
MET MIJN
ARMPJES

OPEN

Nieuwjaarswensen van Frank Adam, Kim Baele, Heide Boonen,
Carll Cneut, Geert De Kockere, Ed Franck, Marc Jacobs, 

Eddie Janssens, Hilde Schoefs, André Sollie, Sylvia Vanden
Heede, Gil Vander Heyden, Klaas Verplancke, Kaat Vrancken 

en het CANON-team: Piet Convents, Sonja Demesmaeker, 
Déanne Durant, Jan Luyten, Monique Schoonjans,

Jan Staes en Dirk Terryn.
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Beste juf, meester, collega

De "druk, druk, drukke" eindejaarsperiode komt eraan. 
Mensen wensen elkaar duizend wensen. Een blik in de toekomst,
hopen op het allerbeste tijdens het komende jaar. Kinderen helpen

bij het formuleren van die vrome wensen in de vorm van nieuwjaars-
brieven is een oeroude en leuke traditie waaraan je als leerkracht de laat-

ste dagen voor de eindejaarsfeesten ongetwijfeld aandacht besteedt. Hand-
geschreven of gedrukt, zelf bedacht of ergens geplukt. Vlaamse peters,
meters, mama's, papa's, oma's, opa's lusten er wel pap van. 
Maar waar komt dit gebruik vandaan? Is het typisch Vlaams of reikt het
verder dan dat? Waar haalden vlijtige schrijvers al die jaren de inspiratie of
de creativiteit? Wat was hun drijfveer? Hoe staan onze kinderen tegenover
deze batterij vol wensen? Is het speelse rijmelarij voor hun dierbaarste

omgeving of zit er ook voor hen een diepere betekenis achter? 

Het boekje 'Met mijn armpjes open’ focust op deze vragen.
Het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (VCV) neemt het fenomeen nieuwjaarsbrieven door de
eeuwen heen onder de loep. Het steunpunt Filoket  levert enkele lestips om te filosoferen met
kinderen rond ‘geluk en tijd’. Kers op onze nieuwjaarstaart zijn de nagelnieuwe nieuwjaars-
brieven van negen Vlaamse auteurs en de  prachtige illustraties van Carll Cneut. 
Eigenzinnig, leuk en soms met een onverwacht originele invalshoek. Talrijke andere voorbeelden
werden verzameld op de CANON website, www.canoncultuurcel.be. 

Wij willen je met deze nieuwjaarswens tijdloos inspireren.

Mooie woorden maken mooie mensen. Wat kunnen wij je nog meer wensen? 

Uw kapoen,
CANON Cultuurcel
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Jij jou jaar,
hou je klaar,

ik ak uk,
kom en buk,

(zoen)
veel geluk

in 't nieuwe jaar!

Geert De Kockere
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Tussen de woorden van deze brief
zitten kusjes, warm en lief.
Als ik de brief nu opendoe,

vliegen de kusjes naar u toe.
Ze wensen u een goed nieuw jaar:

kus kus kus, ik ben klaar!

Ed Franck

K
leuters 4 jaar
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Aan het begin
van elk nieuw jaar

word ik even - echt waar! -
een echte goochelaar.

Eén dagje maar,
een nieuwjaarsgoochelaar.

Dan zing ik 'kwil kwens kwou'
(zwaaien met toverstokje)
en goochelgiechelgauw

een jaar vol lachjes uit m'n mouw.

En dat helemaal voor jou!

Geert De Kockere

K
leuters  5 jaar
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Een nieuw huis
Voor de

Een nieuwe bril
Voor 

Een nieuwe roos
Voor de
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Een nieuwe tand
Voor 

Een nieuwe staart
voor het

Een nieuwe neus
Voor de

Een nieuw jaar
Voor elkaar

En
deze nieuwe brief
Voor (mama/papa/peter/meter/tante/nonkel/….)-lief
Klaas Verplancke
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Lieve mama en papa,

Van de zon naar de maan,
zover wil ik gaan.

Van de zon naar de maan,
zover wil ik lopen

om een mand geluk te kopen,
dagen vol met zonneschijn,

warme stemmen, blije liedjes,
kussen tegen je verdrietjes.

Van de zon naar de maan,
zover wil ik gaan

om twee heel lieve mensen,
een gelukkig jaar te wensen.

Je kind(je) …

Gil Vander Heyden
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Lieve… (en…)

Het jaar is een brood
Dat net uit de oven komt.

Het ruikt lekker vers.
Alle sneetjes zijn er nog.

Het jaar is ook een koek
Klaar om in te bijten.

Ik nam er een hap van.
Ik kreeg zin in meer!

200(5) smaakt naar geluk.
Wil je een dagje proeven?

Er is voor iedereen genoeg.
Wil(len) j(ulli)e ook een stuk?

Sylvia Vanden Heede

2 de
leerjaar
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SSSt, niet verklappen,
Het is een groot geheim…

Het oude jaar is leeggelopen
Maar waar zou nu het nieuwe zijn?

Misschien is nieuwjaar wat verlegen
Of is het bang van oudejaar.
Het heeft zich vast verstopt

Achter de klok of in mijn haar.

Misschien kan ik er eentje kopen
In een grote nieuwjaarsshop

Maar, die winkel is vandaag niet open
En mijn centen die zijn op!

Misschien kan ik een jaar boetseren?
Of bestaat er een recept van tijd?

Ojee ojee, wat een ramp!!!
We zijn het nieuwjaar kwijt!!!

SSSt, niet verklappen,
Ik maakte maar wat lol

Het nieuwe jaar begon vannacht
En mijn brief die is vol.

Klaas Verplancke

3 de
leerjaar
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Lieve ouders,

Een heel speciaal gevoel
heb ik hier vandaag.

Van al dat feestgewoel
kriebels in de maag.

Op dag één
van het nieuwe jaar

wens ik iedereen
lief zijn voor elkaar.

Een kus tegen de kou
een streling voor de pijn
een zin als ik hou van jou
tegen het eenzaam zijn.

Ik ben Tita tovenaar
dat droom ik nu hardop 

en tover u een vrolijk jaar
vol geluk non-stop.

Van jullie dochter, 
Noura

<< Moet ik
 deze nieuwjaarsbrief 

echt voorlezen?

Voor ons is 
het n

og geen nieuwjaar.

Ik mis de zon, de bergen, mijn vriendjes.

Ik wil te
rug naar H

UIS
! >> 

4d
e
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er
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ar

Kaat Vrancken

NWJ boek canon.qxd  7-11-2004  21:03  Page 14



Liefste….

Bloesem in de knop.
Dichter in de dop.

Die lenteavond. Veulens in galop.
Ik lees de zinnetjes hardop.

En denk aan jou,
denk aan jou.

Schelpen in mijn hand.
Zomer op het strand.

Ik loop en teken sporen in het zand,
hoor links de zee, zie rechts het land.

En denk aan jou,
denk aan jou.

Kriebel in de keel.
Appels met kaneel.

't Is herfst en groen wordt oker nu, en geel.
Ik raap kastanjes. Kijk, zoveel. 

En denk aan jou,
denk aan jou.

Sneeuw maakt alles stil,
winter het verschil.

Ik voel me, ook al is het koud en kil,
toch warm en blij als ik dat wil.

Ik denk aan jou,
denk aan jou. 4 de

leerjaarAndré Sollie
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Lieve jij,
Je hoeft maar naar me te kijken
en je weet hoe ik me voel. Soms 

verbaast het me dat je me zo goed 
kent. Wat er ook gebeurt, bij jou 

kan ik veilig thuiskomen. 
Ik hoef niets uit te leggen. 

Natuurlijk ben ik soms boos op jou
of jij op mij. Maar het is nooit 

voor echt en altijd voor maar even.
Want ik en jij zijn wij.

