1 januari 1805. Collectie Koninklijk Oudheidkundig 
Genootschap.

‘De jaarlijkse complimenten’. De familie Andriessen geeft 
elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar. Tekening uit 
het getekende dagboek van Christiaan Andriessen geda-
teerd op 1 januari 1805. Collectie Koninklijk Oudheidkundig 
Genootschap.
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Dat de verlichte schrijvers de spot drijven 

met het gezien willen worden op nieuw-

jaarsdag is een teken dat er kritisch naar 

de traditie wordt gekeken. 

Nieuwjaarslectuur

Het burgerlijk ‘privacyoffensief’ kreeg in 

de tweede helft van de negentiende eeuw 

hulp uit een heel andere hoek: die van 

het commerciële drukwerk. Door de sterk 

groeiende productie van almanakken, tijd-

schriften, kalenders en kranten kwam er 

betaalbaar en veelzijdig lees- en beeldma-

teriaal op de markt. Uitgevers richtten zich 

nadrukkelijk op nieuwe lezersgroepen, zo-

als vrouwen, kinderen en beroepsgroepen. 

Ze brachten speciaal op hen toegesneden 

bladen en periodieken uit. Of ze schreven 

‘voor burgers in stad en land’, zoals in De 

Huisvriend. Almanakken en kalenders die 

rond de jaarwisseling uitkwamen, maar 

ook kranten en tijdschriften boden vaak 

moralistische verhalen over huiselijke 

feestviering. De burgerlijke Nutsvereni-

gingen waren eveneens actief in het uitge-

ven van goedkope lectuur. Zij probeerden 

hun eigen doelgroep, de lagere milieus, 

te bereiken met goede en verantwoorde 

boekjes. Door bijvoorbeeld met Nieuwjaar 

op scholen of tijdens door henzelf georga-

niseerde bijeenkomsten bundeltjes met – 

liefst opvoedkundige – nieuwjaarsverhalen 

uit te delen, hoopten ze een nieuw publiek 

tot lezen aan te zetten. 

Nieuwjaarskaart

Een revolutionaire vernieuwing was de 

prentbriefkaart. De geïllustreerde wens-

kaart begon in Nederland in de jaren ne-

gentig van de negentiende eeuw aan haar 

opmars. Het idee, uit Engeland afkomstig, 

om met een plaatje de nieuwjaarswen-

sen over te brengen werd een enorm suc-

ces. Door de talloze onderwerpen waaruit 

een keuze kon worden gemaakt, bood het 

plaatje ruimte voor een nieuwe manier van 

wensen, origineler dan met de formuleach-

tige mondelinge wens of het conventionele 

visitekaartje mogelijk was. De kaarten wer-

den in het begin van de twintigste eeuw 

ook voor de minder gegoeden betaalbaar. 

Het werd gebruikelijk dat familieleden die 

ver uit elkaar woonden nu over en weer 

kaarten stuurden, en naarmate de nieuwe 

gewoonte toenam, werden zelfs kaarten 

uitgewisseld tussen familie en buren dicht 

bij huis. De postbode was op nieuwjaars-

dag een gezien man. Hij kreeg op veel 

adressen een borrel. 

De nieuwjaarslectuur en de nieuwjaars-

kaart hebben er veel toe bijgedragen dat 

nieuwjaarsdag van publieke dag verander-

de in een dag die privé, in de familiekring, 
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werd doorgebracht. Lezen, de kalender op-

hangen, kaarten schrijven en ontvangen, 

wachten op de postbode werden nieuwe 

bezigheden. De kalender was ook voor kin-

deren spannend, zoals voor een boerenjon-

gen in Emst (Gld.): ‘Er hangt een nieuwe 

scheurkalender aan de wand met een vol 

blok blaadjes’. Haast nog belangrijker was 

de komst van de postbode: ‘De kaarten met 

goede wensen zijn allemaal op het postkan-

toor blijven liggen tot deze dag, tenminste 

als er een kruis op adreszijde is gezet. Er 

zijn kaarten bij met een hoefijzer en met 

rozen van familie en kennissen en kaarten 

met spotprenten van vrienden en vrien-

dinnen.’ Pas later op de dag begon het ri-

tueel om met andere kinderen uit de buurt 

in de omgeving ‘gelukkig niejaor’ te gaan 

wensen.¹³ Herinneringen aan Nieuwjaar 

in de jaren dertig van de twintigste eeuw 

ademen een heel andere sfeer dan die van 

vijftig jaar eerder. Steeds wordt benadrukt 

dat het nieuwjaarslopen van ouderen en 

jongelui is verdwenen. De traditie werd al-

leen nog met armoede in verband gebracht 

en liefdadigheid was een zaak van de be-

déling geworden. Ook de visites zijn niet 

meer voor de hand liggend. Buren sturen 

elkaar een kaart of wensen elkaar gelukkig 

Nieuwjaar als ze elkaar toevallig zien. Ze 

gaan er niet speciaal voor naar elkaar toe. 

Kinderen lopen nog wel de wensronde in 

Nieuwjaarsbriefkaart verstuurd op 1 januari 1894 (voorzijde 
en achterzijde). Uit: Kruizinga 1977, p. 351. Briefkaarten van 
particulieren konden sinds de postwet van 1892 worden 
verstuurd. De kaart is dus een vroeg exemplaar. Het plaatje 
toont een jong meisje, de personificatie van het Nieuwe 
Jaar, dat vergeet-mij-nietjes aanbiedt als symbool voor liefde 
en trouw. De tekst van het versje luidt: ’s Morgens schenk’ 
dit jaar U vreugd, / ’s Avonds weêr een lied; / Smaak met de 
uwen rein genot; / En: vergeet mij niet!



Nieuwjaarskaart uit 1906. Collectie Jan Tuttel, Eelde. Uit: 
Tuttel 2006, p. 8.
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de buurt en bij de familie voor traktaties. 

De oudere jeugd zoekt vertier in cafés en 

ze eigent zich de openbare ruimte toe om 

lawaai te maken en spullen te verslepen 

(waarop nog zal worden teruggekomen). 

De knecht en de meid komen evenmin 

meer bij de baas thuis wensen.

Nieuwjaars- en kerstgratificatie 

Het verdwijnen van de wens van het per-

soneel uit het privéleven van de baas bete-

kende niet het einde van de beloning die 

daar tegenover stond. Integendeel, in de 

verbeterende loonregelingen is daar aan-

dacht voor. De geldelijke nieuwjaarsgrati-

ficatie is een begrip dat in dat verband op-

komt. In kranten verschijnen bijvoorbeeld 

overheidsbesluiten met betrekking tot de 

toegestane hoogte van de gratificatie in de 

crisistijd. Ook de term ‘kerstgratificatie’ 

raakt in zwang voor deze beloningen. Dat 

is een aanwijzing dat nieuwjaarsdag los-

raakt van zijn traditionele betekenis van 

betaal- en beloningsdag voor de werkne-

mer en dat Kerstmis een deel van die bete-

kenis overneemt. 

Kerstmis was in toenemende mate een 

belangrijk huiselijk feest geworden. In de 

negentiende eeuw werd het door de gegoe-

de burgerij beschouwd als het ideale feest 

waarin opvattingen over huiselijkheid en 

gezinsleven vorm konden krijgen en waar-

in kinderen konden worden opgevoed in 

deze idealen. De kerstboom met lekkers 

en (opvoedkundige) cadeautjes was daar 

een belangrijk onderdeel van. Comités 

probeerden deze kerstgedachte in bredere 

kringen te verspreiden. Ze organiseerden 

daartoe kerstfeesten op zondagsscholen 

waar ook kinderen uit armere gezinnen 

ermee bekend konden raken. Zo kwam de 

kerstviering met een boom en pakjes in de 

loop van de twintigste eeuw steeds meer in 

zwang. 

Onder invloed hiervan en door een groei-

ende kerstcommercie die gewone produc-

ten als speciale kerstgeschenken aanprees, 

kreeg het idee van het kerstpakket in het 

begin van de twintigste eeuw gestalte. De 

gedachte een pakket met lekkernijen als 

een herinnering aan het kerstfeest thuis 

te sturen aan soldaten in dienst of aan ge-

emigreerde familieleden, ontwikkelde zich 

en werd een succes. Het pakket werd al 

spoedig als extraatje ook aan arme gezin-

nen uitgedeeld. Particulieren en vereni-

gingen als het Leger des Heils en het Rode 

Kruis belastten zich met de samenstelling. 

In krantenberichten uit het begin van de 

twintigste eeuw is goed te volgen dat de 

praktijk van het uitreiken en versturen van 

kerstpakketten toeneemt. Zo plaatste de 

Leeuwarder Courant in 1933 het bericht dat 

het Comité ‘Kerstfeest op zee’ druk bezig 



22

was met het klaarmaken van tweeduizend 

kerstpakketten bestemd ‘voor de zeelieden, 

die met de Kerstdagen op zee zijn’.¹⁴ De cri-

sis en de beide wereldoorlogen hebben de 

gewoonte bevorderd. 

Kerstpakket

Na de Tweede Wereldoorlog kwam het 

pakket regelmatig in de plaats van de 

gratificatie voor de werknemer. Winke-

lier Boomsma wijst in een advertentie in 

de Leeuwarder Courant werkgevers erop 

dat hij kerstpakketten ‘tot in de puntjes’ 

kan verzorgen.¹⁵ In 1956 schenkt de di-

rectie van een melkfabriek voor wie het 

jaar gunstig is geweest haar arbeiders een 

kerstpakket.¹⁶ Dat er aanvankelijk nog een 

ongelijkheidsgedachte meespeelt, blijkt 

uit het feit dat bij de Nieuwe Rotterdamse 

Courant in de jaren vijftig het lagere per-

soneel een kalkoen als geschenk kreeg. 

Het hogere kreeg een kerstkrans; het zou 

zich een kerstmaal toch wel permitteren 

en een eigen keus willen maken, zo was de 

redenering.¹⁷ Het zijn verschillen die later 

zullen verdwijnen. 

  Aan de verdere verspreiding van het 

kerstpakket lijkt de democratiseringsbe-

weging in belangrijke mate bij te dragen. 

De werkverhoudingen worden rond de 

jaren zeventig van de twintigste eeuw ge-

lijkwaardiger, huiselijker soms en solidair, 

Advertentie voor het kerstpakket. Uit: Leeuwarder Courant 
9-12-1965. 



23

en in die sfeer krijgt ook de extra beloning 

een andere gevoelswaarde. In plaats van 

een beloning in geld (een soort ‘zakelijk 

recht’, een gratificatie) wordt nu iets per-

soonlijkers meer op prijsgesteld: het kerst-

pakket van de baas als (diens ‘persoonlij-

ke’) bijdrage aan het kerstfeest thuis van 

zijn personeel. Door de individualisering, 

vanaf de jaren negentig, zijn de betrekkin-

gen weer zakelijker geworden: individuele 

ontplooiing telt inmiddels meer dan soli-

dariteit met het werk. De gewoonte sneller 

van werkgever te veranderen brengt weer 

andere verwachtingen van een eindejaars-

geschenk met zich mee. Als in een omge-

keerde beweging wordt het kerstpakket nu 

juist niet meer zozeer gevoeld als persoon-

lijk aardigheidje van de kant van de werk-

gever, maar opnieuw meer als een zakelijk 

recht – zo lijkt het. 

