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Kinderverjaardagen in Nederland 
Irene Stengs 

Buiten op het pleintje wordt de zesde verjaardag van 
Felix gevierd. Het is een 'aardbeienfeestje': er zijn aard-
beien, aardbeienbordjes, en aardbeienservetjes. Ook 
is er aardbeienlimonade, een aardbeientaart, een hin-
kelbaan van aardbeien en als klap op de vuurpijl ver-
schijnt aan het eind van het feest een reusachtige aard-
bei waarmee gestoeid mag worden. Het is de vader 
van Felix in een ruimzittend, iets te roze aardbeienpak 
van langharig spul. Een paar argeloze voorbijgangers 
staan verbaasd te grinniken. Voor de kinderen sluit het 
aardbeimannetje, als de eerste schrik overwonnen is, 
naadloos aan op waar ze mee bezig zijn en bereikt de 
opwinding haar hoogtepunt. In de magische wereld 
van de kinderverjaardag is alles mogelijk. 

Wereldwijde opmars 
Het is dUidelijk dat maar weinig ouders zich aan een 
dergelijke verkleedpartij zullen wagen. Toch lijkt het 
streven naar een leuke en bijzondere kinderverjaardag 

in Nederland heel gewoon. Wei varieren ze per situ a-
tie, want de wijze waarop de kinderverjaardag wordt 
gevierd - of wordt genegeerd - is sterk verweven met 
maatschappelijke omstandigheden en culturele patro-
nen. En daar bestaat een enorme variatie in. Zo hebben 
kinderen van ouders met een niet-Nederlandse ach-
tergrond lang niet allemaal het verjaardagvieren van 
huis uit meegekregen. In bijvoorbeeld China, Ghana, 
Marokko, Thailand en Turkije is de verjaarsviering 
geen vanzelfsprekende traditie. Voor sommige kinde-
ren kan dit betekenen dat ze op school voor het eerst 
met dit feest kennismaken. Aan de andere kant is de 
populariteit van 'de verjaardag' wereldwijd in opmars, 
vooral onder stedelijke middenklassers. In die zin is 
het vieren van (kinder)verjaardagen geen typisch 
Nederlands of typisch westers fenomeen, maar on-
derdeel van een moderne, welvarende, levenswijze 
waarin steeds meer aandacht is voor de waarde van het 
individu. 

Of de kinderverjaardag nu van huis uit wordt ge-
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vierd of niet, in Nederland krijgt iedere ouder ermee 
te maken. Op peuterspeelzalen, creches en basisscho-
len wordt geen verjaardag vergeten of overgeslagen. 
ledere jarige krijgt een verjaardagskroon en wordt 
toegezongen. Kinderen leren daar hoe fijn, spannend 
of misschien wei ongemakkelijk het is om in het mid-
den van de belangstelling te staan, en hoezeer trakte-
ren daar een onlosmakelijk onderdeel van vormt. 

Feestjesindustrie 
Tegenover de gelijkvormigheid van het schoolritueel 
staat de gevarieerdheid van de verjaardagsviering bin-
nen het gezin en het verjaarspartijtje met vriendjes. 
Dit laatste is voor de buitenwereld het meest zichtbare 
onderdeel van de kinderverjaardag. In de Nederlandse 
speeltuinen, zwembaden, bioscopen en kinderboer-
derijen worden elke woensdagmiddag en ieder week-
end duizenden kinderfeestjes gevierd. Elke week weer 
zijn in parken, duinen en bossen, maar oak op straat, 
talloze speurtochten uitgezet. 

Dat kinderverjaardagen steeds belangrijker wor-
den, is ook te zien aan de hele verjaarsfeestjesindustrie 
die zich heeft ontwikkeld. Musea, fastfoodrestaurants, 

lasergamecentra, 'all-in' verjaarspartijtjes aan. Grotere 
en kleinere bedrijven verhuren goochelaars, clowns, 
themaverkleedkisten of schatkisten voor thuis. Op in-
ternet wijzen diverse verjaardagsstartpagina's ouders 
de weg naar de vele mogelijkheden. 

