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‘SPELLETJES’

	 ‘Kinderspelen,	een	bespiegeling	van	het	‘grote	mensenleven’,

	 zo	de	ouden	zongen,	piepen	de	jongen.’

‘Game	on’
Onder de naam kinderspelen vallen ook veel spellen die gerangschikt kunnen worden 

onder kinderspeelgoed. Het is bijna ondoenlijk alle speelgoed te beschrijven in dit boek. 

Dat is ook niet de bedoeling. Ik beperk mij tot de streekspellen en de voornaamste speel-

goedspellen midden vorige eeuw. En kinderspellen behoren soms al tot sportactiviteiten 

of amusement en vermaak. Belangrijk ouder spel en speelgoed zal ik wel beschrijven. 

Ongetwijfeld zullen er spellen zijn die niet in dit boek zijn opgenomen. Vanwege de 

cultuurhistorische waarde zijn er zeer oude spellen vernoemenswaardig, die worden dan 

ook niet vergeten, al zijn ze in de regio of in Nederland al wel vergeten. Die gaan wel veel 

verder terug dan de laatste honderd jaar.

De kinderwereld met zijn kinderspelen is verbazend rijk aan de dagelijkse bespiegelin-

gen. Dat wil zeggen dat het karakter van een volk verborgen ligt in het kinderspel.

Zelfs satire, godsdienst en andere religieuze opvatingen hebben hierbij invloed op het 

maatschappelijk leven.

Als we nog verder terug gaan dan de vorige eeuw, tot in de 16e tot 19e eeuw, dan is de 

bevolking druk bezig met arbeid van de vroege morgen als het licht wordt tot de avond-

duisternis. Het kindertal was veel groter dan tegenwoordig. En de laatstgeborene heeft 

al gauw zijn belletje of rinkelmandje in de handjes vast. De schoolgaande jongen heeft 

zijn knikkerzak bij zich. Niet alleen die knikkerzak maar ook een touwtje, een mes, een 

knoop gaan mee.

De kleine kinderen hebben zo hun spel tussen de grote mensen. In korte momenten, 

want al op jonge leeftijd moesten deze kinderen meewerken op land en stee. 

Een kind blijft een kind, van overlevering uit. Maar wat spelen die kinderen zo dagelijks? 

En waartoe dient dat spel dan?

Dat is opgesloten in ons mens zijn. Jezelf te ontwikkelen, te verbeteren in een spel en 

in levenswijze. Een betere maatschappelijke positie na te streven. Het leven in een 

competitie van maatschappelijke uitvoering naar volwassenheid.

Kinderen zijn wat spontaner dan volwassenen. Het spel bevalt hen wel of niet. Kinder-

lijkheid en kind blijven altijd, een start voor de nieuw geborenen. Leren en spelen?

Jazeker. Het is leren het maatschappelijk leven in te stappen. Het is een leerproces dat 

begint vanaf het eerste levensjaar. De eerste voetstapjes zetten, voorwerpen betasten 

en onderzoeken. Op schoot zitten, op de knie van pa, als gezeten op een paardje en die 

roept: ‘hop, hop, hop een paardje in galop.’ Het is lachen en stoeien en als je op vaders 

rug gezeten als een ruiter op een paard door de kamer gaat.
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Naarmate het kind ouder wordt, komen er ook meer contacten (spelen) bij met leeftijd-

genoten. Op schoolgaan en buiten schooltijd geven verbintenissen in het maatschap-

pelijk verkeer. En als we ‘kinderen’ noemen horen daarbij: onschuld, oprechtheid, 

eenvoud, tevredenheid, deugd, dwaasheid en wijsheid.

Is het leven dan een spel? Geluk en welvaart onder elkaar? Er is ook leedvermaak, een 

soort gelukkig gevoel overkomt ons, als een ander ongelukkig is. Maar de volwassenen 

verbergen die vreugde daarom inwendig met een uitdrukking: 

‘de	ene	zijn	dood	is	de	ander	zijn	brood.’

Veel spellen komen voort uit de Oudheid, uit Klein-Azië, Griekenland en Italië. 

In het westen krijgen die spellen invloeden mee uit het Franse Rijk. De spellen krijgen 

een traditie en zede gewoonte. Bij de spellen horen vertellingen, sages, sprookjes. 

Ze gaan vergezeld van verzen en liedjes. Kerk en staat hebben invloed op deze spellen en 

verhalen. Zo gaat het van generatie op generatie. Van ouder naar kind, een terugkerend 

gebeuren.

Veel spellen waren seizoensgebonden. Lente, zomer, herfst en winter hadden hun eigen 

spelen. Men vergelijkt die vier seizoenen wel eens met de mens zelf in vier levensfases: 

kind, jongeling, man/vrouw en de grijsaard. Het leven zelf is in de Oudheid al een 

handig overlevensspel: jezelf te bekwamen, niemand te bezeren, er zelf goed vanaf te 

komen. Hoe wetenschappelijk iemand ook is, de andere persoon beoordeelt hem waar 

hij mee bezig is ten opzichte van jezelf. Ongeacht leeftijd. Dat is ons woord: 

leefmaatschappij.

In de Oudheid en latere eeuwen waren veelal machtsstrijd, heerszucht, onderwerping, 

oorlogen en twist. En daarbij was altijd wel iemand (of velen) de pineut. Dit oorlogje 

voeren werd door de kinderen al, zoals ik al zei, als een weerspiegeling uitgeoefend in 

het welhaast oudste spel ter wereld:

KRIJGERTJE OF TIKKERTJE.

Gespeeld door jongens en meisjes. Met een groep te spelen. Een aftelrijmpje 

(ie	wie	waai	weg) begint door te tellen, op ieder woord een persoon, op het eindwoord 

van het versje ‘weg’ is de aangetikte persoon af. Het kind dat overblijft bij het aftellen is 

de tikker, de weerspiegelde pineut. De overige kinderen gaan alle kanten op. Ze dagen de 

tikker uit door te naderen en weer weg te lopen. De tikker probeert een ander kind aan 

te tikken. Lukt dat, dan is dit kind de nieuwe tikker, die weer een ander probeert 

te tikken.
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Aftelrijmpjes:

Ie(t)	wie(t)	waai(t)	is	weg,

met	de	kop	door	de	heg,

met	de	kop	door	de	muur,

en	jij	bent	zuur.

of:

iene	miene	mutte,

tien	pond	grutte,

tien	pond	kaas,

iene	miene	mutte	is	de	baas.

Een grote sprong door de eeuwen en we komen uit in De Nieuwe Tijd. Zo omstreeks 

1560. Het is de nieuwe naam voor de wedergeboorte van de Klassieke Oudheid. 

De statige macht van de kerk neemt af. Evenals die van de hoven van ridders en lands-

heren. De mens wordt zelfbewuster. Het leven zelf van de eigen ‘ik’ staat meer centraal. 

Voor de mensen komt er meer privacy en openbaar vertoon. Uiten zich meer volmondig. 

Dat geldt zeker voor de volwassenen, die zich vrijer voelen, blijer en minder onderdrukt. 

Niet minder is dit het geval voor de kinderen die al heel vroeg in de ‘leer’ gingen om te 

werken en te spelen. Of beter gezegd, spelenderwijs te leren werken. Onderwijs was er 

nog maar sporadisch en als men al kon lezen en schrijven was je een hele piet. Alleen 

betergestelden onder de bevolking konden de kinderen naar een schooltje sturen. En de 

lessen waren met de nodige kerkelijke elementen doorspekt.

De hervorming in deze Nieuwe Tijd bracht in zijn leer mee een verbod op de katholieke 

leefwijze. De nieuwe predikant had dan ook grote invloed op het lesmateriaal op de 

schooltjes. Hetgeen ook gevolgen had voor bestaande katholieke spellen met invloed 

van middeleeuwse christelijke hoogtijdagen en vieringsdagen: Kerstmis, Nieuwjaar, 

Driekoningen, Pasen, Sint-Jan, Sint-Maarten, Sint-Nicolaas en tal van andere 

vieringsdagen: herderkens van buiten, va sterre, va sterre, wij zijn met roozen bloeme-

kens, Christus den meiboom schoone, het is vandaag Gregoristroon, Sint-Carspijn-

wannie zal het zijn? En nog vele andere dagen. 

Speelgoed

In Duitsland werd in de 16e eeuw aangevangen met de speelgoednijverheid. Men maakte 

er houten speelgoed zoals poppen, paardjes. Dat werd ingevoerd in onze Lage Landen. 

Maar voor de arme boer was dat natuurlijk veel te duur. Zo bleef het kinderspel voor-

namelijk toch een spel zonder speelgoed. Een weerspiegeling van het leven der volwas-

senen. Zoals soldaatje spelen met een tooi op het hoofd, een papieren muts op, houten 

sabel of zwaard, krijgertje spelen, stokpaardje rijden. En vader en moedertje spelen met 

de toch gekochte of zelfgemaakte poppen en wieg.
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Luther in de 16e eeuw nam het op voor de kinderen. Hij stelt: ‘Leren	en	werken	voor	

de	kinderen	en	spelen	tussendoor,	is	een	vorm	van	ontspannen.’ De kunstenaars, 

schilders die in hun werken voordien strenge religeuze scènes schilderden, gooien het 

roer om. Er worden volkstaferelen uitgebeeld. Portretten van bewoners met hun kin-

deren. Interieurs van hun levenswijze worden geschilderd. Ook de kinderjaren en hun 

spellen worden vereeuwigd. De kerk werd niet vergeten bij dit spel. Het was dan ook 

heel gewoon dat er in de kerk door kinderen werd gespeeld. De kerkvloer was immers 

betegeld, ideaal om te tollen, hoepelen of te knikkeren.

Naarmate de speelgoedindustrie groeide met zijn houten speelgoed, voornamelijk 

poppen, al was er ook een poppenhuis bij, raakte het buitenspelen in het gedrang. 

Zelfs volwassen vrouwen/dames hadden een poppenhuis, wat groter in formaat, om 

daar hun nagebootste interieurideaal in te verwezenlijken. Miniatuur zilveren gebruiks-

voorwerpen werden in dit poppenhuis geplaatst. Werd er een elitekeur gevormd?

Verschillende kinderbuitenspelen raakten meer en meer in de vergetelheid om plaats 

te maken voor handig speelgoed in de vorm van houten treintjes, bootjes, speeldozen, 

blokken en vooral veel poppen.

Later in de 19e eeuw komt het blikken speelgoed, met een stalen veer en een opwind-

mechaniek met een sleuteltje. Daar komt nog bij dat er handel ontstaat in de zogenaam-

de centsprenten, een soort van gedrukt ‘stripboek’ voor de kinderen. Niet meer dan een 

velletje papier bedrukt met wat vermakelijke (24) taferelen en versjes over van alles en 

nog wat. Bijvoorbeeld een afbeelding van een man en een ezel die wat poep opvangt van 

de ezel. Het bijschrift luidde: ‘een	ezels	kakken	zoete	vijgen,	Kees	zoekt	ze	in	zijn	muts	te	

krijgen.’	Ook gedrukte ‘volksboeken’, al bekend in de 16e en 17e eeuw, zijn nog steeds in 

de handel. Heel bekend zijn: ‘De	vier	heemskinderen’ en de vertellingen van 

‘Tijl	Uilenspiegel.’

Zulke prenten en ook het speelgoed werden door de kinderen als een persoonlijk bezit 

beschouwd. Als een eigendom. Wat hun ego weer oppoetst. Zoals ik al eerder opmerkte 

is het kinderspel een weerspiegeling van de wereld der volwassenen. Van het leven en de 

maatschappij. Het is verweven met de uitingen die ook in het dagelijkse leven voor-

komen. De volwassen wereld speelt dan wel geen kinderspel, maar het spel is niet 

helemaal uitgebannen. Dan wordt de naam verandert in ‘volksvermaak’, een spel voor 

volwassenen zoals we noemen: kermissen, lentevieringen, carnaval, optochten en kerke-

lijke feestdagen. We kennen onder meer Sint-Maarten, Sint-Nicolaas en Driekoningen. 

Nog meer spiegelingen zien we in optredens van rarekiek, muzikanten, narren, 

kwakzalvers en openbare poppenkast.

Dat de ‘grote’ mensen nog steeds ‘speelziek’ waren, is bijvoorbeeld de driekoningen-

viering ‘Coninxfeeste’		ofwel	Dertienavond.’	 Uitbundig werd er gefeest voor en door 

jong en oud op (5) 6 januari. Er was speciaal Driekoningenbrood ‘	‘tConinxbrood	en	

bonekoek’ gebakken. In die koek was een boon verstopt. Degene die de boon vond, 
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mocht ‘s avonds koning spelen. Een papieren kroon werd uitgeknipt en op het hoofd van 

de koning gezet.

Het driekoningenspel valt onder het volksvermaak. Een ‘spel’ koninkje spelen overleverd 

uit het Romeinse ‘Saturnalia’ een zegeningsdag van de god Saturnus. Voor de vrijheid en 

gelijkheid van de slaven in Rome. Voor één dag waren de slaven gelijk aan hun meesters. 

Door de latere christelijke mutaties is dit tot het driekoningenspel in de middeleeuwen 

gegroeid. (in	Vlaanderen	al	in	1281,	in	onze	streek	1469) 

De Prins van Oranje speelde het in het Haagse Hof, ja zelfs Heemskerk toen hij op Nova 

Zembla overwinterde. Er wordt verteld dat zijn bootsman als koning op een ton zat, met 

een kroon van papier op het hoofd, met de vuurpook als scepter. 

De warme spekkoek was nabij. Ook Bredero (Bredero 1585-1618, Amsterdams stads-

dichter) was er niet afkerig van:

Speulje	Keuninkje	Lief?

Treck	ver	mijn	ook	een	lotje,

Is	Krelis	keining	in	sen	brief,

Wat	schaat	het	dan	men	lacht	om	‘t	Sotje.

Zo komt men aan de koningsbrieven die op 

driekoningendag verkocht en getrokken wer-

den en waardoor de rollen van koning, konin-

gin, hofnar en zwarte piet (herinnering	aan	de	

zwarte	Melchior) verdeeld werden. De kroon 

was ook een vel voorgedrukt papier dat werd 

uitgeknipt en op een stuk ander papier geplakt 

en op het hoofd van de gelote koning gezet. 

In de band van de kroon staan vijf medaillons 

voorstellende Maria, Jozef en de drie koningen 

die op reis waren voor hun aanbidding in de 

stal. De eigenlijke brief gaf ambten aan, welke 

bekleed moesten worden elk met een rijmpje, 

raadsheer, rentmeester, secretaris, kamerling, 

Papieren	kroon
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Amsterdam,	Wed.	C.	Kok	geb.	Van	Kolm,	Tuinstraat.	(driekoningenbrief	1901)

	 Koning:
O	koning	der	koningen	wilt	loven,
Die	zend	ons	zijn	gaven	van	boven,
Bid	hem	met	een	hart	vol	ootmoed,
En	onderhoud	zijn	geboden	goed.

	 Koningin:
Als	koningin	word	ik	ge-eerd,
Van	ridders,	graven,	prinsen	weerd,
Die	mij	met	blote	hoofden	eren,
Mijn	heil	men	dagelijks	ziet	vermeren.

	 Raadsman:
Wie	wijsheid	zoekt	en	die	versmaad,
Niet	volgen	wil	Raadsheren	raad,
En	hem	vertrouwt	meest	op	de	logen,
In	het	einde	vind	hij	hem	bedrogen.

	 Rentmeester:
Hij	die	een	grote	rekening	houd,
Van	schatten	die	hem	zijn	vertrouwd,
Die	moet	heel	wijselijk	met	bewaren,
‘t	Vetrouwde	geld	oprecht	bewaren.

	 Secretaris:
Die	veel	vertrouwen	wordt	en	veel	weet,
Moet	alles	houden	in	secreet,
Wat	de	overheid	mij	gaat	gebieden,
Schrijf	ik	voor	alle	vrome	lieden.

	 Kamerling:
Mijns	heren	kamer	ik	bewaar,
Als	kamerling	voor	en	de	naar,
Het	goed	ik	naarstig	ga	ontsluiten,
Mijn	sleutel	sluit	het	kwade	buiten.

	 Hofmeester:
Op	bruiloft	maaltijd	of	banket,
Door	mij	de	spijs	wordt	opgezet,
Naar	ordinantie	zonder	mixen,
Men	spijs	en	drank	het	recht	moet	schikken.

	 Voorsnijder:
Die	alle	spijzen	wel	ontgind,
Dan	ieder	een	wel	wordt	bemind,
Als	elk	wel	is	verzorgd	met	eten,
Moet	men	hem	zelve	niet	vergeten.

	 Proever:
Ik	proef	mijn	heren,	Dra		?		ik	spijs,
Gezaden,	gebraden,	op	vrije	wijs,
Om	minder	vrees	te	hoeven	geven,
En	dat	hij	niet	zou	zijn	vergeven.

	 Schenker:
Leegt	uw	glazen	wilt	eens	drinken,
In		?		lustig	vol	gaan	schinken,
Met	wijn	of	ander	goed	nat,
Drinkt	daar	is	nog	meer	in	het	vat.

	 Zanger:
Den	zoeten	zang	doet	deugd	voortbringen,
Dus	wilt	ook	eendrachtelijk	zingen,
Gezamenlijke	zangen	vol	van	deugd,
Opdat	ze	ieders	hart	verheugd.

	 Speelman:
Als	David	op	zijn	harp	speelde,
En	met	zijn	stem	lustig	kweelde,
Zo	maakt	u	vrolijk	in	den	Heer,
Alle	mogelijk	in	deugd	en	eer.

	 Portier:
Ik	ontsluit	de	deur,	niet	om	misprijzen,
Om	u	een	goede	weg	te	wijzen,
Milt	zonden,	vlieden,	boosheid	haten,
Deugd	bemind	zonder	nalaten.

	 Zot:
Die	mij	zot	acht	is	zelf	niet	wijs,
En	arbeid	mede	om	den	spijs,
Menig	is	zot	en	wil	het	niet	weten
Ja,	aller	zotten	daar	geheten.

	 Kok:
De	tafel	is	gedekt,	de	spijzen	is	bereid,
Komt	ter	bruiloft	niet	...g	en	vrijd,
Wilt	na	de	Bruidegom		...aken,
Zo	zult	gij	des	hemels	spijzen	smaken.

	 Zottin:
Laat	dat	gekte	buiten	zijne,
Zo	zullen	wij	te	samen	lijken,
Twee	zotkens	onder	een	kaproen,
En	geeft	mij	al	te	met	een	zoen.
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Het geheel grijpt terug naar de tijd dat de hofnarren rechten hadden tot grappige sneren 

richting hof. Het was voor de ouderen een feest(spel) in een zaal of binnenshuis. 

De kinderen hadden pret in de keuken of bijkamer met het kaarsjesspringen. Kaarsjes-

springen is een spel dat nog afstamt als een overblijfsel van Noorse Sagen, de joeltijd. 

Deze joeltijd begint op midwinter, de langste nacht rond 24 december en eindigt op 

6 januari, Driekoningen. Het zijn dertien nachten, de eerste nacht heet ‘moedernacht’. 

Volgens de Oud-Noorse Sagen is het joelfeest een woord voor ‘wiel’. Een tijd van vreug-

de, jaardraaiend, een tijd van offer. Met een vuur dat dertien nachten moet branden. 

Het gehele Germaanse rijk komt in deze periode tot leven en dood, vruchtbaarheid, 

bezweringen en heilige eden. Fruitbomen waren ook belangrijk in de joeltijd. De vrucht 

van de boom symboliseert het eeuwige terugkerende leven van de stam. De appel staat 

daarbij centraal. Had men geen fruitboom dan hing men appels of noten in een andere 

boom. Er werden groene takken in huis gedaan als versiering (onze	latere	kerstboom). 

De groene takken (hulst) zijn de woonplaats van de goede elfen. De joelboom vindt zijn 

oorsprong in Zuid-Duitsland en geraakt later ook in Scandinavië. Weer later komen in 

de boom naast vruchten en noten ook andere voorstellingen te hangen zoals beeldjes 

van dieren, koekjes en broodjes. Kaarsjes werden wel toegepast maar raakten later door 

het brandgevaar weer in onbruik.

Onze huidige kerstboom heeft niets christelijks maar hangt vol heidense symboliek! 

Een joelboom stelt het Germaanse heelal voor met als centraal de as, de wereldboom. 

Deze boom stond pal onder de Poolster, vandaar die ster (piek) in onze kerstboom. 

De kerstballen die we nu gebruiken zijn de andere sterren in het heelal. De slingers in de 

boom stellen de Melkweg voor, ook bekend als de haren van ‘Frigga.’

Joelkransen. Dat zijn onze kerstkransen van groene takken en stro. Met vruchten en 

noten. De krans stelt het jaarwiel voor! In de joeltijd mocht men ook niet werken, geen 

oorlog voeren. Zelfs de spinnenwielen en de molens stonden stil. Er heerste ultieme 

vrede en stilte. Gastvrijheid moest geboden worden met speciaal brood, koeken en een 

overdaad aan drank. En dan nog het vuur, het joelvuur moest dertien nachten blijven 

branden. Een eikenhouten blok moest de haard doen branden. Het zou beschermen 

tegen blikseminslagen en bracht geluk (Donar). Volgens de Oude Sagen kan men dus 

eigenlijk stellen dat het nieuwe jaar op 6 januari begon.

Dus is er een christelijke versie en een heidense versie van het kerstfeest. Sage en volks-

overlevering. Mutaties van vieringen (spel) tradities en gebruiken die in de samenleving 

hofmeester etc. en niet te vergeten de zot en zottin. Zo ziet men dat de burgerbevolking 

de weerspiegeling zoekt in een spel met niet te bereiken maatschappelijke idealen. Als 

het lot had bepaalt wie winnaar en koning was, koos die zijn hovelingen. De koning 

moest zijn onderdanen te drinken geven, zelf dronk hij het eerst. De koningsdrank 

bestond uit gesuikerde jenever die met een lepel in een kom werd gegeven en waarbij de 

hovelingen riepen: ‘De	koning	drinkt’. Wie zot of zottin werd, had de moeilijke taak het 

gezelschap te vermaken en te doen lachen. 
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voortgaan als spel voor kinderen en volwassenen. In die keuken van 1901 waren de  

kinderen aan het kaarsjesspringen, een driekoningenspel.

Het koningskaarsjes bestond uit een drie-armige kaars, waarvan de middelste zwart was. 

Die kaars heette Melchior. Bij het dansen en springen zongen de kinderen:

Kaarsies,	kaarsies,	drie	aan	een,

Springen	wij	er	overheen,

Al	wie	daar	niet	over	kan,

Die	en	weet	er	nou	niemendal	van.

of:

Wie	daar	mee	doet?

Van	avond

Met	een	kaarsje

Aan	de	deur

Over	‘t	kaarsje,

Lik	mijn	aarsje,

Hi,	ha,	hop!

of:

Keuningskaarsje!

Lik	mijn	aarsje!

Keuningskaarsje,	beentje!

Al	wie	daar	niet	over	kan,

Die	gooi	ik	met	een	steentje.

Terug naar de 16e eeuw: Na de hervorming in de zestiende eeuw gaf de overheid verbod 

voor het kaarsjesspringen. Het kaarsjesspringen was dan ook niet zonder gevaar voor 

brand. In 1714, op 19 december werd dan ook door de ‘Mijn	Heeren	van	den	Gerechte	

der	Stad	Amsterdam’	een nieuwe keur ertegen geordonneerd, dat geen koningskaarsjes 

meer mochten worden gemaakt en verkocht. Ook artikelen van ‘in	plaats	van’ werden 

verboden op een straffe van honderd gulden voor koper en verkoper. Dat het kaarsjes-

springenspel in 1901 weer in gebruik was, was een handelsdrijfveer.

Is het driekoningenspel nu een volwassen spel of een kinderspel?

Het is een maatschappelijk overlevering van symboliek en religieuze aard. Bestuurlijke 

zaken zijn erin gestopt. Allerlei andere vieringen werden ook aangewend tot een ritueel 

gebruik. Van overlevering gewend, van volksgebruik overlevert. Het is een hebben van 

een (feest)excuus. Een Hollands kenmerk. Als de geloofsovertuigingen sterk wisselen in 

de 16e en 17e eeuw van rooms naar protestant en wederom, valt er ook een verdeeldheid 

in de vieringen en bijbehorende spellen. Er blijven nog maar enkele hoogtijdagen over. 

Wat verloren is gegaan aan spellen keert niet meer terug.
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Ook een zeer oud spel al vanaf de middeleeuwen is:

DRIEKONINGENSPEL VOOR KINDEREN

De kinderen lopen door de straten op 6 januari. Het is vroeg donker en koud. 

Ze lopen met brandende lantaarns, lampionnen en in kleurige kledij. Ze bootsen de drie 

koningen na: Balthasar, Caspar en Melchior. Het groepje van drie kinderen is op pad, de 

jongste van het stel heeft een tulband op het hoofdje. Zijn gezichtje is zwart gemaakt met 

wat houtskool en allen hebben een lang kleed aan, als was het een mantel. 

Eén kind heeft een houten bezemsteel vast waaraan een goudgeverfde kartonnen ster 

draait. Het kan ook een vliegerlatje zijn met aan de top een kartonnen sterretje met een 

spijkertje vastgezet. Ze bezoeken de woningen in de buurt die ze durven aan te gaan, 

kloppen op een deur en beginnen te zingen:

‘Driekoninge,	driekoninge,

Gif	mijn	‘nen	nieuwen	hoed,

M’nen	ouwe,	die	is	verslete,

Mijn	vader,	die	mag	‘t	nie	wete,

Mijn	moeder	is	nie	thuis,

Piep	zeet	de	muis,

Al	in	het	zomerhuis.’

of:

Driekoninge,	driekoninge,

Koopt	mij	een	nieuwen	hoed,

M’nen	ouwe,	is	verslete,

Mijn	vader,	die	mag	‘t	nie	wete,

Mijn	moeder	heeft	geen	geld,

Is	dat	niet	slecht	gesteld?’

of:

‘Driekoninge,	driekoninge,

Gif	mijn	‘nen	nieuwen	hoed,

Want	den	ouwe,	die	is	verslete,

Ons	moeder,	mag	‘t	nie	wete,

Ons	vader	heeft	het	geld,

Al	op	de	toonbank	uitgeteld.’