Ik weet niet hoe het verder moet
met deze wereld. Er is zo veel dat 

ik anders zou willen. En soms
voel ik me klein en machteloos. Maar 
er is wel iets wat ik door wil geven:

een warm nest, dat heb ik 
van jou gekregen.

Ik zeg het je maar...

Heide Boonen

5d
e

le
er

ja
ar

NWJ boek canon.qxd  7-11-2004  21:03  Page 16



Nieuwjaarsbrief van een toekomstig lief

Beste ……………….*
Het kwam er maar niet van,

het afgelopen jaar,
om te zoenen met elkaar.
We hadden telkens pech.

Er zaten altijd woorden in de weg. 

Waarom gaat spreken
niet als rekenen en tellen?
Alle woorden op een rijtje.

En wat ze zéggen dat begrijp je,
zo je wil,

door de som of het verschil.
Wat een hoop gepieker en ge-maar

om een heel gewone zoen!
Zullen we het dit jaar

maar zonder woorden doen?

Mag ik, als jouw toekomstige lief, 
alvast mijn lippen drukken
op het wit van deze brief

in de hoop dat het mijn lippen zal lukken
in de loop van het jaar dat komt

ooit
echt 

de weg 
te vinden 

naar het rood van je mond?

Alvast dus een papieren zoen vanwege 
je voorlopige vriend(in)

en toekomstige lief

……………………**

*hier naam invullen van iemand op wie je verliefd bent
**hier je eigen naam invullen

Frank Adam

5 de
leerjaar
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Liefste pa en ma,

Hier sta ik dan weer, voor de zoveelste keer, met een trillend papier in mijn handen. Ik
weet dat ik u nu prettige dingen moet toewensen. Een goede gezondheid en veel geluk
en winst op de Lotto en heel veel liefde en zo. Maar dat heb ik u vorige jaren al gewenst.
Ik heb een paar avonden in bed liggen piekeren, om eens iets nieuws te vinden om u te
wensen. Ik heb rare dingen bedacht, want ik was al half in slaap.
Voor pa een iglo in de woestijn, dacht ik. En voor ma een kersenboom op de Noordpool.
En voor allebei een grote luchtballon die ons huis en al meeneemt om ernaartoe te
reizen. Of een zon en een maan en sterren in onze huiskamer, die je met de lichtknop
te voorschijn kunt toveren.
Zo heb ik een tijdje liggen fantaseren, dat is gezellig onder de donsdeken, als buiten de
regen op de pannen tikt.
En toen dacht ik opeens: wat zit er in het diepste putje van hun hart? Ik wist het meteen:
daar zit hun kind! Ik moet hun iets moois toewensen in verband met hun kind! Ik moet
mezélf dus iets toewensen, want als hun kind gelukkig is, zijn zijzelf ook gelukkig.

6d
e

le
er

ja
ar
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Ja, ik kan al goed nadenken als ik stil lig en het buiten donker is.
Dus begon ik een lijst op te stellen met alles wat me gelukkig zou maken. Het begon bij 
"Aardbeien" en eindigde bij "Zakcomputer". Het was een lange lijst, met één blad
kwam ik niet toe. Tot ik opeens doorhad: zo kan ik een heel boek vullen, en misschien
ben ik dan nog altijd niet écht gelukkig.
Toen heb ik weer nagedacht, ik werd er wel een beetje moe van. En eindelijk voelde ik
dat ik maar één ding wilde, liefste pa en ma.
Ik wil dat ik weer een jaar lang veilig onder uw vleugels mag zitten, als een kuikentje
onder een klokhen. Ik wil dat ik naar u toe mag blijven rennen als ik verdriet heb. Ik wil
dat ge samen met mij blijft lachen als ik plezier heb. Ik wil dat ge mijn vragen blijft
beantwoorden als ik nieuwsgierig ben. Ik wil dat ge me blijft opvangen als ik boos ben.
Eigenlijk wil ik dus dat ge die prachtouders blijft die ge mijn hele leven lang al voor mij
zijt geweest.
Dat is mijn wens voor het nieuwe jaar.

Ed Franck
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DDee nniieeuuwwjjaaaarrssbbrriieevveenn vvaann ddee ffaammiilliiee MMoorreettuuss

Antwerpen, 1 januari 1589. Het was de laatste

keer dat de beroemde drukker Christoffel

Plantijn (1520-1589) nieuwjaar vierde. Christoffel

was niet alleen zwaar ziek, het waren ook harde

tijden voor zijn wereldberoemde drukkerij en

uit-geverij. Jaren van oorlog, religieuze troe-

belen en de capitulatie van Antwerpen in 1585

hadden in de Scheldestad zware crisissen ver-

oorzaakt. Van de zestien persen die in de

Officina Plantiniana in de gou-

den tijden vóór 1576 function-

eerden, waren er nog slechts

vier in werking. 

Na het overlijden van Plantijn op

1 juli 15891 nam zijn schoonzoon

Jan Moretus (1543-1610) de

Gulden Passer over. 

Moretus alias Moerentorf was

op 14-jarige leeftijd als hulp-

jongen in de zaak gekomen en

na zijn huwelijk in 1570 met de

tweede dochter van de baas, Martina (1550-1616),

maakte hij een steile carrière. Moerentorf ging

op zoek naar een geschikte lijfspreuk en

bijbehorend beeld om zijn promotie kracht bij te

zetten. Hij kwam uit op ‘Rex Morus’, een naam

die volgens een uitgevonden traditie uit de

vroege Middeleeuwen geassocieerd werd met

een van de ‘drie’ Magi of koningen die het kind

Jezus opzochten in Bethlehem. 

‘Rex Morus’ – letterlijk vertaald: de Moorse

koning – was de omschrijving van

Melchior, de naar verluidt zwarte

koning der Moren. Moerentorf, die

zichzelf omdoopte tot Moretus,

noemde zijn drie oudste zonen dan

ook Gaspar (1571-1583), Melchior (1634)

en Balthasar. In 1572 liet hij een

speciaal vignette drukken met daarop

‘Rex Morus’ en het motto ‘Ratione

recta’. De betekenis van dat alles legde

hij uit in een in het Latijn gestelde

nieuwjaarsbrief, gericht aan zijn

WEENNSSEENN EENN PPRREESSEENNTT-EERREENN

EEENN KKLLEEIINNEE CCUULLTTUUUURRGGEESSCCHHIIEEDDEENNIISS VVAANN DDEE NNIIEEUUWWJJAAAARRSSBBRRIIEEFF
MMaarrcc JJaaccoobbss eenn HHiillddee SScchhooeeffss - Vlaams CCentrum vvoor VVolkscultuur vvzw
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schoonvader Plantijn op 1 januari 1573. 

Het bijzondere hieraan is dat net in die periode

de betekenis van de dagen rond 1 januari

gevoelig verhoogde. In het midden van de 16de

eeuw begon nieuwjaar in verschillende streken

namelijk op een andere datum: op 1 maart, op

Pasen, op kerstdag óf op 1 januari. In 1563 besliste

de Franse koning Karel IX dat 1 januari voortaan

nieuwjaarsdag zou zijn. Op 16 juni 1575 hakte

Requesens in de Zuidelijke Nederlanden na veel

discussie op dezelfde manier de knoop door: 

1 januari zou de eerste dag van het nieuwe jaar

worden. Na de invoering van de gregoriaanse

kalender in 1582 haalde 1 januari het als nieuw-

jaardag in steeds meer landen in Europa en

daarna de wereld (met vandaag nog steeds als

grote uitzondering het Chinese nieuwjaar bijv.). 