Het is de vraag waaruit die veranderingen 

in gevoelswaarde nu voortkomen. In ver-

gelijking met het vroegere ritueel (het gaan 

halen van een beloning bij de baas thuis), 

dat duidelijk hiërarchie uitdrukte, symbo-

liseert de overhandiging van een geschenk 

op het werk meer gelijkwaardigheid. Maar 

anders dan de gratificatie biedt een ge-

schenk als het kerstpakket door zijn flexi-

bele, informele vorm ook de mogelijkheid 

om iets ván het werk herkenbaar te maken, 

Kerstpakket van het Meertens Instituut in 2009. Foto Ineke 
Meijer. Het oud-Hollandse tegelmotief en de almanak 
(met bijdragen van collega’s over tradities en volkscultuur) 
verwijzen naar het onderzoeksterrein van het instituut.
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het eigen logo op een beker of een boek dat 

verwijst naar de eigen doelstellingen. Het is 

onvermijdelijk dat de herkenning van zo’n 

gezamenlijkheid (groepsidentiteit) ver-

schillend kan worden beleefd. En het zijn 

die verschillen van mening die vervolgens 

weer ruimte scheppen voor vernieuwing. 

Dat er geëxperimenteerd blijft worden met 

nieuwe ideeën blijkt uit het volgende voor-

beeld: al enkele jaren achtereen mogen me-

dewerkers van de Hogeschool Utrecht bij 

wijze van eindejaarsgeschenk een avond 

vrij gaan winkelen bij een warenhuis (tot 

vijftig euro). Het feest begint met een ge-

zamenlijke borrel. Het lijkt een geslaagd 

experiment.¹⁸

Toch, gratificatie of kerstpakket, in beide 

gevallen heeft de behoefte aan een belo-

ning van de baas iets paradoxaals. Waarom 

wordt er in een tijd dat de werkverhoudin-

gen gelijkwaardiger zijn geworden zo naar 

uitgezien? Zakelijk gezien draagt het ex-

traatje, waar geen prestatie tegenover hoeft 

te staan, iets ongelijks in zich. Maar als een 

blijk van waardering, een schouderklopje, 

heeft het tegelijk iets prettigs, comfortabels 

dat even de eigen verantwoordelijkheid van 

de werk nemer wegneemt. Misschien ligt de 

kracht van het geschenk wel in die paradox. 

Hoe het ook zij, de meerderheid van de 

werknemers (67% van 4626 ondervraag-

den) kiest nog steeds voor handhaving van 

het traditionele kerstpakket, zoals een en-

quête in De Telegraaf (2009) laat zien. De 

meerderheid vindt bovendien dat het een 

verrassing moet blijven: het is de spanning 

die het leuk maakt.¹⁹ 

Het pakket lijkt daarmee als recente tradi-

tie zijn plaats te hebben veroverd. 1 januari 

als traditionele dag van wensen en beloond 

worden bij de baas thuis is voorbij. De be-

loning is nu een ‘kerstbeloning’. De wéns 

blijft echter wel gebonden aan de jaarwisse-

ling, zij het ook niet meer op 1 januari: het 

nieuwe ritueel van de nieuwjaarsreceptie is 

er voor in de plaats gekomen.
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Aan het eind van het jaar worden niet al-

leen binnen een bedrijf of instituut de ban-

den met een geschenk – het kerstpakket – 

verstevigd. Veel organisaties denken eraan 

rond de jaarwisseling ook iets bijzonders te 

doen voor de mensen met wie zij contact 

hebben. Dit boekje is er zelf een voorbeeld 

van. Kerst- en nieuwjaarskaarten, boekjes, 

kleine geschenken, de laatste afleveringen 

van tijdschriften en nieuwsbrieven, verge-

zeld van goede wensen vallen ze bij betrok-

kenen in de brievenbus. De kaarten onder-

scheiden zich door zorgvuldig uitgezochte 

afbeeldingen die iets van de identiteit van 

de schenker laten zien. De KNAW (Ko-

ninklijke Nederlandse Akademie van We-

tenschappen) brengt bijvoorbeeld in haar 

nieuwjaarskaart dikwijls één van haar 

instituten voor het voetlicht: in woord en 

beeld wordt dan kernachtig een indruk van 

de daar verrichte werkzaamheden gegeven. 

Ook gelegenheidspublicaties, mooi vorm-

gegeven, berichten over eigen thema’s en 

goede resultaten die in het afgelopen jaar 

zijn bereikt. Soms zijn er kleine geschenken 

(zoals toepasselijke ansichtkaarten, een cd 

of een agenda) aan toegevoegd. Maar er zit 

vaak nog iets anders bij. Organisaties die 

van donateurschap afhankelijk zijn, laten 

juist rond deze tijd hun aardigheidjes ver-

gezeld gaan van een acceptgirokaart. Ze 

sturen niet alleen de beste wensen en dank 

voor bewezen steun, maar ook een verzoek 

om verlenging van een lidmaatschap of om 

een extra gift voor komende activiteiten. 

De Dierenambulance sluit jaarlijks in haar 

decembernieuwsbrief een betaalverzoek 

én een zakagenda (met haar logo en tele-

foonnummer) in, de Dierenbescherming 

bood in 2007 een kalender aan met platen 

van de dieren waar ze zich voor inzet en 

NRC Handelsblad plaatst altijd tegen het 

eind van december de gebruikelijke oproep 

tot een bijdrage aan zijn jaarlijkse inzame-

lingsactie voor armen en mensen die het 

moeilijk hebben. Het extraatje volgt in de 

vorm van dikke bijlagen.

Het zijn allemaal ‘uitnodigingen’ aan 

zakenvrienden en donateurs om tijdens 

de vrije dagen rond Kerstmis en Oud en 

Nieuw de toegezonden lectuur en geschen-

ken te bekijken en de balans op te maken 

over voortzetting van de contacten in het 

nieuwe jaar. In dit verkapte ‘reclameoffen-

sief ’ doet ieder het zijne om zich zo goed 

mogelijk te presenteren. Daarbij schenkt 

de een iets als dank voor samenwerking nu 

of in het verleden, de ander in de hoop op 

Het nieuwjaarsgeschenk
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voortzetting van financiële steun. Zo strij-

den allen om de eerste plaats in de belang-

stelling van hun publiek. De uitkomst van 

die strijd lijkt tot op zekere hoogte voor-

spelbaar: uit onderzoek blijkt dat er bij de 

honorering van extra giften en donaties 

bepaalde ‘seizoensvoorkeuren’ bestaan. 

Liefdadigheidsdoelen die de medemens 

betreffen, worden verreweg het meest ge-

steund in deze tijd van het jaar; meer dan 

andere goede doelen, zoals de natuur of 

het milieu, zijn het mensen in armoede en 

nood naar wie gevoelens van ruimhartig-

heid uitgaan. Het laat zien hoezeer liefda-

digheid een plaats heeft in de eindejaars-

beleving. December geldt gevoelsmatig als 

de maand van de medemenselijkheid. 

Behalve per post gaan er rond de jaarwis-

seling ten slotte ook attenties van hand tot 

hand. Winkels doen in de laatste weken van 

december veel aan klantenbinding: een kap-

per geeft iets extra’s voor het haar, een sto-

merij een briefopener in de vorm van een 

strijkijzertje, de kruidenier een fles wijn; de 

leveranciers bieden aardigheidjes aan, atten-

ties die iets zeggen over henzelf en waarmee 

ze hopen de klant aan zich te verplichten.

Bij deze stroom aan gelegenheidsge-

schenken wordt vaak de vraag gesteld 

waarom dit nu juist met Nieuwjaar ge-

beurt. Waarom presenteren bedrijven en 

instituten zich juist dan zo nadrukkelijk?

Tastbare wens

Het relatiegeschenk is evenmin als het 

kerstpakket een nieuw fenomeen. En net 

als het pakket past het in de traditie van 

nieuwjaarsdag als dag van de gift en de 

wens. Bij het ingaan van het nieuwe han-

delsjaar kwamen alle mogelijke beroeps-

groepen hun begunstigers iets tastbaars 

overhandigen, niet alleen als goede wens, 

maar ook om de aandacht op zichzelf en 

hun werk te vestigen, en in de verwachting 

daarvoor direct of in de toekomst iets te-

rug te krijgen. Hier en daar komt de kran-

tenjongen de laatste krant van het jaar 

nog persoonlijk aanreiken samen met een 

kaartje en een gelukwens. Hij krijgt dan 

een fooi voor een jaar lang trouwe dienst. 

Dat is over van wat tot in de twintigste 

eeuw een bloeiende traditie was en voor-

kwam bij veel meer beroepen. 

Wensbrief

Vóór de tijd van de industrieel geprodu-

ceerde nieuwjaarskaart werden er op grote 

schaal wensbrieven in dichtvorm geschre-

ven, vooral door lager aan hoger geplaats-

ten – kinderen aan ouders, kunstenaars 

aan beschermers. Er zijn dergelijke brie-

ven bekend vanaf de zestiende eeuw. Aan-

vankelijk werden ze geheel met de hand 

geschreven en omlijst met kalligrafische 

letters en figuren. De vervaardiging en 
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overhandiging van zo’n brief was lange tijd 

een ritueel dat zich beperkte tot intellectu-

ele kringen waar men een klassieke oplei-

ding had genoten. Het was een herinnering 

aan de traditie dat Romeinse geletterden 

elkaar nieuwjaarsgedichten schonken. De 

boekdrukkunst heeft een ruimere versprei-

ding van deze manier van wensen mogelijk 

gemaakt. Drukkers en uitgevers brachten 

speciale bladen met voorgedrukte rand-

versiering op de markt. Ze werden kransen 

genoemd. Er verschenen ook boeken met 

voorbeeldbrieven. Zo ontstond de gewoon-

te dat kinderen op school in de schrijfles 

nieuwjaarsbrieven aan hun ouders en fa-

milieleden leerden schrijven. Het werd een 

proeve van bekwaamheid in schoonschrij-

ven: met hulp van de meester en een voor-

beeldtekst werd de brief – volgens een vast 

model – binnen de krans vormgegeven. De 

brieven waren bedoeld om thuis op nieuw-

jaarsdag voor te dragen en aan te bieden. 

De kinderen oogstten dan lof en blijd-

schap en ze kregen een cadeautje of geld. 

Symbolisch gezien onderstreepte de wens 

de familieband: de tekst ging over geluk en 

dankbaarheid van de kinderen jegens hun 

ouders en hun hoop dat deze nog lang zul-

len leven. Maar de brief was ook een bewijs 

van de vorderingen die ze in een jaar op 

school hadden gemaakt. Het achttiende-

eeuwse jongetje Jan Heijn schreef in 1792 

Nieuwjaarskaartje van de krantenbezorger van het 
Amsterdams Stadsblad 1985. Tekening en © Peter van 
Straaten. Collectie Meertens Instituut.



over wat hij had gewrocht: ‘Braave Vader! 

Lieve Moeder! Voer ik nog geen vlugge 

pen / kHoop gij nogthans zult bemerken, 

dat ik niet onwillig ben.’ Daarmee was de 

brief tegelijk een vorm van reclame van de 

kant van de school: de bevestiging van de 

zakelijke band tussen school en ouders; 

een proeve op grond waarvan de contac-

ten konden worden voortgezet. Schrijfles-

sen achtte men in veel families van belang, 

vooral met het oog op een eventueel beroep 

van hun kinderen in de handel. Nieuwjaar 

was bovendien de tijd waarop rekeningen 

werden gepresenteerd, dus ook de dag dat 

het schoolgeld moest worden betaald. 