Jarig zonder fees! 
De prominente aanwezigheid van 'het verjaardagspar-
tijtje' in Doze samenleving onttrekt aan het zicht dat er 
ook gezinnen zijn waar de kinderen geen partijtje ge-
ven. Er zijn wei andere gelegenheden om de kinderen 
in het zonnetje te zetten. Neem bijvoorbeeld de uit 
Turkije afkomstige familie Karaoglli. Het suikerfeest, 
het offerfeest en 'kinderdag' (23 april, een Turkse feest-
dag) zijn hier de momenten waarop de kinderen ca-
deautjes krijgen, en waarop ook aparte kinderfeestjes 
worden georganiseerd. Maar Erkan (,,) viert aile 
Turkse feestdagen en geeft ook nog een verjaarspar-
tijtje. Net als veel andere jarigen op zijn school nodigt 
hij een aantal kinderen uit om tussen de middag bij 
hem thuis te komen eten. Zijn moeder zorgt dan dat er 
een feestlunch klaar staat van frietjes, mini-snacks en 
appelmoes. Voor andere gezinnen die naar Nederland 

attractieparken en dierentuinen bieden, net als klim- zijn geemigreerd is niet zozeer de omgang met een 
scholen, sneeuwwerelden en bowling-, paintball- en andere verjaardagscultuur het grootste punt, maar de 



beperkte mogelijkheid voor een feest met de naaste 
familie. Zo wonen de opa, oma en drie ooms van Ayaz 
(9), wiens familie oorspronkelijk uit Pakistan komt, al-
lemaal in Engeland. Ze zijn nog nooit op zijn verjaar-
dag geweest. 

Er zijn ook gezinnen die om heel andere redenen 
geen verjaardagen vieren, niet met vrienden en niet 
met familie. Volgens de leer van de Jehovah's Getui-
gen, bijvoorbeeld, is een verjaardag geen reden tot 
feest. Andere feestdagen, kerkelijk of niet, worden 
evenmin gevierd. Hun kinderen geven dus geen ver-
jaarsfeestjes en mogen in principe ook niet naar ver-
jaarsfeestjes van anderen. Maar ook deze kinderen 
hoeven het niet zander feesten en cadeaus te stellen. 
Ze krijgen cadeautjes meestal 'zomaar' in de loop van 
het jaar, en geven feestjes 'zomaar'r omdat ze er zin in 
hebben. 

Regionale gebruiken 
De kinderverjaardag zoals wij die nu kennen, een 
combinatie van het geven van cadeautjes, trakteren op 
school en een partijtje, heeft zich in de eerste helft van 
de twintigste eeuw ontwikkeld. Vaar die tijd was het 

Op het platteland ging het er anders aan toe. In Fries-
land en Groningen bijvoorbeeld, werden kinderen 
'bestrikt': met een lint werd een koek op de arm van 
de jarige gebonden. In delen van Gelderland en Utrecht 
kreeg de jarige zijn leeftijd in krakelingen aan een lint 
om de hals. Van Zeeland is bekend dat daar aileen de 
kroonjaren werden gevierd. De tiende verjaardag was 
dan eigenlijk de eerste echte verjaardag, die dan ook 
wei uitgebreider werd gevierd. Zeeuwse meisjes vier-
den hun verjaardag met vriendinnen en nichtjes; de 
jongens met vrienden en neven. In het katholieke zui-
den werden kinderverjaardagen vroeger niet of nau-
welijks gevierd; daar was de naamdag de 'eigen' dag 
van een kind. Veel kinderen werden vernoemd naar 
heiligen. De vaste vereringsdag van die heilige gold als 
hun 'naamdag'. Op die dag kregen kinderen een 'be-
steek', een klein cadeautje met een 'bloemruiker in 
een krentenbrood, taart of peperkoek gestoken'. 

Welvaartsfeest 
Allengs werd het vieren van de kinderverjaardag 
steeds populairder, al bleven de verschillen in maat-
schappelijke positie merkbaar. Lange tijd waren het 

een typisch Hollandse traditie van de stedelijke burge- nog aileen de meer welgestelden die de verjaardagen 
rij om een jarig kind met een cadeautje te verrassen. van hun kinderen vierden met een kindervisite en ca-
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deaus. Deze bovenlaag gaf zijn kinderen speelgoed en lairder wordt, blijven ze de naamdag algemeen trouw. 
boeken; meisjes kregen ook sieraden en poezie- En dat betekent dan twee keer cadeautjes. 
albums. De jarige mocht een aantal kinderen mee naar 
huis nemen. Daar werd dan op iets lekkers getrak-
teerd, en er werden spelletjes gedaan. De gasten kwa-
men uiteraard uit dezelfde gegoede kringen en kon-
den zich dus een passend cadeautje veroorloven. 