Jan Moretus zou bij zijn overlijden in 1610 aan

zijn weduwe en zijn zonen Balthasar I Moretus

(1574-1641) en Jan II Moretus (1576-1618) een goed

draaiend bedrijf nalaten. Dankzij een clausule in

zijn testament zou de hele Officina, met alle

familiearchieven, telkens aan de meest bekwame

afstammeling worden toevertrouwd als één

geheel. Zo is, naast een oude drukkerij, een

heel uitzonderlijke archiefcollectie bewaard

gebleven. Naast de fantastische bedrijfs-

archieven2 trotseerden ook allerlei privé-docu-

menten van de familie de tand des tijds. Zelfs een

16de eeuws bundeltje met 53 teksten en gelegen-

heidsgedichtjes van de tienerzonen van Jan I

Moretus uit 1588, 1589, 1590 en 1591 bleef be-

waard. Precies dergelijke bronnen bieden een

unieke inkijk op wat er op 1 januari ten huize

Plantijn-Moretus, in de Gulden Passer, gebeurde:

de jongens lazen nieuwjaarsbrieven voor in

aanwezigheid van hun vader en grootvader…

Zo maakte Balthasar een kopie van de nieuw-

jaarsbrief die hij op 1 januari 1589 aan zijn groot-

vader presenteerde. Hij schreef in het Latijn en in

dichtvorm dat vrede het kostbaarste is op aarde

en dat geschenken de vrede bevestigen en

versterken. Verzoende Agamemnon zich in Troje

niet met Achilles door middel van giften? Boden

goden stervelingen geen geschenken aan, zoals

de godin Strenia aan Tatius het ijzerkruid had

aangeboden? Wij mensen op aarde hebben deze

klassieke en goddelijke voorbeelden overge-

nomen door elkaar op nieuwjaarsdag ge-

schenken te geven, aldus Balthasar. Zo komt het

dat tegenwoordig, zo concludeerde hij in

1589, grootvaders hun kleinzoon op nieuw-

jaarsdag een mooi geschenk geven. Zeker

als die hem via een voorgelezen en over-
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handigde brief zijn wensen aanbiedt. Zijn groot-

vader en vader lieten hem dit spel op deze en

andere feestdagen spelen en beloonden zijn ele-

gante bedelwensbrieven niet met snoep of geld,

maar met gedrukt leesvoer.  In zijn nieuwjaars-

brief van 1590 hengelde Balthasar bij zijn vader

openlijk naar de verzamelde werken van Cicero.

Ook van zijn brief voor 1 januari 1591 maakte

Balthasar veel werk. Hij etaleerde volop zijn vaar-

digheden in de retorica. Hij weidt uit over Janus,

die zijn naam en gezicht aan de maand januari

leende. Verder ging hij vooral in op het

spreekwoord “munerum animus optimus”
3
: het is

het gebaar dat telt, of letterlijk: de wijze van

geven heeft meer waarde dan hetgeen men

geeft. Zo bood hij heel nederig een nieuwjaars-

gedicht als geschenk aan. Overigens schreef

Balthasar ook nieuwjaarsgedichten voor zijn

broers en combineerde hij de tekst met een

“beeldeken” van de Heilige Maagd.
4

Wensen een ggeschenken, iingrediënten vvoor eeen

krachtig rritueel

Wat leren we hier nu uit? Het is zeer

uitzonderlijk dat brieven van kinderen of

tieners uit de Middeleeuwen of de 16de

eeuw bewaard zijn gebleven. Deze voor-

beelden bewijzen in elk geval dat nieuwjaars-

brieven die voor ouders, grootouders of peters

voor-gedragen werden, niet pas vanaf de 19de

eeuw, maar al veel vroeger bestonden. 

Het is niet toevallig dat we deze teksten terug-

vinden in een uitgeversmilieu. In de Middel-

eeuwen werd een werk vooral persoonlijk

aangeboden, zoals op tal van afbeeldingen van

knielende auteurs die een handschrift aan een

heer aanbieden, te zien is. Na de doorbraak van

de boekdrukkunst en het postbedelingssysteem

van de familie Tassis in West-Europa in de late

15de en vroege 16de eeuw, begonnen de meeste

gedrukte boeken met een brief, een zoge-

naamde dedicatie of opdrachtbrief. Het boek

werd aldus door de schrijver, de vertaler of de

drukker aan een patroon (een koning, een

edelman, een stadsbestuur) aangeboden in de

hoop geld, geschenken of diensten terug te

krijgen. Het ging om gepubliceerde en dus open-

bare brieven, die opvallend vaak op 1 januari

gedateerd en ondertekend werden, maar die

niet verstuurd werden. In de 16de en 17de

eeuw verschenen dergelijke gepubliceerde

dedicatiebrieven systematisch bij het

begin van gedrukte boeken. 

De Latijnse spreuk “Do ut des”, ik geef
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iets, opdat je iets anders zou teruggeven, zegt

het al. Geschenken geven is een belangrijk

ritueel in het aanknopen of onderhouden van

relaties, vriendschaps- of familiebanden. Het

geven van een geschenk maakt een relatie tast-

baar, markeert ze en creëert een verplichting om

iets terug te doen. Precies bij overgangs-

momenten, zowel in de levenscyclus (doopsel,

communie, verjaardag, huwelijk…) als in de

jaarcyclus (nieuwjaar, Sinterklaas…) is het geven

van geschenken belangrijk. Bij het ontvangen

van een nieuwjaarsbrief wordt doorgaans niet

hetzelfde (een andere nieuwjaarsbrief), maar net

iets anders (geld, boeken, voedsel, enzovoort)

teruggegeven. Cruciaal is het inzicht dat de tekst

werd voorgedragen en dat de brief als een soort

tastbare herinnering werd meegegeven. In het

geval van Balthasar Moretus lijkt het bijna een

proef, en dat was het ook. Leerlingen konden de

op school geleerde kennis en vaardigheden op

het vlak van retorica in de huiskamer en voor de

familieleden in de praktijk brengen. Het gaat

daarbij zowel over de manier waarop een tekst

werd gebracht, als over de manier waarop die

werd gecomponeerd. Hier ging het wel om wat

we vandaag middelbare scholieren zouden

noemen, uit de humaniora, uit de Latijnse klas.

Zij konden niet alleen hun kennis van de

klassieke Oudheid en humanistische referenties

(Agamemnon, Erasmus…) tentoonspreiden,

maar vooral ook een soort van openbare

toespraak houden. Even konden ze de rol spelen

van redenaar, van spreker voor een publiek: met

een tekst, maar liever nog, zoals de klassieke

redenaars, declamerend uit het hoofd en ‘met

open armen’. Echo’s van dit principe bleven,

zoals we in het geval van kleuters en lagere-

schoolkinderen in de late 20e en vroege 21e eeuw

vaststellen, nog lang naklinken. 