Het hoogtepunt van de wensbrief lag in 

de achttiende en negentiende eeuw, toen 

de onderwijsmogelijkheden toenamen en 

de leerplicht werd ingesteld. Hoewel de 

stijl en de vorm geleidelijk losser, sponta-

ner werden, werd de brief op den duur als 

te conventioneel en hoogdravend gevoeld. 

Het pleidooi in het tijdschrift Vriend der 

Kinderen (1792) van een verlichte vader 

voor een ongekunstelde wens die uit het 

hart komt, is daar al een voorbode van: 

‘Bij deze gelegenheid hoore ik hen liefst 

hunne eigen taale spreken, dat zij mij met 

allen ernst en nadruk betuigen, welk een 

harte zij mij toedragen, en wat zij zelve mij 

wenschen.’²⁰ Toch zijn er rond de Tweede 

Wereldoorlog nog kinderen die zelfge-

‘De Nieuwjaarsdag’. Uit: Feesten van het jaar, door 
Karel Frederik Bendorp (1736-1814), geaquarelleerd. 
Verzameling Ten Brink & De Vries. © Bibliotheek van de 
KVB, Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA). Rechts 
op de voorgrond laat een jongen zijn zelfgeschreven 
nieuwjaarsbrief zien aan een meisje.
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Nieuwjaarswens van Jan Heijn, 1792 (40,5x32,5 cm). 
Verzameling Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem. Uit: 
Mol 1971/1972, p. 367. In het tafereel onderaan is de drukte 
van de nieuwjaarsdag uitgebeeld: er wordt geschoten, 
gewenst en er worden visites gebracht.
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schreven wensen aanbieden aan hun fami-

lie voor een gulden in de spaarpot. Later is 

dit vervangen door de beloning voor een 

goed rapport en inmiddels zijn er kerst- en 

sinterklaascadeautjes waar geen school-

prestatie meer tegenover hoeft te staan. In 

België bestaat de brief in een gemoderni-

seerde vorm nog steeds en onder invloed 

daarvan is hij op sommige scholen in zui-

delijk Noord-Brabant nog in gebruik.

Niet alleen schoolmeesters kozen 1 janu-

ari als dag om zichzelf te presenteren. Ook 

geleerden, kunstenaars en andere beroe-

pen van het woord en het beeld gebruikten 

Nieuwjaar om zichzelf te laten zien. Schrij-

vers, musici en uitgevers droegen hun werk 

graag op de eerste dag van het jaar op aan 

vrienden of een geselecteerd publiek. Som-

migen deden dat in een nieuwjaarsbrief of 

-gedicht in het voorwoord van een nieuwe 

of bijzondere publicatie en hoopten daar-

mee op een goede ontvangst van hun werk 

of op financiële steun. In 1605 bood koster 

Nicolaes Janssens ‘de eersame overheyt 

van Roosendael en die goede Gemeynte 

int Generael’ een speciaal door hem sa-

mengesteld Devoot Geestelijck Lietboeck 

aan waarin hij hen ‘alle salicheyt, gheluck 

en voorspoet’ toewenste. Drukker Jan van 

den Bergh vervatte zijn goede wensen voor 

1745 al direct in de titel van zijn nieuw-

jaarsgeschenk, dat hij ‘Apollo’s nieuwe-

Titelprent van Apollo’s nieuwe-jaers-gift aen het bekoorlyke 
Hollandsche jufferschap, ’s-Gravenhage: Jan vanden Bergh, 
1745. Voor een interpretatie van de prent zie tekst p. 30-31. 
Op de voorgrond is nog te zien dat Momus (Griekse god van 
schrijvers en censuur) de liedjes zit te ziften op fouten, maar 
niemand stoort zich aan hem. Rondom staan figuren die 
de driften en de onderwerpen van de liedjes symboliseren, 
aldus de uitgever in zijn verklaring van de prent. 
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jaers-gift aen het bekoorlyke Hollandsche 

jufferschap’ noemde. Op de titelprent van 

dit liedboekje laat hij twee ongelijktijdige 

gebeurtenissen zien. Het plaatje toont hoe 

de schrijver zich laat inspireren door de 

gedachte dat hij als Apollo zijn liedblaad-

jes vanaf een wolk de personificatie van de 

Zangkunst (hier ongetwijfeld ook symbool 

voor het jufferschap) in de schoot werpt, 

tegelijk laat het de liedboekverkoper of 

marskramer zien die op nieuwjaarsdag zijn 

opwachting maakt om het bundeltje aan te 

bieden. 

Een recent voorbeeld van een dergelijk 

nieuwjaarsgeschenk is het miniboekje dat 

antiquariaat, boekhandel en veilinghuis 

Burgersdijk & Niermans in Leiden gewoon-

tegetrouw toestuurt aan zijn vaste klanten. 

In klein bestek wordt steeds een met zorg 

uitgekozen thema uit de wereld van het 

boek of de literatuur belicht. Het boekje 

heeft het veelzeggende formaat van een vi-

sitekaartje (6.5 × 10 cm): het is een subtiele 

verwijzing naar het traditionele wenskaart-

je dat tot in de twintigste eeuw in gebruik 

was om een nieuwjaarsvisite te vervangen. 

Ook de serie nieuwjaarsboekjes van het 

Meertens Instituut past in deze traditie.

Geleerden en intellectuelen schreven 

elkaar nieuwjaarsgedichten en onder beel-

dend kunstenaars was het eveneens goed 

gebruik dat ze hun vrienden of begunsti-

gers een eigen kunstwerk als nieuwjaars-

wens toestuurden. Nog altijd verspreiden 

velen proeven van hun werk op deze wijze 

in hun kennissenkring. Talrijke speciaal 

geschreven en bijzonder vormgegeven 

nieuwjaarskunst ziet zo elk jaar het dag-

licht. 

De nieuwjaarswens van Thomasvaer en 

Pieternel

Toneelspelers gingen nog verder. In de 

achttiende eeuw riepen Amsterdamse ac-

teurs een traditie in het leven die niet al-

leen henzelf maar ook hun stad jaarlijks 

op 1 januari voor het voetlicht bracht. Ze 

introduceerden in 1707 de samenspraak 

van Thomasvaer en Pieternel, een humo-

ristische nieuwjaarswens aan de stad, uit-

gesproken in de stadsschouwburg. Deze 

Amsterdamse nieuwjaarsinwijding werd 

zo succesvol dat ze model zou worden voor 

een landelijke traditie. Daarmee groeiden 

de figuren Thomasvaer en Pieternel uit 

tot de nationale symboolfiguren van de 

nieuwjaarswens. 

De introductie had de volgende ach-

tergrond. Rond 1700 werd in de Amster-

damse schouwburg elk jaar op 1 januari 

Vondels Gijsbrecht van Aemstel opgevoerd, 

het stuk waarin het dertiende-eeuwse Am-

sterdam na een lang beleg op nieuwjaars-

dag van heer moet wisselen. Als toegift bij 
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dit drama werd in 1707 voor het eerst De 

bruiloft van Kloris en Roosje gespeeld, een 

herderspel van Dirck Buysero (uit 1700). 

In dat spel geven de ouders van het bruids-

paar in een samenspraak commentaar op 

dorpsgebeurtenissen en dorpsroddel. Voor 

de opvoering (van 1707) bewerkte acteur 

Thomas van Malsem de samenspraak en 

verplaatste hij de situatie naar de actuele 

context van de nieuwjaarsdag in Amster-

dam. De personages noemde hij naar zich-

zelf en zijn vrouw Petronella Kroon: Tho-

masvaer en Pieternel. Vanaf 1717 is deze 

nieuwjaarsdialoog het traditionele naspel 

van de Gijsbrecht geworden, de jaarlijkse 

nieuwjaarsgroet van de spelers aan bur-

gemeester en inwoners van de stad; een 

groet waarin wordt teruggekeken en voor-

uitgeblikt op wat de stad bindt en verdeelt. 

Het is een wensvorm die expressie geeft 

aan het idee van verbondenheid van de 

spelers met hun stad en een manier om 

de betekenis van de stad te benadrukken. 

Door de dertiende-eeuwse situatie door te 

trekken naar de eigen tijd onderstreepten 

ze de status van de stad met haar respecta-

bel verleden en daarmee zetten ze indirect 

kracht bij aan het belang van hun eigen 

werk voor de stad. De gedrukte wens werd 

na afloop aan de burgemeester aangebo-

den. Vanaf 1756 zijn deze Amsterdamse 

nieuwjaarswensen bewaard gebleven. Er 

‘Voor Pieternel en Thomasvaer is “Top!” het woord in 
’t Nieuwe jaer …’. Nieuwjaarsprent van L.J. Jordaan 
gepubliceerd in Vrij Nederland 2-1-1960. Atlas van 
Stolk, Rotterdam. Thomasvaer en Pieternel zijn ook 
in de prentkunst de vanzelfsprekende figuren van de 
nieuwjaarswens geworden. Jordaan voert hen in deze 
cartoon op als Eisenhower en Chroesjtsjov die argwanend 
toenadering zoeken. Hij blikt daarmee met spot vooruit 
naar de voor dat jaar aangekondigde topontmoeting van 
de wereldleiders, die overigens voortijdig zou worden 
afgeblazen. 
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is veel stadsgeschiedenis aan af te lezen. 

In 1907 hekelden Thomasvaer en Pieternel 

bijvoorbeeld de herdenkingen van natio-

nale helden die toen aan de lopende band 

plaatshadden. Bilderdijk was volgens hen 

pas het afgelopen jaar bekend geworden 

door de onthulling van zijn borstbeeld in 

het Rijksmuseum: niemand had daarvoor 

ooit van hem gehoord en niemand van de 

onthullers had ooit zijn werk gelezen. Mi-

chiel de Ruyter verscheen op het toneel en 

waarschuwde zijn stadgenoten dat hij niets 

moest hebben van zo’n pompeus feest als 

dat van  Rembrandt in 1906. Hij wilde al-

leen dat de mensen bij zijn grafmonument 

in de Nieuwe Kerk het Wilhelmus zouden 

komen zingen.²¹

Rijmprent

Het idee van de berijmde nieuwjaarswens 

waarin wordt teruggeblikt op actualiteiten 

stond in de traditie van de wensen die re-

derijkers voor elkaar en in opdracht voor 

anderen schreven. Het zal geen toeval zijn 

dat dit model terugkomt in de rijmpren-

ten van lagere beroepsgroepen, waarvoor 

plaatselijke dichters de teksten leverden.

Doordat goedkoper drukwerk kon wor-

den geleverd, raakte, vooral vanaf de ze-

ventiende eeuw, de prent van het dienst-

verlenend personeel in zwang. Bewakers 

van orde, netheid en veiligheid, zoals de 

Rijmprent van de torenwachters van Zwolle van 1849. Uit: 
Nieuwe Rotterdamse courant 29-12-1950.



Rijmprent van de Amsterdamse ratelaars uit 1698. Collectie 
Stadsarchief Amsterdam. De prent is opgedragen aan de 
bewoners van Amsterdam en aan Willem III als stamhouder 
van het Huis van Oranje. De portretten van Willem van 
Oranje, Willem II, Louise de Coligny, Amalia van Solms, 
Maurits en Frederik Hendrik prijken bovenaan. De ‘toe-
sangh’ van deze wens werd gezongen op de wijs van het lied 
‘Sa tromppen en trompetten’.

lantaarnopsteker, de nachtwacht (ook 

klepperman of ratelaar genoemd), de to-

renwachter en de askarman, overhandig-

den op nieuwjaarsdag aan de ingezetenen 

van hun dorp of buurt een speciaal aan hen 

opgedragen prent en verwachtten daar-

voor een fooi. Dikwijls zongen ze een deel 

van de wens op de wijs van een bekend lied. 