Kinderen uit de (lagere) middengroepen vierden 
nauwelijks feestjes maar kregen wei praktische ca-
deaus, zoals schoenen of een jas. Voor kinderen van 
arbeiders was er vaak aileen iets lekkers, bijvoorbeeld 
een koek of een appel. Een kindervisite konden de 
meeste van deze gezinnen zich niet veroorloven. Ook 
het trakteren op school, een gewoonte die in de jaren 
twintig en dertig van de twintigste eeuw opkwam, 
stelde kinderen uit armere gezinnen voor een pro-
bleem. Onontkoombaar weerspiegelde de traktatie de 
maatschappelijke positie van de jarige. 

Na de Tweede Wereldoorlog ontstond met de toe-
nemende welvaart geleidelijk de huidige situatie, 
waarin de verjaarsviering door het hele land en in aile 
socia Ie lagen populair is, en ook vrijwel overal het 
naamfeest verdrongen heeft. Kinderen van gezinnen 
die afkomstig zijn uit de zeer katholieke delen van Eu-
ropa (Polen, Hongarije, Spanje, en Portugal) hebben 
geluk: hoewel ook bij hen de verjaardag steeds popu-

Verjaarsversjes 
Het algemeen lager onderwijs heeft veel bijgedragen 
aan de popularisering van de 'Hollandse' verjaarsvie-
ring. Onderwijzers en onderwijzeressen, vaak opge-
leid in het westen van het land, maakten verjaardagen 
een vast onderdeel van het schoolleven, bijvoorbeeld 
door hun eigen verjaardag met de klas te vieren, maar 
ook door op school het trakteren te introduceren. Het 
toezingen van de jarige is een andere gewoonte die 
zich geleidelijk via het onderwijs heeft verspreid. 
Klassiekers als 'Lang zal hij leven' en 'Er is er een jarig' 
zijn weliswaar laat negentiende-eeuwse composities, 
maar ze waren oorspronkelijk niet specifiek voor kin-
deren bedoeld. Voordat dit op school de gewoonte 
was, werden niet kinderen maar volwassenen op hun 
verjaardag toegezongen of toegesproken. Kinderen 
droegen de jarige ouder of grootouder een zoge-
naamd verjaarswensje voor, een versje met als hoofd-
thema liefde en dankbaarheid. 



Ouderschap 
De ouders en grootouders van nu, de naoorlogse ge-
neraties, zijn allemaal met de kinderverjaardag opge-
groeid. Vrijwel iedereen die nu volwassen is heeft op 
school getrakteerd en verjaarspartijtjes gegeven. Wel-
licht verklaart dat waarom ook ouders kinderverjaar-
dagen steeds belangrijker gaan vinden, en steeds uit-
gebreider vieren. Hierbij speelt ook zeker de steeds 
grotere betekenis van 'het individu' in onze samenle-
ving mee, evenals de toenemende welvaart en de af-
nemende gezinsgrootte. 

De kinderverjaardag is behalve een dagvan het kind, 
ook steeds meer een dag van de ouders aan het wor-
den. Dit komt het sterkst naar voren in de opkomende 
trend om ook de eerste verjaardagvan baby's te vieren. 
Dit is de eerste gelegenheid waarbij ouders hun kind 
laten zien aan hun belangrijkste vrienden en familie 
samen. Zeker als het om een eerste kind gaat, viert de-
ze eerste verjaardag ook het eenjarig ouderschap. 

Misschien laat de opkomst van het vieren van de 
eerste verjaardag ook zien dat er, nu de meeste kinde-
ren niet meer gedoopt worden, toch nog behoefte 
bestaat aan een gemeenschappelijk ritueel rond ge-

over locaties als werk en school. De recent uit Amerika 
overgewaaide 'baby shower' is een andere manier om 
samen het ouderschap te vieren. Bij deze gelegenheid 
verwennen vrienden en familie de aanstaande ouders 
kort voor de geboorte met cadeautjes en een feestje. 