In	de	Middeleeuwen	waren	het	

niet	alleen	kinderen	die	langs	de	

deuren	gingen.	Het	was	vooral	

een	schooidag.	

Armen	en	bedelaars	waren	ook	

op	pad	en	hadden	naast	het	

zingen	om	muziek	te	maken	een	

‘rommelpot	of	‘foekepot’	bij.

Destijds	heette	de	rondgang	langs	

de	huizen:	‘sterzingen.’
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Als dan de deur inmiddels was opengedaan scheen het ganglicht naar buiten over de 

hoopvolle gezichtjes. Een aandoenlijk schouwspel, drie hummeltjes vanaf een jaar of zes 

zo te zien staan. Ze hadden hun best gedaan er zo origineel mogelijk als koningen uit te 

zien. Kompleet met een goudkleurige kartonnen kroon op het hoofdje. Er werd nog een 

keer gezongen totdat het werd beloond met een snoepje, een koekje of een appeltje. 

Was men heel goed gezind dan kreeg elk van het drietal een dubbeltje. Tevreden gingen 

de driekoningskinderen naar het volgende huis.



16

Als u de spellen gaat lezen staan deze volgens alfabet. Ook komen oude volksvermaken, 

liedjes en verdwenen spellen in het alfabet voor. Er zijn spelen voor volwassenen, beter 

gezegd volksvermaken. Wat er later nog van overblijft wordt een kinderspel. De soorten 

van vermaak verloren populariteit in de loop der tijd en sommige vermaken verdwenen. 

Oude spellen, of variaties daarvan zijn zeldzaam en worden toch nog steeds gespeeld. 

Namen en spellen verschillen per streek in Nederland terwijl ze toch hetzelfde spel zijn 

of enigszins andere spelregels hebben. In dit boek zijn er meestal namen gebruikt die in 

het Brabantse voorkomen.

Zo zijn er tal van spellen NIET voor kinderen. Dit is in overeenkomst met de aard en 

loop van de geschiedenis. Er is een maatschappij van verschillende culturen en 

rituelen. Zo is het stadse leven en het platteland geheel verschillend. In kermissen en 

volksvermaken. In normen en waarden is dat heel verschillend. Het is vroeger een harde 

leefmaatschappij. Elkaar naar het leven staan is dan ook heel gewoon. Arm en rijk staan 

tegenover elkaar. En wreed kan het er aan toe gaan in de volksspellen. Totdat het echt 

niet meer kon en wettelijke normen probeerden een eind te maaken aan het dierkwellen, 

dobbelen, kaarten, schulden bij kansspelen, moord en doodslag.

Bijvoorbeeld de kansspelen.

Er was kans op het winnen van een fortuin maar ook op totale armoede als in de mid-

deleeuwen de dobbelstenen rollen en de kaarten geschud worden. Het dobbelspel is al zo 

oud als de wereld zelf. Er zijn al aanwijzingen dat het begon in Oost-Azië zo’n 4500 jaar 

geleden. Het is niet iets voor kinderen want de oorsprong begon al met medicijnmannen 

met het gooien van de stenen om de toekomst te voorspellen over geluk of ongeluk. 

Dobbelen begon in de vorige eeuw bij de adel als een tijdverdrijf, maar al vrij snel was 

het voor iedereen beschikbaar. En greep het als een verslaving om zich heen. Met het 

kaartspel was het al niet anders. 

Spelkaarten begonnen omstreeks 1380 in Europa en werden in de 19e eeuw beschouwd 

als een ‘uitvinding van de duivel’. Bordspelen zoals schaken, dammen, triktrak, domino 

en ganzenborden zijn milder van aard in verslaving en krijgen een hogere waardering. 

Die spellen worden nog steeds gespeeld. In de middeleeuwen was inzetten van geld heel 

gebruikelijk bij alle kansspelen, maar de stadsbesturen zagen wel degelijk in dat het voor 

veel ellende zorgde bij de bevolking. Al in 1341 en 1354 werden bij stadsordonnatie 

geldelijke inzetten verboden.

Spellen vóór 1600 (nationaal)

De spellen die vóór 1600 in Nederland voorkwamen noem ik dadelijk alleen bij de naam.

Tussen alle namen zijn er nu nog enkele bekende spellen bij. Maar vele spellen zijn 

verdwenen, alleen de naam is in de geschiedenis bewaard en onveranderd. Er zijn wel 

spellen in historische geschriften bekend van hoe het werd gespeeld, maar ook vele 

spellen waarvan de spelregels totaal verloren zijn gegaan:

Broncitaat:
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Hardlopen,	krijgertje,	verstoppertje,	blindemannetje,	pruymen	eeten	of	bierkensvet,	

de	berg	is	mijn,	heer	bayliu,	ter-bare-spel,	zakdoekje	leggen,	derde	man,	haasje	sok-

ken,	kruip	door,	sluip	door,	‘t	haesken	jaghen,	maelenspel,	aaien	en	blaaien,	springen,	

polstokspringen,	hinkelen,	haasje	over,	bok-sta-vast,	op	het	hoofd	staan,	kopje	dui-

kelen,	kop	en	gat,	werpen	met	stenen,	de	koe	schieten,	keilen,	tijcken,	hoereklippelen,	

ballen,	sollen,	negepetten,	kaatsen,	pluimbal,	spelen	met	de	blaas,	klooten,	boghelen,	

kolven,	kegelen,	klinkslagen,	sneeuwballen	gooien,	knikkeren,	sticken,	in	de	o	schieten,	

rolnoten	van	het	berdeken,	kooten,	bikkelen,	even	of	oneven,	kruis	of	munt,	span-

botten,	paardje	spelen,	stokpaardje,	windmolentje,	nootmolentje,	kakkestoelemeien,	

pijl	en	boog,	vogelschieten,	sleutelboskens,	proppenschieter,	pijltjes,	slinger,	steekspel,	

gevechten,	nabootsen	van	de	mis,	processie,	doop,	rammelaar,	ratel,	mombakkes,	pop,	

winkeltje	spelen,	bouwen,	schommelen,	wippen,	hoepelen,	tollen,	steltlopen,	bellen	

blazen,	brooikenbijt,	touwtrekken,	primus	secundus,	neuzen	en	eerzen,	blind	ei	slaan,	

ganzenbord,	molenspel,	spelen	met	vogels,	vlinders,	baantje	glijden,	sleetje	rijden.

Na 1600 komen hier nog bij, en varianten van vorige spellen:

Boompje	wisselen,	rovertje,	ronde	dansen,	reidansen,	touwtje	springen,	kiskassen,	

keilen,	boeren,	tipelen,	op	de	streep	gooien,	beerhoeden,	hillen,	kolfspel,	bikkelen,	

voetbal,	korfbal,	tennis,	raket,	cricket,	croguet,	allerlei	ambacht	spelletjes,	kruiwagen	

rijden,	zandspelen,	zage-zage	menneke,	botermelk	verkopen,	winkeltje	spelen,	school-

spelen,	soldaatje,	muzikant,	rechtbank,	moedertje,	bruidje,	scheelkijken,	mankepoot,	

hansje	mijn	knecht,	grond	verkopen,	lijntrekken,	slofje	onder,	schoentje	lap,	zoek-

spelen,	trouwen	met	wie?,	afgeteld	op	een	strengetje	kralen,	edel-	bedelman,	dokter,	

burgemeester,	koning,	generaal,	schuilhoekje,	de	beer,	de	wolf,	de	kat	en	muis,	vis	in	

het	netje,	lap	den	buis,	toren	met	keien	bouwen,	pandspellen,	toneel,	schaduwbeelden,	

poppenkast,	schimmen,	toverlantaarn,	mallemolen,	koliska,	doolhof,	kermisspelen,	

spellen	met	dieren,	schooltje	spelen,	klimmen	in	bomen,	lopen	en	hangen	op/aan	

ijzeren	buizen,	op	handen	lopen,	aan	de	bel	trekken,	dobbelspellen,	kaartspellen,	

ezeltje	prik.

Kringspelen met een liedje erbij:

Het	eiermeisje,	het	mutsje	van	de	oude	vrouw,	ik	ben	een	arme	vogel,	johanna	en	

marietje	naar	de	markt,	ik	moest	dwalen,	het	kringetje,	blauwe	blauwe	vingerhoed,	

vrouw	je	moet	naar	huis	toe	gaan,	drie	boerinnetjes,	vrouwtje	mijn	beentje,	zie	daar	

kom	ik	aangelopen,	hinkel	de	pinkel,	wie	gaat	mee	naar	de	hooiberg	toe,	zeg	wat	wil	

je	weten?,	wat	doet	de	boer?,	hoe	gaat	de	boer?,	zakje	boer,	op	de	berg	van...,	tussen	

Keulen	en	Parijs,	smidje,	zeg	boer	waar	is	je	vrouw?,	er	waren	eens	drie	joden,	

marietje	zat	op	een	steen,	in	holland	staat	een	huis,	groen	is	het	gras,	koekoek,	de	ezel,	

mijn	vader	is	een	rijder,	mosselman,	krui	kruiwagentje,	wie	gaat	mee	een	broodje	

kopen,	jan	huygen	in	de	ton,	rosa	rosa	bloemen	op	je	hoed,	ik	heb	een	mooie	bloemen-

mand,	ketting	rijgen,	keer	omme,	vergiftige	slang,	grietje	waar	ben	je?,	ziek	lammetje,	

lammetje	lammetje,	sik-	sik-sik,	haasje	piep,	zakdoekje	leggen,	kat	en	muis,	

twee	of	drie	is	teveel.
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Reispelen:

Vogellijntje,	alles	in	de	wind	of	rosa,	de	liefste	zoeken,	alweer	een	nieuwe	koning,	steek	

uit	je	hand,	daar	komen	twee	kannonetjes	aan,	scheepje	varen,	magoocheltje,	koppel-

spel,	anneke	tanneke	toverheks,	stoelenverkoopstertje,	beeldenverkoopstertje,	boter-

tonnetje,	hansje	mijn	knecht,	smidje	smidje	kom	maar	om	je	hoekje,	de	vogelkoopman,	

tale-talen,	ringe-ringe-rije,	groene	zwanen	witte	zwanen,	wij	gingen	naar	de	bakker,	

zoet-stout,	hazenjagen,	twee	aan	twee,	zitten	mijn	japie,	twee	emmertjes	water	halen,	

ras-ras-ras,	ketting	rijgen,	jan	trip,	jan	tree,	slingeren,	het	regent	het	zegent,	lange	

lange	riêge,	de	boom	wordt	hoe	langer	hoe	dikker,	kikkertje	trekken,	touwtrekken,	lie	

lie	kermislie,	keizer.

Tikspelen:

Krijgertje,	damestikkertje,	spekbollen,	lestevangen,	busgooien,	sta	bok,	verlossen,	tien	

vangen,	keppeljen,	ketting	of	baerenbabbelen,	sjuren,	vos	kom	uit	je	hol,	diefje,	hoe	laat	

is	het?,	koninkje,	overlopertje,	jagertje,	Chinese	muur,	verlossen,	grenzen,	let	er	op,	

krika,	ketting,	hoe?,	schipper	mag	ik	overvaren,	herder	laat	je	schaapjes	gaan,	boeren	

en	Engelsen,	voetje	van	de	grond,	tikkertje,	hout	op	hout,	ijzertje,	boomtikken,	stoepje-

tik,	hurkkrijgertje,	schaar.

Zoekspelen:

Verstoppertje,	buten	met	verlos,	spoorzoeken,	pijltje	trekken,	oelespel,	onraad,	koe-

koek,	wij	wijken	niet,	o	wat	is	het	hier	mooi	in	het	bos,	lange	schoorsteenveger,	één	

verstopt	zich.

Balspelen:

Vangbal,	fopbal,	jagersbal,	stabal,	standbal,	petje-hoedjebal,	troelen,	waar	is	de	bal?,	

hallé-hallo,	eieren	leggen,	voetbal.

Springspelen:

Hinkelen,	petjestoppen,	moeder	mag	ik	bij	je	komen?,	hoogspringen,	verspringen,	

polsstokspringen,	touwspringen,	alle	eendjes	zwemmen	in	het	water,	slingertouw,	

haasje	over,	bokspringen,	bok-bok	hoeveel	horens?,	mes-vork-lepel-schaar,	

prik-eulie-dik,	is	de	brug	sterk?

Spelen met voorwerpen:

Hoepelen,	repen,	tollen,	potjetol,	beuktollen,	drijftollen,	priktollen,	bromtollen.

Knikkeren,	stuiken,	streepjerollen,	muurke	steken,	kuiltjerollen,	schoffelen,	potje	pik,	

rollen,	koning,	paploezen,	gorren,	potje	schieten,	puntenknikkeren,	bakkeren,	batsen,	

bommeketten	of	gootjebatsen,	torentje,	plankje,	raden	of	rutenstepeare,	bone,	kippen.



19

Nadoenspelen:

Boterkarnen,	botterke	wegen,	toernooien,	paardje	mennen,	auto	rijden,	treintje,	

moedertje,	schooltje,	trouwen.

Sportspelen:

Voetballen,	kaatsen,	rolschaatsen,	zwemmen.

Seizoenspelen:

Sneeuwballen,	sneeuwpop	maken,	glijden,	sleerijden,	priksleetje,	schotsen	lopen,	

ijsbreken	en	schotstrappen,	eieren	zoeken,	poedelen,	bakslee.

Knutselspelen:

Proppenschieter,	pijl	en	boog,	vliegeren,	tipelen,	spiegelen,	scheepje-klompje	varen,	

steltlopen,	bussen	lopen,	autospelen.

Wat nog meer:

Stuivertje	wisselen,	boompje	verlos,	hoeken,	een-twee-drie,	landveroveren,	pantomine,	

mislopertje,	sterren	kijken,	ik	stond	eens	voor	een	poppenraam,	een	pepoeder,	

blindeman,	priksteken,	ik	zie	ik	zie	wat	jij	niet	ziet,	bikkelen,	diabolo	etc.

(bron:	kinderspelen,	voorheen	en	thans	van:	A.	Hallema	en	J.D.	van	de	Weide,	1943)

U ziet dat dit is verwerkt tot WO2. Na WO2 kwam er een vernieuwing in de maatschap-

pij en samenleving. Die ellendige wereldoorlog bracht de mensen weer tot een besef dat 

men SAMEN moet leven, elkaar respecteren en SAMEN in wederopbouw gaat.

De kinderen worden niet vergeten. In 1946 werd Unicef het kinderfonds opgericht met 

doelstellingen het welzijn van kinderen te bevorderen. De technische ontwikkelingen op 

het gebied van apparatuur nam grote stappen voorwaarts. Dat had ook invloed op het 

kinderspeelgoed. Batterijen vervangen de opwindveer van mechanisch speelgoed. Plastic 

speelgoed vervangt houten speelgoed. Oude spellen krijgen varianten en ook nieuwe 

spellen komen erbij. Vooral veel spellen in een kant en klare doos om in de huiskamer 

gezamenlijk te spelen. Het is voor spelfabrikanten big business. Verderop in dit boek 

wordt een selectie van spellen verhaald. Het is bijna ondoenlijk ALLE spellen van de 

vorige eeuw te verhalen. Er zijn er zoveel en ook nog recent erbij gekomen, dat die spel-

len eigenlijk pas over honderd jaar weer aan de beurt zijn om te herdenken. Dan zal er 

ook een andere maatschappij zijn die de normen en waarden heeft verlegd.

Maar met de kennis van nu, en die is veranderd ten opzichte van 50 jaar terug, als u 

tenminste die 50 jaar geleden kent, verkeert een kind nu in een ander leerproces tot 

volwassenheid als toen. Kind zijn is een fase in ons leven dat zeker belangrijk is in ieder 

mensenleven. Laat het kind recht hebben op kind te zijn. Door de eeuwen heen is dit al 
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geschiedt en heeft alle kenmerken zich te ontwikkelen in een volledig leven. 

Die kenmerken hebben we allemaal nodig om een eigen persoonlijkheid te vormen.

Zo is het kinderspel een ‘eigen	spel’, een lichaamscultuur die zich uit in:

Beweging,	handelen,	nabootsen,	strijd,	ernst,	doel,	ontspanning,	omvorming,	

evenwichtheid,	dynamiek,	sociaal	gedrag,	vrijheid,	emotie	en	kameraadschap.

Daarbij hebben jongens wat extra: gewaagdheid,	baldadigheid,	avontuurlijk,	stoerheid,	

fantasie,	emotie.

Al kunnen meisjes dit natuurlijk ook hebben, maar hun kenmerken zijn over het 

algemeen ook daarbij: gevoeligheid,	liefdevol,	aanhankelijkheid,	sympathie,	

vrijgevigheid,	goedheid,	fantasie	en	vriendinnenschap.

De jongens en meisjes treffen in de kinderjaren een opname van een woordenschat aan 

taal, vreemde woorden, uitdrukkingen, zegswijzen, rijmen en volksliedjes, betekenisleer, 

etymologie, synoniemen en dialect.

Het zijn kenmerken die ook in de huidige tijd gelden als vorming tot persoonlijkheid. 

Het milieuaspect, sociaal gedrag in maatschappij, oudergedrag, school en opleiding en 

meer zaken hebben hier ook invloed op. De communicatiebanden zijn directer, indrin-

gerder, korter, complex, mondiaal geworden en altijd niet ten goede.

Is het kind van nu dan niet zoals 50 jaar geleden? Het kind wel, maar wij als ouders niet.

Het kinderspel is altijd een nabootsing geweest van de ‘grote’ mensen. Het weerspiegelt 

zich aan de maatschappij. Het kind doet ook zo.(mee). Daarom zijn eigenlijk de grond-

kenmerken van het kleine kind ook voor de grote mensen belangrijk, deze kenmerken te 

respecteren en te uiten. En dat wordt nog wel eens vaak niet gedaan.

‘Game	on.’
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 1 APRIL
De traditie om op 1 april grappen te maken bestaat niet alleen in Nederland. 

De grap komt op ongeveer dezelfde manier in grote delen van Europa voor en is ook 

bekend in Amerika, Rusland, Australië en Noord-Afrika. Hij wordt voor het eerst 

vermeld in een Franse bron in 1508. De eerste vermelding in een Nederlandse bron 

dateert uit 1561. De geschiedenis gaat dus tenminste terug tot het begin van de zestiende 

eeuw. De wijde verspreiding van het verschijnsel wijst echter op een hogere ouderdom. 

Over de herkomst van ‘1	april’ zijn in de loop van de tijd uiteenlopende hypothesen 

opgesteld, die geen van allen tot een oplossing hebben geleid. Ze hebben er eerder toe 

bijgedragen dat het onderwerp een eigen folklore (vermaak) heeft ontwikkeld.

Men heeft bijvoorbeeld verklaringen gezocht in het wisselvallige aprilweer en parallellen 

gezien in de Germaanse mythologie of in de bijbelse geschiedenis. 

In verschillende landen zijn ook wel nationale gebeurtenissen aangevoerd als begin van 

de traditie. Deze verklaringen, die waarschijnlijk ooit zelf als aprilgrap zijn verzonnen, 

leiden soms tot op de dag van vandaag een hardnekkig leven. Zo denkt men in Neder-

land nog vaak dat de grappenmakerij begonnen is met de inname van Den Briel door de 

watergeuzen op 1 april 1572. ‘Alva verloor zijn bril’. Een woordspeling met Den Briel.

In het serieuze historische onderzoek heeft men vergelijkingen getrokken met grappen-

feesten in de Klassieke Oudheid (lachriten in Thessalië en de Romeinse narrenfeesten, 

de Quirinalia), in het oude India (het	Holifeest) of met middeleeuwse narrenfeesten, 

zoals carnaval, die allen in het voorjaar werden gevierd. Bewijzen konden echter niet 

gevonden worden. Antropologen hebben tenslotte gewezen op de functie van 1 april als 

bijzondere dag op de jaarkalender. De oude agrarische samenleving was afhankelijk van 

de wisseling van seizoenen. Bepaalde data, vaak de eerste en laatste dag van een maand, 

werden gebruikt als markering en viering voor die overgangssituaties en zoals bij veel 

feesten speelden grappen daarbij een rol. 1 April zou dan als de eerste dag van de eerste 

lentemaand gevierd zijn met grappen. 

Dat 1 april in ieder geval in de negentiende eeuw een algemeen bekende grappendag 

was, blijkt uit de observaties van de cultuurhistoricus Jan ter Gouw. In 1871 constateert 

deze dat de grappenmakerij een onschuldige bezigheid is geworden voor kinderen en 

schooljeugd. Vóór die tijd nam volgens hem iedereen deel aan de traditie, ook intellectu-

elen die er een denkspel in zagen. 

Het moet toen voor veel slachtoffers een weinig zachtzinnig gebruik zijn geweest, waar-

bij veel slachtoffers op hun tocht om onmogelijke boodschappen een pak slaag konden 

verwachten. Het is een volksvermaak al heel oud van eeuwen terug, de 1 aprilgrap. 

Elkaar voor de gek houden. Waarom? Niemand die het weet! Maar het is waarschijnlijk 

ontstaan uit de Germaanse Noorse mythe.



22

Jan ter Gouw schrijft in 1871: ‘De	oudheidkundigen	verzekeren	ons	echter,	dat	de	

Aprilsgekheid	veel	ouder	is	dan	‘t	christendom,	en	dat	men	den	oorsprong	in	de	

Noordsche	mythologie	moet	zoeken.	Sommigen	nu	hebben	dien	meenen	te	vinden	in	

den	naam	van	Thor.	‘Der	Thor’,	zeggen	zij,	‘beteekent	in	‘t	Hoogduitsch	‘de	dwaas’.	

De	god	Thor	werd	in	April	vereerd,	en	is	dus	letterlijk	de	aprils-Thor	‘de	aprilsgek’.	

Een	explicatie,	zoo	mooi,	dat	die	niet	anders	dan	op	den	eersten	april	kan	

uitgevonden	zijn.’

‘Op den eersten april, stuur je de gekken waar je wil.’

	 ADAM	(Abraham)	HAD	ZEVEN	ZONEN
De kinderen dansen en zingen in het rond in een kring, eerst hand in hand. 
Ze zingen: ‘Adam (Abraham) had zeven zonen, zeven zonen had Adam (Abraham). 
Zij aten niet, zij dronken niet, en hadden veel verdriet. En allen deden zo.’ 
Bij het laatste woord van het lied staan alle kinderen stil. De leider van het spel staat 
midden in de kring en doet allerlei bewegingen met zijn lichaam, zoals in de handen 
klappen, het hoofd draaien, knielen, handbewegingen, ronddraaien, etc. Alle kinderen in 
de kring doen dit na. Men zong ook wel: ‘Ik stond laatst voor een poppenkraam, 
o, o, o! Daar zag ik mooie poppen staan, zo, zo, zo. De poppen gingen op reis, de pop-
pen raakten van de wijs, en deden allemaal zo! Ze deden allemaal zo!’

 AFTELRIJMPJES

‘ie	wie	waai	weg.’ De afteller begint links van hem en telt de kring rond, zelf doet hij ook 

mee. Met de voorgaande rijm. Het kind dat wordt aangetikt bij het woord ‘weg’ is uit en 

stapt uit de kring. Zo telt men verder tot er nog één over is en die ene is ‘hem’.

of:

iene	miene	mutte,

10	pond	grutte,

10	pond	kaas,

iene	miene	mutte,

is	de	baas.

Bij het aftellen van bijvoorbeeld wegkruipertje werd geroepen:

1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	wie	niet	weg	is,	is	gezien!
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	 Al	iN	EEN	grOEN	kNOllENlAND
Al in een groen, groen, groen, groen knollen-knollen-land,
Daar zaten twee haasjes heel parmant,
En de één die blies de fluite-fluite-fluit
En de ander sloeg de trommel.

Toen kwam opeens een jager-jager-man
En die heeft er een geschoten
En dat heeft naar men wel denken denken kan,
De ander zeer verdroten.

 ALLE EENDJES ZWEMMEN IN hET WATER

Alle eendjes zwemmen in het water,

Falderalderiere, falderalderare,

Alle eendjes zwemmen in het water,

Fal, fal, falderalderalderaldera.

	 AllErkiNDErDAg
Dit spel werd gevierd in het begin van de vorige eeuw. Dus wel honderd jaar terug. 
Op derde kerstdag werd de kindermoord te Betlehem herdacht. Het is een dag voor 
jong en oud. De kinderen (spelen het spel) door de gehele dag in de kleren van de 
volwassenen te lopen. Het allerhoogste kind was de gehele dag de baas in huis.

 ALTIJD IS KORTJAKJE ZIEK

Altijd is Kortjakje ziek,

Midden in de week maar ‘s zondags niet.

Zondags gaat zij naar de kerk,

Met een boek vol zilverwerk.

Altijd is Kortjakje ziek,

Midden in de week maar ‘s zondags niet.
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	 APPElHAPPEN
Een leuk spel dat op een fancy fair werd gespeeld. Meestal een onderdeel van een (tijd)
race met nog andere spellen erin. In een grote teil met water drijven grote appels. 
Vaak werd ook nog wat meel op het water gestrooid.
Dit om de gezichtjes er wat besmeurd er uit te laten zien. Kinderen lopen de race en 
komen bij de opgave van de waterteil een appel eruit te happen met de handen op 
de rug. Gezeten op de knieën voor de teil en proberen met je tanden een appel te 
bemachtigen. Links, rechts, kopje onder, proesten en opnieuw proberen. Je gezicht zit 
onder van de meel. De omstanders lachen zich een bult. En opschieten moet je, want 
de race moet verder. Je moet toch eerste zien te worden in de wedstrijd?
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 AUTOBUS SPELEN

Op een regenachtige middag kunnen de kinderen niet naar buiten. Ze moeten binnen 

blijven. Hoe gaan ze die middag doorkomen? Eén van de huiselijke spelletjes was het 

zogeheten autobus spel. De kamerstoelen werden achter elkaar geschoven. Zoveel stoe-

len als er kinderen zijn. De kinderen nemen op de stoelen plaats. Dit is het instappen 

van de ‘autobus’. Eventueel zijn er kaartjes bij de hand. Zelfgemaakt natuurlijk. 