Met de nieuwjaarsprent maakten de lopers 

reclame voor hun werk; voor henzelf was 

het een bijverdienste als aanvulling op hun 

salaris. Ongetwijfeld koos men voor deze 

vorm, omdat het niet als ledigheid of bede-

larij kon worden aangemerkt. De tekst ging 

over het nut van het beroep en – als om dat 

nog in aanzien te verhogen – ook over lo-

kale of binnen- en buitenlandse gebeurte-

nissen die hadden plaatsgehad. Prentma-

kers maakten er een toepasselijke plaat 

bij, waarop het specifieke van het beroep 

werd uitgebeeld. Vaak toonde een prent 

in één voorstelling hoe bijvoorbeeld de 

lantaarns werden ontstoken en, alsof het 

een gelijktijdige handeling betrof, hoe de 

wens op nieuwjaarsdag werd aangeboden. 

De buurt waar de dienst werd uitgeoefend 

was dikwijls herkenbaar aan torens of ge-

bouwen. De hier afgebeelde prent uit 1698 

toont aan de linkerkant de Amsterdamse 

ratelaars van de ‘Amstel-zy, in de wyk van 

nombre 6’ aan het werk om dieven te van-

gen, rechts bezig in hun nette pak om de 

34
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prent aan een buurtbewoner te tonen. De 

prent van de torenwachters van Zwolle 

(1849) brengt prominent de kerktoren de 

Peperbus in beeld. Lokale drukkers produ-

ceerden de goedkope bladen en zagen er 

voor zichzelf ook handel in: ze gebruikten 

de lopers niet zelden om tegelijk hun voor-

raden almanakken en kalenders aan de 

man te brengen. 

Einde rijmprent

Hoezeer men het beroep van de klepper-

man en andere ordebewakers ook waar-

deerde, men kreeg steeds meer een he-

kel aan wat een verlicht schrijver als Van 

Hamelsveld (1791) ‘fatzoenlijk gebedel’ 

noemde.²² Rond het midden van de negen-

tiende eeuw had deze vorm van wensen 

een hoogtepunt bereikt. Doordat openlijk 

bedelen onder druk kwam te staan, liepen 

nu ook armen en werklozen met prenten. 

Zij verkochten misschien de goedkoopste, 

wellicht afgekeurde exemplaren die hen 

door drukkers waren toegespeeld. Bakkers 

deden op een vergelijkbare wijze aan lief-

dadigheid: armen mochten dikwijls nieuw-

jaarsbroden verkopen langs de huizen.

Burgerlijke ideeën over privacy en onge-

past gedrag op straat hebben zeker bijge-

dragen tot een negatiever beeldvorming. 

In 1907 schafte het stadsbestuur van Har-

melen de rondgang met de prent voor de 

Rijmprent van de ‘Asch-haalders of Karrelieden’ van Leiden 
uit 1839. Collectie J. de Koning, Leiden. Uit: TeleVizier 
december 1971, p. 5. 
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nachtwacht af. Het ‘bedelen’ achtte men in 

strijd met zijn beroep: een nachtwacht sur-

veilleerde juist om bedelarij te weren, zo was 

de gedachte. De verwachte opbrengst van de 

ronde werd als gratificatie toegevoegd aan 

zijn jaarsalaris.²³ Dat er geleidelijk een eind 

komt aan de traditie hangt ook samen met 

de verdwijning van sommige beroepen door 

modernisering of reorganisatie. Zo gingen 

de functies torenwacht en nachtwacht op 

in die van de gemeentepolitie en verdwe-

nen de lantaarn opstekers toen er centraal 

regelbare lichtvoorziening kwam. Maar het 

is vooral de rijmprent zelf die door de om-

slachtigheid, de bombast en de stereotypie 

van het genre uit de mode raakt.

Eerst wordt de toon nog losser. Rond de 

jaren dertig van de twintigste eeuw zijn 

het alleen nog de bezorgers aan huis die 

op nieuwjaarsdag langs de deur komen 

wensen. Zij hebben dan het wenskaartje 

overgenomen dat bij de burgerij zelf in ge-

bruik was. Datgene wat ze bezorgen (zoals 

de post en de krant) is tegelijk de reclame 

voor hun werk.

Advertentie

Rond 1900 raakten onder invloed van de 

commercialisering in het bedrijfs- en be-

roepsleven andere wensvormen in de mode. 

Er was duidelijk een behoefte ontstaan aan 

middelen die minder stereotiep en indi-

rect dan de rijmprent een boodschap (een 

nieuwjaarswens en reclame voor het eigen 

product) aan het publiek konden overbren-

gen. Vooral kranten en tijdschriften, die 

ook op lokaal niveau (dorpsbladen) in op-

mars waren, boden kooplui en winkeliers 

die mogelijkheden. De advertentie in de 

krant werd voor de middenstand dé nieuwe 

manier om Nieuwjaar te wensen en zichzelf 

aan te prijzen. Daarmee bereikten ze een 

veel grotere, ook potentiële, klantenkring. 

Het was bovendien een middel dat minder 

hiërarchie uitdrukte. De leverancier kwam 

niet meer met zijn wens naar de klant toe, 

hij kon hem nu zakelijker, gelijkwaardiger 

met zijn boodschap benaderen. Het begon 

met enkele advertenties die verspreid over 

de krant werden geplaatst, maar al snel 

verschenen er speciale advertentiepagi-

na’s of zelfs hele advertentiekaternen met 

nieuwjaarswensen. De annonce was geen 

duur middel. De Winschoter Courant bood 

bijvoorbeeld in 1972 de ruimte om een drie-, 

vier- of vijfregelige nieuwjaarsadvertentie 

te plaatsen voor 2,50, 3,- of 3,50 gulden. 

Ook particulieren maakten gebruik van 

deze mogelijkheid om hun familie en ken-

nissen geluk te wensen. De geïllustreerde 

nieuwjaarskaart heeft dat gebruik echter 

overvleugeld. 



Pagina nieuwjaarsadvertenties uit de Winschoter Courant 31 
december 1975.
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Nieuwjaarsprent

De krant zelf, aanvankelijk vooral op 

nieuwsvoorziening gericht, begon in de-

zelfde tijd meer aandacht te besteden aan 

de cultuur van het dagelijks leven, zoals 

ook aan de jaarwisseling. De oudejaars-

bijlage verscheen met jaaroverzichten en 

artikelen over het feest van oud en nieuw. 

Iets nieuws daarin werd de oudejaars- of 

de nieuwjaarsprent. Sinds er vanaf het 

begin van de twintigste eeuw kunstenaars 

in kranten meewerkten om hun visie op 

de politiek in beeld uit te drukken, werd 

de prent op 31 december of op 1 of 2 janu-

ari een begrip. Beroemd zijn bijvoorbeeld 

de tekeningen die Albert Hahn en Johan 

Braakensiek maakten voor Het Volk en De 

(Groene) Amsterdammer. Tot in de jaren ze-

ventig bleef deze ‘nieuwjaarsprent’ van de 

krant een jaarlijkse traditie en een manier 

om de identiteit van de krant uit te druk-

ken. Daarna verschijnt ze incidenteler. In 

de prent schetst de kunstenaar een beeld 

van het politieke jaar (fouten en ambities, 

wanen en ijdelheid van politici), vaak met 

behulp van bekende fictieve nieuwjaarsfi-

guren, zoals Vadertje Tijd, het Oude en het 

Nieuwe Jaar of ook wel de personages van 

Thomasvaer en Pieternel. Dikwijls wordt 

de overdracht van taken aan het Nieuwe 

Jaar uitgebeeld of de Tijd die een bladzij-

de in het boek der jaren omslaat. Doordat 

‘De laatste rotjes’. Nieuwjaarsprent van Opland 
gepubliceerd in de Volkskrant 2-1-1981, c /o Pictoright 
Amsterdam 2010. Voor de linkse partijen ging het 
abortuswetsvoorstel van het kabinet-Van Agt in 1980 niet 
ver genoeg. Ze stemden tegen. Dat verklaart de vooral 
blije gezichten bij het wegschieten van de laatste rotjes van 
het oude jaar. De abortuswet zou in de loop van 1981 toch 
worden aangenomen.
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deze figuren symbolisch een band leggen 

tussen het heden en een tijdloos verleden, 

verlenen ze de prent een gezaghebbende 

kracht. Tegelijk wordt er een intellectueel 

spel met de lezer gespeeld. De tekenaars to-

nen over het algemeen een weinig optimis-

tisch wereldbeeld: oorlog, crisis of onoplos-

bare problemen zijn terugkerende thema’s. 

In de loop van de tijd (vanaf de jaren zestig) 

neemt de voorkeur voor de traditionele 

nieuwjaarsfiguren af en wordt een directe-

re, karikaturale weergave van personen en 

situaties uit de politiek-maatschappelijke 

werkelijkheid favoriet. De hier afgebeelde 

prent van Opland in de Volkskrant (2-1-

1981) laat zien hoe toenmalig minister-pre-

sident Van Agt (met de nog niet aangeno-

men abortuswet) als vuurpijl het oude jaar 

wordt uitgeschoten.

Nieuwjaarskaart

De geïllustreerde nieuwjaarskaart werd 

net als in het persoonlijke leven ook in de 

zakenwereld als een adequaat middel om-

armd voor de uitwisseling van goede wen-

sen. Na de Tweede Wereldoorlog, in de tijd 

dat netwerken en contacten werden ver-

nieuwd en verbreed en iedere organisatie 

zichtbaar wilde zijn, nam het gebruik van 

de kaart explosief toe. Ook kranten werden 

in dit ‘zichtbaarheidsoffensief’ betrokken. 

De redactie van het Algemeen Handels-

Een achttiende-eeuwse jongen oefent zich in het 
veerbalspel; houtsnede van H. Numan, Amsterdam ca. 
1760. Nieuwjaarskaart verstuurd door het Instituut voor 
Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde in 1971. Collectie 
Meertens Instituut. 



Nieuwjaarskaart verstuurd door de KLM in 1951. Uit: Alge-
meen Handelsblad 2-1-1951. 