Dat kunje wei zien ... 
Voor de jarige kinderen en voor hun ouders is de kin-
derverjaardag duidelijk een van de hoogtepunten van 
hetjaar. Voor de kinderen is er bovendien geen andere 
dag waarop ze zo in het centrum van de belangstelling 
staan. Het is hun dag. Dat aileen al maakt de kinder-
verjaardag een heel ander soort feest dan het Neder-
landse kinderfeest bij uitstek, Sinterklaas, ook al staan 
be ide feesten in het teken van cadeautjes. Bij het ge-
ven en krijgen van cadeautjes gaat het behalve om de 
gift zelf ook om de situatie waarbinnen dat plaatsvindt. 
Het is een heel andere belevenis om als enige cadeau-
tjes te krijgen, dan als een van velen. Ouders, broertjes 
en zusjes, opa's en oma's en aile andere verjaardagsvi-
site tonen met hun verjaarscadeaus hun exclusieve 
band met de jarige. Niet aileen aan het feestvarken 

boorte en ouderschap. Eerdere gebruiken voldoen zelf maar ook in aanwezigheid van de andere visite. 
steeds minder. Het trakteren op beschuit met muisjes, Voor de ouders van de jarige betekent de verjaardag 
bijvoorbeeld, is versnipperd over vele kraamvisites en vooral de jarige de hele dag zo jarig mogelijk laten zijn. 
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Gezinsrituelen 
De gezinsrituelen rond kinderverjaardagen zijn een 
fenomeen op zich, waarin een grote variatie bestaat. 
De vaste elementen zoals slingers, cadeautjes, taart, 
traktaties en een partijtje, verwerkt ieder gezin wei op 
zijn eigen manier. Ais de verjaardag nadert, weet een 
kind meestal grotendeels wat er komen gaat, al blijven 
details tot het laatste moment een verrassing. Door de 
juiste combinatie van vast gezinsritueel en geheimzin-
nigheid maken de ouders de verjaardag tot een dag vol 
spanning en opwinding. Deze opwinding en spanning 
zijn een belangrijk onderdeel van het gevoel van jarig 
zijn. Zoe (9): ' ... dan word ik '5 morgens na een hele 
nacht niet slapen met vee I lawaai wakker gemaakt en 
dan krijg ik een ontbijtje op bed'. Maarten (10): 'Ik 
word altijd veel vroeger wakker dan de anderen en 
dan ga ik eerst gauw kijken hoe het huis is versierd. Op 
tafel staan dan altijd feestontbijtbordjes en daar liggen 
aile cadeautjes die ik ga krijgen.' Nogal wat kinderen 
van gescheiden ouders vieren hun verjaardag twee 
keer, en krijgen dus soms twee keer zoveel cadeautjes. 
Maar de spanning van de echte verjaardagsdag kan 
geen twee keer worden opgebouwd. Omdat de echte 
verjaardagsdag al is geweest wordt de tweede viering 
meestal zonder veel voorbereidend ritueel gevierd. 

Socia Ie competitie 
De kinderverjaardag is, zowel op school als bij het kin-
derpartijtje, niet aileen een kwestie van rituelen in 
kleine kring. Het is ook een manifestatie in de maat-
schappij, en daarom iets waarbij zowel ouders als kin-
deren goed voor de dag willen komen. Sommige kin-
deren komen met prachtige zelfgemaakte traktaties: 
een soezentoren met chocola en aardbeien; wolven-
koppen van ontbijtkoek; zeilbootjes van plakjes cake; 
mandarijntjes met oogjes en een vrolijk petje. Hun ou-
ders, vaak wit en hoger opgeleid, hebben er plezier in 
om elke keer met iets anders voor de dag te komen. Of 
ze willen of niet, zulke inspanningen laten ook zien dat 
in hun kringen een persoonlijke, creatieve invulling 
minstens zo belangrijk is als het trakteren op zich. Zo 
weerspiegelen schooltraktaties nog steeds de status 
van de jarigen en hun ouders, al gaat het minder dan 
vroeger om pure inkomensverschillen. Anders ge-
zegd, in uitbundige traktaties, of het nu gaat om grap-
pige, zelfgemaakte kunstwerkjes of flinke zakken 
snoep, schuilt een veelal onbewust element van socia-
Ie competitie. 