De haantje de voorste is natuurlijk de chauffeur en neemt plaats op de voorste stoel. 

Hij start de motor door ‘br,	br,	broem,	broem’	te roepen. Verder bromt hij: ‘	brm,	brm,	

brm…’ En met een schijnbaar stuur in zijn handjes draait hij met zijn armen links en 

rechts. Zo rijdt de ‘bus’.

	 BAANTJE	gliJDEN
Winterpret voor de kinderen is het baantje glijden. Ergens in de buurt is er wel een 
helling, op- of afrit die schuin afloopt. Bijvoorbeeld een dijk, een straat naar beneden. 
Was er een flink pak sneeuw gevallen dan werd die plek opgezocht, waar men lekker 
baantje kon gaan glijden. Even een flink aanloopje nemen en op beide voeten naar 
beneden slieren. En alle kinderen deden dit achter elkaar aan. Je moest wel weer naar 
boven lopen om opnieuw te gaan slieren. Hoe meer er op het baantje gleden, hoe 
gladder dat het werd. Blijft dus goed op je benen staan. Menigeen kwam op z’n kontje 
terecht. Maar er werd niet gehuild. Wel veel lachen en vooral volhouden.

 BADEENDJE
Welk gezin had er nou een bad(kuip) vroeger? Welhaast niemand. Elk gezin 
had wel een grote wasteil. In die teil werd de wekelijkse was gedaan, niet on-
gewoon vroeger zonder wasmachine. Maar ook wekelijks ging het gehele gezin 
op zaterdag in de wasteil voor een wasbeurt. Wasteilen waren verschillend in 
formaat grootte. Het lag er maar aan hoe groot de was wekelijks was. Meestal 
hadden gezinnen wel meerdere maten teilen, van klein tot groot. In de zomer 
als het erg warm was werd gewoon de grote teil op de achterplaats gezet. Wat 
emmers water erin en de kleinste(n) mochten in de teil met water zitten/spelen. 
Spetteren en soppen almaar. Moeder kwam met een badeendje aan, lekker fel 
geel van kleur en het dobberde op het water. Het kind duwt het eendje onder en 
floep, het springt weer boven water. Leuk, nog maar eens onderduwen.
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	 BADMiNTONNEN	(Pluimbal)
Werd al gespeeld vanaf het jaar 1600. Vanuit Engeland en met name het landgoed 
‘Badminton’ kwam het in 1873 naar Europa. Badminton is een racketspel waarbij een 
pluimbal, de shuttle, heen en weer wordt geslagen met een racket. De pluimbal mag de 
grond niet raken. 
In onze kinderjaren was dat lekker even lichamelijk inspannen door een partijtje te 
badmintonnen. Op straat, op een speelplaats, met broer of zus of met buurtkinderen.

 BALLONNEN

Een kind is al blij met een ballon. Omdat ze gekleurd waren? Of dat ze zo bewegelijk 

waren? Of dat het een persoonlijk gekregen kado bezit was? 

Allemaal waar. Is het een kinderspel? Alleen in groepsverband een spel als een festiviteit 

in vereniging of schoolverband. Een ballonnenwedstrijd, het oplaten van honderden 

ballonnen tegelijkertijd. Je naam en adreskaartje werd aan de ballon vastgebonden. 

Alle kinderen zijn op de verzamelplaats samengekomen en wachten op het sein van ‘los’. 

Het festijn ballonnen oplaten werd maar een enkele keer per jaar gedaan. Om dat nu een 

kinderspel te noemen?

Een groepje kinderen. Ieder kind heeft een ballon opgeblazen. Met een touwtje of elas-

tiekje wordt de ballon bij ieder kind aan de enkel vastgebonden. Nadat het startsein is 

gegeven proberen alle kinderen elkaars ballonnen kapot te trappen. Die van jezelf moet 

natuurlijk wel heel blijven.

	 BAl	TEgEN	MUUr	SCHOPPEN
Was je in het bezit van een voetbal? En of die bal nu van gummi was of plastic, of een 
‘echte’ was, dat deed er niet zo toe. En hoe groot de bal was ook niet. Lekker tegen 
een muurtje kaatsen. Balletje trappen tegen een muur of gevelmuur. Het is de afstand 
tot de muur wat inschatten van hoe hard kan ik schoppen en hoe hard komt de bal 
terug. Zodanig dat ik nog controle heb op de bal. Schoppen met je ene voet met de 
andere voet de bal weer opvangen. De bal verplaatsen naar je andere voet en weer 
schoppen. Of als variant schoppen van de bal en gelijk zonder stoppen die weer terug-
schieten op de muur. En zonder stoppen doorgaan om het vol te houden. Als kwajon-
gen kan je dat vrij lang volhouden. En als dat op de achterplaats gebeurde, elke keer 
een knalgeluid op de tussenmuur of schuurmuur gaf, gaat dat bij moeder irriteren. 
Ze roept mij toe: ‘ga dat ergens anders doen!’
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 BAL GOOIEN TEGEN STOEPRAND

Neem een wat smalle straat en aan weerszijden een trottoir met stoepranden. 

De jongens of meisjes hebben een bal bij zich. Ze kunnen op de plek blijven staan, elk 

aan een straatzijde. Of al lopend ergens naar op weg zijn. De bal wordt gegooid van de 

ene kant naar de stoeprand overkant. De bal stuitert terug en de gooier vangt de bal 

weer op. Maar de bal kan met het gooien gemist worden of stuitert niet terug. De jongen 

of het meisje aan de overkant grijpt nu de bal en is dan aan de beurt. Je moest wel 

precies gooien en hard anders was je beurt telkens over.

	 BArBiEPOP
De barbiepop ziet in 1959 het levenslicht en zal uitgroeien tot een 
groots speelgoed voor alle kinderen en ‘grote’ kinderen. Waren er 
in die tijd grote celluloid poppen in diverse formaten die wel elk 
meisje had, nu kwam er een popje bij. Eigenlijk wat aan de kleine 
kant die barbiepop. Maar ze was prachtig vormgegeven, had prach-
tige haren en mooie kleding. Haar naam stond al op de doos.
Die kleine barbie was gemakkelijk om mee te nemen voor de 
meisjes. Waar naartoe dan ook. En zelfs gemakkelijk om mee naar 
bed te nemen. De firma van de barbiepoppen breidde de 
collectie uit met vele nieuwe kledingstukken. Van zwempakken tot 
extravagante bruidsjaponnen. Daarbij ook attributen als een 
kammetje, haarborstel, spiegeltje, tasjes en veel meer. De barbie-
pop paste tevens goed bij het bekende poppenhuis.
Het barbiepopje is een ‘kind’ van het kind of werd gezien als een 
‘naaste’ verwant. Toont het gelijke evenbeeld van hun kindniveau. 
De kinderen vereenzelvigen zich met de weelde die de pop uit-
straalt. Mooi en aantrekkelijk. En aantrekkelijk maken. 
Dat blijft de kinderen bij. 
Zo groeien de kinderen op tot volwassen vrouwen, die nog steeds 
‘doorgroeien’ met hun barbiepop van weleer. En nu barbie koeste-
ren in hun glasvitrine voor ‘sier’ en ‘praal’ voor de zelfweerspiege-
ling van de ‘schoonheid’ die ze zelf vroeger ook waren.

 BED GAAN

Naar bed, naar bed

Naar bed, naar bed, zei Duimelot.

Eerst nog wat eten, zei Likkepot.

Waar zal ik ‘t halen? zei Langejan.

Uit grootmoeders kastje, zei Ringeling.

Dat zal ik verklappen, zei ‘t Kleine Ding.



	 BEkErTJE	EN	BAllETJE
Bekertje balletje vangen bestaat nog steeds. Het spelletje begon met de introductie van 
gietplastic. Een eenvoudig cupje, een plastic balletje aan een touwtje. 
Het touwtje zit vast aan het cupje.
Het was de bedoeling met een handbeweging het balletje te laten slingeren en in het 
cupje op te vangen. Simpeler kan het niet zijn. Het spel stamt af van de jaren 50. 
In de gezinnen werd er om de beurt mee gespeeld. Om handigheid te verwerven, 
concentratie en een vaste hand te krijgen. Het is een goede oefening voor je beheers-
baarheid van geduld opbrengen. Voor lichaam en geest.

 BELLETJE TREKKEN

Kattekwaad is het door jongens en meisjes gedaan op weg naar of uit school. Een spel-

letje? Ja in groepsverband durven de kinderen wel. Als er eentje op het idee kwam om 

zomaar bij een voordeur aan te bellen was iedereen er wel voor in. Welk huis gaan we 

doen? Ja hoor, een jongen of meisje uit de groep belt bij een huis aan. En nog een keer. 

De groep loopt alvast een eindje weg. De belhamel als laatste. Rennend en achterom 

kijkend zien ze een vrouw in de deuropening staan. Kwaad richting kinderen kijkend. 

De groep is inmiddels volledig en lachen zich een bult. Een dader is niet uit de groep te 

pikken. Boem, met een klap slaat de deur weer dicht. Maar de andere dag gaan ze toch 

maar aan de overkant van de straat lopen. De vrouw van gisteren zou eens onverwachts 

haar voordeur open kunnen doen?!

	 BErEN	BrOODJES	SMErEN
Ik zag twee beren broodjes smeren,
o dat was een wonder,
‘t was een wonder boven wonder,
dat die beren smeren konden,
hi, hi, hi, ha, ha, ha,
‘k stond erbij en keek er naar.
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 BEREND BOTJE

Berend	botje	ging	uit	varen,

met	z’n	scheepje	naar	Zuid-Laren,

de	weg	was	recht,	de	weg	was	krom,

nooit	kwam	Berend	Botje	weerom.

	 BEUgElEN
Beugelen is een balspel op een vlakke baan. 10 x 5 meter, omrand met een goot. 
De beugel is een ijzeren ring die op één van de uiteinden van de baan staat. Met een 
vooraf afgesproken puntenscore b.v. 6, 8 of 9 punten wordt met een kort slaghout 
en een bol van wel 5 kg. richting de beugel geslagen. De bedoeling is de bol door de 
beugel te krijgen. Dat levert punten op. Extra punten zijn er te verdienen door bollen 
van de tegenpartij uit de baan te ketsen. Maar ook strafpunten zijn te krijgen als de bol 
uit de baan in de goot komt of je mist de beugel met een worp.

 BEUKENOOTJES RAPEN

Dat was me een geprul, die kleine nootjes rapen. Om maar niet te spreken van het 

uitpellen van het nootje. Nootjes rapen tot je vingers er pijn van deden. Het is herfst 

geworden en de beukenootjes vallen massaal van de beukenbomen. 

Schoolkinderen rapen beukenootjes.

Een spel? We zijn toch met zijn allen samen nu, rapen de nootjes en verzamelen deze in 

een lege conservenbus. Het voelt als een samenspel. Als we thuis gekomen zijn worden 

de nootjes gewassen en gedroogd. Het was best lastig ze open te pellen die harde noten. 

De gehele noot poffen op de keukenkachel ging veel beter. Uitgepeld was er maar een 

heel klein vruchtje meer over om op te eten. En bij het rapen eerder op de dag raapte je 

ongemerkt wel eens een leeg nootje. Vrij hard van schil en toch leeg. 

Daar maken we een fluitje van. De puntjes van het driehoekig beukenootje werden aan 

beide kanten ietwat eraf gesneden. Nu het beukenootje aan je lippen en blazen. 

Een hoog fluitgeluidje kwam eruit. Je moest echter wel zeer kleine vingers hebben zo’n 

nootje te kunnen vasthouden voor je lippen.

	 BikkElEN
In de vroege decenia’s van de vorige eeuw is het spelletje ons bekend als bikkelen. 
Al van overlevering in de middeleeuwen gedaan. Meestal een spel voor meisjes. 
De spelers moesten een aantal schapenbotjes op een vooraf afgesproken manier van 
de grond oprapen. Bijvoorbeeld één botje, of meerdere, of deze omdraaien terwijl een 
bal hoog wordt opgegooid. Na een stuit van de bal op de grond moest de bal worden 
opgevangen. Intussen moest de deelneemster de bikkels hebben opgeraapt, verplaatst 
of anders zoals afgesproken, voordat de bal werd gevangen.
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 BLAUWTJE SPRINGEN

Op weg naar de lagere school. Te voet, een fiets had ik niet. Trouwens alle jonge 

jongens niet! En dat was toch wel een eindje lopen hoor. Al waren er wel jongens bij die 

eens zo ver moesten lopen als ik. Het trottoir in de Dorpsstraat lag er netjes bij. Keurig 

betegeld met grijze maar ook hier en daar blauwe gekleurde stoeptegels ertussen. Wat 

gemixed of met stukjes blauw aan elkaar gelegd. Zo was er een soort patroon zichtbaar. 

Het spelletje bestond hieruit dat vanaf het begin van de straat tot school toe op een 

blauwe tegel gesprongen moest worden. Zo goed mogelijk. Eén jongen was de tikker. 

Stond je op een blauwe tegel dan was je veilig. Maar op grijs kon je worden afgetikt. 

Gebeurde dit dan werd je de nieuwe tikker. En allemaal achter elkaar aan. Als de hele rij 

zo huppend bij school kwam was het hele eind lopen zo om. 

Naar school lopen leek zo maar een ‘eindje’ te zijn.

	 BlikkEN	BUSSEN	AAN	JE	FiETS
Een serie blikken bussen, in een lange staart met een touw verbonden. Het is nog een 
overblijfsel van de luilakviering, de zaterdag voor het pinksterfeest. De luilakviering 
vond plaats in alle vroegte. Jongens met karretjes (de ‘luilak’ of ‘looielak’), reden rond in 
het stadse, de karretjes gevuld met groene takken, en brandnetels. En met een hele 
stoet emmers of andere metalen voorwerpen eraanvast gebonden. Een enorme 
herrie was het gevolg.  Vandaar dat niemand in de vroege morgen verder kon slapen. 
Dus zo ontstaat de naam luilak. Ze zongen er een liedje bij: ‘Luilak, slaapzak, beddejak, 
kermispop, staat om negen uren op.’
Wat er op ons dorp nog van restte in de jaren 50 is dat jongens wat blikken bussen 
aan een touwtje bonden.  Als een hele sliert het touw met de blikken aan de bagage-
drager van een fiets. Reden er mee rond over straat, maar natuurlijk niet in de vroege 
morgen. En niet op Pinksteren of luilakdag, dat had er niets meer mee te maken.
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 BLINDEMANNETJE

Een groepje kinderen staat bijeen. Eén ervan krijgt een doek voor de ogen en moet de 

omringende kinderen aantikken of vastgrijpen. Het geblinddoekte kind is de ‘blinde’. 

Voorzichtig loopt hij of zij rond. De anderen dagen hem of haar uit, dichtbij plagend en 

wat roepend. Met twee armen vooruit en tastend om zich heen is de blinde op zoek. 

Hij pakt iemand aan een arm vast. Men staat allen stil en één van de medespelers vraagt 

aan de ‘blinde’	‘wie	heb	je	vast?	Ja,	wie	is	het?’ Na wat vastpakwerk noemt hij of zij de 

naam. Fout, is het antwoord, de doek wordt afgedaan en hij moet een pand geven. 

Dat pand wordt op een verzamelplekje bewaard. Nu is een ander kind aan de beurt.

‘Zoek	maar,	zoek	maar	blindenman,

kun	je	me	krijgen,	pak	me	dan!’

De volwassenen vergeleken en toetsten dit spel als dat een vrijer (de	blinde) die een 

greep doet, zonder na te denken naar een wederhelft met gesloten ogen.

Met een door de ouderen gebezigd gezegde: ‘hij	past	bij	haar	als	een	tang	op	een	

varken.’ Laat u geen doek voor ogen binden en wik en weeg eerst terdege.

Voor	eerst	is	daer	een	dertel	kint,	 	 	 J.	Cats	1726

Dat	om	sijn	oogen	is	geblint,

Dies	gaet’	er	met	een	open	hant,

Geduerigh	tasten	na	de	want,

En	noch	in	desen	blinden	loop,

Soo	grijpt	er	ene	bij	de	mou,

Die	best	haer	laten	grijpen	wou;

En	schoon,	eer	dat	het	iemand	ving,

Hem	op	de	kop	een	dexel	hing,

Soo	wordt	nu	‘t	oog	hem	los	gedaen,

Dies	siet	het	sijn	gevangen	aen.
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	 BlOkkENDOOS
De beroemde blokkendoos. Wie heeft die niet gehad? Er waren vele soorten in de 
handel. Die van mij was van houten blokken, op te bergen in een houten kistje. 
De blokken waren aan alle zijden beplakt met papier. Zodanig beplakt dat op 6 ver-
schillende kanten een ander plaatje stond. Een deel van een totaalplaatje. Want als je 
de blokken op de juiste wijze had weggelegd in volgorde dan kreeg je een totaalbeeld 
van het tafereel. Meestal een voorstelling van een sprookje. Bijvoorbeeld de boze wolf 
en de zeven geitjes. Zo kon men 6 verschillende taferelen bekijken. Maar hoeveel blok-
ken waren er? Dat was maar net hoe groot de blokken waren. Hoe uitgebreid de kist 
was. Bijvoorbeeld dubbele uitvoering. 6 Blokken of 12 blokken of meer. En hoe groot is 
dan elk blokje? Zo kan je dus puzzelen en beloond worden met een plaatje. Is er een 
ouder die dan ook nog het sprookje vertelt? En dan de toren bouwen natuurlijk. 
Eén voor één omhoog met de blokken. Zo kreeg je als peuter op de kamervloer wel 
een toren van een meter, als je al zo hoog kon komen, groter dan je zelf was. En dan 
niet bibberen bij het laatste blokje, of alles viel weer op de grond. 
Opnieuw beginnen maar. 

 BOEREN (steenworpen)

De ‘boer’	is een steen (of	meerdere	stenen) die bovenop een andere grotere steen ligt. 

Min of meer wat wankel geplaatst. Een paar meter hier vandaan is een streep getrokken 

de beginlijn waar vandaan moet worden gegooid.

Om te beginnen werd door de spelers een steen gegooid zo ver mogelijk. 

Die het verst gooide werd ‘de	wachter’, die moest bij de ‘boer’ gaan staan.

De deelnemers gooien om de beurt een steentje naar de ‘boer’ om deze van de onderste 

steen af te gooien. Lukte dit dan moest de	‘wachter’ de kleine steen weer terug leggen. 

De speler die gegooid had raapte zijn steen weer op en rende zo vlug mogelijk naar de 

beginlijn. Maar als de ‘wachter’	hem aan kon tikken voor de speler bij de startlijn was, 

werd de gooier de ‘wachter’ en de aantikker werd weer speler.
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	 BOEr,	wAT	ZEg	JE	VAN	MiJN	kiPPEN
Boer, wat zeg je van mijn kippen,
Boer, wat zeg je van mijn haan?
Hebben ze dan geen mooie veren,
Of staat jou de kleur niet aan?
Boer, wat zeg je van mijn kippen,
Boer, wat zeg je van mijn haan?

 BOKKENWAGEN

In vroeger dagen was er naast paard en wagen voor het ‘grote’ werk ook plaats voor 

vervoer per bokkenwagen. Een klein vierwielig wagentje met een heuse bok ervoor 

gespannen. Het was gewoon dagelijks verkeer in de straten, jaren 1900. Maar meer door 

de opkomst van trams, autobussen en verbeterde fietsen werd de bokkenwagen meer 

‘speelgoed’	voor de kinderen. De toenmalige bokkenwagens werden kleiner en kleiner. 

Tot er maar een speelgoedkarretje overbleef, zonder een echte bok. Nu met een treksteel 

eraan. De kleine kinderen trekken nu hun nog kleinere broertjes en zusjes voort die in de 

kar plaats nemen. Of de poppen gaan erin mee. Maar ook zand, stro, gras, eigenlijk van 

alles om mee te slepen. Dan heten de karren: bolderwagen.

	 BOMiJS
Bomijs, dat is zeer dun ijs op een kuil of rand van de weg waar een beetje (smelt)water 
in stond. In de rand of kuiltje van de weg stond geen water meer en onder dit dunne 
laagje ijs zit alleen nog maar lucht. Het ijs heeft een zeer witte kleur. Dit is bomijs. 
Als kinderen op weg naar school, trapten we dit lekker stuk door er op te stampen. 
En gaan op zoek naar een volgend stukje bomijs. Maar daar hadden enkele jongens al 
naar vooruit gelopen, die zijn nu aan de beurt. Kijk in een dorp met wel kasseiwegen 
en geen verhard fietspad en geen waterputjes kwam dit vaak voor. Op onverharde 
straten met vele kuiltjes en nog veel meer oneffenheden een vermaakje op weg naar 
school.

 BOOMKLIMMEN

In een boom klimmen was weggelegd voor de wat oudere jongens. Met wat lef vertoon 

in hun aard. En wat voor boom gaat hij beklimmen? En dat allemaal zonder letterlijke 

kleerscheuren? Of kale schoenneuzen? Pas maar op. Want mocht je dit overkomen, een 
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val uit de boom of een gescheurde broek, dan kreeg je thuis gekomen er ook nog eens 

flink van langs. De boom ‘de	rode	beuk’,	was bij ons geliefd om in te klimmen. Hij was 

destijds als boom nog in aanwas, maar voor ons jongens toch als fors te noemen. Eén of 

twee jongens gingen met hun rug naar de stam toe staan en hielden hun handen op. 

De klimmer werd naar boven gehesen tot de eerste takken.

Hoe hoog zou hij komen in de boom? We liepen allemaal achteruit om het te zien. 

Hij had een stuk lap meegenomen en bond die zo hoog mogelijk in de kruin van de 

boom. Die lap bleef in de boom hangen als teken dat wij daar geweest waren. Als hij naar 

beneden kwam gekropen was dat nog veel gevaarlijker dan er in te klimmen. Niet zelden 

was er wel een jongen met een kapotte knie, schaafwonden of zijn broek gescheurd. 

Hoe leg je dat thuis weer uit?

Of een boomgaard gaan bezoeken met een stel jongens. Eén jongen klom in de boom. 

Een appelboom, perenboom of kersenboom. Maakt niet uit, het ging heel stiekem 

zonder opgemerkt te worden. Want de boer of tuinder was daar niet blij mee. O wee, als 

we betrapt werden. Dan was het lopen geblazen. Dat heette ‘op	de	loop’. Maar je had het 

er voor over. Sterappeltjes jatten, het beste appeltje dat er was. 

Die appeltjes zijn er helaas niet meer.
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	 BOOMPJE	wiSSElEN
Er is één boom minder dan speldeelnemers. Eén speler is de aftikker. 
Iedereen heeft een boom als eigendom en zijn veilig. Eén speler moet nu iemand 
aftikken terwijl de anderen van boom wisselen. Hij kan een rennende speler aftikken 
voor deze een vrije boom heeft bereikt, maar hij kan ook een vrije boom bereiken en 
zodoende tikker af zijn. Degene die nu overblijft, want alle bomen zijn inmiddels bezet, 
is nu de nieuwe tikker. Of: er is één tikker.  Alle spelers hebben een boom.  Andere 
bomen zijn uitgesloten. De tikker staat in het midden en probeert iemand aan te 
tikken als die ‘los’ zijn van hun boom. De tikker roept ‘wisselen’ en iedereen moet van 
boom wisselen. Je mag los van je ‘eigen’ boom, daar niet terug naar lopen.  Wie aange-
tikt wordt is de nieuwe tikker.

	 BOUwDOZEN	(constructiedozen-modelbouw)
Een bouwdoos voor de kinderen begint met een eenvoudige blokkendoos met vier-
kante blokken. Gevolgd door een doos met ook schijfjes naast de kubus, piramides en 
boogjes. Langwerpige blokken en stervormige blokjes. Zo kon men weer een ‘huis’ of 
‘kasteeltje’ bouwen in 3D. Ruimtelijk inzicht werd aan de dag gelegd. In het verloop van 
de vorige eeuw kwamen daar ronde schijfjes (de wielen), radertjes bij. Toen het plastic 
gietproces aanving bij speelgoedproducenten waren de bouwdozen vol met te 
construeren huisjes, boompjes en poppetjes die vooral hoorden bij de spoortrein-
scene. Maar in de hype, modelbouw, was wel een enorme verscheidenheid van bouw-
dozen voor allerlei hobbyisten die enorme aantallen van vliegtuigen, auto’s, leger-
voertuigen en schepen in elkaar plakten. Alle losse onderdelen van de gietstrips halen, 
bramen verwijderen en die fijntjes construeren. En dan moest er nog geschilderd 
worden. Elk model had wel een andere kleur(en). Een enorm assortiment aan kleine 
busjes verf werd zo aangelegd. Een klein busje kostte wel fl. 2,50! 
Plus nog de penselen, lijm en vijltjes aanschaffen. Het was een kostbare zaak zo’n 
modelvliegtuig of modelschip te maken. Maar het kind was er trots op het toch maar 
te hebben geflikt met veel geduld. Want niet iedereen kon het zich permitteren geduld 
te hebben en uitgaven aan modelbouw te doen.

 BRANDEN

Celluloid of veter branden. Spel of kwajongensstreek? Lucifers in je zak steken of bij 

je hebben was verboden door je ouders. Dat werd wel in de gaten gehouden. Veel te 

gevaarlijk voor kleine kinderen. Zelfs al was je 10 jaar. Het gebeurde natuurlijk wel dat 

er een jongen was die de slootkant in de fik stak. Vuurtje stoken heette dat. Stiekem met 

een paar jongens wat bossage aansteken. En dan weer uittrappen. Maar dat liep weleens 

uit de hand. Dan kreeg men het niet uitgetrapt. Gevolg was, een hele slootkant met riet 

en droog gras fikt af tot tientallen meters zwarte as. Schrik alom en maken dat je weg-

kwam (op	de	loop) waren een les dat voortaan maar niet meer te doen. Maar er werd 
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iets op gevonden. Geen lucifers meer nodig, wel een sterke zon. De achterlichtjes van de 

fietsen van vroeger hadden een bolvormig glas. Helder glas massief, net een half ei. 