Nieuwjaarswens voor 1972 aan de lezers van AVRO’s 
TeleVizier. Uit: TeleVizier december 1971, p. 3. De AVRO 
goot haar wens in de vorm van een achttiende- eeuwse 
nieuwjaarskrans om de tegenstelling met de gesproken wens 
voor het nieuwe medium televisie te benadrukken. In het 
tafereel linksonder worden nieuwjaarswensen aangeboden.
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blad beschrijft in 1951 de grote hoeveel-

heid nieuwjaarskaarten die ze tijdens de 

jaarwisseling ontving. Er waren kaarten 

bij van gemeentebesturen, waterschap-

pen, luchtvaartmaatschappijen, jenever-

stokers en speeltuinverbonden.²⁴ Dat er 

grote aantallen kaarten werden verstuurd 

blijkt ook uit een passage in deel 2 van Het 

Bureau van J.J. Voskuil. In december 1965 

vertelt Beerta, de pas afgetreden directeur 

van het Bureau, aan Maarten Koning, 

hoofd van de afdeling volkscultuur, dat hij 

jaarlijks zo’n 80 à 100 nieuwjaarskaarten 

verstuurt aan collega’s en aan commissies 

waar hij lid van is. Hij vraagt zich af hoe 

dat nu voortaan moet, omdat hij die van 

de nieuwe directeur Balk niet mag verstu-

ren. Aangezien het vooral om contacten op 

het gebied van de volkscultuur gaat, mag 

hij die kaarten van Maarten op kosten van 

zijn afdeling blijven versturen.²⁵ 

Net als de prent in de krant biedt de 

prentbriefkaart mogelijkheden voor een 

meer eigen manier van wensen. Anders 

dan de traditionele middelen (rijmwens, 

visitekaartje) kan het plaatje iets van wat 

een instituut of bedrijf voorstaat laten 

zien. Als voorbeeld van het werk op het 

gebied van de alledaagse cultuur koos het 

Meertens Instituut in de jaren zeventig wel 

voor afbeeldingen van kinderspel of mu-

ziekinstrumenten. Kenmerkend voor deze 

tijd van lossere conventies, is dat humor 

een plaats kan krijgen. Daarbij wordt graag 

gebruikgemaakt van bestaande nieuw-

jaarssymboliek. De hier afgebeelde kaart 

uit 1950 van de KLM heeft de vorm van een 

reisbiljet, dat op gezag van Vader Tijd een 

heel jaar geldig is om met een koffer vol 

goede voornemens te reizen. Ook grijpt het 

plaatje wel terug op de ‘verdwenen’ wens-

brief en de rijmprent. De AVRO bracht op 

31 december 1971 om vijf voor twaalf voor 

het eerst via het nieuwe medium televisie 

haar nieuwjaarswens aan de kijkers over. 

Als contrast koos de omroep ervoor haar 

gebruikelijke schriftelijke wens in het blad 

TeleVisier van die week in een archaïsche 

vorm te gieten, die van een wensbrief aan 

haar lezers. Een ‘archaïsche’ vorm kan in 

zo’n nieuwe context als grap werken of 

nostalgie oproepen. Het geeft de wens in 

elk geval intellectueel gewicht door een 

verwijzing naar het verleden. 

De nieuwjaarskaart is de vorm gewor-

den waarin organisaties zichzelf elk jaar 

op sprekende wijze kunnen presenteren 

aan degenen met wie ze contact hebben – 

als dank, groet, al of niet met een verzoek 

om steun. Ze lijkt daarmee hét geschikte 

middel om gelijkwaardiger sociale verhou-

dingen uitdrukking te geven. De beslis-

sing over wat erop de kaart moet komen 

te staan kan als onderdeel van het ritueel 
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overigens gemakkelijk ‘gedoe’ geven. Ook 

daarin geeft Voskuil in Het Bureau inzicht: 

de keuze tussen een excentriek plaatje of 

een plaatje dat verwees naar het werk op 

het Bureau leidde in 1967 tot een aanva-

ring tussen Balk en Koning.²⁶ 

Relatiegeschenk: marketing

In de jaren negentig is het aantal instanties 

dat zijn relatienetwerk met nieuwjaarswen-

sen benadert zodanig toegenomen dat de 

aanpak onvermijdelijk moest veranderen. 

De concurrentie vraagt om meer professio-

naliteit en sterkere onderscheidingsmidde-

len. Een nieuwjaarskaart of de gebruikelijke 

laatste periodieken of nieuwsbrieven alleen 

lijken niet meer voldoende om zakenvrien-

den en donateurs te bereiken. Er moet liefst 

iets extra’s aan zijn toegevoegd. De vriend 

of begunstiger zelf is ook zakelijker gewor-

den. Het beroep dat van veel en steeds 

meer kanten op zijn steun en trouw wordt 

gedaan, maakt hem kritischer en meer dan 

ooit geneigd zijn gunsten te verdelen of jaar-

lijks te heroverwegen: een gemaakte keus 

ligt niet meer zo vast als vroeger. In hun 

benaderingswijze lijken organisaties de 

laatste jaren dan ook niet meer alleen zich-

zelf aan te prijzen, maar ook strategisch in 

te spelen op wat de ‘klant’ bezighoudt en 

op onderwerpen die hem aanspreken. Het 

kan daarom geen toeval zijn dat in relatie-

Nieuwjaarswens voor 1964 aan de leden van de VARA. 
Omslag Radio tv gids vara 28 december 1963. In deze 
wens greep de VARA terug op de archaïsche vorm van de 
nieuwjaarskrans of -brief om de boodschap: bewaar het 
goede van het oude én het nieuwe, waaronder het VARA-
lidmaatschap, kracht bij te zetten. 



Nieuwjaarskaart van linoleumfabriek Forbo-Krommenie, 
Assendelft. Jaar onbekend. Collectie Jan Tuttel, Eelde. Uit: 
Tuttel 2006, p. 10.

geschenken de laatste jaren vaker wordt 

verwezen naar het thema cultureel erfgoed 

en traditionele eigen cultuur waarvoor bij 

uitstek de publieke belangstelling groot is. 

Zo koos de Mondriaan Stichting (als spon-

sor van nationale cultuur) in 2010 voor een 

betekenisvol geschenk van Makkumer aar-

dewerk (gemaakt van de verschillende klei-

soorten die in Nederland voorkomen). Het 

Sociaal en Cultureel Planbureau schonk in 

2008 een publicatie met de ironische titel 

Vroeger was het beter. 

Maar er verandert nog iets. Behalve de 

beste probeert ieder ook de eerste te zijn en 

de drukte van het postverkeer voor te zijn, 

reden waarom kaarten en giften steeds 

vroeger in de bus vallen, zelfs al voor Kerst-

mis. Daarmee lijkt het of de beslissing over 

voortzetting van relaties wordt gezien als 

een bezigheid van het jaareinde, meer dan 

van het jaarbegin. Maar wie zich als orga-

nisatie echt wil onderscheiden kiest er mis-

schien inmiddels al weer voor zich zo laat 

mogelijk te presenteren. Op het Meertens 

Instituut verschijnt de eerste kaart al kort 

na Sinterklaas. Een tijdje staat hij eenzaam 

tentoongesteld als ontheemd symbool van 

iets waar niemand nog aan denkt. Als na 

enkele weken de omgeving verder is inge-

vuld, kan daaraan de breedte van het insti-

tuutsnetwerk worden afgelezen. Dat is ook 

een functie van de nieuwjaarskaart.
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Als we de traditie van het nieuwjaarsge-

schenk overzien, dan blijkt dat in de loop 

van de tijd de vormen informeler zijn 

geworden en zijn losgeraakt van hiërar-

chisch denken. De wens of het aardig-

heidje wordt nu per post of via de media 

overgebracht en niet meer aan de deur 

overhandigd. De boodschap wordt niet 

meer in een omhaal van woorden verpakt, 

maar zakelijk, met humor, gelijkwaardig-

heid of met meer (nadruk op) eigenheid 

gebracht. Toch lijkt er de laatste decennia 

onder invloed van concurrentie weer ster-

ker te worden ingespeeld op de gunsten en 

dus op de belangstelling en op het gedrag 

van de zakenvriend. Er wordt geprobeerd 

hem zo origineel en zo vroeg mogelijk te 

benaderen. Achter die strategie gaat toch 

weer een zekere ongelijkheidsgedachte 

schuil. Daarmee lijkt de regel dat de schen-

ker macht heeft over de ontvanger voor 

deze vorm van schenken niet op te gaan. 

Geschenkboekjes die antiquariaat en veilinghuis 
Burgersdijk en Niermans te Leiden als nieuwjaarswens 
stuurde aan zijn relaties in de periode 1991-2009. Het 
miniformaat (6.5 x 10 cm) herinnert aan het traditionele 
nieuwjaarsvisitekaartje. Collectie Meertens Instituut, met 
dank aan Henk Jan de Jonge. Foto Ineke Meijer.
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Oude- en nieuwjaarsrituelen op het Meertens Instituut

‘Juffrouw Bavelaar zat achter haar bureau. Ze keek op toen Maarten binnenkwam. “Wat 

aardig om op kerstkrans te trakteren,” zei Maarten, het stuk kerstkrans omhoogstekend. 

“Ja, ik dacht er moet toch iets feestelijks zijn?”

Zo laat Voskuil in deel 2 van Het Bureau een gesprek verlopen tussen Jantje Bavelaar en 

Maarten Koning op de dag voor Kerstmis in 1965. De traktatie waarvoor Maarten komt 

bedanken, was duidelijk iets bijzonders. Beerta had, toen hij directeur was, de gewoonte 

gehad om met Sinterklaas op speculaasjes te trakteren en iedereen mocht dan een uur eer-

der naar huis. Of hij op andere feestelijke dagen ook zo’n gebaar maakte, weten we niet. 

Zijn gewoonte om soms op iets lekkers te trakteren was door de nieuwe directeur Balk in 

ieder geval niet overgenomen: de kerstkrans was een initiatief van Jantje zelf. 

Aan de nieuwjaarskaart hield Balk wel vast. De kaart met goede wensen die het bureau 

jaarlijks stuurde aan de mensen met wie het contact had, bleef ook onder Balk in ere. 

Maar erg belangrijk vond hij het niet. Het was altijd haastwerk of er was gedoe over het 

plaatje, zo lezen we diverse keren. In 1974 schafte hij de kaart dan ook af tot verbijstering 

van Beerta, die sinds de oorlog altijd kaarten had verstuurd. ‘“Mag ik jullie even onderbre-

ken?” vroeg Beerta, zich naar hen omdraaiend. “Zijn er dit jaar geen nieuwjaarskaarten?” 

“Nee,” antwoordde Maarten. “Waarom niet?” “Die heeft Balk afgeschaft.” “Afgeschaft?” 

– hij rimpelde zijn neus. … “Daar hoor ik van op. Nieuwjaarskaarten zijn er geweest zolang 

ik me kan herinneren.” “In het begin niet.” “Dat was dan voor de oorlog. Toen deden de 

mensen dat nog niet, maar na de oorlog hebben we altijd nieuwjaarskaarten gehad.”’

Dat het Meertens Instituut, waar Voskuil zelf van 1957-1987 werkte, model stond voor zijn 

zevendelige roman is bekend. ‘Het boek is fictie, maar de verzonnen feiten berusten op de 

werkelijkheid: zo had het kunnen gaan’, zei hij bij herhaling in interviews.
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Als medewerker van het instituut sinds 1977 kan ik bevestigen dat het zo ging. Op Sinter-

klaas, de dag voor Kerstmis en op oudejaarsdag mochten we eerder naar huis en kregen 

we soms iets lekkers bij de thee of koffie. Het gebeurde zelfs dat iemand spontaan olie-

bollen ging halen. Dat waren de enige decemberrituelen en niemand vond dat het anders 

moest. Het betekende overigens niet dat het ongezellig was. Op die dagen hing er onder 

de weinigen die dan werkten altijd een sfeer van eensgezindheid. Zo bleef het totdat te-

gen het eind van de jaren tachtig Blok (zoals Balk in werkelijkheid heet) en Voskuil kort 

na elkaar afscheid namen en er een nieuwe directeur kwam. De opvolger van Blok werd 

enigszins tot zijn verrassing geconfronteerd met een naar zijn idee nogal ritueelloze in-

stituutscultuur. Van Marle had anders verwacht. Zoals veel buitenstaanders dacht hij dat 

een instituut dat tradities onderzoekt daar zelf ook aan zou moeten doen. Ineens stond 

er een kerstboom. ‘Leuk!’, zeiden jongere medewerkers, ‘hoe meer glitter, hoe echter!’ 