Van aagressief bbedelen ttot dde uuitvinding vvan

Santa

De brief uit 1589 bevat een heel belangrijk

aanknopingpunt dat ons toelaat de link te

leggen met nog andere fenomenen, die samen

het repertoire van nieuwjaarsgeschenken en 

-brieven duiden. In de 20ste-eeuwse volkskun-

dige literatuur wordt soms verwezen naar oude

Romeinse voorlopers. In zijn Volkskundige kalen-

der voor het Vlaamse land (1923) beschreef

Gabriel Celis bij 1 januari hoe in de Oudheid de

koning der Sabijnen wenste dat men hem takjes

bracht uit het heilige bos, dat was toegewijd aan

de godin Strenia: “De geschenken ontvingen den
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naam van strenia, étrennes, strijnen.”5 Hierbij

wordt verwezen naar nieuwjaarsgebruiken in

het oude Rome, waarbij cliënten aan hun pa-

troon een geschenk moesten brengen. In de 16de

eeuw was nieuwjaar, het midden van de twaalf

dagen van de kerstperiode, de belangrijkste

openbare geschenkendag van het jaar.16de-

eeuwse geleerden suggereerden dat daar twee

oude, niet-christelijke tradities samenvloeiden.6

Enerzijds waren er de rituelen rond de strenae, in

het Frans ‘étrennes’: het geven van geschenken

op 1 januari om voorspoed op te wekken. De kerk

had zich lang verzet tegen deze heidense

gebruiken, in het bijzonder vóór 1564, toen in

Frankrijk nieuwjaar eigenlijk nog op Pasen be-

gon. De regel was dat op 1 januari de ‘groten’

aan de ‘kleinen’ (dienstpersoneel bijv.) iets

(doorgaans geldstukken) gaven. Maar, met het

oog op het uitlokken van een groter

geschenk, was het ook een ideale gelegen-

heid om iets te geven aan de groten. Het

was dé dag om een boek te pre-

senteren of om een speciaal

gedicht (ook ‘étrenne’ genoemd) te

sturen. Zo stuurde Clément Marot op 1

januari 1541 41 ‘étrennes’ naar hoog-

geplaatste dames van het koninklijk

hof. Soms werden ze zelfs gebundeld en uitge-

geven, zoals de 75 nieuwjaarsgedichten van

Charles Fontaine, in het boekje Estreines, à

certains seigneurs, et dames de Lyon uit 1546. De

‘verticale’ beweging, een wensbrief die ging van

een lager naar een hoger geplaatst individu

en/of geld dat van hoog naar laag van eigenaar

wisselde, is duidelijk.

De andere traditie zou eerder ‘horizontaal’ zijn,

een fenomeen van groepscultuur in dorpen en

stadsbuurten. Zo gingen jongeren in de 16de

eeuw met (ketel)muziek in groep op pad: “La

quête de l’aguilanneuf”. Ze klopten aan bij hui-

zen, brachten een lied of muziekstukje en vroe-

gen aan de bewoners een geschenk. Er werden

munten, voedsel of drank gegeven, op sanctie

van uitgemaakt of vervloekt te worden door de

jongeren, met alle daaruit voortvloeiende

ongeluk en slechte reputatie voor het

volgende jaar. In de loop van de ge-

schiedenis werd getracht hier een chris-

telijk sausje over te gieten, wat onder

meer de vorm van Driekoningen of ‘ster-

zingen’ aannam. Het ritueel van bedel-

zingen op Driekoningen – soms al vele

dagen voor 6 januari – is vandaag de dag

een verwaterd, onschuldig gebruik van
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kleine kinderen, doorgaans tussen drie en twaalf

jaar oud (niet toevallig dezelfde groep die hun

nieuwjaarsbrief presenteren), die verkleed als

Balthasar, Melchior en Gaspard van deur tot deur

gaan en met een liedje snoep of wat centen

vragen. Verbodbepalingen uit de 18de en 19de

eeuw tonen echter aan dat dit gebruik toen door

jongeren of volwassenen werd aangewend om

agressief te bedelen, namelijk om voedsel, drank

of geld af te dwingen. In de late 17de, 18de en

19de eeuw kenden de immigrantengemeen-

schappen in Noord-Amerika rond nieuwjaar ook

het fenomeen van agressieve groepen jongeren

die op kerstdag of nieuwjaar door de stad

trokken. Het is trouwens daarom dat een groepje

welgestelden in het gewelddadige New York van

de eerste helft van de 19e eeuw de figuur van

Santa Claus uitvond en propageerde.7 Leden van

de New York Historical Society en met name John

Pintard gingen aan de slag met de figuur van

Sint-Nicolaas, een knipoog naar de uit Neder-

land afkomstige bewoners van Nieuw-Amster-

dam. Ze verplaatsten zijn feest in de jaren 1820

naar 1 januari en daarna naar Kerstmis. Rijke

burgers werden aangemoedigd om niet meer

open te doen voor de luidruchtige bendes, maar

de viering in de huiskamer centraal te stellen.

Niet de jongerengroepen op straat, maar de

eigen kinderen werden getrakteerd en met ge-

schenken overladen. Ook de figuur van Santa,

het kerstmannetje, evolueerde. Eerst onder in-

vloed van een gedicht van Clement Moore uit

1809 van een rijzige bisschop met paard naar een

elf met slede en rendieren en daarna, door de

cartoons van Thomas Nast, tot de goedzakkige

figuur die we sinds de jaren 1880 kennen. Door

het feit dat hij in het Hoge Noorden woonde,

waren brieven opnieuw nuttig, net zoals nu bij

Sinterklaas, om te laten weten welke geschenken

gewenst waren. Vanaf het midden van de 19de

eeuw werd het huiselijke kerstfeest voor de kin-

deren met geschenken van de kerstman steeds

meer naar voor geschoven als het enige échte,

authentieke kerstfeest.8 Het rumoerige bedel-

zingen op straat werd gecriminaliseerd en

uiteindelijk vergeten. Santa Claus werd via

televisie en reclame, onder meer

van Coca-Cola, ook bij ons in

Europa  geïntroduceerd en hij

raakt er steeds bekender.
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Gedrukte nnieuwjaarswensen

Een meer vreedzame of gekanaliseerde variant

van het aanbieden van wensen van een groep is

het gebruiken van gedrukte nieuwjaarswensen

door beroepscategorieën van transporteurs

(pakjesdragers, postbodes), reinigingsdiensten,

lantaarnaanstekers, nachtwakers, door profes-

sionele georganiseerde groepen en corporaties,

enzovoort. Gabriel Celis stelde in 1923 het

volgende vast: “Gansch den dag gaat men

nieuwjaren: de werklieden bij den patroon, de

bureelschrijvers en bedienden bij mijnheer. Aan

al de huizen hangt de bel niet stil; nu is het de

briefdrager, dan de lantaarnaansteker, de vuil-

nisman, enz. Vroeger boden zij kaarten aan waa-

rop soms eigenaardige gedichtjes stonden, om-

ringd van figuren.”9

Deze nieuwjaarsprenten blijken van bij het begin

van de boekdrukkunst ontstaan te zijn. Uit de

15de eeuw (na 1460) zijn een dertigtal gravures

met een afbeelding en nieuwjaarswens bekend.

Naast Duitse en Zwitserse voorbeelden, is er ook

een Nederlands voorbeeld bekend van vóór 1500.

Uit de 17de eeuw zijn reeksen gedrukte wensen

bekend die uitgingen van de stadswachten, zoals

een voorbeeld uit Amsterdam uit 1685 mooi

aantoont. Let vooral op de  twee personen op de 

voorgrond: de ene biedt de nieuwjaarswens van

de groep aan, terwijl de andere de gift voor de

ratelwacht incasseert.10

Vanaf het begin van de 18de eeuw deden Ant-

werpse devotieprenten dienst als dragers van

nieuwjaarswensen, al toont het voorbeeld van de

gebroeders Moretus uit de jaren 1580 aan dat ze

ook in de 16de eeuw al gebruikt werden op

nieuwjaar. Vaak stond er een Jezus met een

‘vollaard’ op de prenten afgebeeld. De ‘vollaard’

was een Vlaams of Brabants nieuwjaarsbrood,

dat doorgaans versierd werd met een aarden

munt of zegel, een ‘patakon’. Vooral de kinderen

waren dol op deze nieuwjaarspeperkoek: “Die

was gebakken in de vorm van een lange ruit en
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versierd met wit gekruld suiker, in het midden

was er soms een platte, rondvormige stenen

plaat opgelegd: een ‘patacon’ of schild. Op dit

schild was gewoonlijk een man met een stei-

gerend paard afgebeeld, ook wel een ander

onderwerp.”11 De 18de eeuw zag een ware door-

braak van de gedrukte nieuwjaarswensen;

allerlei groepen (schuttersgilden, boden, lan-

taarnopstekers, ambachten, …) presenteerden

aan de deur een geïllustreerde nieuwjaarswens

in ruil voor geld of voedsel. De fooien of weder-

giften daarvoor dienden wel van een zekere

rangorde te zijn, wilde men uit de onkosten van

laten dichten, houtsnijden en drukken geraken.12

Dit gebruik zette zich door in de 19de en zelfs,

bijvoorbeeld bij postbodes, in de 20de eeuw.