Dat kon je zo lekker in je zak meedragen. Met flink zonnig weer scheen niets veilig te 

zijn. Het glaasje werd een brandglas. Favoriet was het celluloid dat bij de fietsen om 

het stuur van omafietsen was gewikkeld. Dat celluloid zat wat los en daar werd wel een 

stukje van afgebroken. Je dacht toch zo, het zit al los, dat stukje kan er wel af. Nu met 

het glaasje in de zon een brandpunt maken en een gaatje branden in het celluloid. 

Het gaf een enorme rook af en het ruikte zeer apart. Dan weer een volgend gaatje etc. 

Degene die niet over dergelijk materiaal kon beschikken zeurde bij zijn moeder om wat 

oude versleten of gebroken schoenveters. Die waren toch te kort om nog te gebruiken in 

een schoen. Die werden ook met het glaasje in de brand gestoken. Nou geen echte brand, 

maar meer een gloeiend smeulen als een kooltje. Telkens wat aanblazen op de veter 

en het gloeide en brandde een eindje verder. Ook dat rookte verschrikkelijk tot grote 

vreugde. Hoe meer rook hoe beter. Wacht, nu even uittrappen. Dan houden we nog wat 

veter over. Voor straks, dan kunnen we weer een eindje verder branden.

 BrOMTOllEN
Dat weet ik nog goed als ik kleuter was. In de sinterklaastijd. Mijn ouders dachten 
natuurlijk één of  ‘meer’ vliegen in één klap te slaan. Een presentje voor de kleine oké, 
maar de andere kinderen kunnen er ook mee spelen. Een bromtol dus.
Een fel gekleurde bromtol, rood met gele figuren, sterren en strepen, groen kwam er 
ook op voor. Ik was de koning te rijk met zo’n tol want het was niet zo’n klein ding 
ook. Nu flink pompen met het handvat en de spiraalstang gaat op en neer. De tol gaat 
snel draaien, de kleuren vloeien in elkaar over door de draaiing, in een betoverend 
schouwspel. En een diep zoemend geluid werd hoorbaar. Een kleuter ervaart dit als 
muziek in de oren. De andere kinderen in ons gezin waren helemaal niet jaloers of zo. 
Die mochten natuurlijk net zoveel bromtollen als ze wilden. Maar ik had de bromtol 
lekker gekregen.
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		 BOOTJE	VOUwEN	VAN	PAPiEr
In de hete zomer was er water nodig om je te verkoelen. Kleine kinderen werden in 
de grote teil gezet en vemaakten zich met spetteren en emmertjes water 
scheppen. De oudere kinderen waren het bootje vouwen van papier al machtig en 
maakten er één voor de kleine in de teil. Het dreef lekker rond… totdat het papieren 
bootje doorweekte, slap werd en onder water verdween. De oudere kinderen speel-
den ook met zo’n papieren bootje in de regenplassen op straat na een flinke bui. 
Of er moesten klompjes in huis zijn, mocht dat zo maar? Stiekem wat klompjes uit de 
schuur halen, even ‘lenen’ om te spelevaren.
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 BLIKKEN BUSSEN GOOIEN

Wat hadden we nodig? 6 Lege conservenblikken, groot model van 1 liter inhoud. 

Bijvoorbeeld van een blik appelmoes of doperwten. En een balletje van ongeveer 6 cm. 

Was er wel een bal? Een gummibal van je zus of zo. Was die er niet dan moest je zelf een 

bal maken. Wat propwerk van papier of lappen en eromheen werden ringen, die je van 

een oude fietsbinnenband had geknipt, daar kruiselings overheen gespannen. Er waren 

natuurlijk van allerlei varianten mogelijk om de bal te maken. De lege blikken werden 

van hun papierwikkels ontdaan door de bussen met papierwikkel te weken in warm 

water. Dan afpoetsen en opwrijven en men had 6 glimmende blikken bussen. Zo nu 

kunnen we met een aantal jongens eens lekker de bal gaan gooien. Op de achterplaats 

met een muurtje natuurlijk, werden de bussen opgestapeld. En nu gooien maar. Gooide 

je mis dan moest je zelf de bal gaan ophalen achter het muurtje. Een heel gedoe van 

heen en weer lopen. Trouwens, was het raak gegooid dan moest je de bal ook achter het 

muurtje weer oprapen. Al vlug hadden we dan ook een soort van stellingplankje voor het 

muurtje gezet. Dat ging veel vlugger. Je hoefde niet om of over het muurtje heen.

Elke keer was het raak met de bal. De bussen kletterden naar beneden op de stoeptegels. 

Dat gaf een kabaal van jewelste natuurlijk. En zeker met een viertal jongelui. Totdat 

moeder die in de keuken bezig was, al het lawaai beu was. Want vroeger stond de 

keukendeur gewoon altijd open. Dan klonk er uit de keuken: ‘en	nu	is	het	afgelopen,	

gaan	jullie	eens	ergens	anders	spelen’. Dan waren wij er weer klaar mee.
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	 CATS:	
‘De wereld en haar gans gestel. En is maar enkel kinderspel.’

‘Ghy	sult	vernemen	op	de	straet,
Hoe	dat	de	ganse	weerelt	gaat,
Ghy	sult’	er	vinden,	meyn	ick	wel,
U	eygen	mal	en	kinderspel.’

 COWBOYTJE SPELEN

Als dit spel gespeeld werd was het volop zomer. Of de kinderen hadden zomervakantie. 

Dan hebben we over de jaren 1950. De televisie deed zijn intrede in Nederland en al 

spoedig werden er weliswaar in zwart-wit, westernfilms uitgezonden. Ook series werden 

vertoond van Ivanhoe en ridder Floris. De jeugd hing massaal voor de buis. 

Het tv-verhaal werd met groepjes jongens compleet nagespeeld in ons dorp.

Bovendien waren de boeken van Arendsoog en Winnetoe voeding om een fantasie aan te 

dag te leggen alsof de hele woonomgeving indianengebied was. Al spoedig werd dit op-

gemerkt door de speelgoedhandel dat de kinderen overal dit spel wilden spelen. Vandaar 

dat er speelgoedrevolvers met klappertjes op een papierrolletje, waterpistolen, indianen-

tooien, zwaard en sabels  in de speelgoedwinkels kwamen. En gezinnen die er het geld 

niet voor over hadden dit speelgoed te kopen maakten zelf maar een soort van namaak-

geweer van een houten stoelpoot. Een zwaard van hout en een wasketeldeksel als schild. 

Een pijl en boog was zo gemaakt van wat wilgentakken en een stuk vliegertouw. 

Een katapult, een V-vormige houten wig met een elastiek eraan was al bekend. De buurt-

kinderen waren allemaal vrienden met elkaar. Vormden twee partijen met een eigen fort 

of honk ergens in de speelbuurt. De strijd werd aangegaan om hun forten te veroveren. 

Dat kon een bekende boom zijn waar een vlag aan hing. Men sloop voort en verborg zich 

op tijd. En kwam je de ander tegen dan schoot je met je neppistool of met een houten 

tafelpoot en riep: ‘pief,	paf,	poef.’ Al wijzend op de ander. Achteraan riep je:	‘jij	bent	

dood.’	Natuurlijk riep die ander hetzelfde terug en rende snel weer weg om verder mee 

te doen. Om de vlag verder te veroveren, al was die nog zo klein en goed weggestopt.

	 DriE	MAAl	DriE	iS	NEgEN
Driemaal drie is negen: en ieder zingt zijn eigen lied.
Steeds moet een ander persoon uit de groep een liedje zingen.
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 DAAR WAS LAATST EEN MEISJE LOOS

Daar	was	laatst	een	meisje	loos,

Die	wou	gaan	varen,	die	wou	gaan	varen,

Daar	was	laatst	een	meisje	loos,

Die	wou	gaan	varen	als	lichtmatroos.

Zij	moest	klimmen	in	de	mast,

Maken	de	zeilen,	maken	de	zeilen,

Zij	moest	klimmen	in	de	mast,

Maken	de	zeilen	met	touwtjes	vast.

Maar	door	storm	en	tegenweer,

Sloegen	de	zeilen,	sloegen	de	zeilen,

Maar	door	storm	en	tegenweer,

Sloegen	de	zeilen	van	boven	neer.

Och	kap’teintje,	sla	me	niet,

Ik	ben	uw	liefje,	ik	ben	uw	liefje,

Och	kap’teintje,	sla	me	niet,

Ik	ben	uw	liefje	zoals	gij	ziet.

Zij	moest	komen	in	de	kajuit,

Kreeg	een	pak	ransel,	kreeg	een	pak	ransel,

Zij	moest	komen	in	de	kajuit,

Kreeg	een	pak	ransel,

En	toen	was	het	uit.

	 DAAr	wOrDT	AAN	DE	DEUr	gEklOPT
Daar wordt aan de deur geklopt,
Zacht geklopt, hard geklopt,
Daar wordt aan de deur geklopt,
Wie zou dat zijn?

Wees maar gerust, mijn kind,
Ik ben een goede vrind.
Want al ben ik zwart als roet,
Ik meen het toch goed.

 DAG SINTERKLAASJE
Dag	Sinterklaasje,
dag,	dag,	dag,	dag,	Zwarte	Piet.
Dag	Sinterklaasje,
dag,	dag,	luister	naar	ons	afscheidslied.
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	 DAMMEN
Dammen is een bordspel dat gespeeld wordt met twee personen. 
Het dambord is vierkant en heeft 50 witte en 50 donkere speelvelden. Er wordt 
gespeeld met witte en zwarte schijven. De ene speler heeft 20 witte schijven, 
de andere heeft 20 zwarte schijven.
Door middel van ‘slaan’ kan de speler schijven van de tegenstander van het bord halen. 
Tot er geen schijven meer in het spel zijn. Wie overblijft is de winnaar. Het ‘slaan’ is 
schuin vooruit zetten, over de tegenstanderschijf heen springen naar een leeg gebied. 
De schijf die is overgesprongen van de tegenstander gaat van het bord af. Maar slaan 
vooruit, of achteruit is niet verplicht. Dammen met kinderen werd meestal in de 
wintermaanden gedaan. Lekker alle kinderen knus bijeen in de warme huiskamer.

 DE ZAK VAN SINTERKLAAS

De	zak	van	Sinterklaas,

Sinterklaas,	Sinterklaas,

De	zak	van	Sinterklaas,

O	jongens,	jongens,

‘t	Is	zo’n	baas!	

Daar	stopt	hij,	daar	stopt	hij,

Daar	stopt	hij,	blij	van	zin,

De	hele,	de	hele	de	hele	wereld	in!

De	zak	van	Sinterklaas,

Sinterklaas,	Sinterklaas,

De	zak	van	Sinterklaas

O	jongens,	jongens,

‘t	Is	zo’n	baas!

Hij	is	voor	groot	en	klein,

Groot	en	klein,	groot	en	klein,

Hij	is	voor	groot	en	klein

Voorzien,	voorzien	van	marsepein.

En	bergen,	en	bergen,

En	bergen	suikergoed,

Zo	lekker,	zo	lekker,

Zo	lekker	en	zo	zoet!

Hij	is	voor	groot	en	klein,

Groot	en	klein,	groot	en	klein,

Hij	is	voor	groot	en	klein

Voorzien,	voorzien	van	marsepein.

Maar	onder	in	die	zak,

In	die	zak,	in	die	zak,

Maar	onder	in	die	zak

Daar	ligt	een	hele	grote	plak.

Voor	‘t	luie,	voor	‘t	stoute,

Voor	‘t	luie,	stoute	kind.

Zeg	past	hij,	zeg	past	hij,

Zeg	past	hij	jou	ook	vrind?

Maar	onder	in	die	zak,

In	die	zak,	in	die	zak,

Maar	onder	in	die	zak

Daar	ligt	een	hele	grote	plak.



	 DiABOlO
Een diabolo bestaat uit twee rubber kegels die aan hun toppen zijn verbonden. Ook is 
nodig twee stokjes die met een touwtje zijn verbonden. Met de stokjes en het touwtje 
brengt men de diabolo aan het rollen (tollen).  Als je eenmaal goed draait kan je met 
het touwtje allerlei capriolen maken met de diabolo. Begin met de diabolo op de grond 
te leggen, het touw eronderdoor. Beweeg je 
arm en stokje naar één kant, flink. De diabolo 
rolt die kant op, vlug de andere kant op trek-
ken en de diabolo draait nu snel. Iedere keer 
dezelfde trekbeweging maken bijvoorbeeld 
rechtse arm omhoog, linkse arm lager. 
Zo maak je snelheid. Dan met een opgooi 
samen het touwtje strak trekken. De diabolo 
komt los van de draad en gaat de lucht in. 
Als die weer daalt vang je hem weer op met de 
draad om opnieuw weer vaart maken. Er waren 
vele manieren om uit te beelden, zwaaien 
ermee of naar een tweede meisje gooien die 
naar jou gooide. En dan elk de andere diabolo 
weer opvangen.

 DINKY TOYS

Dinky Toys is een kleine speelgoedauto, in ook een klein doosje. Maar bestemd voor 

een ‘groot’ kinderspel. Namelijk het vermeende autorijden dat een kind in het echt nu 

eenmaal niet kan. Maar in zijn kleine wereld past precies het doel van Dinky Toys, het 

kind in fantasie laten autorijden. Dinky Toys begon in 1934 met het kleine speeltje, het 

zou uitgroeien tot een serie van formaat. 

Het werd een auto die zelf van het kind was, gemakkelijk in een broekzak mee kon 

worden genomen om op een andere plaats verder te spelen. En het bleef niet bij één 

merk auto. De kinderen kregen er verschillende types bij. Zo werd het een wagenpark, 

onverwoestbaar en koesterend. Als de kinderen groot geworden zijn is het speelgoed nog 

steeds favoriet en wordt nu een verzamelobject voor vele vaders. Vitrinekasten staan er 

vol mee. En het autootje wordt kostbaarder dan ooit. Zo was het Dinky Toys dus ooit 

spel voor kleine kinderen en daarna een ‘spel’ voor de volwassenen.

42
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	 DOkTErTJE	SPElEN
Het is na-aperij van de werkelijke dokter. Die kwam vroeger aan huis op bezoek voor 
een ziek kind. Dat ging vaak gepaard met een ‘bloot’ onderzoek. Dat blijft kinderen al 
heel jong bij.  Als de kinderen een jaar of 7-8-9 waren en het was een warme 
zomerdag en de groep kinderen waren buiten in de velderijen, dan werd het ‘doktertje 
spelen’ nagespeeld in een hoog staand korenveld. Het zich ‘bloot’ geven was in vroeger 
tijd in tegenstelling tot nu, heel gewoon. Voorlichting was er meestal nooit, wisten de 
kinderen toen veel? Het was voor die kinderen een heel gewoon ‘onschuldig’ spel, 
hoewel het wel ‘verborgen’ werd gedaan. Het was ook niet alledaags een gebeuren, 
maar menig ouder heeft het wel gedaan.

 DRAAIMOLENTJE

Ik herinner mij nog wel een draaimolentje van wat buizen en een paaltje. Het was niet 

groot dit draaimolentje, hooguit een meter in het vierkant. Een paal en wat kromme 

‘hangbuizen’ in kwadraat eraan. Draaibaar aan één paal. Je kon er alleen aan zwieren 

of zelfs met vier kinderen samen. Even in het rond flink aanlopen en duwen, spring 

wat omhoog en je hangt aan een buis. De beentjes los van de grond en zwieren maar. 

De molentjes stonden op het schoolplein in het gras, grond, niet op de tegels, of in een 

speeltuintje. Een flinke ‘goot’ ontstond rondom het toestel van het vele aanlopen en 

afremmen van de voetjes als de draaimolen moest stoppen. Op den duur een flink gat. 

Dan moest je wel weer flink omhoog springen om te hangen.

Een ander soort draaimolen (zie ook looprol) was een houten stelling met een leuning 

aan weerszijden waaraan het kind zich vast kon houden. Tussen deze opstelling was een 

houten rol met ribbels geplaatst. Door op deze draaiende rol te springen en  zich goed 

aan beide leuningen vast te houden, kon je hard lopen op de houten rol. Best wel gevaar-

lijk, als je het evenwicht verloor kon men zich bij het vallen goed bezeren. 

De beide speeltoestellen verdwenen dan ook als sneeuw voor de zon.

	 DriE	klEiNE	klEUTErTJES
Drie kleine kleutertjes die zaten op een hek,
Boven op een hek.
Drie kleine kleutertjes die zaten op een hek.
Op een mooie warme dag in september.

Waarover spraken zij, die drie daar op dat hek,
Boven op dat hek?
Waarover spraken zij, die drie daar op dat hek,
Op een mooie warme dag in september?

‘t Was over krekeltjes en korenbloemen blauw,
Korenbloemen blauw.
‘t Was over krekeltjes en korenbloemen blauw.
Op een mooie warme dag in september.
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 DRIEWIELERTJE
Een driewielertje is een leerspelletje voor een kleutertje 
vooraf aan het grote werk te leren fietsen. Spelender-
wijs wordt een kind geleerd de trappers te gebruiken, 
te sturen met een driewielertje. Zo kan het kind op 
de achterplaats oefenen zich vooruit te bewegen snel 
en comfortabel. Zo groeit de kleuter op om straks z’n 
‘eigen’ kleine fietsje te kunnen rijden.

	 DriJFTOllEN	(toppen)
Een zeer geliefd spel voor meisjes is tollen (toppen). In de 16e en 17e eeuw een zinne-
beeld: ‘vergankelijkheid van het leven’. Een drijftol met metalen punt aan de steel wordt 
vroeger ook ‘top’ genoemd. Dan heb je nog nodig een stokje (zweep) met daaraan vast 
een dunne lange schoennistel/veter. Er werd ook wel vliegertouw aan gedaan maar dat 
was zo stuk. En de ondergrond moet goed vlak zijn om de tol voort te toppen. 
De dunne smalle veter wordt om het tolletje gedraaid, tot aan de punt van het stokje 
toe. Men zet de tol op de stoep, duim erop en de andere hand maakt een beweging 
snel zijwaarts. De draad rolt de tol om, draait nu en let op: de richting die de tol draait, 
die kant moet je ook opslaan met je zweepje om die draaiend te houden. Slag na slag 
met het zweepje tegen het tolletje houd de tol draaiend. Deze verspringt een eindje 

verder op de stoep. Bepaal de richting waar 
je heen gaat met je tol. 
De drijftollen waren verschillend van groot-
te en ook verschillend van kleur. Groen, geel, 
blauw of rood. Met een platte kop of met 
een bolvormige kop. De tollen werden ook 
wel eens met de hand bijgekleurd met krijt, 
stippen of strepen van een andere kleur.  
Als de tol draaide mengden de twee kleuren 
op de kop tot een mengkleur.  Als men de 
tol wilde stoppen dan zette het meisje haar 
voet op de tol. ‘Uittrappen’ heette dat.

‘Blijf	lustig	op	den	drijftol	slaan,	zoo	gij	
begeert,	dat	hij	blijft	staan.’
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 EEN POTJE MET VET

Als de kinderen op een vrije middag gezamenlijk naar de speelweiden en velden liepen 

zongen ze onderweg:

Dit	is	het	eerste	couplet

Ik	heb	een	potje	met	vet

Al	op	de	tafel	gezet

Ik	heb	een	potje,	potje,	potje	vet

Al	op	de	tafel	gezet

Het werd ook gezongen bij de verkenners op kamp als allen in een cirkel om het kamp-

vuur zaten.

	 EiErDANSEN
Het spel eierdansen stamt al uit de 16e eeuw. Het spel is een voorloper van ons 
meisjesspel Hinkelen.  Al dansend op één been moet op een afgetekend veld een aantal 
echte eieren in een kuiltje in de grond worden gewerkt. In de meestal cirkelvorm 
konden ook obstakels liggen als een steen of plankje. Hij of zij mocht nooit met twee 
voeten de grond raken, ook niet om te rusten.  Als het ei brak, moest hij een rondje 
drank aan de omstanders betalen. Maar slaagde hij erin alle eieren heel in het kuiltje te 
krijgen dan was hij vrij van eten en drinken.
Dit spel voor zowel volwassenen als ook voor kinderen heeft net zoals het latere ons 
bekende hinkelen een religieuze betekenis. Het ei (of het steentje) stelt de ziel voor. 
Het doel (kuiltje of nummer 10) is de hemel. 
De danser zelf verbeeld de éénbenige duivel, die verandert in een éénbenige engel als 
die slaagt het pad te vinden op de weg, de hinkelbaan (‘t leven), en zijn ei of steentje 
(ziel) veilig naar het doel (hemel of nr. 10) te schoppen.

Dit	is	het	tweede	couplet

Ik	heb	een	potje	met	vet

Al	op	de	tafel	gezet

Ik	heb	een	potje,	potje,	potje	vet

Al	op	de	tafel	gezet

De	drijftol	lustig	rondom	gaat,
Zo	lang	de	jongen	dapper	slaat,
Maar	houd	den	jongen	op	met	slaan,
Zijn	loopen	is	wel	haast	gedaan.

De	tol	draait	lustigh	op	de	vloer,
Gegeeselt	met	een	vinnig	snoer,
En	hoe	dat	iemant	harder	slaet,
Hoe	dat	hy	beter	omme-gaet.

Dit	is	het	derde	couplet

etc.

J.	Cats
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 EIKELS RAPEN - KASTANJES RAPEN

Nu een knutselspelletje met eikels. Als we de eikels hadden verzameld, ook de doppen 

ervan dan kon men daar mooie figuren mee maken. Met wat lucifers, die al gebrand 

hadden natuurlijk, maakten we poppetjes en dieren na. Zogenaamde soldaatjes en 

paardjes. Gewoon door wat lucifers in de eikel(s) te steken. Het dopje van de eikel was 

een helmpje of hoedje. Je fantasie werd op de keukentafel werkelijkheid. Meisjes maak-

ten van de eikels een halsketting door er een draad doorheen te rijgen. Om en om, door-

rijgen op de lange kant dan de volgende dwars door het midden. Ook de dopjes werden 

apart geringd als een armbandje. En zo’n halsketting werd dan ook gedragen in huis. 

En wie het kon, op een eikelhoedje kon je fluiten! Het dopje van de eikel met de holle 

kant naar boven tussen wijsvinger en middelvinger inklemmen. Buig de vingers naar 

beneden zodat het dopje tegen de middenhand komt, een vuistje maken. De vingers 

knijpen tot er een klein spleetje overblijft. De knokkels van de vingers in/voor de mond 

plaatsen en hard blazen.

In de kastanjetijd waren de jongens op pad om deze te bemachtigen. Daar moest je als 

de kippen bij zijn want die waren zo allemaal weg. Zelfs die met de stekelige schillen 

waren geliefd. Open pellen en een glinsterende bruine kastanje was voor jou. Thuis had 

men de knikkerzak nodig om er nu kastanjes in te doen en te verzamelen. Hoe groter 

hoe mooier. Op school en na schooltijd een geliefd ruilmiddel voor van alles en nog wat.

	 ElASTiEkJE	SCHiETEN
Een elastiekje schieten door deze over je duim of vinger te spannen, uit te rekken en 
loslaten. Op school in de klas op de oren mikken van je klasgenoot twee rijen voor je. 
Of je gebruikte in plaats van je duim een potlood, dan schoot je verder. Een gevouwen 
papiertje werd ook geschoten. Elastiekje spannen tussen duim en wijsvinger. Spannen 
met je andere hand vingers en het strookje papier en weg was het.  Als de meester het 
maar niet zag, want dan was je nog niet jarig… een liniaaltje van de meester 
(30 cm lang en 1 cm vierkant) vloog richting dader. Men was niet zo flauw destijds. 
Maakte iemand het wel erg bont in de klas en was de meester niet in goeden doen, 
dan kon het ook wel de krijtbord-borstel zijn richting dader!

 ELASTIEK SPRINGEN

De kinderen nemen een elastiek van ongeveer vier meter lang en knopen dit aaneen als 

een lus. Twee kinderen gaan in spreidstand tegenover elkaar staan met de lus elastiek 

gespannen over de enkels. Zo wordt een rechthoek gevormd. Een derde kind gaat in 

het midden van de rechthoek staan en springt met een spreidstand met elk been op het 

elastiek. En weer terug. Nu met de twee benen en voeten tegen elkaar aan en huppend 

naar links en rechts op het elastiek. Of met een voet op rechts op elastiek en opsprin-

gend de linkervoet links op het elastiek. Er werd zelfs opgesprongen in een draai en dan 

met beide voeten neerkomen op het elastiek. De staande kinderen schoven het elastiek 
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wat omhoog op de kuiten. Nu wordt het moeilijker om op het elastiek te trappen. Na een 

tijdje wisselen de kinderen van plaats.

Wat werd er bij gezegd?:

‘elastieken,	erin,	erop,	eruit,	draai	sluit.’  

Of: 

‘tip,	tap,	top,	erin,	eruit,	

erop,	uit	sluit,	stiek	uit!’

 EN	wE	gAAN	NOg	NiET	NAAr	HUiS
En we gaan nog niet naar huis,
Nog lange niet, nog lange niet,
En we gaan nog niet naar huis,
Want moeder is niet thuis.

En al was m’n moeder thuis,
Dan gingen we niet, dan gingen we niet,
En al was m’n moeder thuis,
Dan gingen we niet naar huis!

 ER IS ER ééN JARIG

Er	is	er	één	jarig,	hoera,	hoera,

Dat	kun	je	wel	zien:	dat	is	hij.

Dat	vinden	wij	allen	zo	prettig	ja,	ja,

En	daarom	zingen	wij	blij.

Hij	leve	lang	hoera,	hoera.

Hij	leve	lang	hoera,	hoera.

Hij	leve	lang	hoera,	hoera.

Hij	leve	lang	hoera,	hoera.
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	 Er	ZAT	EEN	AAP	OP	EEN	STOkJE
Er zat een aapje op een stokje,
Achter moeders keukendeur.
Hij had een gaatje in zijn rokje,
En daar stak zijn staartje deur.

 EVEN OF ONEVEN

Een raad- of ruilspelletje onder kinderen of ook wel ouder en kind. Meestal ging het 

gewoon om een snoepje of koekje van verschillende soort. Ieder deed in de linker of 

rechterhand een verschillend snoepje of koekje. Bedoeling is te ruilen met elkaar. 