‘Idioot’, vonden de ouderen: ‘rituelen hou je op afstand.’ Het contrast kon ook niet groter 

zijn: door zijn plaats alleen al viel de boom uit de toon in onze zakelijke, marmeren entree. 

Toch moesten we toegeven: de kitsch gaf wel spanning aan het geheel. Bij de kerstboom 

alleen bleef het niet. De gewoonte om elkaar in de wandelgangen Nieuwjaar te wensen op 

de eerste werkdag van het jaar was in de ogen van de nieuwe baas niet efficiënt. Hij stelde 

een nieuwjaarsreceptie in met een toespraak van de directeur als pièce de résistance. De 

bijeenkomsten werden berucht: met een zeker satanisch genoegen schetste hij elk jaar een 

somber beeld van het verleden en van de toekomst. Het gaf de receptie op zijn minst een 

eigen geluid. Hij blies ook de nieuwjaarskaart een nieuw leven in. Dat er dergelijke ritue-

len kwamen en dat jongeren dat gewoon vonden is achteraf gezien begrijpelijk. Het ‘wij-

idealisme’ van de jaren zeventig had plaatsgemaakt voor het individualisme van de jaren 

tachtig, de tijd van vaste banen, was voorbij, het personeel kwam en ging. Dat zorgde, niet 

alleen bij ons maar overal op de werkvloer, voor vastere bedrijfstradities die een eenheid 

konden symboliseren. Spontaan ontstonden ze niet meer.
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Met de komst van onze huidige directeur, Hans Bennis, weer elf jaar later, werd het ri-

tuele landschap verder uitgebreid. Ook hij zou zijn eigen stempel drukken op de insti-

tuutscultuur en op de al bestaande rituelen. Maar niet direct. Eerst liet hij zich nog zijn 

instemming ontfutselen met een wens die bij een aantal medewerkers allang leefde: het 

kerstpakket. Dat het Meertens Instituut daar nog niet aan deed was uit de tijd, vonden 

ze. Naar verluidt liet Bennis zich bij die gelegenheid ontvallen dat dit het ergste was wat 

hem kon overkomen. Maar hij ging akkoord. Of het waar is of niet, sindsdien zorgt hij al-

tijd voor een bijzonder Meertensaccent in het geschenk: een verwijzing naar het werk op 

het instituut, een boek over Amsterdamse straatnamen uitgegeven door de namencom-

missie waar het instituut deel van uitmaakt, een kalender of een almanak met bijdragen 

van eigen medewerkers. Het nieuwe kerstpakket trok een hele rituele context naar zich 

toe. De overhandiging vindt elk jaar plaats tijdens een speciale kerstbijeenkomst bij de 

kerstboom en is omkleed met enige geheimzinnigheid zoals dat hoort. De samenkomst 

luidt tevens het begin in van het ‘kerstreces’ dat tegenwoordig ook op het Meertens In-

stituut populair is. Met bovendien nog de chocoladeletter en het gedicht met Sinterklaas 

zit het instituut ineens vol decemberrituelen voor de eigen medewerkers. Ze staan in het 

teken van de afsluiting van het jaar. Recent is daaraan nog de onzichtbare traditie van de 

dertiende maand toegevoegd. Als tegenhanger volgt dan in januari de rituele inwijding 

van het nieuwe jaar met de nieuwjaarsreceptie, die duidelijk weer een zakelijke sfeer en 

boodschap heeft. Het is de aftrap voor een nieuw werkjaar, gesymboliseerd door de tradi-

tionele toespraak. Zoals zijn voorganger geeft Bennis daaraan een spraakmakend eigen 

geluid. Maar in plaats van somber is het verhaal nu vooral breed. Zijn uitvoerige speech 

is een begrip geworden waar hij zelf trots op is en dat hij graag in ere houdt. Vanaf een 

podium spreekt hij de medewerkers toe, nadat hij hen uit voorzorg heeft verzocht met een 

glas in de hand een stoel te zoeken. 



De nieuwjaarswens en het geschenk aan collega’s buiten het instituut zijn de laatste in 

de rij van rituelen die een nieuw aanzien hebben gekregen. Sinds 1949 stuurde het in-

stituut zijn relaties jaarlijks in december een mededelingenblad toe met nieuws over de 

documentatie- en onderzoekswerkzaamheden, een nieuwjaarsgeschenk als dank voor 

bewezen diensten en in de hoop op voortzetting van de samenwerking. Daarnaast was er 

– met onderbrekingen – de nieuwjaarskaart. Deze beide tradities hebben de moderne tijd 

niet overleefd. Zoals de binnenrituelen van het instituut opvallender moesten worden, 

gebeurde dat ook met de rituelen voor de buitenwereld. Er kwam een mooi, prestigieus 

vormgegeven boekje voor in de plaats waarin zoals vanouds de eigen onderwerpen wor-

den belicht. Daarmee sluit het Meertens Instituut aan bij de eis van de tijd om als instituut 

zichtbaar te zijn en zich te profileren. 

Het boekje wordt aan het begin van het jaar ook intern onder de medewerkers verspreid. 

Dit nieuwjaarsgeschenk bevestigt in feite de boodschap van de nieuwjaarsreceptie dat het 

nieuwe werkjaar is begonnen. 

Al twee decennia heeft het instituut nu zijn georganiseerde jaarwisselingstradities. Het 

eens zo vaste bolwerk met het zeldzame en spontaan in gang gezette ritueel is definitief 

gevallen. 
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In vorige paragrafen zagen we dat be-

paalde nieuwjaarsrituelen (de beloning 

van de baas, de nieuwjaarskaart en het ge-

schenk aan relaties) de neiging hebben te 

verschuiven van Nieuwjaar in de richting 

van Kerstmis. Daarmee komt als vanzelf 

sterker het accent te liggen op de betekenis 

van jaarafsluiting. Omgekeerd geeft dat 

andere wensrituelen (de mondelinge wens) 

juist meer de betekenis van jaarbegin, en 

dat maakt dat ze tot verder in de maand ja-

nuari kunnen plaatsvinden. In de zakelijke 

wereld  is de gemeentelijke nieuwjaarsre-

ceptie daar een voorbeeld van. De eerste 

officiële stadsreceptie wordt sinds een 

jaar of vijf al direct bij het ingaan van het 

nieuwe jaar om twaalf uur ’s nachts gehou-

den. Tijdens een groots opgezet muziek- en 

vuurwerkfeest op de Dam in Amsterdam 

spreekt de burgemeester dan zijn stad en 

de bevolking toe en wijdt daarmee het jaar 

in. Het is voor de stad een betekenisvol 

feest dat in navolging van andere Euro-

pese hoofdsteden wordt georganiseerd en 

als het Nederlandse nationale ‘aftelfeest’ 

op alle televisiezenders uitgezonden. Rot-

terdam is sinds enige jaren de tweede grote 

stad die zo’n stadsreceptie in de nieuw-

jaarsnacht organiseert. 

De nieuwjaarsreceptie is populair. Wie 

tegenwoordig rond de jaarwisseling wil-

lekeurig welke lokale krant opslaat, kan 

niet heen om de talloze aankondigingen 

van bijeenkomsten (besloten of openbaar) 

die in januari in allerlei verbanden wor-

den gehouden: van kerk tot buurthuis of 

vereniging en van instituut of bedrijf tot 

overheid. De receptie is na de Tweede We-

reldoorlog opgekomen als een nieuwe ma-

nier om elkaar in de zakelijke sfeer goeds 

toe te wensen. Het is goed denkbaar dat de 

traditionele, al langer bestaande officiële 

nieuwjaarsontvangsten van het Koninklijk 

Huis de inspiratiebron zijn geweest voor 

het idee van de receptie. 

Gemeentelijke nieuwjaarsreceptie

Op plaatselijk niveau lijken de burgemees-

ter, de dominee en de pastoor de eersten te 

zijn die buitenshuis, in hun officiële werk-

omgeving nieuwjaarsreceptie houden. Dat 

het begint bij het lokale gezag is begrijpe-

lijk. De nieuwjaarsvisite (het traditionele 

in- en uitlopen bij de notabelen thuis) op 1 

januari was onder invloed van het burger-

lijk ‘privacyoffensief’ in de eerste helft van 

de twintigste eeuw al sterk teruggelopen. 

Daarnaast werd het lokale bestuur zelf in 

De nieuwjaarsreceptie
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die tijd afhankelijker van raden, vereni-

gingen en commissies. Die uitbreiding van 

contacten maakte het voor gezagsdragers 

niet langer mogelijk om thuis te ontvan-

gen. Het ritueel van de nieuwjaarsvisite 

paste bovendien niet meer goed in de ge-

lijkwaardiger verhoudingen. Een bezoek 

bij de burgemeester thuis symboliseerde 

in feite diens bovengestelde positie en be-

stuurlijke macht en niet het idee van geza-

menlijke verantwoordelijkheid.

De receptie van de gemeente ontwik-

kelde zich in korte tijd van een besloten tot 

een open bijeenkomst. In het begin van de 

jaren zestig ontvingen alleen burgemees-

ters van kleinere plaatsen nog thuis, in de 

grotere steden was er een ontvangst in het 

gemeentehuis voor genodigden. Geleide-

lijk krijgen de bijeenkomsten een democra-

tischer karakter. Burgemeesters spreken 

vaker over een ‘receptie nieuwe stijl’, ‘ont-

moeting’ of ‘open huis’ en vervangen hun 

traditionele nieuwjaarswens in de krant 

door een uitnodiging aan ‘iedereen’ (of een 

ruime vertegenwoordiging van de lokale 

bevolking) om deel te nemen. 

De grotere openheid is te zien als een 

antwoord op de vraag van kritische groepe-

ringen naar meer inspraak in de lokale po-

litiek. De receptie wordt een gelegenheid 

voor inwoners om hun visie naar voren 

te brengen, zoals op de problematiek van 

Muurkrant volgeschreven en -getekend met wensen voor 
het nieuwe jaar op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente 
Amsterdam in de RAI op 1 januari 1974. Uit: Het Parool 2 
januari 1974.
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gastarbeiders, dreigende fusies, gemeente-

lijke herindelingen, noodzakelijke woning-

bouw, tekort aan sportterreinen. Passend 

bij meer democratie gebeurt dat vaak met 

spandoeken en muurkranten. Rond de 

jaren tachtig doet het humoristische ritu-

eel van de terug- en de vooruitblik zijn in-

trede, de van toneelspelers overgenomen 

nieuwjaarswens aan het gemeentebestuur. 

Eerst wordt deze op een cabaretachtige 

wijze door lokale groepen gebracht. Later 

verschijnen de figuren van Thomasvaer en 

Pieternel zelf of treden bekende carnavals-

figuren (Janus en Bet, Gait Jan en Dieks) 

op met een samenspraak. Ze overhandigen 

burgemeesters symbolische cadeaus (een 

bezem om oude structuren op te vegen, 

Doesburg 1973) of surprises (een maquette 

van een gewenst zwembad, Neede 1979) die 

verwijzen naar laksheid van het bestuur, of 

ze reiken oorkondes uit voor missers en 

flaters (Stadskanaal 1992).²⁷ De laatste de-

cennia lijkt de serieuze prijs die de burge-

meester zelf aanbiedt aan verdienstelijke 

inwoners weer meer nadruk te krijgen. Het 

is duidelijk een middel om inwoners aan te 

moedigen zich in te zetten voor actuele ge-

meentebelangen: een betere leefomgeving 

en meer zichtbaarheid van de eigen woon-

plaats. Dat is af te lezen aan de uitreikingen 

die in 2010 plaatsvonden. Er waren prijzen 

voor leefbaarheid (Marum), cultureel erf-

goed (Wijchen), mantelzorg (Aalburg) en 

in Staphorst werd een vrijwilligerspluim 

verdiend.²⁸

De recente geschiedenis van de gemeen-

telijke nieuwjaarsreceptie, vooral in de 

kleinere plaatsen, overziend, valt het op 

hoezeer de bijeenkomsten op elkaar lijken 

in vorm. In het ritueel wordt niet alleen 

expressie gegeven aan opvattingen over 

goed bestuur. Die komen bijvoorbeeld tot 

uitdrukking in het aantal aanwezigen en 

deelnemende instanties, in grappen, huldi-

gingen en prijsuitreikingen. Maar in toene-

mende mate wordt ook het bijzondere van 

de plaats zelf voor het voetlicht gebracht. 