Toch wordt de Eerste Wereldoorlog gezien als

het eindpunt van de gedrukte nieuwjaarswen-

sen.13 Volgend relaas illustreert prachtig het

komen-en-gaan op een nieuwjaarsdag aan  het

begin van de 20de eeuw: “Dus op Nieuwjaarsdag

werd met veel ceremonie de brief afgelezen.

Moeder had voor die dag krentenbrood gekocht

en melkchocolade gereed gemaakt. In de voor-

middag kregen wij al bezoek van de briefdrager,

die, samen met veel gelukwensen voor het

nieuwe jaar, een wandalmanak aanbood. Een

weinig nadien kwam dan alvast de lantaarn-

aansteker aangezet, met een prentkaartje,

waarop al de goede hoedanigheden van zijn

ambt gedrukt stonden; daarna was het de beurt

aan de vuilnisman en dan kwam de nachtwaker.

Dit waren zo ongeveer de vier jaarlijkse kalanten

(sic). Moeder had voor deze gelegenheid voor

wat klein geld gezorgd, want zij liet zich niet

zoeken. Zij was heel genereus en gaf ponktueel

aan elk twintig centimes. Tegen de middag be-

gaven wij ons, mijn broeders en ik, vergezeld van

onze ouders, bij onze grootmoeder. 

’s Avonds werd bezoek gebracht bij Peter, Meter,

ooms en tantes.”14

Vanaf de 18e en het begin van de 19de eeuw

werden gedrukte nieuwjaarswensen (35 x 35 cm)

uitgevoerd in hout- of kopergravure. Die waren

bestemd voor kinderen die wensen wilden

aanbieden aan hun ouders, net als dienstboden

aan hun meesters of vrijers aan hun verloofden.

Daarom was er in het midden van de ge-

graveerde kaart (met landschappen of taferelen

van ijs- of sneeuwpret) ruimte vrijgelaten om iets

in te schrijven. In Nederland, aanvankelijk vooral

in Holland, bezorgden kinderen hun ouders

en/of andere familieleden trouwens niet enkel

met nieuwjaar een wensbrief, maar ook op
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andere hoogdagen als Pasen, Pinksteren en met

de kermis. Al aan het einde van de 18de eeuw

blijkt een aantal prenten en teksten herhaal-

delijk op te duiken: “De prent bestond in ‘serie’

en de meester ‘dichtte’ in serie, bij elke gelegen-

heid een geijkt model; mogelijk had hij nog de

keus uit verschillende voorbeelden en de leerling

eveneens. Doch dat het geschiedde aan de

lopende band staat wel vast en hebben we hier

ongetwijfeld te doen met een serie vaste model-

len, zowel voor de prenten als voor de tekst van

de wensen zelf en ik geloof dat elke school-

meester voor zich zijn eigen gemaakte voor-

beelden van gelegenheidswensen had.”15

Volgens sommigen zouden deze brieven groten-

deels gericht zijn aan familieleden of kennissen

buiten het eigen gezin: dat leverde ‘inkomsten’

op van buitenaf … Aan het begin van de 20de

eeuw ging het gebruik om nieuwjaars-

brieven te schrijven bij onze

noorderburen verloren. Dat viel,

toeval of niet, gelijk met de toe-

nemende populariteit van de nieuw-

jaarsprentkaart, die vanaf het einde

van de 19de eeuw doorbrak en die via

de post (van huis tot huis) werd opge-

stuurd. In Vlaanderen zijn de twee ge-

bruiken, tot op de dag van vandaag, naast elkaar

blijven bestaan. Maar dat is een ander verhaal. 

Schoolvoorbeelden een uuitgevonden ttradities

Net als in andere Europese landen mag de rol van

het lager (massa)onderwijs bij het invoeren en

propageren van allerlei uitgevonden tradities

niet onderschat worden. Denken we bijv. maar

aan moederdag, vaderdag… en aan de her-

nieuwde doorbraak van de nieuwjaarsbrief,

ditmaal bij brede lagen van de bevolking. Niet

alleen in de huiskamers van elites (zoals de

Moretussen) maar ook van Jan met de pet, kon-

den schoolkinderen hun nieuw aangeleerde

vaardigheden demonstreren. 

De door de Belgische staat en de kerk via

onderwijs gevoerde campagne om de onge-

letterdheid terug te dringen, speelde daarin een

belangrijke rol.16

Op het einde van de 19de eeuw en in het begin

van de 20de eeuw werden de nieuwjaarswensen

in de klas neergeschreven op mooie, met goud

of zilver omlijste bladen, opgevuld met

sierlijke krullen, al dan niet verlucht met

afbeeldingen van Jezus, Maria en andere hei-

ligenfiguren; het resultaat van ettelijke

lessen kalligrafie. De aanspreektitel werd
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aanvankelijk door de meester geschreven en was

bijzonder sierlijk. De kinderen schreven daar-

onder, in hun mooiste schrift, de tekst over die

op het bord was voorgeschreven. Vlekken, ve-

gen, fouten: het leidde onherroepelijk tot het

herschrijven van de brief, zoals het volgende re-

laas getuigt: “Voor de dag zelf waren de

kinderen opgedragen om met extra-nette

handen naar school te komen. De inktpotten

werden speciaal bijgevuld; er mochten tijdens

het schrijven geen ‘brokken’ van op de bodem

worden opgevist. Ieder kreeg een nieuwe pen en

er mocht een nieuw vloeitje van af om onder de

hand te leggen. Die les van ‘calligrafie’ moest de

bekroning worden van de vele uren schriftles die

er gedurende het trimester waren aan vooraf

gegaan.”17 Nieuwjaarsbrieven, vooral die van de

zesde klas, zoals de vroegere eerstejaars heetten,

waren voor de ouders interessante manieren om

de vooruitgang van hun kind én de prestaties van

de school te meten. Op amper vier maanden tijd

konden ze zien welke vorderingen hun kroost

had gemaakt. Naar verluidt lieten scholen

daarom wijselijk de kinderen samen met hun

nieuwjaarsbrief een herinnering aan het te

betalen schoolgeld afgeven aan de ouders...18

De brief werd met andere woorden door meer

dan één partij strategisch ingezet. 

Waar een nieuwjaarsbrief aan het einde van de

19de eeuw doorgaans vier ‘vaste’ elementen

telde, zijn de brieven van nu heel wat spontaner,

ook al omdat leerkrachten tal van voorbeelden

tot hun beschikking hebben om uit te kiezen.  