Door te raden: links is oneven, rechts is even. Of in beide handen wat, maar wel iets 

verschillend erin. Of in één hand wat, de andere hand niets. De handen werden gesloten 

op de rug gehouden zodat de ander niet kon zien of je iets wisselde. De gesloten vuisten 

komen nu voor de buik. Dan kon het kind kiezen voor even-rechts, of voor oneven-links. 

Wat zou het zijn? Even? Oneven? Raden, kiezen maar. Een lekker snoepje, of niets?

	 EZElTJE	Prik
Haast een zeldzaam kinderspel. In de beginjaren van 1900 een waar gezelschapsspel. 
Meestal gespeeld binnenshuis met een grote groep kinderen. Bijvoorbeeld op een 
verjaardag. Nodig heb je een tekening van een ezel zonder staart. Daarbij een losse 
ezelstaart, of wat er op leek bijvoorbeeld een lapje stof of een paar pluimen. 
Maar meestal was die van karton geknipt. Na een aftelrijmpje bleef het kind over en 
die was aan de beurt. Met een blinddoek voor de ogen mag dit kind van een bepaalde 
afstand beginnen. Naar de prent van de ezel lopen, geblinddoekt, de staart vasthou-
dend en die op de ezel prikken. Dat was er dus zeker naast waar die hoort te zitten. 
Het kon wel op z’n buik of in z’n kop geprikt worden. Met een schaterlachende groep 
van kinderen die toekijken. Nu is er weer een volgend kind aan de beurt. Wie goed in 
de buurt kwam, de staart op de juiste plaats te prikken, kon wat lekkers verdienen.
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 FIETSDYNAMO MAGNEET

Is het nu een spelletje of niet? In eerste aanvang niet. De bedoeling later wel. Als de 

fietsdynamo van een fiets was versleten, bijvoorbeeld het aandrijfwieltje dat tegen de 

fietsband liep, helemaal glad geworden of verbogen was, dan had de fiets al een heel 

leven achter zich. Oude fietsen werden vroeger niet zomaar weggegooid. Er werd een 

nieuwe fiets gekocht kant en klaar met een nieuwe dynamo erop. Het oude brik ging 

gewoon op de schuurzolder, te staan of te liggen. Wij als jongens mochten die oude 

dynamo wel hebben. We sloopten de dynamo van de oude fiets en haalden hem 

helemaal uit elkaar. Wat in de dynamo zat hadden we nodig, de magneet die op een 

staafje zit. De magneet is ongeveer zo groot als een damsteen en is zeer magnetisch. 

En nu komen we aan het spelen toe. Alles van ijzer was op te tillen, paperclips, spijkers, 

blikjes, sleutels etc. De magneten waren zelfs zo krachtig dat ze onder tafel werden 

gehouden. Een paperclip OP de tafel en de magneet onder tafel vasthouden en ver-

schuiven, de paperclip OP het tafelblad beweegt zo mee. De magneet ging overal mee 

naar toe. Want ‘alles’, wat van metaal was, moest je met de magneet aanraken!

	 FlikkEN
Dit is centen gooien vanaf een beginstreep. Zo’n 6 of 7 passen verder is ook een 
streep getrokken en een klein vakje waar net een cent in past. De deelnemers gooien 
om de beurt een cent richting streep of vakje. Wie aan de voorkant van de lijn ligt 
met zijn cent is nummer 1 geplaatst. Wie over de lijn gooit achter de streep of naast 
het vakje is ‘af ’ en zijn cent gaat in de ‘pot’, die voor nummer 1 is. Maar een speler 
kan nogmaals werpen om nummer 1 te verslaan. Gooit hij dus verder dan nummer 1 
dichter bij de streep dan kan hij nummer 1 ‘oplappen’ d.w.z. hij wint de centen achter 
de streep. Wie zijn cent in het vakje kreeg is winnaar en strijkt alle centen op achter 
de lijn. De bedoeling is winnaar te geraken door dicht voor de lijn te liggen. Of als er al 
iemand in het vakje met een cent ligt, deze er uit te ketsen. Maar als je met het ketsen 
ook uit het vakje raakt, dan geldt de regel weer wie het dichts voor de lijn ligt. 
De centen die voor de streep liggen worden opgeraapt en geschud, opgegooid en 
verdeeld nadat zij op de grond gevallen zijn. Kop centen voor nummer 1. Resterende 
munten weer oprapen door nummer 2, opgooien etc. Alle kopmunten nu zijn voor 
nummer 2. Wat er weer overblijft aan centen krijgt weer dezelfde behandeling maar 
nu voor nummer 3 etc.

 FLIPPERKAST TAFELMODEL 1950

Het is een speelgoedspel, maar een spel met vaardigheid. Een plat ondiep kistje met 

rechtsonder een trekveer in een smal vakje waar de stuiter of kogellager werd gelan-

ceerd. Trekken aan de houten knop en loslaten. Het bord staat wat schuin op de tafel 

met klapbare pootjes. Maar zo’n 5 cm helling heeft de kast. De knikker rolde na te zijn 

weggeschoten, langs de bovenboog langzaam naar beneden. Er waren geen gaten in het 
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bord gemaakt maar boogvormige randjes waarop de stuiter kon stoppen. Elk vakje had 

een bepaalde puntenscore. Tussendoor stonden in de ondergrond wat spijkertjes waar-

tussen de stuiter kon rollen en van richting veranderen. In het midden een fietsbel die 

een rinkel gaf als de stuiter er tegen aan rolde. Links en rechts onderaan een houten 

flipper met een veertje. Met de duimen kon je de flipper bedienen om de bal omhoog te 

schieten. Je had drie stuiters ter beschikking. We speelden dit flipperspel op tafel met de 

andere kinderen van ons gezin, om de beurt. Wie de meeste punten haalde was de 

winnaar. Dit spel kreeg ik natuurlijk met Sinterklaas. Of het speelgoed uit de winkel 

kwam weet ik niet. Misschien had vader of opa dit bord wel gemaakt. Het was in ieder 

geval heel mooi geschilderd.

	 FlUiTJE
Een vogeltje van aardewerk (steen) of wat later, omstreek 1960 
zijn er ook modellen van plastic. De vorm van een vogeltje, de 
staart lang omhoog, dat was het blaasgedeelte. Het vogeltje vullen 
met water. Door nu op de staart te blazen kwamen er waterbellen 
en lucht door de opening in het snaveltje vrij. Een fluitend geluid 
bracht het vogeltje voort. Naarmate men hard of zacht blies was 
het geluid anders. Maar pas op, laat dit stenen vogeltje nooit vallen. 
Want dan is de pret voorbij!

 FLUITJE MAKEN

Neem een breed blad van snijgras. Zo groen als gras. Pas op, snijgras is hard en scherp. 

Je kon er zelfs je vingers aan snijden. We maakten een spleetje in het blad. 

Dan het blaadje aan de mond en lippen brengen. Door de spleet blazen en inderdaad je 

kon er op fluiten. Of één andere manier van fluiten met snijgrasblad, goed breed blad. 

Klem de spriet tussen twee duimen. Een kleine opening tussen de duimen blijft. Met je 

mond in de opening blazen. Een hoge fluittoon kan je er mee maken.

	 FlUiTJE	VAN	HOUT
Van vlierhout kan je een blaaspijpje maken, daarnaast is het ook uitermate 
geschikt om een fluitje te maken. Een gemakkelijk karweitje. Een takje van ongeveer 
15 cm lang wordt hol gemaakt. Laat aan het uiteinde een klein propje zitten. 2 cm van 
het mondstuk inkepen van het holle pijpje verticaal en schuin. Een vulstukje wordt 
apart gemaakt 2 cm lang dat passend in het mondstuk valt. Bij het blazen giert de 
luchtdruk door het gesneden ‘ventiel’. Men kan ook fluitjes maken van fluitenkruid, 
wilg of esdoorn.
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 GLIJBAAN

De houten glijbaan stond op de speelplaats van de kleuterschool. Ook wel in een dorps-

wijk op een pleintje. De houten glijbaan moest goed onderhouden worden door goed 

gelakt te zijn en spijkervrij. Want het gebeurde wel dat een kind een splinter in handje of 

bil kreeg. En het moest niet gebeuren dat een spijkertje wat omhoog kwam in de houten 

latten. Dan had je de broek gescheurd. Maar glijbanen waren er ook op de boerderij. 

Enkele strobalen werden schuin opgesteld op de deel van de schuur en we klommen 

naar boven om er zo over de strobalen af te glijden. En stro is heel glad. Maar het mooi-

ste was de hooiberg op het land. Met een groepje klommen we op de hooiberg, maakten 

een ‘holletje’ vanaf boven naar beneden in de zijwand als een sleuf, baantje. En gleden zo 

naar beneden. Klauteren weer naar boven en weer naar beneden baantje glijden. 

Zo’n hooiberg heette een ‘klamp’, was op deze speelwijze snel verfromfraaid, zag er niet 

meer uit. O, wee als de boer dat maar niet zag! Wegwezen dan en snel!

 GRABBELTON

Grabbelen in een ton is voor kinderen altijd een verrassing. Wat grabbelen ze boven, 

wat voor presentje krijgt een kind? Een grabbelton staat op een fancy fair, op een feestje 

van de vereniging, speciaal voor de kleine kinderen. Een vat of ton is gevuld met zaagsel 

en er doorheen zitten wat kleine presentjes ‘verborgen’. Die zijn al of niet ingepakt in 

een papiertje. Kinderen zijn nieuwsgierig en zijn altijd in om dit spelletje mee te doen. 

Immers ze krijgen een kadootje, zomaar voor niets. Een kind is dolblij met een gekregen 

speeltje.

	 grOENE	ZwANEN,	wiTTE	ZwANEN
Twee meisjes vormen een poort en de overige meisjes maken een lange rij. 
Maar niemand wil de laatste zijn. Men zingt het liedje en lopen onder de poort door. 
Het laatste meisje van de rij wordt ‘gevangen.’ Dit kind moet een keus maken tussen 
een goud of zilver voorwerp. Dit spel heeft te maken met een zeer oud traditioneel 
volksgeloof in folklore en christelijke stellingen. Het goud en zilver staat voor keuze 
van zon en maan, dag en nacht, licht en donker en wat de roomsen ervan gemaakt 
hebben tussen engelen (goud) en duivels (zilver). Het spel eindigt zo! Je bent dus een 
engel of een duivel. De kinderen van de poort maken met de handen ineen een ‘lage’ 
poort voor de engelen. De engelen mogen op de armen liggen van de poort. Iedereen 
zingt: ‘de engelen moeten zweven.’ De duivels moeten plaats nemen tussen de armen 
van de poort en worden heen en weer geschud. Dan zingt men erbij: ‘de duivels 
worden geslagen.’ Of een variant van het spel: de duivels moeten lopen tussen een 
haag van engelkinderen en worden hierbij letterlijk geslagen.

Groene zwanen, witte zwanen,
Wie wil er mee naar Engeland varen?
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Engeland is gesloten,
De sleutel is gebroken.
En is er dan geen smid in het land
Die onze sleutel maken kan?
Laat door gaan,
Laat door gaan,
Wie achter is, moet voor gaan!

 GANZENBORDEN

Een gezelschapsspel in de gezinnen gespeeld vooral in de wintermaanden, is het ganzen-

borden. Een ganzenbord in een doos, wat gekleurde pionnen en twee dobbelstenen. 

De kinderen zitten behaaglijk aan de kamertafel waarop een pluchen tafelkleed ligt. 

De kolenhaard brandt en geeft een heerlijke warme gloed. Er is nog even tijd na het 

avondeten voor een spelletje ganzenborden, voordat de kleintjes naar bed moeten. 

De bedrukte kartonnen plaat ligt op de tafel. Het toont een tafereel met ganzen en 

vakken op een rij dat rondom loopt van 1 tot 63. De vakken hebben nummers met op-

drachten, plaatjes met ganzen erop en andere afbeeldingen. Door met de dobbelstenen 

te werpen haalt men punten met het aantal ogen dat je gooit. Zo gaan alle spelers met 

een eigen kleur pion richting nummer 63. Kwam je met je aantal gegooide punten op een 

vakje met een gans dan mag je gelijk 3 stappen(vakjes) vooruit met je pion. Maar er zijn 

obstakels onderweg. Een vak met een gevangenis, is een beurt overslaan. Een put, 

nummer 31, dat betekent wachten tot een ander in de put valt en zelfs is er een vak num-

mer 58, dat betekent dood, je moet helemaal opnieuw beginnen. 

Wie precies op 63 uitkomt is winnaar. Je kan natuurlijk ook over de 63 komen. 

Dan worden de teveel punten terug geteld, pas op dus, je bent zo weer op 58, dood en 

dan moet je helemaal opnieuw beginnen. Het is een spel midden in de vorige eeuw dat 



elk gezin wel speelde. Ook door volwassenen werd er meegedaan. Eind 16e eeuw komt 

het al voor in de Lage Landen.

Al heel vroeg in de oudheid is het spel bekend en heeft betekenis gekregen met zijn 

woord gans. In allerlei culturen en talen is de gans het zinnebeeld van domheid en praat-

zucht. Al bij de oude Egyptenaren is een gans een symbool van domheid.

Het spel is een weerspiegeling van de mensheid zelve. Het levenslot van de mensen. 

Het is geluk of ongeluk dat je kan treffen in de werpstenen. Of je krijgt geluk een gansje 

te treffen niet door kundigheid maar meer door toeval (domheid).

Zo heeft men het spel gesymboliseerd met nummers verwant aan de mens levensloop.

7 x 9 rijen vakken is 63 nummers, overeenkomend met het ‘vroegere’ sterfjaar.

Wie drie of zes werpt vanaf het begin gaat gelijk naar nummer 26

Nummer 58 is vakje dood, een sterfdatum.

Nummer   6 betekent, over de brug komen.

Nummer 19 is een herberg, je moet een beurt overslaan (overnachten.)

Nummer 31 is in de put, je moet wachten en wachten tot een ander in de put valt.

Nummer 42 is een doolhof, dan moet je een aantal vakken terug.

Nummer 52 is de gevangenis, een beurt overslaan.
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 hAASJE OVER OF BOKSPRINGEN

Vooral gespeeld op een schoolplein met een groep van zes tot twaalf kinderen. 

Of op weg naar huis uit school, want dat ging vroeger te voet. Om de beurt boog een kind 

zich voorover, een ander kind springt met spreidstand over hem heen door zich af te 

zetten met beide armen op zijn schouders. Zo staat er een hele rij om de paar meter een 

nieuwe gebogen ‘bok’. Was je over alle ruggen heen gesprongen dan was het je beurt om 

krom te staan, voorop van de rij. Hijgend stond je dan gekromd weer uit te blazen tot 

allen weer over je heen gesprongen waren. Dan was de rij weer opgeschoven en kon je 

weer gaan springen. Er werd wel eens gepest door de een of ander, door te hoog krom te 

staan of expres als je sprong om te vallen. Lachen was dat, je moest dan hijgend opnieuw 

achteraan beginnen weer met springen.

In de 16e en 17e eeuw is dit spel een zinnebeeld als: ‘hoogmoed.’
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 hANDJEKLAP

Twee kinderen of een kind en ouder staan tegenover elkaar. De armen en handen 

worden kruiselings wat gestrekt. De rechterhand slaat onder de linkerarm door op de 

hand van de ander. De linkerhand slaat bovenlangs op de linkerhand gekruist van de 

ander. Om en om wordt er gekruist op de handen geslagen/geklapt. In een ritmische 

beweging op de maat van een liedje:

‘Handjeklap ging naar de markt,

kocht een koe,

kocht een haas,

mijn moeder is de baas.’

Veel verschillende teksten komen 

voor per streek in Nederland.

	 HAkTOllEN	(priktol)
De meisjes hadden dus hun drijftollen. De jongens hadden de tegenpool, de haktol. 
Ze waren in een klein formaat maar ook in een groot formaat beschikbaar. Zo’n kleine 
haktol kon je nog wel aanslingeren met je touw. Maar een groot model van zo’n 
12 cm heeft een flink touw nodig en enorm veel kracht is er nodig dit af te rollen 
in de slaande beweging van je arm. De haktol heeft een scherpe ijzeren punt onder-
aan. Het touwtje wordt om de bol gewonden, dat zeer strak moet zitten. Houd je 
duim bovenop het touw en tol. Het einde van het touw heeft een lusje waar je vinger 
doorgaat van je werparm. Met een slaande beweging, fel en kort wordt de haktol naar 
de grond geworpen. Het snel afrollend touw draait de tol en ‘zet’ deze met een knal 
op de schoolpleintegels. In een groep gooien jongens tegelijk hun haktollen. Op de 
speelplaats is een kring met krijt getrokken, één speler werpt zijn haktol. Een andere 
werper probeert die haktol te raken. Ik heb er wel gezien, haktollen die draaiden op 
het schoolplein, die gewoon in tweeën werden gehakt door een treffer van een haktol 
van een ander. Tot grote hilariteit van omstanders en jammernis van de jongen met de 
gespleten tol. Er werd dan ook op school een verbod ingesteld. 
Niet meer haktollen op het schoolplein.

‘De priktol geeft, regt fiks gezet, hoe meer hij gonst, hoe meerder pret.’
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 hAMERTJESSPEL

Dit hamertjesspel is de voorloper van de flipperkast. Een groot vierkant houten bord 

heeft in het midden een opstaand holle buisje waarin de ronde metalen knikker in het 

spel wordt gebracht. Op het bord zitten in patroon wat spijkertje geslagen, die een 

hindernis vormen voor de rollende knikker. Op de hoeken is een soort van doel gemaakt 

waar de spelers de bal in moeten krijgen. Om de beurt slaat een speler met een klein 

hamertje tegen de knikker. Met resultaat van de goede (of foute) richting. De volgende 

speler is aan de beurt met zijn eigen hamertje en kan geluk hebben. Een aantal van 

vooraf afgesproken doeltreffers die een speler behaald is de winnaar.

	 HAMErTJE	Tik
Spel of speelgoed is een doos met hamertje tik. De doos bevat een ondergrondbord 
van kurk. En platte (ongeveer 5 mm dik) houten plankjes geverfd in verschillende kleu-
ren. In vormen, een rondje, een vierkant, wat rechthoeken en driehoeken. Balkjes in 
diverse lengten en diktes. In verschillende formaten. Een behoorlijk volle doos. Verder 
zat er in de doos een klein hamertje een nijptang en kleine spijkertjes. Alle onderdelen 
waren op verschillende plaatsen al voorzien van gaatjes. Nu kon je als constructeur 
aan de slag. Eerst beginnen met wat bijgeleverde voorbeelden na te maken zoals een 
molen met wieken of een huisje.  Allemaal plat te vervaardigen door op het onderbord 
de betreffende plankjes vast te spijkeren. De creatievelingen konden ook zelf een eigen 
creatie verzinnen en spijkeren. Tja, als je ziek was en niet naar buiten kon een uitkomst.

 hANDSTAND TEGEN DE MUUR

Dit is een spel dat apart gedaan werd door jongens en 

meisjes. Nu speelden meisjes vroeger toch wel apart. 

De bedoeling is dat het kind met enkele passen te maken, 

zijn of haar handen voor de muur zet, afzet met één been 

en een handstand maakt met de voeten tegen de muur. 

Dat kon niet iedereen natuurlijk. Het was meer voor de 

lenige durfallen. Als een jongen klompjes droeg gingen 

die wel eerst uit. De meisjes speelden dit spel apart zon-

der jongens erbij. De meisjes droegen vroeger geen lange 

broek maar een jurkje met aan de benen kousjes of 

kniekousen. Een groepje meisjes durven de handstand 

tegen de muur wel onder elkaar te doen. Als het meisje 

op de handen tegen de muur stond, dan zakte haar rok 

naar beneden en zag iedereen haar ondergoed. Voor 

meisjes onder elkaar niet erg. Het volgende meisje dat 

aan de beurt was de handstand te doen was immers ook 

zo gekleed en ook haar ‘pak’ zakte af.
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	 HArlEkiJN	(trekpop)
Een trekpop als speelgoed. Een platte kartonnen eenvoudige weergave van een 
harlekijn figuur. Een hoofd, romp, armen en benen. In een uitgeknipte vorm zijn de 
bovenarmen en onderarmen draaibaar. Ook zo de boven- en onderbenen. 
De uitvoering is fraai geschilderd of kleurig bedrukt. Ze werden ook wel van hout 
gemaakt. Dit kon je ook zelf doen met dik triplex en een figuurzaag. De harlekijn had 
een lachend gezicht en een muts op.  Als alles klaar was en het touwtje aan de achter-
kant goed was aangebracht kon de pop aan de wand worden gehangen aan een haakje 
of spijkertje in de muur. Het trektouwtje hing tussen de benen van de pop. Kinderen 
trokken aan het touwtje op en neer. De ledematen, armen en benen gaan dan omhoog, 
knikken en zakken weer. Weer aan het touwtje trekken en de harlekijn ‘springt’ weer.

 hET REGENT, hET ZEGENT

Het	regent,	het	zegent,

De	pannetjes	worden	nat.

Daar	kwamen	twee	boerinnetjes,

Die	vielen	op	hun	gat,

Het	regent,	het	zegent,

De	pannetjes	worden	nat.
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	 HiNkElEN
Hinkelen is een meisjesspel. Op straat werden vakken met krijt getekend in een volg-
orde van 1 tot 10. (1 is aarde en 10 is de hemel.) De grootte van de vakken bepaalde 
de moeilijkheidsgraad van hinkelen. Het spel gaat om de beurt, duurt niet zo lang zodat 
een volgend meisje snel aan de beurt is. De eerste deelneemster gooit een steentje in 
het eerste vak en springt op 1 been in het tweede vak. Ze probeert het steentje een 
vak verder te krijgen terwijl ze op 1 been moet blijven staan of hinkelen. 
Zo gaat ze verder tot aan het rustpunt vak 10. Even rusten met twee benen op de 
grond. Dan moet het parcours weer op 1 been worden teruggegaan. Ze mag niet op 
de strepen hinkelen of op twee benen staan. Het steentje mag niet op een streep 
liggen en maar in één keer worden verstoot met de hand of voet. Maakt men fouten of 
overtredingen dan mag je wel doorgaan maar de fouten worden bij elkaar opgeteld tot 
ze weer aan het begin uit is. Wie de minste fouten heeft wint.
Er werden ook wel varianten gehinkeld door bijvoorbeeld af te spreken in bepaalde 
vakken zoals 5 en 6 een spreidsprong te maken, steentje verplaatsen (schoppen) en 
weer verder te hinkelen.

‘Die goed wil hinkelen in de baan, moet zorgen op geen streep te staan.’
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 hOEPERDEPOEP

In familiekring en op verjaardagen werd er in vroeger tijd gezamenlijk gezongen. Komt 

het kind weer boven bij de volwassenen? Want kinderen zongen dit liedje niet vaak. 

Als na de gebruikelijke geschenken en het bakje leut met gebakje het borreltje op tafel 

kwam waren de liedjes gezongen door de oudjes niet van de lucht. Die feestjes waren in 

de avond. De kinderen gingen toch op tijd naar bed na het spelen in de keuken.

Grote mensen worden kinderen en spelen hun vreugdespel met zingen:

Hoeperdepoep	zat	op	de	stoep	en	laten	we	vrolijk	wezen

Hoeperdepoep	zat	op	de	stoep	en	laten	we	vrolijk	zijn

Laat	ons,	laat	ons,	vreugde	maken,	vreugde	maken

Laat	ons,	laat	ons,	vreugde	maken	onder	ons!

Er volgden nog vele andere liedjes die avond. Niet te lang was dat vroeger, want om elf 

uur was het feest afgelopen en vertrokken de gasten weer naar huis. Er moest immers de 

andere dag gewoon weer gewerkt worden.

	 HOBBElPAArD
Een hobbelpaard heb ik nooit gehad. Het is iets voor kleuters van een jaar of drie vier. 
En is dat nu een spel? Twee eeuwen geleden was een hobbelpaard bezitten iets voor 
de welgestelde familie. Er zijn verschillende uitvoeringen mogelijk van zeer realistische 
tot eenvoudige houten hobbelpaarden. Bij ons was een soortgelijk ‘ding’ in gebruik, van 
kind naar kind toe gebruikt. Het werd door de ouders zelf gemaakt, een soort van 
kinderstoeltje laag bij de grond, met kromme schommelpoten. Wat spijltjes en een 
reling en een telraampje eraan. Zo was mijn hobbel(stoeltje) een paard.
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 hOLLEBOLLE GIJS

Heb je niet gehoord van die hollebollewagen

Waar die hollebolle Gijs op zat?

Hij kon schrokken, grote brokken:

Een koe en een kalf, en een heel paard half,

Een os en een stier, en zeven tonnen bier,

En een hok met schapen,

En nog kon Gijs van de honger niet slapen.

 hOEDJE VAN PAPIER

1,	2,	3,	4	hoedje	van,	hoedje	van

1,	2,	3,	4	hoedje	van	papier.

Als	het	hoedje	dan	niet	past,

zet	‘t	in	de	glazen	kast,

één,	twee,	drie,	vier,	hoedje	van	papier.

1. Vouw het vel papier dubbel.

2. Vouw de beide hoeken naar het midden.

3. Vouw beide onderste gedeeltes ieder apart naar boven.

4. Vouw nu de hoekjes om.

Op een kinderfeestje werd een spelletje gedaan met hoedje van papier vouwen. 

Een gewone krant was goed genoeg. Opzetten bij alle kinderen, een kostelijk gezicht.
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           hOELA hOEP

Dit spel werd door iedereen gedaan. Kinderen maar ook 

ouderen. Het spel kwam als een hype in ons land toen 

plastic electrabuizen in nieuwbouw werden gemonteerd 

en in oude huizen de metalen electrabuizen werden ver-

vangen. De speelgoedindustrie maakte van de plastic 

buizen ronde hoepels, gewoon blank van kleur maar ook 

veel gekleurde hoepels. Het werd een goede lichaams-

oefening door de hoepel in te stappen en draaiend te 

houden rond je middel. Flinke heupbewegingen deden 

de hoepel rond je middel slingeren. Swingend en lenig, 

hoe lang houd je het vol? De ervaren hoela hoepers 

slingerden de hoep rond hun enkels of knieën. Nog moei-

lijker was het met twee hoepels of meer tegelijk te laten 

draaien. Het was maar een tijdelijke rage. Het spel was 

dan ook weer snel verdwenen.

 hONDJE VOUWEN

Van een gekleurd velpapier een hondje vouwen.