Waarbij het overigens niet zo eenvoudig is het suc-
ces van te voren in te schatten. 'Goed' kan namelijk 
voor de een betekenen: voor ieder kind een zakje 
snoep, en voor de ander: blokjes kaas met knakworst-



jes op een stokje. Creches en basisscholen proberen al 
jaren de traktaties te sturen met regels over 'verant-
woord trakteren'. Ging het eerst vooral am voorko-
ming van tandbederf, nu is overgewicht de grootste 
zorg. Het Voedingscentrum geeft zelfs een boekje uit 
om ouders te ondersteunen in hun worsteling met de 
vraag 'Hoe laat ik mijn kind trakteren op een traktatie 
die behalve lekker ook nag eens gezond en origineel 
is?'. Vaak vergeefse moeite, want in de praktijk is het 
ondoenlijk om een jarige die toch snoep of chips mee 
heeft genomen te verbieden te trakteren. Minizakjes 
chips en mini-bars blijven in aile kringen onvermin-
derd populair: goedkoop, gemakkelijk en de meeste 
kinderen vinden het lekker. 

Ons soort mensen 
Verjaarspartijtjes laten onwillekeurig zien wie de jari-
gen en hun ouders zijn, en waar ze bij willen horen. De 
ouders die op het slaapfeestje van hun zojuist 11 ge-
worden dochter The Excorcist draaiden waren voor de 
ouders van de uitgenodigde kinderen daarna niet meer 
'ons soort mensen.' Multimiljonaire Anneke Geerts 
liet voor de derde verjaardag van haar dochter Bo Vee-
re een levensgrote draaimolen in de tuin plaatsen en 
contracteerde K3 voor een live-optreden. Zij vond het 

vanzelfsprekend dat het kinderfeestje voor haar doch-
ter landers' was, omdat oak hun gezin landersl was: 
'Ze zal in de toekomst moeten leren dat ze inderdaad 
wat anders leeft dan andere kinderen.' Ook al houden 
de meeste mensen het bescheidener, aan de meeste 
feestjes wordt wei veel aandacht besteed, en soms oak 
een flink bedrag. Een Paintball, TunFun of Kids City 
feestje kost al gauw tien euro per kind, net als een 'na-
gel styling party' of clownsoptreden thuis. De ouder-
wetse kindervisite - met een paar kinderen, ranja en 
zakdoekje leggen - is vrijwel veri eden tijd. De ver-
jaarsfeestjes van al wat grotere kinderen zijn vaak mid-
dag-, avond- en soms zelfs nachtvullende 'events', ze-
als de pyjamaparty's voor meisjes. Het discofeest van 
'achttot middernacht' -vaak magde hele klas komen-
is een ander voorbeeld van een wat grootsere aanpak. 

Dilemma's 
De 'sociale kanten' van de kinderverjaardag zijn voor 
de kinderen zelf vaak het meest ingewikkelde onder-
deel. Het maakt hun verjaardag niet aileen een opwin-
dende, maar oak vaak een lastige dag. Soms moeten 
ze pijnlijke keuzes maken: wie worden er uitgenodigd 
en wie niet. Een veel voorkomende 'regel' is dat de ja-
rige zoveel kinderen mag uitnodigen als hij jaren oud 
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word!. Maar ook dan zijn er haast altijd wei kinderen 
die niet mogen komen en wei heel aardig zijn. Niet 
leuk voor die kinderen, en een dilemma voor dejarige. 

Verjaardagen zijn daarmee ook gelegenheden 
waarbij de onderlinge verhoudingen tussen kinderen 
duidelijk zichtbaar worden. Wie een kind voor zijn 
verjaardag uitnodigt en wie er mee de klassen rond 
mogen zegt veel over de plaats van de jarige in zijn ei-
gen, kleine samenleving. Het ligt voor de hand dat kin-
deren vooral bevriende kinderen uitnodigen, en dat de 
twee beste vrienden of vriendinnen mee de klassen 
rond mogen. Er speelt echter ook iets anders. Sommi-
ge kinderen worden voor vee I feestjes uitgenodigd, 
ook voor feestjes van kinderen met wie ze weinig om-
gaan. Het zijn de kinderen met een sterke positie in de 
klas, die altijd een groepje vriendjes of vriendinnen om 
zich heen hebben en kunnen bepalen wie daar wei en 
niet bij hoort. Een verjaarspartijtje biedt een 'natuurlij-
ke' gelegenheid om te proberen een nauwere band 
met populaire kinderen op te bouwen. Vooral ook om-
dat het een onuitgesproken regel is dat kinderen el-
kaar over en weer uitnodigen. Het verjaarspartijtje, 
het uitnodigen en het geven van cadeautjes draait om 
wederkerigheid, wat bestaande banden bevestigt en 