1 januari 1890 bijvoorbeeld begon een kind stee-

vast met te zeggen/schrijven hoe blij het was  zijn

brief te mogen voorlezen. Het vervolgde met zijn

bezorgdheid om de inspanningen die de ou-ders

zich elke dag moesten getroosten en zijn

dankbaarheid daarom. De brief eindigde met de

belofte braaf te zijn en goed zijn best te doen op

school. Vaak kwamen er ook verwijzingen naar

Jezus, Maria en God in voor, dat was dan ook

ongeveer het enige verschilpunt tussen brieven

die in het katholieke onderwijs werden geschre-

ven en die uit het gemeenschapsonderwijs.19 Na

de Tweede Wereldoorlog ontstond er geleidelijk

aan een markt voor nieuwjaarsbrieven, die vanaf

dan commercieel geproduceerd werden. De

thema’s verliezen aan vormelijkheid, de af-

beeldingen worden kinderlijker, de teksten

korter en vlotter. Onder andere uitgever

Roggeman uit Schellebelle heeft met de publi-

catie van De 100 Nieuwjaarsbrieven voor de

lagere school (1960) meer dan één lans gebroken
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voor de vernieuwing van de nieuwjaarsbrief. Een

van de voornaamste redenen voor deze inhoude-

lijke en vormelijke ommezwaai is te danken aan

het groeiende besef dat kinderen de moeilijke

volzinnen in een woordenschat die ver af stond

van hun dagelijkse taalgebruik, mogelijk zelf niet

helemaal verstonden. In de jaren 1970 brak er

een creatieve periode aan, waarbij juf of meester

en de kinderen de brief vaak zelf knutselden.

Vandaag de dag kunnen we het stijfvormelijke

minder appreciëren als vroeger en hechten we

opnieuw meer belang aan creativiteit. Vandaar

dat we her en der alternatieve vormen van

nieuwjaarswensen zien opduiken: uit te beelden

nieuwjaarsversjes voor kleuters, nieuwjaars-

wensen op een creatief bewerkt T-shirt,

zelfgebakken koekjes met gelukwensen, een

nieuwjaarsrap op een feestelijk aangeklede cd,

een videoboodschap, een puzzel, …

De taal waarin werd geschreven varieerde even-

eens met de tijd, maar ook met de sociale of

regionale sfeer waarin men vertoefde. In de 19de

en de eerste helft van de 20de eeuw schreven

kinderen van adel of van gegoede komaf hun

nieuwjaarsbrieven in het Frans, dat nog steeds de

taal van de elite was in steden als bijvoorbeeld

Antwerpen, Gent of Tongeren en dat ook als

dusdanig werd gecultiveerd. Ook Neder-

landstalige kinderen zagen zich soms genood-

zaakt hun brief in het Frans te schrijven: als ze

bijvoorbeeld in een grensstreek woonden en hun

‘mémé’ in het Frans wenste aangeschreven en -

gesproken te worden. Of als de zusters beslisten,

ter verrijking van de talenkennis in een tijd dat er

nog geen ‘vreemde’ talen opgelegd werden, dat

de brieven alternerend in het Nederlands, dan

wel Frans geschreven zouden worden.20 In welke

taal de brieven ook waren opgesteld, vast staat

dat het taalgebruik tot aan het begin van de

jaren 1960 erg vormelijk was, zij het allengs

minder. Aanspreektitels als ‘Zeer geliefde

Ouders’ en ‘Seer Beminden Oom ende Lieve

Moeije’ illustreren dat, net zoals de onder-

tekeningen met formules als ‘Uwe toegenegen

dochter’ of ‘Uw verkleefd doopkind’. Toch bleef

de oudere traditie doorwerken, en was het niet

alleen een kwestie van schoonschrift, maar ook

van retorica, zelfs voor lagere scholieren en

kleuters. Het is de moeite om even stil te staan bij

een fenomeen als het voorlezen van een

nieuwjaarsbrief van kinderen die nog niet – of

maar net – kunnen lezen. Naarmate het analfa-

betisme meer en meer op de achtergrond werd

gedrongen en zo een reden wegviel om de brief
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op te zeggen, bleek steeds duidelijker de

retorische erfenis door te schemeren. Tal van

ontwikkelingsaspecten spelen bovendien mee als

kinderen in klassikaal verband nieuwjaarsbrieven

leren schrijven en voor een publiek leren op-

zeggen. Zowel hun emotionele, sociale, morele

als muzische, motorische, denk- en taalontwik-

keling krijgt er een enorme opkikker door. Het is

nog niet zo heel lang geleden dat alle klein-

kinderen, een voor een, van klein naar groot of

omgekeerd, op een stoel moesten kruipen om

hun tekst voor te lezen om daarna de beloning in

ontvangst te mogen nemen. 

Het voorlezen van de nieuwjaarsbrief was voor

kinderen immers vaak een van de eerste gelegen-

heden om buiten een schoolcontext ‘voor een

publiek te spreken’. 

Welk ppubliek?

Wie dat publiek is, is mee geëvolueerd met de

tijd. In het geval van de schoolse nieuwjaars-

brieven waren dat aanvankelijk de

ouders, de grootouders langs

moeders- en vaderskant, peter21 en

meter en mogelijk nog de meester

zelf (waarbij er allicht geen geld,

maar welwillendheid werd afge-

smeekt), een of andere rijke suikernonkel of -

tante… Maar wat als je grootmoeder of -vader

tegelijk ook je meter of peter is? Krijg je dan

meer centen dan de andere kleinkinderen? Of als

je de zevende zoon of dochter in een gezin bent,

stuur je dan je nieuwjaarsbrief op naar de koning

of koningin? Krijg je een presentje terugge-

stuurd? In de zogenaamde traditionele ge-

zinnen gaat bovenstaand lijstje nog wel op (zij

het dan met uitzondering van juf of meester),

maar anders is het gesteld in nieuw samen-

gestelde gezinnen. Wat als je vader en/of moeder

samenwoont met een nieuwe partner? In het

‘beste’ geval heb je dan vier ouders en acht

grootouders. En wat als je ouders scheiden en je

bij je vader gaat wonen? Allerlei nieuwe vormen

van samenleven hebben ervoor gezorgd dat het

schrijven en voorlezen van een nieuwjaarsbrief

aan het begin van de 21de eeuw niet meer zo

vanzelfsprekend is. Sommige scholen kiezen er

zelfs resoluut voor géén brieven meer te laten

schrijven, om zo de kinderen waar-

van de ouders gescheiden zijn of die

een ouder verloren hebben, verdriet

te besparen. Andere scholen gaan

net creatief om met dit gegeven en

leren kinderen om door middel van
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een brief eventuele nieuwe gezinsleden als

dusdanig te erkennen. Vooral voor stiefouders

kan dat heel belangrijk zijn. In ‘concentratie-

schooltjes’ waar kinderen van verschillende

etnische origine samen zitten, blijkt het laten

schrijven van een brief evenmin vanzelf-

sprekend. Als de kinderen al voldoende

Nederlands kennen om de brief voor te

lezen, dan is het nog niet zeker dat het

thuispubliek de brief ook verstaat of er

het achterliggende gebruik van kent, dan

wel weet te appreciëren. En hoe

brengen kinderen met een handicap

hun brief: schrijven blinden en slecht-

zienden de hunne in braille en for-

muleren dove of slechthorende kin-

deren hun wensen in gebarentaal? 

Toch blijkt de tendens te zijn dat er

minder aandacht besteed

wordt aan het schrijven van

de nieuwjaarsbrief. In sommige

scholen is het door de toetsen, de repe-

tities voor het kerstspel en de nakende

kerstvakantie zo druk dat enkel de

brief/brieven voor de ouders nog in de klas

geschreven worden, de andere, blanco brieven

worden gewoon mee naar huis gegeven, waar

de kinderen zelf kunnen kiezen ze wel of niet te

schrijven.  Het kerstspel lijkt in dat geval de reto-

rische taak van de nieuwjaarsbrief over te

nemen: welke rol je hebt in het stuk, hoe

goed je het doet en welke rollen andere

kinderen hebben, zijn dan van tel.