Het is een behoefte die wordt opgeroepen 

door gevoelens van onbehagen over voort-

gaande uniformering. Vooral sinds de jaren 

tachtig wordt op recepties graag de balans 

van het jaar opgemaakt met tradities die de 

lokale identiteit benadrukken. Opmerke-

lijk vaak treden daarbij bekende symboolfi-

guren als gastheer en gastvrouw op. Ze zijn 

afkomstig uit de wereld van het carnaval of 

uit de nationale nieuwjaarscontext. Hun 

inzet bij een plaatselijke receptie maakt 

hen tot de ‘eigen’ traditionele nieuwjaars-

figuren die toespraken houden, grappen 

maken en kritiek hebben. Dat geeft de re-

ceptie (en daarmee de plaats) een eigen ge-

zicht, een status die bij de aanwezigen een 
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‘plaatsgevoel’ kan overbrengen dat door de 

media verder kan worden verspreid.

Op deze manier wordt de betekenis van 

een stad of dorp vormgegeven met behulp 

van een ‘verzonnen’ traditie: het verschijn-

sel dat traditionele elementen – zoals hier 

uit het carnavalsverleden of uit het natio-

nale nieuwjaarsverleden – uit hun context 

worden gelicht en in een nieuwe context 

als traditie worden gebracht, voorzien van 

nieuwe, lokale en actuele aspecten. 

Ommegang van de nachtwacht

Zoals de gemeentelijke receptie gebruik-

maakt van verzonnen tradities als mid-

del om een gevoel voor de eigen plaats tot 

stand te brengen en die plaats als belang-

rijk (en als eenheid) op de kaart te zetten, 

zo gebeurt ook vaak het omgekeerde. Een 

traditie kan ook de vorm van een nieuw-

jaarsreceptie krijgen. Een voorbeeld 

daarvan is de nieuwjaarsommegang van 

de nachtwacht die in veel, vooral Overijs-

selse, dorpen jaarlijks wordt gehouden. In 

het begin van de twintigste eeuw riep het 

verdwijnen van het beroep van de nacht-

wacht daar gevoelens van spijt op. Het was 

een beroep dat van vader op zoon overging 

en dat maakte de nachtwacht tot een ge-

ziene, vertrouwde dorpsfiguur. Het besef 

de nachtelijke ronde en het omroepen van 

de uren, ook bij de jaarwisseling, te moeten 

Nachtwacht met zijn traditionele attributen, de ratel of 
klepper en de piek. Negentiende-eeuwse litho. Uit: De 
Meijere 1981, p. 43.
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missen, maakte de gehechtheid groot aan 

wat werd gezien als een bijzondere, lokale 

traditie. Uit deze gevoelens kwamen in 

sommige plaatsen succesvolle initiatieven 

voort om de ommegang voor één nacht, in 

de betekenisvolle nacht van oud en nieuw, 

in stand te houden en de vorm te geven 

van de nieuwjaarsinwijding van het dorp. 

De nachtwachtronde werd gecombineerd 

met de ronde met de nieuwjaarsrijmprent. 

Het was tevens een vroege vorm van een 

nieuwjaarsreceptie. 

    Een van de meest bekende is de in 1921 

ingestelde ommegang in Ootmarsum. 

Daar begint de nachtwacht om twaalf uur 

op het raadhuisplein aan zijn ronde met 

de roep: ‘Twaalf uur heeft de klok’ gevolgd 

door het antwoord van het publiek: ‘De 

klok heeft twaalf’. Vergezeld van de aanwe-

zigen loopt hij een vaste route en hij houdt 

daarbij dertien keer stil op ‘traditionele’ 

plaatsen. Dertien keer klinkt zijn roep (en 

het antwoord) en het inmiddels bekend ge-

worden lied: ‘Komt, burgers komt nu allen 

terstond / Het nieuwe jaar intreden.’ Het 

is de tekst van zijn nieuwjaarswens aan de 

bevolking van Ootmarsum, die nu anders 

dan vroeger vastligt. 

Stunt als dorpsnieuwjaarsreceptie

Een ander voorbeeld van een lokale tra-

ditie die als een dorpsreceptie is gaan 

fungeren is de oudejaarsstunt. Het is een 

evenement dat voorkomt in de noord-

oostelijke provincies, vooral in dorpen in 

Friesland. De organisatie is in handen van 

oudejaarsverenigingen, verenigingen van 

de plaatselijke jongvolwassen dorpsjeugd. 

Het houdt in grote lijnen het volgende in. 

Op 31 december rond middernacht rijdt 

een groot beeld of voorwerp op een wagen 

het dorp binnen. De ronde (langs alle hui-

zen) eindigt op een centrale plaats of op 

het dorpsplein waar de bevolking samen-

komt. Daar blijft het voor de duur van de 

jaarwisseling staan als symbool voor het 

nieuwe jaar. Het voorwerp (beeld of ta-

bleau vivant) stelt iets kenmerkends van 

het dorp voor, een gebeurtenis uit het afge-

lopen jaar of een ideaal voor de toekomst. 

Het is soms zelfgemaakt, maar vaak is het 

ongemerkt ergens weggehaald, ‘geleend’ 

bij wijze van practical joke. Na de jaarwis-

seling wordt het geleende voorwerp weer 

naar zijn oude plaats teruggebracht. In zijn 

nieuwjaarswens maakt de voorzitter van 

de vereniging duidelijk wat de boodschap 

is: in 1993 werd bijvoorbeeld de middenstip 

uit het Abe Lenstra-stadion in Heerenveen 

het dorp Elsloo binnengebracht om een 

nieuw voetbalveld in te wijden, en in 1982 

kwamen in Oldeberkoop de gemeentebor-

den van de elf Friese steden te staan ter on-

derstreping van het eigen dorpsbelang. Na 
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de presentatie van het nieuwjaarssymbool 

reikt de voorzitter cadeaus uit aan scholen, 

buurthuizen en verenigingen die iets nodig 

hebben of aan personen die zich in het bij-

zonder voor het dorp hebben ingezet. Ver-

volgens is er een openbare samenkomst in 

het dorpshuis of -café, en dikwijls nog een 

discofeest na. De lokale media doen de da-

gen erna verslag van de gebeurtenissen.

Een aantal elementen in dit dorpsevene-

ment herinnert sterk aan gemeenterecep-

ties: de toespraak met een terug- en voor-

uitblik, de huldiging en cadeaus met een 

symbolische gastheer of -vrouw, nu echter 

niet Thomasvaer of een carnavalsfiguur, 

maar jaarlijks een ander verzonnen dorps-

symbool. De overeenkomst is niet toeval-

lig. Ook in deze lokale nieuwjaarswens 

gaat het erom de band van de bewoners 

met hun dorp via de traditie te bevestigen 

en de dorpsstatus via de media tegenover 

de buitenwereld te benadrukken. 

Een belangrijk verschil is echter het pa-

radoxale karakter van het dorpsfeest: het 

contrast tussen de practical joke en de lief-

dadigheid van de geschenkenuitdeling. 

Stunten mag het feest eigenlijk pas heten 

als een voorwerp ook daadwerkelijk ergens 

op geheimzinnige wijze is weggehaald en 

later met het nodige media-vertoon wordt 

terugbezorgd. Daarbij moet het volgens de 

In de nacht van oud en nieuw 1991-1992 werd het beeld 
van Gorbatsjov uit Museum Tussaud in het Friese 
plaatsje Elsloo gepresenteerd als nieuwe burgemeester. 
Elsloo zag in boerenzoon Gorbatsjov dé man die de 
landbouwproblematiek in de regio kon oplossen. De 
stunt leidde tot een proces dat voor Elsloo goed afliep en 
dat veel media-aandacht tot gevolg had. Uit: De nieuwe 
Ooststellingwerver 8-1-1992.

Stunt in de nieuwjaarsnacht van 2005 in Oldeberkoop. Een 
‘geleend’ beeld van een zeehond uit Pieterburen wordt als 
nieuwjaarssymbool gepresenteerd. Hij was ‘opgedoken’ in 
de ‘voortreffelijke’ haven van Oldeberkoop. De stunt diende 
als een visitekaartje voor de kleine plezierhaven, en de 
havencommissie kreeg een nieuwjaarsbedrag. Foto Peter 
van Rijsbergen. 



55

regels van de practical joke duidelijk zijn 

dat het om een grap gaat door achterlating 

van een teken (een groet: ‘Ik ben op reis’). 

Grappen maken bij de jaarwisseling is een 

geliefd ritueel. Het is een manier om over-

gangssituaties te markeren met een om-

kering, met een tijdelijke doorbreking van 

de routine: wat onwaar is is waar, wat niet 

mag is toegestaan. Stunten is in feite een 

initiatieritueel voor het nieuwe jaar, waar-

mee even een andere wereld wordt gecre-

eerd om het bijzondere van het moment 

tot uitdrukking te laten komen en vervol-

gens het gewone leven te kunnen hervat-

ten. Met dat element van de grap staat het 

stuntfeest in de traditie van het slepen. Sle-

pen is (meestal jeugdig) nieuwjaarsgedrag: 

in de anonimiteit van de nacht worden 

voorwerpen uit de publieke ruimte of uit 

tuinen (hekjes, bruggetjes, karren) wegge-

sleept om daarmee bij wijze van grap (of uit 

gewone baldadigheid) huizen te barricade-

ren, en daken en pleinen vol te bouwen en 

zo een vreemde situatie te scheppen. 

Rond de Tweede Wereldoorlog ‘ontdek-

ten’ de media slepen als een oude regionale 

traditie die zou teruggaan op verhalen dat 

mythologische figuren onopgeruimde er-

ven in de nieuwjaarsnacht als straf over-

hoop haalden. Hoewel aan die verhalen 

werd getwijfeld, gaven deze het slepen wel 

een zekere legitimatie en de regio een oud 

imago. In feite was het er de journalisten 

vooral om te doen om baldadig gedrag te 

kanaliseren: dorpen die de leukste vormen 

van slepen verzonnen, werden bekroond 

met een foto in de krant, andere bekriti-

seerd. De plaatselijke middenstand zag in 

deze gratis dorpspromotie nog meer mo-

gelijkheden. Onder hen ontstond het idee 

om slepen (als ‘oud erfgoed’, maar in een 

nieuwe vorm) voortaan structureel en stra-

tegisch bij de jaarwisseling in te zetten, op 

een manier die jaarlijks de krant zou trek-

ken. Zo veranderde slepen in stunten. Het 

lenen en presenteren van symbolische 

voorwerpen (als een ‘nette’, georganiseer-

de vorm van slepen) werd daarvan de kern. 

Een nieuwjaarsuitdeling (als herinnering 

aan de liefdadigheid tijdens het vroegere 

nieuwjaarslopen) werd eraan toegevoegd. 