1. Vouw het vel papier dubbel.

2. Vouw beide hoeken om zoals op het plaatje.

3. Vouw nu het onderste puntje naar achteren.

4. Teken er een gezichtje op en je hebt een leuk hondje.
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	 HOEPElEN	(repe)
In oorsprong een klein houten hoepeltje met kruisspaken op een asje. Belletjes aan 
de hoepel. En aan het asje bevestigd een houten vork met een duwsteel. Het kind kon 
het hoepeltje met de steel voor zich uit duwen of achter zich aan slepen. Er waren 
ook ijzeren ringen met aan de hoepel een grijpijzer dat met een gekromd oog vast zat 
aan de ring (hoepel) zelf. In de 16e en 17e eeuw als symboolopvatting: ‘grote inspan-
ning, weinig resultaat.’ Het is meer een spel voor jongens dan voor meisjes. Een snelle 
afmattende loop was noodzakelijk. En dan moest je ook nog goed opletten om met de 
stok goed te slaan en ook goed richting te houden om niet het verkeer of wandelaars 
lastig te vallen. Elk huisgezin had in de schuur wel een oude fiets staan of de onderde-
len er van bewaard. Daar waren ook 
oude fietswielen bij. Je vroeg eerst of 
je een fietswiel mocht hebben. Daar 
gingen de spaken vanaf en je hield alleen
de velg (de reep) over. Wat oppoetsen 
van de velg en een korte houten stok 
zoeken. Hup, de straat op. Nu was het 
rennen geblazen, de hoepel (reep) 
voortdrijvend met de stokslagen van het
houtje. En hard kon het gaan, zo’n reep 
rolt van jewelste. Je moest die wel bij 
houden en vrij baan zien te krijgen want
oeps, hij rolt schuin, pats tegen het hek 
van de buurman. Of nog erger tegen een
passerende fietser. Let dus op. Het is 
wel een goede speloefening voor de 
conditie.

	 HOOr	DE	wiND	wAAiT	DOOr	DE	BOMEN
Hoor de wind waait door de bomen,
Hier in huis zelfs waait de wind.
Zou de goede Sint wel komen,
Nu hij ‘t weer zo lelijk vindt?
Nu hij ‘t weer zo lelijk vindt.

Ja, hij rijdt in donk’re nachten
Op zijn paardje, o zo snel.
Als hij wist hoe zeer wij wachten,
Ja gewis, dan kwam hij wel,
Ja gewis, dan kwam hij wel.
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 hOOR, WIE KLOPT DAAR KINDEREN

Hoor,	wie	klopt	daar	kind’ren,

Hoor,	wie	klopt	daar	kind’ren,

Hoor,	wie	tikt	daar	zachtjes	tegen	‘t	raam?

‘t	Is	een	vreemd’ling	zeker,

Die	verdwaald	is	zeker,

Ik	zal	hem	gauw	eens	vragen	naar	zijn	naam.

Sint	Nicolaas,	Sint	Nicolaas,

Breng	ons	vanavond	een	bezoek,

En	strooi	dan	wat	lekkers

In	de	één	of	andere	hoek.

	 HOP	MArJANNEkE	(schootliedje)
Hop Marjanneke,
Stroop in het kanneke,
Laat de poppetjes dansen!
Eerdaags was de prins in het land  of: Een goeie man, een brave man
En nu die kale Fransen.    Een man van complaisance.

Hop Marjanneke,
Stroop in het kanneke,
Hop Marjanneke Jansen!
Hij wiegt het kind, hij roert de pap
En laat zijn hondje dansen.

 hUPKESDAG

Sint-Hubertusdag op 3 november heet in onze regio ‘hupkesdag’. Het is een gedenkdag 

van christelijke aard. Op deze dag zijn er speciale broodjes bij de bakker te koop. 

Witte, bruine, krenten- of anijs ‘hupke’. Zeer traditioneel ‘gewijd’ in de plaatselijke kerk. 

Zouden ze allemaal gewijd zijn? Het eten van deze hupkes zou volgens de volksoverleve-

ring een symboliek afgeven van gezondheid voor mens en dier.	(tegen	hondsdolheid)

Traditie op het gebruik van ‘hupke’ is het zogenaamde ‘hupke	geven’ aan een ander kind, 

of ook thuis bij de andere personen. Niet een broodje geven, maar een knietje met je 

ene been omhoog tegen de bibs van de ander. Zo maar een tikje, niet te hard en lachend 

werd er dan gezegd:	‘hupkesdag’.
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	 iEMAND	BUrgEMEESTEr	MAkEN
Is het pesterij? Is het kattenkwaad of hoort het toch bij kinderspel? Dat is het spelen 
in een groep kinderen als ze er een iemand uit pikken en meestal de zwakste in de 
groep. In samenwerking met de overige kinderen in de groep wordt de gekozene zijn 
of haar (onder)broek naar beneden getrokken. Onder grote hilariteit en onder de 
spelnaam ‘burgemeester maken’, staat het slachtoffertje even in haar of zijn blootje.

 IEMANDS BENEN DOEN KNIKKEN
Een jongen of meisje staat zonder enig argwaan op het schoolplein naar iets te 
kijken. Staat stil. Een ander kind komt stilletjes achter hem of haar staan. 
En duwt fiks op de knieholten en onderbenen van de vooraanstaande. 
Die knieën schieten en knikken vooruit. De verrassing is compleet, het 
‘slachtoffer’	valt bijna voorover.

	 iEMAND	wEgEN
Is het afgekeken van kakkestoelemeien? Het begin is wel hetzelfde. Twee grote 
kinderen staan tegenover elkaar en nemen tussenin een kleiner kind op de armen, de 
handen ineengeslagen. Nu wiegt men het kind op en neer (in tegenstelling bij 
kakkestoelemeien heen en weer) en bij elke ophaal zegt men: ‘één pond’, bij de 
volgende ophaal: ‘twee pond’. Zo gaat dat door en bij ongeveer het gewicht van het 
kind laten de grote kinderen plotseling de handen los. Het zittende kind valt enigszins 
ruw op de grond.

 JAN hUYGEN IN DE TON
Jan	Huygen	in	de	ton,
Met	een	hoepeltje	er	om,
Jan	Huygen,	Jan	Huygen,
En	de	ton,	die	viel	in	duigen!
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	 JANTJE	ZAg	EENS	PrUiMEN	HANgEN
Jantje zag eens pruimen hangen,
O! als eieren zo groot.
‘t Scheen, dat Jantje wou gaan plukken,
Schoon zijn vader ‘t hem verbood.
Hier is, zei hij, noch mijn vader,
Noch de tuinman, die het ziet:
Aan een boom, zo vol geladen,
Mist men vijf, zes pruimen niet.
Maar ik wil gehoorzaam wezen,
En niet plukken; ik loop heen.
Zou ik om een hand vol pruimen
Ongehoorzaam wezen? Neen!

Voort ging Jantje, maar zijn vader,
Die hem stil beluisterd had,
Kwam hem in het lopen tegen
Vooraan op het middenpad.
Kom mijn Jantje, zei de vader,
Kom mijn kleine hartedief!
Nu zal ik u pruimen plukken,
Nu heeft vader Jantje lief.
Daarop ging Papa aan ‘t schudden,
Jantje raapte schielijk op.
Jantje kreeg zijn hoed vol pruimen,
En liep heen op een galop.

 JO-JO

Een tijdelijke rage jojoën. Een touwtje aan je vinger dat weer vast zit aan een rolklosje. 

Het touwtje opwinden op het klosje, je hand naar beneden slaan. Het touwtje rolt af en 

bij de opgaande beweging van je hand rolt het touwtje weer op het klosje. Zo gaat het 

maar heen en weer. Het jojo spel was maar even een spelbeeld.
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	 JONASSEN
Iemand gaan jonassen, ofwel heen en weer slingeren. Een kind werd bij de armen 
vastgepakt. Met twee man. Andere kinderen pakken de beide benen van het slacht-
offer. Nu gaan ze met hem of haar schommelen (jonassen). En dat kan zachtjes maar 
ook wild gebeuren. Wildebrassen kunnen hem ook wel eens loslaten tegelijkertijd 
tijdens het zwieren (jonassen). Hoe wordt dit opgevat? Is dit spel nou pesterij of meer 
een lacherig vertoon van en voor de omstanders? Of een vernedering voor de ‘jonas’ 
in kwestie? Een variant van jonassen noemt men ook wel ‘bofkonten’.  Als men de 
persoon in kwestie ‘jonast’, het heen en weer slingeren links naar rechts, laat men de 
‘jonas’ telkens met zijn kont over de grond schuren of bonzen.

 KAARTENhUIS BOUWEN

Een kaartenhuis bouwen is ook zo’n binnenshuis spel voor de jeugd. In de winteravon-

den op het pluchen tafelkleed. Of als een kind wat moest uitzieken en nog niet naar 

buiten mocht. Met een spel kaarten een kaartenhuis bouwen. We beginnen met twee 

kaarten schuin tegen elkaar te zetten als een dakvorm. 

De volgende twee kaarten in de rij zetten naast de vorige. Zo maak je een hele rij van 

links naar rechts. Als de rij klaar is worden op alle toppen een nieuwe kaart gelegd, plat 

zodat er weer een vloer ontstaat. Hierop gaan we weer twee kaarten als een dak tegen 

elkaar zetten. Zo weer een hele rij vormend. Dan hebben we dus de eerste verdieping. 

Hierop weer een deklaag. En weer een etage bouwen. Tot de piramide toren besloten 

wordt met het laatste dakje. Zo is de toren gevormd, die niet in mag storten. Maar toch… 

je bibberde op het laatst… ...oh, nu ligt de tafel weer bezaaid met alle speelkaarten. 

Kan ik nog een keer proberen? Nee, hoor ik, het is tijd voor naar bed.
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	 kOrDONS
Op het schoolplein worden twee rijen van jongens opgesteld die tegenover elkaar 
staan. Bijvoorbeeld acht aan één kant, acht aan de andere kant. De tussenruimte tegen-
over elkaar is ongeveer een kleine meter. 
We beginnen aan één kant einde van de rij. De jongen aan het eind van de rij loopt 
snel naar voren door de ‘haag’ van jongens. In deze zogenaamde poort geven de opge-
stelde jongens een duw (‘kordons’: door iets onaangenaams moeten) aan de jongens 
die er door lopen. De eerste jongen start en loopt, de volgende van de andere rij gaat 
achter hem aan naar voren. De knapen die nog in de rijen staan geven de passerende 
jongens een harde zet ‘kordons’ tegen de schouder. De loper komt zo al botsend naar 
voren en gaat weer in een rij staan om nu zelf ook weer te gaan duwen (kordons 
lopen). Zo kwam iedereen aan de beurt om te geven en te ontvangen.

 KAKKESTOELENMEIEN

Nodig zijn drie personen. Het kan ook zijn twee ouders en een kind. 

De ouders staan tegenover elkaar en geven elkaar kruiselings beide handen. Zo ontstaat 

er soort ‘kak’stoeltje. Op deze gestrekte armen gaat een klein kind zitten. Met wat heen 

en weer bewegen van de armen naar opzij en naar voren wordt een schommelbeweging 

ingezet, het ‘meien’. Zo komt men aan de naam ‘kakkestoelenmeien.’

Hier werd een liedje bij gezongen? Volgens mij dit:

Oose wiese woose,

wiese walla kristalla,

kritoose wiesewoose,

wiese wies wies wies wies.
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 KALEIDOSCOOP

De kaleidoscoop is speelgoed voor iedereen. Het was als een ‘magie’ verrekijker, een 

koker met kleurige patronen te toveren. Telkens weer een andere reflectie gevend. 

Het is een kartonnen koker met een kijklens en aan de andere kant voor de lichtinval 

een plastic schijf waarachter de driehoekige	‘spiegelkamer’ ligt. Bovendien is die spiegel-

kamer draaibaar.

In de driehoekkamer die aan de binnenzijde is voorzien van reflectiemateriaal, bijvoor-

beeld spiegelglas of glansaluminium liggen snippers kleurig plastic in allerlei vormen. 

Kan ook allerlei andere dingen bevatten zoals, veren, kraaltjes e.d. Die bewegen door de 

kamer bij elke andere beweging of draai van de koker. De snippers vallen iedere keer in 

een ander patroon. Een centrisch symmetrisch patroon wordt vertoont door de koker 

naar een heldere lichtbron te richten en er door te kijken.

 KEILEN (in oud nederlands: kiskassen)

Behendigheidsspel om met platte steentjes te gooien, te scheren over een wateropper-

vlak. Deze steentjes ketsen (keilen) een aantal malen over het water. Hup, hup, hup. 

Driemaal of meer? Je moest wel hard gooien, de goede steen hebben en een lekker stil 

vlak water. Ook werd gekiskast op de grachten van een stad. Wie kon kiskassen met 

een steentje en de overkant van de gracht of vaart kon halen? Dat kon zeker wel, menig 

glasruitje van de huizen aan de overkant ging aan diggelen. Dan was het vlug wegwezen 

van de kwajongens.

Men riep bij het gooien: ‘kiskas,	één,	twee,	drie,	vier	kiskas.’ Of: ...’zeven’ of ‘acht.’ 

Namelijk het aantal verwachtte sprongen van het steentje.
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	 kATAPUlTEN
Zag je een geschikte tak (mik) liggen om daar een katapult van te maken dan nam je 
die mee naar huis. Een beetje zaagwerk en inkorten, de bast eraf halen en je had een 
V-vormige tak met handgreep. Een elastiek niet al te klein en zeker niet te slap wordt 
aan de twee takken vastgemaakt. Dit konden de elastieken zijn van weckpotten of het 
elastiek uit een onderbroek. Voordat het elastiek werd gespannen kwam hierdoor een 
stukje van een fietsband dat ingesneden was en een ‘handvatje’ vormde.

Nu eens lekker uitproberen. Een steentje, kiezeltje in het ‘handvatje’, strekken van het 
elastiek, goed richten en loslaten met je spanhand. Ja, dat werkt snel en hard. Kon je zo 
onder de notenboom een noot afschieten? Lekker niet dus! Je zou eindeloos moeten 
schieten! Nou, waar schieten we dan wel op? Wat mussen waren niet veilig. En een 
blikken busje dat kon ook wel. De ‘profs’ onder de jongens hadden het voorzien op de 
glazen kappen van straatlantaarns of in het bijzonder op de ‘kommekes’ van aardewerk, 
dat zijn de isolatiedoppen van bovengrondse elektriciteitsleidingen die aan de zoge-
naamde ‘seinpalen’ zaten. Een ‘prof’ met zijn katapult trof wel eens raak aan het 
‘kommeke’. En die was dan kapot of er brak een stuk af.  Alweer een dop kapot! 
Dan was het wel snel wegwezen en niemand had er zogezegd ‘iets van gezien.’ 
Want pas op voor de veldwachter.  Als die dat te weten kwam!?

 KERSEN AAN JE OREN

In de kersentijd werden er door vele dorpsgezinnen geen kersen gekocht in de winkel 

maar bij een fruitteler in de buurt. Of er was wel een buurvrouw in de straat die hielp 

in de kersenpluk. Dus aan	‘kers’verse kersen komen was niet moeilijk. En kersen kopen 

ging niet in een plastic bakje maar in een zelf meegebracht schaaltje of mandje. Kersen 

plukken gaat vrij snel en vele kersen komen van de boom af met de twee steeltjes nog 

aan elkaar. Voor kinderen leuk om twee kersen met steeltjes aan elkaar over de oren te 

hangen en in huis te paraderen.	‘Kijk	ik	heb	nu	rode	oorbellen’, zei een kind dan. 

Het meisje hoe klein ook voelt zich een	‘hele	mooie	grote	dame.’ Een projectiespel van 

kinderen ten opzichte van volwassenheid. En lekker waren de kersen ook nog!
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	 kiETElEN
Je kon zo lekker iemand kietelen. Onder de oksels bij de ribbenkast of onder de voet-
zolen. Hij of zij trok lachende grimassen en heftige lichaamsbewegingen. Wat we ook 
wel deden is met een grasspriet, kippenveer of strohalm iemand kietelen in nek of aan 
het oor.

 KIJKDOOS MAKEN

Een leuk knutselspel is een kijkdoos maken. Een oude schoenendoos biedt uitkomst. 

Die ligt vast wel op zolder, de dozen werden toch allemaal bewaard om allerlei spullen in 

te bewaren. Van familiefoto’s, bidprentjes tot krulspelden toe.

Wat gaan we als kinderen maken? Eerst wat boompjes knippen van groen papier, of wit 

papier en daarna verven. Ook een zonnetje is nodig van geel papier. Wat dieren knippen 

we uit een oud kleurboek. Alle figuren plakken we op de bodem van de schoenendoos. 

De binnenkant van de doos gaan we verven in een landschap met groene weiden en 

bloemen. De achtergrond, horizon wordt blauw van de lucht met witte wolken erin. 

De voorkant van de doos krijgt een rond kijkgaatje geknipt. Daar gaan we doorheen 

kijken. Mogelijk kan het deksel er ook op, maar dan ook met gaten erin voor de licht-

inval. Dan is het net of de zon schaduwen werpt op het landschap. En als je creatief was 

kon je van zo’n doos ook een hele huiskamer nabouwen. Papieren stoeltjes en tafels erin, 

de zijkant van de doos met ramen en gordijntjes. En als je dan helemaal klaar was 

moest iedereen kijken. Vooral opa en oma, want dan kreeg je weer een beloning (centje) 

van hun.

	 klAkkEBUiS	(blaaspijpje)
Uit een vlierstruik sneed men een recht stuk tak van ongeveer 25 cm lang af. 
Het zachte merg in het takje werd verwijderd met een dunner houten takje. Zo kreeg 
je dus een holle blaaspijp. Om er van alles en nog wat, zaadjes e.d. mee weg te blazen.

 KLAP EENS IN JE hANDJES

Klap	eens	in	je	handjes,	blij,	blij,	blij,

Op	je	boze	bolletje,	allebei.

Drie	keer	in	de	rondte,	in	je	zij:

Zo	varen	de	scheepjes	voorbij,

Zo	varen	de	scheepjes	voorbij.
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	 klAPPErTJE	rAkET
Het spelletje bestaat nog steeds, klappertje raket al hoor je het nog maar sporadisch. 
Maar alle nieuwe spelletjes die op de markt kwamen werden destijds als ‘dat gaan we 
spelen’ aangeschaft. Het raketje heeft een metalen punt, staaf en veer, waarachter een 
‘klapperje’, een blaasje op papier, waarin een kleine hoeveelheid kruit is gedaan. 
De raket wordt ferm met de punt op een harde stenen ondergrond gegooid. 
De beweegbare pen in de raket komt tegen het ‘klappertje’ en dat ontbrand met een 
luide knal. Dit vond zijn oorsprong in de jaren 70 als een straatspelletje.

 KLEEFKRUID (plakbolletjes)

Langs de dorpsweggetjes stonden vroeger struiken met kleefkruid. Ze stonden tussen de 

brandnetels langs paadjes die niet erg werden bijgehouden. Vrij wild dus. Als school-

gaande jongens of ‘op weg’ kwamen we er vaak langs. De bolletjes eraf halen die paars- 

groen van kleur waren. Die bolletjes waren klein, hadden veel plakstekels die enorm 

kleven. Als ze aan je kleding kwamen, je broek of jas, plakken die bolletjes direct aan de 

stof. Naar elkaar gooien deden we tot je vol zat met de kleefbollen. In je haren ook een 

aantal bolletjes, je kreeg ze er niet meer uit. Zelfs zo erg dat je thuis gekomen, de schaar 

ter hand moest worden genomen om in je haardos de kleefbollen er uit te knippen. 

Het is natuurlijk maar een paar keer dat zoiets je overkomt. Maar als er nog een jongen 

was die nog van niets wist, werd hij te grazen genomen met de plakbollen.

	 klEiEN
Kleien werd niet zo veel gedaan. In de vroege vorige eeuw was de synthetische klei 
er nog niet. En trouwens echte klei of anders ook de synthetische klei kwam eigenlijk 
alleen maar voor op de kleuterschool.

 KLEIN, KLEIN KLEUTERTJE

Klein,	klein	kleutertje,

Wat	doe	je	in	mijn	hof?

Je	plukt	er	alle	bloempjes	af

En	maakt	het	veel	te	grof.

O,	mijn	lieve	mamaatje,

Zeg	het	niet	tegen	papaatje!

Ik	zal	zoet	naar	school	toe	gaan,

En	de	bloempjes	laten	staan.
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 KLEPPEREN

Muzikaal spelletje voor de meisjes die een gevoel voor ritme hadden. In 1950 gezien 

op de tv een Spaanse dans met castagnetten? Het werd een kortstondig vertoon op 

meisjesscholen, lekker ‘klepperen’. Twee houten plankjes ongeveer 4 x 12 cm. Niet te dik 

wel stevig hout. De twee plankjes werden tussen de vingers geklemd en met het heen 

en weer bewegen van de hand slaan de uiteinden van de plankjes tegen elkaar. In een 

bewegen van snel en zacht van de hand kon het meisje een ritme	‘klepperen’. Was je 

muzikaal? Kon je een liedje imiteren? De kenners deden ‘klepperen’ met in beide handen 

een klepper. Men zong bij het klepperen ritmisch:	‘klepperde,	klepperde,	klep	klep	klep,	

‘k	ben	zo	blij	dat	ik	ze	heb.’

	 klEUrEN
Je kan van alles kleuren. Wie heeft er als kind nou nooit gekleurd? 
Wij allemaal toch! Vellen papier, schetsboeken, kleurboeken, kleurpotloden, stiften, 
waterverf, het was er allemaal. Zo begint het op de kleuterschool. Voorgedrukte dieren 
in zwarte lijnen opgezet om in te kleuren. Al of niet met links een pagina met het 
gekleurde voorbeeld. Heb je tekentalent of wordt het nu zo aangeleerd? Nou, in mijn 
geval was het wel heftig aangeleerd. Of is het talent? Veel en zeer veel tekenalbums, 
verfdozen, tekendozen, potloden en kleurstiften zijn er bij mij doorheen gegaan. 
Als kleuter en later op de lagere school had ik altijd een 10 voor tekenen. De meester 
kon nog wat van mij leren!

 KLIK KLAK BALLETJES

Kinderspeelgoed van twee harde plastic balletjes die verbonden met een koordje aan 

een ring vastzitten. Ook maar een trendy spel in de jaren 1970 wat eventjes duurde. 

De kinderen op het schoolplein liepen met de vinger door de ring. Door nu de hand op 

en neer te bewegen botsten de balletjes tegen elkaar aan. Telkens weer een klik(tik) 

geluid gevend. Allerlei bewegingen werden erbij betrokken, boven de hand en onder de 

hand laten klikken. Vlug, heel vlug en meer. Maar het ging wel eens te snel, of bij een 

abrupte stop schoot een balletje op de handrug of pols. Dat deed veel pijn. Vandaar dat 

blessures vaak voorkwamen. Het betekende een snel einde van de rage.

	 klikSPAAN,	BOTErSPAAN
Klikspaan, boterspaan,
Je mag niet door mijn straatje gaan.
‘t Hondje zal je bijten,
‘t Katje zal je krabbelen.
Dat komt van al je babbelen.
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 KLOOTSChIETEN

Typisch een spel van volksvermaak of noemt men het ‘sport’? In het klootschieten zijn er 

vele variaties per streek in ons land. Verschillen in aantal spelers, parcourafstanden, 

gewichten van bal, de ‘kloot’ en de manier van werpen, ‘schieten’.

	 klOSSEN
Volksspel, volksvermaak is het klossen in de middeleeuwen. Door arm en rijk gespeeld. 
Er is een baan van 10 à 12 meter. Op de baan is een poortje aangebracht dat het 
doel heeft om daar een bal door te werpen of te rollen. Zo kan men punten scoren. 
Door het poortje twee punten, alleen de poort raken is één punt. Wie mist heeft geen 
punten. Het spel is uit als de winnaar 12 punten scoort. Het was een geliefd spel in de 
middeleeuwen bij het adelijk hof.

 KOLF EN COLF

Het zijn eigenlijk 2 aparte spelen. Colf vanuit de 13e eeuw krijgt een mixage van maliën 

om ook in een minst aantal slagen naar het einddoel te komen. Soms was Colf wel 

4 tot 5 kilometer lang! Maar in de stad werd het ook gespeeld op plein en straat. Met als 

einddoel bijvoorbeeld een deur van een gebouw, een paal of een boom. De slagstok heeft 

een kromme boog die aan het uiteinde verzwaard is met tin en lood. De bal is van hout, 

later leer. Geen spel voor kinderen. We zouden kunnen zeggen dat kolven onze latere 

golfsport zou worden. Colven met de mix van Maliën verloor populariteit en verdween 

eind 1600 begin 1700. Maar na een jaar of twintig, voor die tijd toch een halve generatie, 

kwam het weer terug onder de naam: Kolf. Nu gespeeld op banen van	‘klei’. Circa 20 tot 

40 meter lang. Ook op overdekte banen waarop 2 palen stonden. De ballen waren groter. 

Het werd een enorm populair spel. En nu wel voor jong en oud. Er bestaan nog steeds 

kolfbanen, weliswaar kleiner en binnen met diverse soorten van spelregels en 

aanpassingen per streek.