Het publiek wordt daarmee in-

eens een stuk groter en de

traktatie volgt in een toene-

mend aantal gevallen dezelfde

avond nog, kerstavond. Het is

dus best mogelijk dat, net

zoals in Noord-Amerika,

ook bij ons Kerstmis

geleidelijk aan de rol

overneemt van het door

middel van een brief

bedelen om een

nieuwjaarsgift. Maar

anderzijds kunnen boek-

jes zoals dit oudere tra-

dities nieuw leven inbla-

zen en nieuwjaarsbriev-

en herlanceren.
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Tot sslot

Nieuwjaarsbrieven zijn er niet van gisteren op vandaag gekomen, maar circuleren al een hele tijd. De

oudere nieuwjaarsbrieven konden verschillende vormen aannemen, afhankelijk van wie ze gaf en

voor wie ze bedoeld waren. Vast staat wel dat het gebruik om lagere-schoolkinderen op

nieuwjaarsdag een brief te laten voorlezen aan ouders, grootouders, peter en meter (of hoe de

verhoudingen binnen het nieuw samengestelde gezin ook liggen) anno 2004 voornamelijk nog in

Vlaanderen en her en der in Wallonië voorkomt. Onze Nederlandse buren, die in vorige eeuwen

nochtans tal van varianten op de geijkte bedelwensbrief kenden, hanteren het schoolse ritueel enkel

nog op moeder- en vaderdag. Buiten de school schrijven of mailen de kinderen mogelijk nog

verlanglijstjes aan Sinterklaas en/of het kerstmannetje, maar daar speelt het retorische aspect, de

performance voor een publiek, niet in mee.

Hoezeer het schrijven en voorlezen van de nieuwjaarsbrief voor veel kinderen een zwoegwerkje was

en is met als enige lichtpuntje het in ontvangst nemen van een gift, toch blijkt uit getuigenissen van

ouders en grootouders dat het voorlezen van de brieven op 1 januari ook een emotioneel moment

is: het begin van een nieuw jaar, uitgedoste kindjes die – al of niet met plezier – de brief waaraan ze

gewerkt hebben en die bol staat van de goede wensen, plechtig of net schalks voorlezen.22 Hoe

schools en bestudeerd het ritueel ook is, het blijft een gevoelige snaar raken; gevoelens van fierheid,

een lichte geamuseerdheid over zoveel vormelijkheid, het hoort er blijkbaar allemaal bij. Daarin

schuilt wellicht ook de kracht van het ritueel, dat het een willekeurige dag, die tot begin van een

nieuw jaar is uitgeroepen, transformeert tot een gebeuren waarin wens en werkelijkheid mekaar wel

erg dicht naderen …
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Wat is filosoferen met kinderen?

Iedereen die regelmatig met kinderen omgaat

wordt wel eens geconfronteerd met hun niet

aflatende vragenstroom. Dikwijls weten we als

volwassene niet hoe we daar moeten mee

omgaan. 

Filosoferen met kinderen in de klas kan hierop

een antwoord bieden. 

Filosoferen is nadenken, reflecteren over, ter

discussie stellen van datgene wat gewoonlijk als

vanzelfsprekend wordt ervaren. 

Filosoferen met kinderen is samen op een

systematische en gestructureerde wijze 

nadenken en praten over filosofische vragen. 

Filosoferen met kinderen is een activiteit mét 

kinderen in plaats van een les vóór kinderen.

Het is een onderzoekende activiteit waar vragen

stellen centraal staat. Niet zo maar vragen, maar

open vragen waarop geen definitief antwoord

mogelijk is. Vragen waarover met elkaar ge-

praat kan worden en waar ieder zijn eigen

antwoorden kan zoeken. 

Deze antwoorden kunnen vervolgens opnieuw

worden onderzocht aan de hand van nieuwe

en/of andere overwegingen en argumenten. 

Op die manier stapelen de inzichten zich op en

wordt de dialoog verdiept.

EEllkk jjaaaarr zziijjnn zzee ddaaaarr wweeeerr:: ““EEnn nnoogg eeeenn ggeelluukkkkiigg nniieeuuwwjjaaaarr!!”” EEllkk jjaaaarr ooppnniieeuuww kkoommeenn kkiinnddeerreenn
mmeett hhuunn wweennsseenn aaaannzzeetttteenn vvoooorr oouuddeerrss,, ggrroooottoouuddeerrss,, ppeetteerr ooff mmeetteerr.. HHeett lliijjkktt oopp hheett eeeerrssttee
zziicchhtt eeeennvvoouuddiigg:: eeeenn wweennss ddiiee vveerrvvaatt zziitt iinn eeeenn eeeeuuwweennoouuddee ttrraaddiittiiee.. MMaaaarr wwaatt bbeeddooeelleenn wwee nnuu
mmeett:: ““ggeelluukkkkiigg nniieeuuwwjjaaaarr””?? DDaann hheebbbbeenn wwee hheett hhiieerr nniieett oonnmmiiddddeelllliijjkk oovveerr ddee hhiissttoorriisscchhee
aacchhtteerrggrroonndd,, mmaaaarr eeeerrddeerr oovveerr ddee ppeerrssoooonnlliijjkkee eenn ffiilloossooffiisscchhee iinntteennttiieess vvaann iieemmaanndd oomm eeeenn
ggeelluukkkkiigg nniieeuuwwjjaaaarr ttee wweennsseenn.. WWaatt iiss ggeelluukk eeiiggeennlliijjkk?? HHeellpptt hheett vveeeell oomm ((iieemmaanndd)) iieettss ttee
wweennsseenn?? EEnn wwaannnneeeerr wwee eeeenn nniieeuuww jjaaaarr bbeeggiinnnneenn,, bbeetteekkeenntt ddiitt ddaann ooookk ddaatt hheett oouuddee jjaaaarr
vvoooorrbbiijj iiss?? WWaatt iiss ttiijjdd?? VVrraaggeenn ddiiee oopp hheett eeeerrssttee zziicchhtt hheeeell eeeennvvoouuddiigg lliijjkkeenn,, ttoott jjee eerr ddiieeppeerr ggaaaatt
oovveerr nnaaddeennkkeenn.. VVrraaggeenn ddiiee ddee lleeeerrkkrraacchhtt ssaammeenn mmeett ddee kkiinnddeerreenn aaaann ddee hhaanndd vvaann ddee mmeetthhooddee
““ffiilloossooffeerreenn mmeett kkiinnddeerreenn”” kkaann bbeehhaannddeelleenn.. OOnnddeerrssttaaaannddee lleessttiippss hheellppeenn jjee mmooggeelliijjkk oopp wweegg..

“ EENN NNOOGG EEEENN GGEELLUUKKKKIIGG NNIIEEUUWWJJAAAARR” ,, ZZEEII DDEE FFIILLOOSSOOOOFF
EEddddiiee JJaannsssseennss - FFiillookkeett
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Hoe doen we dat filosoferen?

De klasopstelling voor een filosofisch gesprek is

die van een kringgesprek.

REGELS:

Elk spel heeft zijn regels. Zo ook het filosoferen.

Er zijn enkele basisregels opgesteld voor zowel

de leerkracht als voor de leerlingen.

De leerkracht:

De taak van de leerkracht is die van het vragen-

stellen. Hij of zij kan doorvragen, samenvatten,

structureren en meningen spiegelen.

Regels leerkracht:

De taak van de leerkracht

1) Laat je eigen mening achterwege.

Dit is geen kennisles! Het is aan de kinderen om

hun mening te geven.

2) Laat elke mening toe.

Alles kan en mag gezegd worden tijdens het

filosoferen

3) Respecteer het recht op zwijgen.

Kinderen die niet wensen mee te praten, mogen

zwijgen. Dit betekent niet dat ze niet mee

kunnen denken.

4) Luister naar de kinderen.

Probeer in te gaan op wat de kinderen zeggen,

eerder dan een eigen lesje te geven.

De leerlingen

De taak van de leerlingen is om werkelijk te

zeggen wat ze denken. Vermijd te lange anek-

dotes. Wat ze zeggen moeten ze wel kunnen

beargumenteren. 