Het geheel kwam te staan onder leiding 

van de jeugd zelf, verenigd in oudejaars-

verenigingen. Oldeberkoop, een dorp in 

het Friese Ooststellingwerf eist de eer op 

het dorp te zijn van de eerste oudejaarsver-

eniging en de eerste stunt. 

Op deze manier werd baldadig nieuw-

jaarsgedrag ‘geherdefinieerd’ tot dorpstra-

ditie en ‘gefolkloriseerd’ tot dorpsnieuw-

jaarsreceptie. Vanaf de jaren zeventig 

omarmden steeds meer dorpen de nieuwe 

vorm van slepen om toenemend van-

dalisme in goede banen te leiden. Soms 
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haalt een stunt de nationale pers. Dat is 

meestal het geval als er een algemeen be-

kend beeld ergens is weggehaald en de 

grap daardoor een landelijke uitstraling 

krijgt. Een beroemd voorbeeld is het beeld 

van Gorbatsjov dat in 1991 plotseling weg 

was uit Museum Tussaud en in de nieuw-

jaarsnacht weer opdook in Friesland. Gor-

batsjov werd gepresenteerd als de nieuwe 

burgemeester van het dorpje Elsloo. On-

danks vaak duidelijke hints en tekens wor-

den de nieuwjaarsgrappen in het westen 

van het land niet altijd als zodanig herkend 

en wordt al gauw aangifte van diefstal ge-

daan. Dat heeft al tot verschillende recht-

zaken geleid. Deze komen overigens door 

ruime media-aandacht het toerisme en de 

commercie in het gebied van de stunt al-

leen maar ten goede.

Succes van de nieuwjaarsreceptie

Het idee om het wensen bij de notabelen, 

de bestuurders thuis te vervangen door de 

gemeentelijke nieuwjaarsreceptie heeft – 

zo blijkt wel – na de Tweede Wereldoorlog 

een hoge vlucht genomen. Het is in veel 

plaatsen een openbare gebeurtenis gewor-

den die mogelijkheden biedt om opvattin-

gen over gezamenlijk lokaal belang vorm 

te geven. Voor maatschappelijk-culturele 

instanties is het een middel om zich te pre-

senteren en voor de lokale bevolking een 

‘Nieuwjaarsrecepties: ze zijn er in soorten …’. Tekening: Pre-
Art. Uit: Dagblad voor Noord-Limburg 4 januari 1991.
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manier om beleidsmakers te ontmoeten. 

Opvallend is dat promotie van de plaats 

tijdens de receptie steeds meer centraal 

is komen te staan. De belangstelling van 

het publiek gaat met de jaren op en neer. 

Tegelijk mikt de organisatie op de herken-

ning bij het publiek van een lokaal gevoel. 

Ze doet dat met een uitnodiging aan ‘ieder-

een’ in kleinere steden of aan een wisselen-

de vertegenwoordiging van de bevolking 

in de grote steden, en met een programma 

dat het cultureel verleden van de plaats 

koppelt aan het heden.

Het succes van het model blijkt ook uit 

het feit dat het in de zakenwereld op grote 

schaal is overgenomen. Eerst, vrijwel paral-

lel aan de opkomst van die van de gemeen-

te, werd de receptie in het verenigingsleven 

omarmd. Verenigingen van huisvrouwen, 

kegelclubs, de bejaardensoos en het to-

neelgezelschap maakten van nieuwjaars-

recepties vaste momenten in het jaar om 

een proeve van de eigen verdiensten aan 

genodigden te laten zien. Maar ook in het 

bedrijfs- en instituutsleven heeft de recep-

tie geleidelijk een vanzelfsprekende plaats 

gekregen en kan ze op allerlei verschil-

lende manieren vorm krijgen. Ze dient dan 

om zakelijk of meer symbolisch de balans 

van het jaar op te maken en prognoses te 

doen. Het is niet toevallig dat op het werk 

de gezamenlijke markering van belangrijke 

Het nieuwjaarsfeest van de gemeente Amsterdam op de 
Dam bij het ingaan van het jaar 2008. ANP Photo © Evert 
Elzinga.
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momenten in het jaar de laatste decennia 

sterk is toegenomen. Het past in de bredere 

tendens om een eigen bedrijfscultuur met 

eigen tradities te benoemen en is tekenend 

voor een tijd waarin concurrentie, inter-

nationalisering en de wisseling van banen 

blijven toenemen. Eindejaarsrituelen zo-

als de overhandiging van het kerstpakket 

en de keuze van het nieuwjaarsgeschenk 

zijn voorbeelden van recente bedrijfstra-

dities, maar dat geldt ook voor de nieuw-

jaarsreceptie. Tot in de jaren tachtig waren 

de wens aan de baas (op zijn kamer) en aan 

collega’s in de wandelgangen en het sturen 

van kaarten aan zakenvrienden vaak nog 

de enige jaarwisselingsrituelen.

Toch heeft, net als het kerstpakket en het 

relatiegeschenk, ook de receptie iets onge-

makkelijks. Wat bedoeld is als een herken-

ning van gezamenlijkheid leidt altijd tot ver-

schillende belevingen. De toespraak kan als 

te hiërarchisch, te somber, te luchtig of te be-

dreigend worden ervaren; de aankleding te 

kaal of juist te folkloristisch. Een persiflage 

in 1991 in het Dagblad voor Noord-Limburg 

op de mode van de receptie, de verplichting 

aanwezig te zijn, het gedrag dat gewenst is, 

en de tijd die er mee heen gaat, is veelzeg-

gend. De auteur onderscheidt de praktische 

receptie die gehouden wordt om er snel van 

af te zijn, de leuke receptie die vaak buitens-

huis wordt gehouden, de relatiereceptie 

waar je gezien moet worden en de nieuws-

receptie waar het gaat om een verhaal van 

de directeur. ‘Tegenwoordig’, zo stelt hij, 

‘kun je twee weken lang met een uitgekiend 

spoorboekje borrelend doorbrengen’.²⁹ Het 

is uit deze verschillen in beleving dat nieu-

we vormen kunnen ontstaan. De recente 

stadsreceptie in de nieuwjaarsnacht op de 

Dam of het Museumplein in Amsterdam – 

een (feestelijk) evenement dat informaliteit 

uitdrukt, maar tegelijk kanalisatie van ex-

treem gedrag inhoudt – illustreert dat. 

Opvallend is ten slotte dat de datum van 

1 januari, waarop de traditionele nieuw-

jaarsvisites aan huis plaatsvonden en 

waaraan in de gemeentelijke receptie 

aanvankelijk werd vastgehouden, geleide-

lijk is verlaten. Tegenwoordig worden er 

(het nieuwe nachtfeest niet meegerekend) 

vanaf 2 januari recepties gehouden en ze 

gaan door tot ver in de maand. Aangezien 

andere zakelijke vormen van wensen en 

geven (nieuwjaarsbeloning van de baas, 

geschenk aan de relatie) juist in de richting 

van december verschoven, werd 1 januari 

de dag voor de wens in de familie. Toch is 

hij inmiddels ook gereserveerd voor collec-

tieve nieuwjaarsinwijdingen, in vrienden-

kring of in verenigingsverband. De nieuw-

jaarsduik in de Noordzee bij Scheveningen 

is daar sinds 1968 hét voorbeeld van.
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Het eindejaarspakket, het relatiegeschenk 

en de nieuwjaarsreceptie zijn tegenwoor-

dig algemeen bekende tradities waarmee 

in het zakelijke leven een oud jaar wordt 

afgesloten en een nieuw wordt aangevan-

gen. Op het eerste gezicht lijken deze uit-

wisselingen van wensen en geschenken 

eensgezindheid en gezamenlijkheid uit 

te drukken, maar elk jaar blijkt dat ze de 

gemoederen bezighouden. Dat maakt ze 

veranderlijker dan ze lijken. Er wordt geëx-

perimenteerd met varianten van het pak-

ket of van de gratificatie, geschoven met 

de verzenddatum van de gift aan de zaken-

relatie, en er komen nieuwe ongewone, nu 

ook nationale, nieuwjaarsrecepties bij. 

In de hier geschetste terugblik op de bre-

dere nieuwjaarstradities blijkt hoe sterk 

hun vorm bepaald wordt door de eigen-

tijdse opvattingen die erin gestalte krijgen. 

De recente rituelen komen voort uit het 

traditionele nieuwjaarslopen dat vanaf de 

tweede helft van de negentiende eeuw ge-

leidelijk verdween. Nieuwjaar wensen aan 

huis op 1 januari in de lokale gemeenschap 

en het gedrag op straat dat daarbij hoorde 

(de wens bij de baas thuis, de wens langs 

de deur en de visite aan notabelen en be-

stuurders) pasten niet meer in de ideeën 

van de negentiende-eeuwse burgerij over 

privacy en huiselijkheid. Ook de conventi-

onele, hiërarchische opvattingen die in de 

rituelen vorm kregen (de lagere bezoekt de 

hogere, de tastbare wens in ruil voor gelde-

lijke steun of traktatie) veranderden in de 

loop van de twintigste eeuw onder invloed 

van sociale en democratiseringsbewegin-

gen. Dat maakte nieuwe, gelijkwaardiger 

vormen nodig. Voor de nieuwe wensritue-

len moet iedereen zijn huis uit. De uitwis-

seling vindt nu plaats op het werk of in het 

gemeentehuis. Tegelijkertijd kreeg door de 

opkomst van nieuwe media de schriftelijke 

wens een ander aanzien: de advertentie, 

de prent in de krant en de geïllustreerde 

nieuwjaarskaart boden mogelijkheden voor 

directere, informelere zichtbaarheid dan 

wensbrieven en -rijmen. Ze hebben door de 

commercie een hoge vlucht genomen.  

De nieuwe rituelen scheppen meer dan 

de oude ruimte om aan ideeën over de ei-

genheid van werk of woonplaats en de 

gezamenlijke bijdrage daaraan uiting te 

geven. Toch is dat deels schijn. Zoals alle 

vormen van wensen en geven dragen het 

kerstpakket, het nieuwjaarsgeschenk en 

de receptie ongelijkheid in zich. Het pak-

ket is ook een schouderklopje van de baas, 

Oude en nieuwe tradities
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het aardigheidje aan relaties speelt ook in 

op de gunst van de klant, de receptie draait 

uiteindelijk om bestuur en beleid. Die 

spanning tussen gelijk en ongelijk, formeel 

en informeel houdt de vormen levend en 

veranderlijk en maakt nieuwe mogelijk. 

Tijdstip

1 januari is van zakelijke dag tot privé-

dag geworden. Door de privatisering van 

de kerstperiode heeft Kerstmis bepaalde 

nieuwjaarsrituelen (die van de nieuwjaars-

post en de nieuwjaarslectuur) naar zich 

toegetrokken. Ze kregen daardoor meer de 

betekenis van jaarafsluiting. In de monde-

linge wens die gebonden bleef aan januari, 

maar geleidelijk wel 1 januari zelf verliet, 

kwam hierdoor als vanzelf meer de nadruk 

te liggen op het jaarbegin. Nieuwjaarsdag, 

werd een vrije dag voor nieuwjaarsritu-

elen in de familie- of vriendenkring of in 

de vrijetijdsvereniging. De jaarwisseling 

zelf lijkt nu niet meer zozeer de balans van 

het oude en het nieuwe jaar, als wel een ce-

suur tussen een oud en een nieuw jaar uit 

te drukken. 
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