 KNIETJESDAG

Ook weer op de lagere school gedaan in de jaren 1950. Zomaar weer een dag van als er 

één roept ‘knietjesdag’. In het speelkwartier worden die dag de kinderen achter elkaar 

aan gezeten met telkens wegrennen en iemand met gebogen knie wat ruw stoten in 

onderrug of op de kont. Iedereen doet mee. De meester ziet het maar aan. Laat maar 

lekker rennen, dan zijn ze straks in de klas als een lammetje zo kalm.

	 kNikkErEN
Knikkeren werd wel het hele jaar gespeeld maar vooral in het voorjaar. De schoolgaan-
de jeugd richting lagere school had in de vorige eeuw lemen knikkers in een 
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knikkerzak. Een knikkerzak is een stoffen zakje met een elastiek of touwtje van boven, 
om de zak dicht te binden. Later in de eeuw kwamen de glazen knikkers, stuiters 
genoemd. Het spelletje knikkeren werd met twee of meer kinderen gespeeld. 
Elk begon met een eigen kleur knikker te gooien. De een heeft b.v. groen de 
andere gele of rode knikkers. Ze waren er in allerlei kleuren. Men begint, iedereen met 
evenveel knikkers. Bijvoorbeeld elk drie. De ‘loel’ is een kuiltje in het zand maar kan 
ook een richel zijn van een gevelpui. De werpafstand is de stoeprand van het trottoir 
of een getrokken lijn in het zand. Het was de bedoeling om de beurt je eigen knikker 
in de ‘loel’ te krijgen. Lukt dat in eerste instantie niet bij alle deelnemers dan gaat de 
eerste met z’n wijsvinger en knikker weer richting ‘loel’ schuiven. Daar waar de knik-
ker was blijven liggen. Zo gaat ieder op z’n beurt. Was nou een deelnemer in de ‘loel’, 
kuiltje of richel gekomen met zijn knikker(s) dan was het voor de andere deelnemers 
zaak die weer uit de ‘loel’ te stuiteren met zijn knikker. Als je een knikker van de 
tegenpartij uit de ‘loel’ wist te stuiteren, dan werd die opgeraapt en was jouw eigen-
dom geworden. Miste nou iemand dan moest zijn knikker in de ‘loel’ gelegd worden. 
Een ander was nu de beurt om die knikker er weer uit te stuiteren.

 KOEKhAPPEN

Iets voor een kinderfeestje, fancy fair of andere dorpsfeesten. De koek werd aan een 

draad geregen. Zodanig hoog boven de kinderhoofdjes dat men er net bij kan om te hap-

pen. Met de handjes op de rug proberen de kinderen een hap van de koek te bijten. 

Dat gaat natuurlijk bijna niet. De koek slingert door de hapbeweging alle kanten op. 

En je kan er nauwelijks bij met een gestrekte hals en opgeheven hoofdje. Een vermake-

lijk schouwspel voor de omstanders en ook andere deelnemers. Zou het hen wel lukken?
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	 kONiNgiNNEDAg
Een overleverende traditie, al decenia’s lang is het koninginnedag vieren met oud- 
Hollandse kinderspelen. Oranjecomités organiseren de festiviteiten met muziek en 
optochten. De feestelijkheden beginnen al in de morgenuren in het dorp waaraan 
kinderen deelnemen. De kinderen hebben hun fietsje op zelfs step versierd met 
kleurige slingers van papier, rood, wit en blauw en de kleur oranje voert de boventoon. 
De spaken in de wielen worden omwikkeld met linten en rozetten. Een papieren of 
kartonnen plaat is op het stuur bevestigd met de tekst ‘leve de koningin’ erop. 
Ook een boog gemaakt van plastic elektrabuis kan op de fiets. Hieraan hangen 
allerlei formaten oranje papieren bloemen, zelfgemaakt. En de kinderen gingen zelf ook 
helemaal ‘verkleed’ als een koningin mee in de optocht. Een kartonnen goud-
geverfd kroontje op het hoofdje en een lange blauwe ‘mantel’ om. Sommigen hadden 
een kunstig gemaakte papieren hoed op. De optocht ging door de hoofdstraat richting 
gemeentehuis. De mooiste fietsen en kinderen behaalden een leuke prijs. En dan in de 
middag werd op een terrein kinderspellen gedaan. Zaklopen, koekhappen, spijkerslaan, 
estafette met hindernissen, blikken gooien en meer. Zelfs een gratis heuse draaimolen 
stond er. Voor de volwassenen is er ook een ‘spel’. De fanfare speelt de volksliedjes, 
een dansvloertje is er ook. Een kraampje met oranjebitter maakt het voor hun 
compleet. Voor de opgroeiende grotere jeugd was er ‘spel’ van verkenning naar andere 
sekse, het ‘oranjebal’ dat ‘s avonds plaats vond in het dorpshuis.

	 KONTJEDUWEN

Een groep kinderen in een kring. Twee kinderen even groot staan rug aan rug met de 

armen in elkaar gehaakt. De billen tegen elkaar. Het spel is elkaar uit een getekende 

cirkel op de grond of met touw omheind veldje te duwen.

 KOPJE DUIKELEN

Dat is als kind aangeleerd als je peuter was. Het is vooral een nadoen spelletje met meer-

dere kinderen. Bij lekker weer in het malse gras op een schoon gazon een koprolletje 

maken. Als er één begint met koprollen dan gaat de rest van de kinderen dit ook doen.

Lichamelijke oefening is goed voor je. Op school werd het bij gymles ook gedaan. 

Kleine aanloop nemen en een koprol maken op de mat. Al gauw ga je op ‘judo’.

	 kOTEN
Het kootspel is een variant op bikkelen. Was bikkelen meer voor meisjes dan was 
koten meer voor jongens. Het had ongeveer dezelfde spelregels. Maar de koten waren 
groter dan de bikkels. Koten waren de ondervoetsbeentjes van runderen, paarden of 
varkens. Waren wat platter van vorm dan een bikkel. Het was zaak bij het opgooien en 
vooraf te spreken dat een bepaalde kant van de koot bij het neerkomen op de grond 
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boven kwam te liggen. Zoals bijvoorbeeld op de platte kant. De koot lag dan ‘stoof’. 
Kwam de koot op de ronde kant terecht dan was de koot ‘schijt’. Degene die zijn koot 
stoof had geworpen was aan de beurt te beginnen. De koot van de tegenstander werd 
op de ronde kant gezet en hij gooide zijn koot hiernaar. Lag zijn koot weer ‘stoof’ dan 
had hij gewonnen. Ook werden wel koten achter elkaar op een rij gezet. Men kon dan 
om beurt werpen naar de rij. De koten die men omwierp won men dan. In sommige 
regio’s werden ook wel centen op de koten gelegd. Kruis of muntzijde van de cent, die 
op de grond terecht kwam werd in de spelronde jou bezit.

 KRIJT

Op de lagere school was een krijtje zo gepikt, uit de lessenaar van de meester dan wel. 

Niet van het schoolbord pikken want dat aantal van twee of drie krijtjes wist de school-

meester wel te onthouden. Maar een restje krijt kon je wel veroveren. Als de lagere 

school ‘uit’ ging en het was druk op de gang om de jassen aan te trekken, kon je bij 

iemand op de rug, op de jas vlug een kort woord schrijven zoals: ‘gek’	of ‘zak’.

Niemand die er iets van zei, maar alleen maar wat gegiechel van omstanders. Niemand 

verraadde de dader. Dus pas maar op en let op, morgen ben je zelf aan de beurt!

	 kriJTEN
Dat is ook leuk voor de kinderen. Alles onderkalken. Vrije impressie zou ik zeggen. 
Stoepen, straten, muren, alles was kinderbezit. Krijtjes zijn er immers in alle formaten 
en kleuren voorhanden. Het is zo in je zak gestopt. En krijten op de straat, stoep of 
schoolplein deed je nooit alleen. En de ‘prent’ bleef wel een poosje staan op tegels 
of muur. Eerst moest het gaan regenen, dan was alles er weer af. Je kon weer lekker 
opnieuw gaan krijten.
Dat ik ook goed met kleurkrijt om kon gaan op de lagere school al, is het volgende: als 
er iemand jarig was in de hogere klassen mocht ik op die dag mits er plaats was op de 
achterkant van het (klap) schoolbord een mooie tekening maken in kleurkrijt.
(zelfs in lagere of hogere klassen)
Een landschapje of veelal een mooi 
bloemboeket. Dat mocht wel een week 
op het bord blijven. Als het bord niet 
gebruikt werd voor de lessen werd de 
kant met de krijttekening naar voren 
gedraaid. Het is dan ook niet verwon-
derlijk dat ik later ‘beroepstekenaar’ 
werd. Zo zijn ook alle tekeningen in 
dit boek door mij gemaakt.
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 KRUIWAGEN RIJDEN

Een jongen buigt voorover, zet zich op handen en knieën op de grond. 

De andere jongen staat tussen de benen van de geknielde jongen. Pakt de benen op en 

vormt zo een ‘levende	kruiwagen’. Samen stappen ze nu naar voren, de één kleine 

stappen, de ander met zijn gestrekte armen op de handen. Een flinke duw van de 

staande jongen voorwaarts en de andere ligt op zijn gezicht. Weer eens om te lachen!

	 kwElSPrEUk
Zeg tien keer achter elkaar snel zonder tussendoor te pauzeren of adem te halen:
‘tien paar kleine kinderkloontjes’.

Dat wordt een wir war taaltje uiteindelijk. Het kan uitkomen op: 
klinderkloontjes tot klinderkontjes.

Of probeer maar eens:

‘de kat die krabt de krullen van de trap.’

‘moeder sneed zeven schuine sneetjes wittebrood.’

‘lientje leerde lotje lopen langs de lange lindelaan.’

‘leerde lientje lopen langs de lange lindelaan.’

‘wie weet waar willem wever loopt, willem wever woont wijd weg.’

‘witte wollen wanten wassen.’

‘achter de roomse kerk hingen drie droge doeken.’

 KWARTETTEN

Voor volwassenen waren er genoeg kaartspellen. Voor de kinderen werd dit 

wel wat verborgen. Er werd wel eens gekaart met kinderen maar dan samen met de 

ouders of onder begeleiding. Het bleef dan meestal bij een eenvoudig kaartspel, bijvoor-

beeld wippen of hartenjagen. Maar meer ook niet. In de jaren vijftig van de vorige eeuw 

werd het kwartetspel voor kinderen een hype. Een memoryspel in allerlei plaatjes op de 

kaarten. Deelnemers krijgen kaarten die worden 

opgedeeld. Door weg te leggen die overbodig zijn en 

weer op te rapen die een ander weglegt, probeer je 

series van vier bij elkaar horende onderwerpkaar-

ten bijeen te krijgen. Heb je alle series in je hand , 

elk vier bij elkaar horend, dan ben je winnaar.
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 LAKENS UITDELEN

Een meisjesspel. Na een aftelrijmpje is iemand de ‘juffrouw’. De overige kinderen staan 

op een rij. De juffrouw spreekt: ‘daar	is	een	juffrouw	uit	Parijs	gekomen,	die	heeft	van	

allerhande	lakens	meegebracht.	Je	mag	niet	zeggen	ja	of	nee	en	ook	niet	wit	of	zwart.	

Welk	laken	verkiest	je?’ Zo vraagt de juffrouw aan iedereen van alles aan de overige 

kinderen. Die mogen dus niet antwoorden met ja of nee en ook niet met wit of zwart. 

Het kind dat zich verspreekt moet een pand inleveren. Dit gaat maar door zodat op een 

gegeven moment alle kinderen een pand hebben ingeleverd. De juffrouw gaat nu de 

panden ‘teruggeven’. Eén voor één worden de panden getoond hoog en de juffrouw 

vraagt: ‘kierewierewiet,	wiens	ding	is	dit?’ Een kind is eigenaar en roept:	‘het	is	mijn	

mijnheer.’ De juffrouw: ‘ik	ben	geen	heer.’ De ander weer: ‘wat	ben	je	dan?’ De juffrouw: 

‘een	edelman.’ Het kind weer: ‘wat	belieft	je	dan?’ De juffrouw stelt nu een opdracht 

voor om iets te doen dat het kind moet uitvoeren. In het zotte en malle, zodanig dat 

iedereen er om moet lachen. Uitgevoerd krijgt het kind haar pand terug. Nu is weer een 

ander aan de beurt om haar pand terug te krijgen. En zal dus ook een lachwekkende act 

moeten doen. Dan lachen de anderen er ook weer om. Zo krijgt iedereen er van langs.

 lANDVErOVErEN
Het zand op de grond wordt goed vlak gemaakt door wat met de schoenen aan te 
stampen. Er wordt een vierkant of cirkel afgetekend met een meslemmet of stokje. 
Het vierkant of de cirkel wordt verdeeld in vakken even groot. Zoveel vakken als er 
deelnemers zijn.
De wat oudere schoolgaande jongens hadden wel een zakmesje bij zich. Voor een 
appeltje te schillen of omdat een ander ook een mes had. 
Elke deelnemer had dus een even groot gebied afgetekend op de grond. En ging in 
zijn vak ‘land’ staan. Staand in zijn eigen land werpt de deelnemer zijn zakmes in het 
land van een tegenspeler. Bleef het mes niet rechtop staan of als dat wel was maar 
het scherp van de snede niet recht in de richting van zijn eigen land wees, dan ging 
de werpbeurt naar de volgende speler. Stond het mes goed rechtop en wees het de 
goede richting uit, dan trok men er een rechte lijn mee naar zijn eigen landsgrens en 
in de andere richting over ‘land’ van de tegenpartij. Het veroverde stuk ging dan bij dat 
van zijn eigen ‘land’ door de tegenpartijgrenzen uit te wissen. Het is dus de bedoeling 
zoveel mogelijk ‘land te veroveren van de tegenstanders, zodanig dat die niet meer met 
twee voeten in eigen ‘land’ konden staan. En zo werden ze uitgeschakeld als verliezer.
Het spel is het gooien van het mes in het vak van de tegenstander. De richting van 
het lemmet bepaald de snijlijn en die wordt getrokken naar eigen gebied. Het deel dat 
veroverd is wordt aan je gebied toegevoegd. Verover een zo groot mogelijk gebied.
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 LEGO

Het spelen met de metalen strips van Meccano en de losse 

kleine boutjes en schroefjes was een dure aangelegenheid. Niet 

verwonderlijk dat Lego met zijn plastic blokjes kwam die met 

nopjes gemakkelijk aan elkaar konden worden gedrukt, het 

Meccano markt verloor. De Lego introductie ging ook gepaard 

met goede voorlichting van te bouwen taferelen. Kleurige voor-

beeldplaten waren in een doos meegevoegd.

Lego werd en is nog steeds een doorslaand succes. De plastic 

stenen bouwen gemakkelijk, zijn zeer sterk en er is niets ingewikkelds aan. Dat is ook de 

bedoeling, laat het kind zelf gemakkelijk creatief denken door het zelf een 3D object te 

laten creëren. Het gevoel van kleurenkennis opdoen wordt hierin versterkt. 

Lego laat de kinderen ZELF spelen, in een eigen fantasie.

Lego is ‘het	speelgoed	van	de	eeuw’ twee keer gewonnen als prijs. 

De naam Lego (LEg GOdt) (speel goed) bestaat al vanaf 1932.

	 lOlO	BAl
Lolo bal is een rubberen bal met een platte schijf in het midden. 
Op de schijf moest je staan en huppend met de bal op en neer gaan. 
Daar moest je goed je evenwicht bij behouden. Bijna iedereen kon er 
niet op blijven staan en viel op zijn … Het was maar even een rage in de 
70er jaren, het was gevaarlijk genoeg en was al snel vergeten.

	 MAliËN
Een spel dat is verdwenen. Het was in de 17e eeuw enorm populair, 
vooral bij de stadse burgerij. Maliebanen konden toen wel 2 km lang zijn. Ze waren 
omgeven met houten schuttingen. Op de schuttingen stonden nummers en marke-
ringen van afstand. Aan het einde van de baan aan weerszijden stonden twee palen en 
daartussen een kleine ijzeren boog. Als men het spel startte werd een bal geslagen met 
een maliekolf, een lange taaie stok met een ijzeren kop onderaan. Aan de andere kant 
een goed stevig handvat voor goede grip. De bal moest met zo minst mogelijk slagen 
over de baan gaan, de twee palen raken en ook nog eens onder de poort door gaan.

 LOOPROL

Hier en daar stond wel een looprol op het speelveldje. Helemaal gemaakt van hout. 

Gebeitst of geverfd met lak. Het apparaat stond in weer en wind en had best veel 

onderhoud nodig. Je kon je helemaal uitleven op de looprol. Je goed vasthouden aan de 

leggers en zo hard mogelijk over de ribbels lopen. Zo hard zelfs dat je je eigen benen niet 
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kon bijhouden. Wat deed je dan? Je benen wat omhoog en leunen op je armen. De ton 

tolde maar voort. Dan zakte je door je armen en vergat je benen, die moesten natuurlijk 

de loopbeweging volgen. Maar je had niet genoeg beweging, je stapte op de rol en 

donderde er gelijk af. Je kon wel eens flink verkeerd vallen. Dan was het janken 

geblazen.

	 lUCiFErDOOSJE	NEUZEN
Een grappig spelletje in een kring van kinderen is het doorgeven van een 
luciferdoosje hulsje dat je op de neus klemde en zonder handen aan je buur z’n neus 
moest overbrengen. Goed duwen of juist niet, om het hulsje vast te klemmen en bij 
jezelf los te laten. Zo dicht bij elkaars gezicht, dat moet wel lachen worden!
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 MALLEMEULEN (draaimolen) 

(Jan	ter	Gouw	in	‘de	volksvermaken’	1871.)

Op de kermis staat een mallemeulen voor de kinderen. De oorsprong hiervan is al 

eeuwen oud. Ook voor de kinderen is er de mallemeulen. Maar de volwassenen hebben 

een weerspiegeling in het volksvermaak gemaakt in een spelvorm ‘mallewagens’ op de 

kermis. Boeren en boerinnen, al dan niet verkleed als gekken rijden met de	

‘mallewagen’ die voortgetrokken wordt door een paard, van herberg naar herberg. 

Zo is de kermis in 1600.

De kermis was een kerkelijk volksfeest, afgeleid woord is van oorsprong ‘kerkmis’ of 

‘kerkemisse’. Een kerkviering op de dag van de patroonheilige van de plaatselijke kerk. 

Een feest met heiligheid, handel en vermaak. Al zou je dat niet denken. Een jaarmarkt 

(‘ommegang’) ook een volksfeest, werd georganiseerd door de overheid. Elke kerk, en 

dat waren er vele had een kermis. Ook de kapellen en kloosters hadden een eigen 

kermis. Met allemaal hun eigen naam eraan toegevoegd. Dit is in de tijd van midden 

1500. Dus er waren meer dan één kermissen per jaar. 

De meeste kermisvieringen overleven in de 16e eeuw zelfs de hervormingen, maar 

enkele steden kregen een kermisverbod. Maar weeskinderen kregen wel hun kermis met 

een kermismaal van zoetemelk en wittebrood. Dit was de ‘Gasthuiskermis.’	Als in eind 

17e eeuw deze kermismaaltijd wordt verschoven naar particuliere weesvaders thuis, 

wordt de naam: ‘Weeshuiskermis.’

Met de viering van de Bataafse Vrijheid en Prinsjesdag werd de kermisviering weer 

legaal gevierd. (1 maart 1795)
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Om terug te komen op de mallemeulen (draaimolen) die een vlucht nam in de 19e en 

20e eeuw met een glitter en praal uitvoering, was het voor de kinderen dé beleving van 

kermisvieren. De jonge kinderen konden nu eens ‘echt’ op een (houten) paard zitten. 

In een politieauto of brandweerwagen zitten. Een arrenslee met rendier ervoor was ook 

wel op de molen aanwezig. Als het kermis was op het dorp was het vaste gewoonte voor 

de ouders, zondagmiddags met de kleinsten naar de kermis te gaan, speciaal naar de 

draaimolen. De gekleurde lichten, de spiegels, het vele koperwerk en de orgelmuziek 

toonden al van verre een aanblik van ‘we	zijn	er	bijna’. Want thuis was het al de hele 

zondagmorgen van de kleine kinderen richting ouders: ‘wanneer	gaan	we	naar	de	

kermis?’	en ‘gaan	we	nou	weg?’	Nu de kinderen op de kermis zijn en in de draaimolen 

enkele rondjes draaien, gezeten op het paard, is hun geluk onbeschrijfelijk. Telkens 

als ze voorbij de plek komen waar pa en ma staan wordt er gezwaaid in hun richting. 

Met een brede lach op hun stralend gezichtje. Als men daarna nog een paar keer in de 

draaimolen heeft gezeten, in de brandweerwagen en de arrenslee heeft rondgedraaid 

is het weer genoeg. Nu gaat men richting zuurstokkenkraam. Met een zuurstok en wat 

suikerspekken en veel inleving van geluk gaan allen weer naar huis.

‘s Avonds gaan de volwassenen naar de kermis. Niet met een mallewagen naar de 

mallemeule, maar te voet naar café naar café. En kwamen daarna vrij laat in de avond 

wel met een ‘draaiend’ gevoel thuis. 

	 MATCHBOX
Speelgoedauto’s, zo klein dat ze in een luciferdoosje passen. Is niet alleen een kin-
derspeelgoed maar ook voor de ‘grote’ volwassen kinderen. Zo zie je maar weer dat 
kinderspel verder reikt. Het was niet zozeer een autootje om mee te spelen, meer om 
er mee te pronken of om gemakkelijk in je zak te steken en bij opoe er weer mee te 
spelen op tafel. Er was een hele reeks van auto’s, 75 modellen plus vier nummers 76, 
77, 78 en 79, die waren voor Australië. Het werd voor de verzamelaars een ware hob-
by. Met vitrinekast en al. Wie nog een 76 of meer nummers verder, auto met box heeft 
kan wel rekenen op een waarde van 10.000 euro per stuk! Toen Matchboxfabrikant 
Lesney in 1982 failliet ging werd de naam overgenomen door Universal International 
en later die weer op zijn beurt naar Tyco. Deze fabrikant werd opgekocht door Mattel.
Mattel heeft in zijn omzet nog 17% verkoop wereldwijd onder de naam Matchbox.
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 MECCANO

Het	‘echte’ speelgoed, spel van de jaren 1950 en verder. Engelse makelij van Hornby 

(1901) en vanaf 1907 - 1979 in Nederland. Strips geperforeerd met gaatjes. Eerst van 

blik, dan later van vernikkeld staal. En vanaf 1926 naast het vernikkeld staal ook strips 

gelakt in de kleuren rood, groen en geel. 

Het was kostbaar, uniek en ‘het’	speelgoed voor jongens. Het stond bij menig kind 

bovenaan het verlanglijstje. Een meccanodoos. Er waren beginnersdozen en vele dozen 

met uitbreidingen. Het unieke van meccano was het construeren van 3D objecten met 

metalen geperforeerde strips die men kon verbinden met boutjes en moeren. Piepklein 

allemaal. Te sleutelen met een klein sleuteltje aan je eigen ontwerp. Avonden achtereen 

en zondagmiddagen waren een genot te bouwen aan je ‘eigen’ auto. Maar dan moest je 

wel wielen en raderen hebben. Dus vroeg je om een uitbreidingsdoos meccano. En een 

bouwwerk kon wel eens groot worden, wat al veel tijd kostte om het af te krijgen. 

Wat te denken om het weer helemaal af te breken, los te sleutelen. Dat duurt ook een 

lange tijd. Iets nieuws bouwen, b.v. vanaf een model dat in het Meccano Magazine stond 

of nu een hijskraan, ja daar kijken de constructeurs onder ons al naar uit. Kinderspel 

werd een ware hobby!



83

	 MEikEVEr	VANgEN	(meulenaerke	vangen)
Een meikever vangen in de avondschemer dat was jongenswerk. 
De meisje waren er niet zo happig op. De kevers zaten in een beukenhaag. Het was 
niet zo moeilijk een kever vast te pakken of je deed het met een vangnetje of zeefje. 
De meikevers zagen er nogal ‘bruut’ of grof gebouwd uit. Grote dekschilden op het 
lijf. Vandaar dat sommige jongens en meisjes er ‘vies’ van waren. Had je een meikever 
(mulder) gevangen dan werd die meikever in een luciferdoosje samen met wat 
beukenhaagblaadjes, erin gestopt. De volgende morgen moest dit doosje met de mei-
kever mee naar school. Daar werd aan iedereen die het maar wilde zien de meikever 
getoond door het doosje een eindje open te doen. Want hij mocht niet wegvliegen. 
Het gekrabbel van de pootjes op de lucifersdoosjebodem kon je goed horen. Zo, nu 
weer het doosje in de broekzak. Sommige jongens bonden een draadje aan een kever-
pootje en lieten die kever ‘s avonds in de schemer of bij lamplicht wat rondvliegen. Het 
duurde maar een paar dagen zo’n meikeverbezit. Dan liet je hem weer vrij in de haag.

 MEISJES SPELEN

De kleine meisjes spelen met hun miniaturen. En dat zijn er heel veel. 

Miniatuur tafeltjes, stoeltjes, ledikantjes, wiegjes. Poppen hebben ze in allerlei formaten. 

En de daarbij behorende kleedjes. Een mini strijkijzertje, wasmachientje, potten en pan-

netjes, een fornuisje en oventje. Het is een heel huishoudentje op zich zelf. 

En vergeet niet dat alles ook echt werkte. Je kon op dat fornuisje met een theelichtje iets 

bakken. Deegmixje maken en een pannenkoekje bakken! Het wasmachientje ging met 

een opwindveer, er kon echt water in! De poppen moesten in een teiltje in bad en had-

den een eigen babyflesje met echte melk! En wat te denken van een theeservies? 

Dat was er ook, de kinderen dronken samen echte thee uit hun eigen serviesje.