Regels voor de leerlingen

Ook leerlingen hebben hun regels nodig. Er kan

geen goed filosofisch gesprek plaatsvinden

indien er niet een minimum aan discipline is.

1. Zeg wat je denkt en waarom je dat denkt.

2. Luister naar en reageer op elkaar.

3. Je mag zwijgen.

4. Steek je vinger op.

5. Stoor de groep niet.

Enkele hints voor je begint:

1) Maak je eerste filosofisch gesprek niet te

lang. 

Afhankelijk van de leeftijd kan dit gaan van 15

min tot 45 min.

2) Durf terreinen te verkennen met

je leerlingen waar je zelf
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ook geen pasklare antwoorden op hebt.

3) Maak op voorhand goede afspraken omtrent

de regels.

4) Neem zelf ook een onderzoekende houding

aan.

Ga samen op onderzoek met je leerlingen.

5) Onderzoek de ideeën van de kinderen, niet die

van jezelf.

6) Neem zelf niet inhoudelijk deel

aan het gesprek.

7) Laat je niet verleiden om te ver af

te dwalen.

8) Als het niet lukt stop je ermee.

Nu  zelf aan de slag

Filosoferen met kinderen

wordt niet geleerd door een

hoofdstuk te lezen. Het komt er nu

op aan om zelf aan de slag te gaan.

Filosoferen met kinderen wordt

in de praktijk geleerd door regel-

matig samen met de kinderen in

het diepe te springen. In het begin

moet er rekening mee worden ge-

houden dat de verwachtingen

misschien niet zullen worden

ingelost. Een volgende keer

opnieuw proberen is dan het beste devies.

Filosoferen met kinderen is een activiteit die

leerlingen en leerkrachten samen moeten leren.

Daarbij is moed nodig om de filosofeersessie uit

te proberen op gevaar af van mislukken. Hier-

onder vind je 3 uitgewerkte voorbeelden van een

activiteit filosoferen met kinderen wat je in staat

stelt om dieper in te gaan op “een gelukkig

nieuwjaar”. De eerste twee lessen hebben als

thema: “wat is geluk?” en de tweede: “wat is

tijd?”

Meer wweten?

Wens je meer te weten over filosoferen met

kinderen ? Via de websites van steunpunt

Filoket (www.filoket.be) en het Vlaams

netwerk voor eigentijds filosofieonderwijs

(www.filosferen.be) kan je het aanbod

bekijken voor cursussen filosoferen met

kinderen. Je vindt er lesmateriaal, litera-

tuurtips en talrijke interessante links naar

andere sites.

NWJ boek canon.qxd  7-11-2004  21:11  Page 37



WWAATT IISS GGEELLUUKK??  (kleuters)

Op de eerste januari wensen kleuters hun papa,

mama en hun grootouders een ‘gelukkig

nieuwjaar’.  Maar weten kleuters wel wat dit

eigenlijk betekent?  Hebben ze zelf al eens na-

gedacht over wat ‘geluk’ nu precies is?

Tijdens het filosoferen gaan we er dieper op in.

Gezamenlijk eervaringsmoment

Suggestie: het boek ‘Klein mannetje vindt het

geluk’ van Max Velthuijs wordt voorgelezen.

Filosofische vvragen

Wat is geluk? Hoe kan je gelukkig worden?

Welke dingen/mensen heb je nodig om gelukkig

te kunnen zijn? Is iemand die lacht altijd

gelukkig? Als je net niet gevallen bent, ben je

dan gelukkig (of heb je geluk gehad)? Als je

gevallen bent, kan je dan nog gelukkig zijn?

Kan je huilen en toch nog gelukkig zijn? Waar-

om wensen de mensen elkaar ‘geluk’ toe? Kan

je een jaar lang gelukkig zijn?

Verwerkingsopdracht

Teken jezelf toen je eens heel gelukkig was. Of

teken een wereld waarin iedereen gelukkig is.

WWAATT IISS GGEELLUUKK??  (1ste en 2ste graad)

Gezamenlijk eervaringsmoment

Suggestie:

1) Laat één of meedere nieuwjaarsbrieven voor-

lezen en bespreek die kort.

2) Het boek ‘Klein mannetje vindt het geluk’ van

Max Velthuijs wordt voorgelezen.

Filosofische vvragen

Wat is geluk? Is er een verschil tussen geluk

hebben en gelukkig zijn? Kan je geluk hebben en

toch niet gelukkig zijn? Kan iemand die veel pech

heeft toch gelukkig zijn? Waar komt geluk van-

daan? Kan je geluk ‘kopen’? Kan je droevig en

gelukkig zijn? Zou je plezier kunnen hebben en

toch niet gelukkig kunnen zijn? Moet je weten

wat ongelukkig zijn is om te kunnen weten wat

gelukkig zijn is? Als je iemand geluk wenst,

wordt die dan ook gelukkig?

Verwerkingsopdracht

Creatief schrijven: Stel een persoonlijke menu-

kaart op om gelukkig te worden.

Vergelijk deze menu-

kaarten en bespreek

ze in de klas.
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WWAATT IISS TTIIJJDD?? (3de graad)

Gezamenlijk eervaringsmoment

Suggestie

Het verhaal ‘De tijdmachine en olifant’ uit

‘Haas vertelt’ van Max Velthuijs wordt

voorgelezen.

Filosofische vvragen

Wat is tijd? Heeft de tijd altijd bestaan?

Kun je de tijd stoppen? Komt er ooit een

einde aan de tijd? Als er geen mensen

zouden bestaan, zou er dan tijd bestaan?

Kun je te laat komen als er geen tijd zou

bestaan? Stel je eens voor dat de tijd

dubbel zo snel zou gaan, zou je dat dan

merken? Kan je iemand tijd toewensen?

Als een jaar maar half zo lang zou duren,

zou je dan ouder zijn? Zou de wereld

kunen bestaan zonder tijd?

Verwerkingsopdracht

Probeer je in de tijd te verplaatsen. Speel

in de klas tijdmachine en laat kinderen

raden in welke periode van de geschie-

denis zij zijn beland. 

Huistaak: Een dag zonder klok. 
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"Met mijn armpjes open”, een nieuwjaarsboodschap in boekvorm, is het resultaat van de samenwerking
tussen het VCV (Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw), het steunpunt Filoket, CANON, 9 Vlaamse jeugd-
schrijvers en illustrator Carll Cneut.

CANON, de  Cultuurcel van het departement Onderwijs, opgericht in 1995, wil cultuur een actieve plaats
geven binnen alle niveaus en graden van het onderwijs. Daarom geeft CANON leerkrachten via vorming
en publicaties steeds nieuwe impulsen om muzisch te werken met leerlingen. Een update van de laatste
projecten, studiedagen en publicaties vind je via www.canoncultuurcel.be. 

VCV, het Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw, is het steunpunt voor erfgoed verenigingen, immaterieel
en oraal erfgoed en (de studie van) cultuur van alledag in Vlaanderen. Hoe erfgoed en onderwijs elkaar
kunnen vinden, is één van hun aandachtspunten; Je kan er als leerkracht terecht met 1001 vragen over erf-
goed, gaande van sprookjes, over stambomen en huwelijksrituelen tot volkssporten en streekgas-
tronomie… Een uitgebreid overzicht van publicaties en activiteiten vind je via www.vcv.be.

FILOKET, is het netoverschrijdend aanspreekpunt voor filosoferen met kinderen. Steunpunt Filoket zorgt
ondermeer voor vorming van leerkrachten en ontwikkeling van materialen. Ze leunen aan bij het VEFO.
Hun doel is ijveren voor en realiseren van degelijk eigentijds filosofieonderwijs in Vlaanderen.  Meer info
via www.filoket.be of www.filosoferen.be.
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