Charlotte kwam maar een van de tien uitgenodigde 
klasgenootjes. De andere meisjes hadden afgesproken 
het partijtje te boycotten omdat ze Charlotte stom 
vonden. 

Flink uitpakken 
Voor ouders heeft de kinderverjaardag eveneens een 
keerzijde die niet altijd even gemakkelijk is. Het bete-
kent vaak veel werk en heel goed plannen. De slin-
gers, de versierde stoel, de cadeautjes en de traktatie: 
het moet op de ochtend van de verjaardag allemaal 
klaar staan. Een goed verloop van een verjaarspartij 
thuis vergt een flinke voorbereiding. Jasper (11) bij-
voorbeeld, enig kind van ouders met elk een drukke 
baan, mag sinds zijn zesde altijd wei tien tot twaalf kin-
deren op zijn verjaardag uitnodigen. Na het kaarsjes-
uitblazen, taart-eten en zingen wacht buiten elk jaar 
een uitgebreide speurtocht rond een spannend thema. 
Tot slot is er eten voor aile kinderen en hun inmiddels 
gearriveerde ouders. 
De moeite die veel ouders doen voor een verjaarsfeest 
is niet specifiek voor de witte Nederlandse midden-
klasse. In Antilliaanse kringen bijvoorbeeld, is het de 

118 versterkt. Maar kinderen kunnen ook heel hard zijn gewoonte om de verjaardagvan kleine kinderen in elk 
tegen elkaar. Op het negende verjaardagsfeestje van geval een keer heel uitgebreid te vieren. De eerste 
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verjaardag is heel belangrijk, maar andere mensen kie- daarvan naar binnen komen. Geen kinderverjaardag 
zen voor een latere verjaardag of voor een combinatie 
van het vieren van de verjaardag met de doop, of met 
de eerste communie. Deze verjaardagen zijn bijna al-
tijd gethematiseerd, bijvoorbeeld rond figuren uit Dis-

verloopt hetzelfde. De gemaakte keuzes weerspiege-
len verschillen in smaak, achtergrond en financiele 
mogelijkheden. Tegelijkertijd zijn de verschillen ook 
variaties op een gedeeld repertoire aan verjaardagsri-

neyland of Sesamstraat. Het zijn vaak grote feesten, tuelen waar ouders, scholen en verjaardagsbedrijfjes 
meestal wordt er een zaal afgehuurd, en verzorgt een naar eigen inzicht uit putten en dat aan de Nederlandse 
DJ de muziek. De gehele aankleding, de taarten, het kinderverjaardag een eigen karakter geeft. 
eten en de gasten, alles en iedereen is in de kleuren 
van het thema. Omdat in Nederland het juiste aanbod 
aan feestversiering ontbreekt, laten Antilliaanse Ne- Bronnen 

derlanders als het even kan complete pakketten met E. H. Weenink, 0 wat zi/n wij heden blij. Geven rand de 

ballonnen, siingersl bardjes, tafelkleden etcetera in kinderverjoardag in Nederland 1880-2000, een theoretische 
het juiste thema of in de juiste kleuren uit de Antillen en empirische verkenning. Doctoraalscriptie Economische 

overkomen. en Sociale Geschiedenis, UvA, 2001 
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Het vieren van kinderverjaardagen is in zijn alledaags-
heid ook bijzonder en veelzeggend. Voor de jarigen Ikdeel uit! 50 keertrakteren opschool. Den Haag: 

zelf, voor hun omgeving en voer wie iets meer wil be- Voedingscentrum, 2007. 

grijpen van de vele wereldjes waaruit het Nederland 
van nu is opgebouwd. De foto's in dit boek laten ons l Citaat uit hetty-programma: Von Pindakaas tot Kaviaar, 
alsof we zelf verjaardagsgasten waren, bij een aantal Net5,2003 

119 