	 MENS	ErgEr	JE	NiET
Een binnenspel voor kinderen, maar ook voor volwassenen met kinderen. Mens erger 
je niet is een bordspel enorm populair bij de gezinnen met kinderen. Iedere speler 
heeft vier pionnen in een eigen kleur. Die staan opgesteld in de vier starthoeken van 
het bord. Met een dobbelsteen wordt om de beurt een worp gegooid. Wie zes gooit 
moet op de beginpositie van het veld staan. Al de pionnen moeten met dobbelsteen-
punten 40 cirkels verder naar het eindvakje. Daar moeten alle vier pionnen op de 
plaats komen. Als je een getal werpt met de dobbelsteen en je komt uit op de plaats 
van een medespeler of op eigen pion, dan moet die weer op de beginpunt van de 
hoek terug en opnieuw proberen weer een zes te werpen om weer van voren af aan 
van start te gaan. Indien je in het spel zes werpt mag je nog een keer de dobbelsteen 
werpen. Als alle 16 pionnen in het spel zijn is het druk op het bord. Er zijn er altijd die 
door achteropkomende pionnen worden ‘geslagen’ en opnieuw moeten beginnen. 
Of je kan jezelf treffen, het is maar net welke pion je wilt vooruit zetten. Je ergert je 
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zeker als je zelf weer af bent. Zeker als je net aan het eind bent en je weer ergernis 
overkomt.
Het spel werd veel gespeeld in de winteravonden op de eettafel in de huiskamer, 
pluchen tafelkleed erop, onder de hanglamp boven tafel. Het spel kon lang duren want 
met vier spelers was het tellen geblazen, wat tactiek was nodig om de juiste pionnen 
te verzetten en iedereen ging zeker verschillende keren achtereen af om opnieuw te 
beginnen. De jongste kinderen werden door pa of ma wel geholpen met vooruit zetten 
en tellen. Het duurde dus heel lang een spelletje, lekker voor de wens om ‘lang op te 
blijven’ voor de kleinsten.

 MIKADO

Een spelletje waarbij stokjes moeten worden opgeraapt. De stokjes (41) 15 cm lang, 

worden samen met één hand vast gehouden en op een tafel losgelaten. Zo ontstaat een 

wirwar van stokjes. Vervolgens moeten de stokjes één voor één verwijderd worden 

zonder dat de andere stokjes bewegen. Dit mag met de hand gebeuren of door het uit-

einde van het stokje naar beneden te drukken. De stokjes hebben verschillende kleur-

markeringen: Blauw is een Mikado waarvan er 1 is met een waarde van 20 punten. 

Een Mandarijn 5 stuks is geel/zwart van kleur en heeft een waarde van 10 punten. 

Bonzen zijn oranje. Daar zijn er ook 5 van en hebben een waarde van 5 punten. Samurai 

is groen met een aantal van 15 en een waarde van 3 punten. Evenals de Koeli die rood 

is, ook 15 stuks en een waarde hebben van 3 punten. Als een speler al een Mikado of 

Mandarijn heeft opgeraapt kan hij deze ook gebruiken om daarmee een ander stokje op 

te werpen en die dan te vangen. Rechtstaan is toegestaan maar je plaats verlaten niet.

Bij een gemaakte fout is het spel gelijk uit. Opnieuw worden de stokjes geworpen. 
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Na 5 ronden te hebben gespeeld worden de punten opgeteld. De meeste punten levert de 

winnaar. Ook is er een Mikadospel met stokken van 93 cm.

	 MOlENTJES	lOPEN
Een dunne stok, niet al te lang met bovenaan op de lange kant 
een molentje vastgespijkerd. Met één spijker. Het molentje 
zelf was kundig door opa in elkaar gedraaid in een krulvorm. 
En nog een blad erbij, samen vormden dat een soort strik dat 
wind kon vangen. De speelgoedwinkel had wel molentjes van 
plastic. Dat ging natuurlijk langer mee. Door hard te lopen, 
de stok hoog boven je hoofd geheven, ving je wind en het 
molentje draait. Snel lopen is snel draaien van het molentje. 
Het kon natuurlijk ook al hard waaien, dat is ook prima toch. 
Je voelt als kind een tevredenheid als het lukt. De ouderen 
kennen die tevredenheid als een spreuk: ‘wind op zijn molen.’
In de 16e en 17e eeuw werd het windmolentje vertaald in 
een zinnebeeld: ‘dwaasheid’. Gezegde: ‘met molentjes lopen’, 
Niet goed wijs zijn.

 MONOPOLYSPEL

Monopoly is een familie bordspel. Gespeeld door jong en oud. De deelnemers wanen 

zich steenrijk bij winst, maar het kan verkeren in de korste keren ben je straatarm. 

De spelers rondom het bordspel spelen allemaal met een beginkapitaal van namaakgeld. 

In het verloop van het spel kom je op gebouwen van allerlei aard te staan. Door aankoop 

of verkoop van gebouwen, winkels en meer vergaar je een	‘eigen’ kapitaal. Of een andere 

speler is weer ‘rijker’ dan jij en koopt je op. Binnen de korste keren kan je bankroet zijn.
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 MORIAANTJE

Moriaantje,	zo	zwart	als	roet,

Ging	uit	wandelen	zonder	hoed.

En	de	zon	scheen	op	zijn	bolletje,

Daarom	droeg	hij	een	parasolletje.

	 MUSSEN	VANgEN
Mussen vangen is iets van een kwajongensstreek of noemen we dit ook weer een spel? 
In ieder geval niet moeilijk om te doen. Ieder huishouden stookte in de vroege tot 
midden vorige eeuw kolen in de kachel. In de woonkamer en in de keuken. Nu waren 
kolen duur. Kolenas opgevangen in de aslade werd voor die werd weggegooid even 
door een kolenzeef gedaan. Dit om resterende nog bruikbare en brandbare kooltjes 
te sparen voor hergebruik. Een kolenzeef is een bak van ongeveer 60 x 40 cm, staande 
rand 10 à 12 cm. De bodem is een grofmazig gaas. Nu het ‘spel’. Baldadige jongens 
zetten de zeef in de hof, schuin op de grond. Een stokje aan één kant op de smalle 
plank maakt een opening. Het gaas is de bovenkant. Een vliegertouwtje is aan het 
stokje gebonden. Wat broodkruimels liggen onder de zeef. Nu is het afwachten gebla-
zen. Op een afstandje wachten we nu op een paar mussen die onder de zeef op zoek 
gaan naar het brood. Hup… trekken aan het touwtje, het stokje kiepert om en de zeef 
klapt naar beneden. Te laat? Waren de mussen je te slim af?

 MUURBALLEN

Een meisjesspel is het ballen tegen een muur, of ballen hoog in de lucht gooien. 

Eén, twee, drie of zelfs meer ballen tegen een muur gooien en weer opvangen. Kleine 

rubberen ballen snel in een ritme achter elkaar aan als een jongleur tegen de muur 

werpen, terugkomende ballen in de hand opvangen, naar de andere hand overbrengen 

en weer gooien. Beginners werpen één bal en dan zelf een draai maken met het lichaam 

en de bal weer opvangen. Of met één of twee ballen gooien en tussendoor in de handen 

klappen. Het was natuurlijk de bedoeling dit er goed vanaf te brengen, zodat een ander 

meisje dit ook kon nadoen. Met succes of niet.

De meisjes zongen ook een liedje bij het ballen en deden het lichaam met de tekst 

meebewegen terwijl men de bal opvangt en weer tegen de muur of in de lucht gooit:

Mussen	vangen.

Komt	het	vogeltje,	voortswieren,

Quelend’	spelend’	tirelieren,

En	in	het	midden	van	de	sanck,

Denckt	niet	op	de	jongens	dwanck,

Want	in	knippen	uitgehangen,

Wert	de	vrolyckheydt	gevangen,

Door	als	een	geluyt	gelockt,

Wert	het	in	‘t	verderff	gehockt.
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Karel 1, brak zijn been, (gaat	op	één	been	staan	en	de	bal	vangen)

Karel 2, zakt door de plee, (men	hurkt	neer	en	vangt	de	bal)

Karel 3, zat op zijn knie, (ze	gaat	op	één	knie	zitten	en	vangt	de	bal)

Karel 4, had plezier, (ze	springt	op	en	neer	en	vangt	de	bal)

Karel 5, die sloeg zijn wijf, (maakt	een	zwaaiende	beweging	met	beide	armen)

Karel 6, zat op de fles, (gaat	snel	zitten	op	de	grond	en	vangt	de	bal	op)

Karel 7, stond te beven, (maakt	schudbeweging	met	de	benen)

Karel 8, stond op wacht, (strak	met	beide	benen	naast	elkaar)

Karel 9, was aan het wegen, (beide	armen	gestrekt	opzij)

Karel 10, ik heb het gezien!

	 MUZiEkDOOSJE
Wel iedereen heeft een muziekdoosje gehad. U kent ze vast wel, een blikken busje met 
een fraai plaatje beschilderd. Een slingertje bovenop om aan te draaien. De kinderen 
draaiden lustig aan het slingertje en met elke ronding klonk een ritmisch toontje, 
rinkel, rinkel, rinkel. In enkele toonhoogtes. Het is in het doosje niet meer dan een 
stalen veer over een klankkammetje. Het kleine kind is op ontdekking van geluiden en 
draait vrolijk verder. Het kind geeft een reactie van actief handelen en plaatst gelijk een 
gehoortoets.

 MUZIEKJE MET EEN LUCIFERDOOSJE

Aan beide zijden van het luciferdoosje dat leeg was natuurlijk, maakten we een zestal 

insnijdingen zodat er lucht en opening was. (de	klankgaten). 

Nu leggen we twee afgebrande lucifers op het platte deel van het doosje. En daarover-

heen spannen we zes elastiekjes zeer strak. Zodanig dus dat deze elastiekjes vrij komen 

van de platte kant van het doosje. Dan kan men met een andere afgebrande lucifer over 

de elastiekjes wrijven of tokkelen. Een ‘geluid’ brengend, een beetje piepend en krakend, 

dat door de kinderen als	‘muziek’ wordt ervaren.
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	 MUZiEkJE	MET	EEN	ZAkkAMMETJE	EN	EEN	VlOEiTJE
Een deuntje of wijsje neuriën met een zakkammetje en een sigarettenvloeitje. 
Dat kon goed, als je maar alle spullen had! En natuurlijk muzikaal was!

 O, KOM ER EENS KIJKEN

O,	kom	er	eens	kijken,

Wat	ik	in	mijn	schoentje	vind,

Alles	gekregen

Van	die	beste	Sint:

Een	pop	met	vlechtjes	in	het	haar,

Een	snoezig	jurkje,	kant	en	klaar,

Drie	kaatseballen	in	een	net,

Een	letter	van	banket!

O,	kom	er	eens	kijken,

Wat	ik	in	mijn	schoentje	vind,

Alles	gekregen

Van	die	beste	Sint!

	 OllEkE,	BOllEkE,	rEBUSOllEkE
De kinderen staan in een ronde kring. Ze steken allen hun vuist vooruit. De duim 
uitgestrekt naar boven. In de kring staat een kind en gaat rond langs de rij. Bij ieder 
kind steekt hij zijn holle hand over de duim van het kind terwijl hij het rijmpje 
opzegt. Maar hij slaat wel eens iemand over of haalt zijn hand af van de duim. Maar als 
zijn hand nog op de duim van het kind is en hij roept het laatste woord ‘knol’, dan is 
diegene ‘af ’ en verlaat de kring.
Meer bekend is het spelletje met twee personen of meer. De vuisten worden om de 
beurt op elkaar opgestapeld in de hoogte terwijl het versje wordt gezongen. 
Bij het laatste woord ‘knol’ valt de vuisttoren onder gelach uiteen.
Olleke, bolleke, rebusolleke, Olleke, bolleke, knol!

De oorsprong van olleke bolleke is terug te vinden in het gedicht 
‘Van het schoon Mammeken’ van Lucas de Heere uit 1565. Hierin staat:
‘Rood criexkin (zeghin) meed zijn clean olleke
Vp een effen rond yuoore bolleken.’

Vertaald: 
‘Rood kersje (zeg ik) met zijn klein holletje
op een effen rond ivoren bolletje.’
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 ONDERDOOR KRUIPEN

Op het schoolplein staat een rij kinderen achter elkaar. Tien, twaalf of meer kinderen. 

Of een hele klas. Dicht opeen staan ze in een spreidstand. Het spel begint met het 

achterste kind dat door de benen van de spreidstanden personen, naar voren kruipt. 

Of dat nu op tegels of op gras gedaan moest worden, daar hadden ze geen last van. 

Aangekomen vooraan neemt dit kind weer deel aan de rij door in de spreidstand te 

gaan staan, voorop. Telkens gaat de achterste persoon kruipend naar voren. Zo schuift 

de hele rij telkens een plaats op. Als de rand van het schoolplein wordt bereikt draaien 

alle kinderen een slag om en gaat het weer richting andere kant. Was je dik of een dun 

persoontje? Er werd wel eens express niet zo wijd met de benen gestaan. Degene die er 

door heen moest kruipen moest duwen en wurmen erdoor te komen. Maar de achterop-

komende was al vlak bij en riep: ‘doorgaan!’ En duwde lachend haar of zijn hoofd tegen 

de bibs van diegene die ‘klem’ zat.

 ONDER MOEDERS PARAPLU

Onder	moeders	paraplu

Liepen	eens	twee	kindjes,

Hanneke	en	Janneke,

Dat	waren	dikke	vrindjes.

En	hun	klompjes	gingen	klik,	klak,	klik,

En	de	regen	deed	van	tik,	tak,	tik,

Op	moeders	paraplu.

Toen	kwam	Jan	de	Wind	erbij,

Die	joeg	eerst	heel	zoetjes,

Toen	al	hard	en	harder	maar

De	regen	in	hun	snoetjes.

En	Jan	de	Wind,	die	rukte	en	trok,

En	op	en	neder	ging	de	stok

Van	moeders	paraplu.

Maar	Hanneke	en	Janneke

Dat	waren	flinke	klantjes!

Die	hielden	stijf	de	paraplu

In	allebei	hun	handjes.

En	ze	lachten	blij	van	hi,	ha,	hi,

En	ze	riepen:	Jan,	jij	krijgt	hem	nie!

‘t	Is	moeders	paraplu!



	 OP	BlikkEN	BUSSEN	lOPEN
Het steltlopen op houten stelten was populair, maar meer door 
tieners gedaan. De allerkleinsten mochten het wel proberen op de 
stelten te lopen maar dat was voor hun al een ‘hoog’ gebeuren. 
De stokken waren ook echt te lang voor hun. En als ze er van af 
vielen dan kletterden de lange stokken alle kanten uit. En dan was 
het brullen geblazen en nooit meer stelten. Daar werd wat op ge-
vonden. Neem twee lege blikken van conserven en aan de zijkanten 
daarvan werden spijkergaten gemaakt. Touwtje erdoor, waaraan het 
kind zich kon vasthouden. Nu gaat het kind op de blikken staan, dat 
is niet ver van de grond, de touwen strak trekken en stappen maar. 
Het maakt bovendien geluid met de blikken op een tegelstoep. 
Klik, klak. Het gaat niet snel vooruit maar toch. De touwen moeten 
wel strak aangetrokken blijven, vergeet je dat, dan stap je van het 
blik af. Verlies je evenwicht en valt op de grond. Gelukkig niet van 
een hoogte als houten stelten. Het is dan lachen inplaats van brullen.

 OP EEN KLEIN STATIONNETJE

Op	een	klein	stationnetje,

‘s	morgens	in	de	vroegte,

Stonden	zeven	wagentjes,

Netjes	op	een	rij.

En	het	machinistje

Draaide	aan	het	wieletje:

Hakke,	hakke,	puf,	puf,

Weg	zijn	wij!

	 OUwE	JAArkE	ZOETE	(ook	op	nieuwjaarsdag	gedaan)
Op oudjaarsavond werd door de kinderen (een groepje van drie of vier), in de buurt 
waar ze woonden, langs de deuren gegaan. En zongen een liedje als de deur open ging:

Ouwe jaarke zoete,
‘t varken heeft vier voeten,
Vier voeten en ne stèert,
Is dat geen centje wèert.

Je kreeg wat snoep of een centje. Wanneer er geen beloning volgde zong men als men 
durfde (met een groepje): 
‘hoog huis, laag huis, er zit een gierige pin in huis?!’
In de middeleeuwen was het heel gewoon op nieuwjaarsdag te bedelen.
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 OVER DE STEEN TREKKEN

Men kan dit spelletje ook noemen over de sloot, streep of over de lijn trekken. 

Men had persé geen steen nodig. Een jongen zit op de rug van een jongen die staat. 

Die houdt hem vast met beide armen onder zijn knieholten. Er is een tegenpartij en doet 

dit evenzo. De jongens op de rug gezeten houden zich met een arm/hand vast aan de 

draagjongen. De andere arm is vrij. Daarmee houden elk een touw vast in de hand. 

Nu gaan we met zijn vieren trekken. Over een steen die in het midden ligt als scheidslijn. 

Of een slootje, afwatergootje of een getekende lijn. Er moet flink kracht worden gezet 

door de drager alsook door de op de rug gezeten jongen. Flink trekken aan het touw. 

En geen touw? Dan werd gewoon aan de mouw van shirt of jas getrokken. Je kon er wel 

eens letterlijk kleerscheuren  bij oplopen. Zo moest de hele combinatie over de scheids-

lijn worden getrokken, of de andere combinatie stortte ineen. Winnaars!

	 OVErlOPErTJE
Is een variant van tikkertjesspel. Werd veel op het schoolplein gespeeld in het speel-
kwartier. Op het schoolplein liep bijvoorbeeld een afwatergoot dwars over het plein, 
dit was de scheidingsgrens van vak A en B. Of er werd met krijt een streep getrokken. 
Een groep kinderen is in vak A en moet overlopen naar vak B. In vak B staat de tikker 
die probeert iemand aan te tikken. Lukt dit dan is er een nieuwe tikker. Is iedereen 
overgelopen dan gaat het weer andersom richting andere kant. Zo gaat het verder 
maar door, rennen en rennen, links en rechts, ontwijkend en uitdagend om je te laten 
tikken. Zo was een kwartiertje snel om.

 OZE, WIEZEWOZE

Oze,	wiezewoze,

Wiezewalle,	kristalla.

Kristoze,	wiezewoze,

Wieze,	wies,	wies,	wies,	wies.
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 PAARDENBLOEMENSPEL

Een voorjaarsspel dat in de weide werd gespeeld. Het werd gespeeld door de kinderen 

in de paastijd. De grasweiden stonden hoog met jong gras. Bezaaid met boterbloemen 

en margrieten. Natuurlijk stonden er ook paardenbloemen in de weide. Als het goed 

weer was kwamen de meisjes bij elkaar en plukken de paardenbloemen. De stelen van 

de paardenbloemen werden een paar centimeter vanaf onderkant doorsneden als een 

knoopsgat. De volgende steel met de bloem eraan werd door het knoopsgat geregen. 

Zo verkreeg men een ketting van bloemen die om de hals werd gedragen als een kleurig 

(gouden) juweel. Boterbloemen of meibloemetjes hadden een dunne steel. Om hierin 

een knoopsgat te maken, was veel moeilijker. Maar dat kreeg men ook voor elkaar. 

Deze kettingen en kransjes werden op het hoofd gedragen als een kroontje. 

De meisjes waanden zich een lentekoningin.

En later in het jaar als de paardenbloemen in de weide waren uitgebloeid stonden er 

honderden witte bollen paardenbloemen met de zaadjes te wiegen in de wind. 

Dan waren de meisjes en ook jongens weer van de partij. Nu was het paardenbloemen 

uitblazen. Met z’n allen tegelijk. Het sneeuwde nu in de zomer!

	 PAArDENkASTANJE
In de herfst waren de paardenkastanjes gevallen.  Als kind zochten we de grootste, 
stevigste en hardste kastanjes. Thuis gekomen werden de kastanjes met een spijker 
doorboort zodat er een touwtje doorheen kon. Enkele dagen goed laten drogen tot 
de kastanje zeer hard was. Het touwtje dat er doorheen liep is ongeveer één meter 
lang. Onderaan heeft het touwtje enkele flinke knopen.
De trofee werd mee naar school genomen. Op het schoolplein of voor de school 
waren ook jongens samengekomen met gelijke kastanjes bij zich. Je speelt met twee, 
het touw enkele malen om de pols te draaien, de andere jongen doet dit ook. Nu om 
de beurt met de kastanje zo hard mogelijk op de andere kastanje van de ander te 
slaan. De jongens staat met gestrekte arm vooruit. Sloeg je mis dan ging de beurt naar 
de ander. Sloeg je de kastanje stuk dan had jouw kastanje een score van ‘één jaar oud’. 
Zo ging het verder. Sloeg je een kastanje stuk van de tegenpartij die al een oude score 
had, dan mocht je die score bij de jouwe optellen. Maar dat viel niet mee om winnaar 
te worden. De meeste kastanjes waren zo stuk.

 PAARDJE MENNEN

Als we naar school liepen altijd in een groepje van buurtkinderen was er altijd wel één 

die een eindje touw in zijn zak had. Bindtouw, hennep, niet te dun van soort. Er werd 

een lus van gemaakt, de rest van het touw erdoor heen als een strop. De lus ging over 

het hoofd om het middel van de medescholier en deze werd het	‘paard’. Het lange touw 

werd door de ‘menner’ vastgehouden. 
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Zo gingen we in draf en galop naar school. De menner roept: ‘vooruit’,	‘ho’, of ‘achteruit’. 

En ook: ‘linksom’ of ‘rechtsom’. Het ‘paardje’ volgt direct zijn bevel op. Zo komen we 

op school aan. Als de school uitgaat om vier uur, gaat het richting huis. Nu is de andere 

jongen het ‘paard’.

	 PAArDJE	riJDEN
Een ouder knielt op handen en knieën. De peuter klimt op de rug van de ouder. Deze 
ouder kruipt in de kamer rond. Lagere schooljeugd gaat in de speelkwartiertijd paardje 
rijden. Een jongen springt achterop de rug van een andere jongen, het ‘paardje’. 
Die pakt hem vast bij de knieholten. De ‘ruiter’ houdt zich stevig vast aan zijn ‘paard’. 
Galoperend gaat het over het schoolplein. Nu even ruilen van positie.  Allebei zijn 
natuurlijk bekaf. En gaan hijgend weer terug naar het klaslokaal.

 PAARDJE RIJDEN OP DE KNIE

De peuter zit bij pa of ma, maar kan ook opa of oma zijn, op zijn/haar knie. De ouder 

houdt de kleine stevig vast aan de beide armpjes omhoog. De ouder gaat eerst langzaam 

met zijn knie omhoog en weer zakken, de voet blijft op de grond. Het kind zit op een 

zogenaamd ‘paardje.’ Er wordt een liedje bij gezongen:

Hop!	Hop!	Hop!	paardje	in	galop!

Over	hekken,	sloten	henen,

Maar	voorzichtig,	breek	geen	benen,

Hop!	Hop!	Hop!	paardje	in	galop.
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Hop!	Hop!	Hop!	paardje	eet	gene	stro,

‘k	zal	het	paardje	haver	kopen,

Dat	het	in	galop	kan	lopen,

Hop!	Hop!	Hop!	paardje	eet	gene	stro.

Hop!	Hop!	Hop!	paardje	in	gallop!

Over	hekken,	over	sloten	henen,

Maar	voorzichtig,	breek	geen	benen,

Hop!	Hop!	Hop!	paardje	in	galop!

Maar volgens mij is er ook een andere tekst. Begonnen wordt met eerst langzaam met de 

knie op en neer te gaan. Dan sneller en sneller, om vervolgens heel vlug te gaan. 

En tenslotte ‘valt’ het kind, (in de sloot) toch vastgehouden, van de knie of tussen de 

knieën.

Zo	rijdt	een	damespaard,	een	damespaard	rijdt	zo.

Zo	rijdt	een	herenpaard,	een	herenpaard	rijdt	zo.

Zo	rijdt	een	boerenpaard,	een	boerenpaard	rijdt	zo.

Zo	rijdt	een	reuzenpaard,	een	reuzenpaard	rijdt	zo.

En	zo	valt	een	paard	in	de	sloot,	van	je	hop,	hop,	hop!

	 PAASEi
Een paasei. Waar komt dat symbool vandaan? Rooms? Zeker niet rooms maar een 
heidens gebruik! Het ei en ook de haas zijn een lenteritueel en vruchtbaarheidssym-
bool. Heeft het Duitse invloeden gehad? Ter ere van Astara of  Venus eieren eten? 
Of van de Egyptenaren die eieren als een heilig zinnebeeld van vernieuwing van de 
mensheid symboliseerde na de zondvloed. De joden zien dat weer als de uittocht 
(Pesach) uit Egypte. De christenen volgden de joden bij hun paasfeest als een symbool 
van de opstanding. Geven er een draai aan door het eieren eten te verbieden met het 
ingaan van de 40 dagen vastentijd voor het paasfeest. Dat met het paasvieren weer wel 
mag.

Veelal zijn christelijke kerkelijke feestdagen van heidense oorsprong! Wat kunnen we 
vergelijken met ons paasfeest? Wat we nu nog terugzien in het paasvuur (paaswake) 
is een overblijfsel van het branden van paasvuren.  Als het paasfeest was hadden de kin-
deren hun beste kleren aangetrokken en als het feest bijna klaar was werden de oude 
kleren weer aangetrokken. Tijd nu om de paasvuren te ontsteken. 
De kinderen dansen om het vuur. Het was een beschermings volksritueel tegen smet-
stoffen, levensgevaren voor de opgroeiende kinderen. Een heel oud gebruik al bij de 
eerste eeuwen van de jaartelling bekend. De christelijke kerk wilde dit ritueel maar al 
te graag, dit heidense bijgeloof uitbannen. (men heeft het dus gemanipuleerd). De vuren 

 hop, hop, hop

Hop,	hop,	hop,

Paardje	in	galop.

Over	plassen,	over	stenen,	

Maar	pas	op,	breek	niet	je	benen.

Paardje	in	galop,

Hop,	hop,	hop,	hop,	hop!
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in de culturen van verschillende volkeren hebben in opvolgende data allen gemeen een 
reiniging of vreugde symbool. In de Nieuwe Tijd (1500) werd het paasvuur algemeen. 
Het werd zeker een moment van verkennen van toenadering voor jongens en meisjes. 
Dat klopt ook wel want de hoven met edelen die de macht voor zich hadden verloren 
zeggenschap. De christelijke kerk verloor terrein en het volk, de burgergemeenschap 
werd veel mondiger en vrijer.

In onze jeugd was het paasei nog een zeer traditioneel gebruik. Vroeger al eeuwen 
terug diende men paaseieren te eten in een aantal van: 3 - 6 - 9 12 etc. Men zei in onze 
streek ook: ‘1 ei is geen ei, 2 ei is een half ei, 3 ei is een paasei.’ Het begon dus met 3.
De eieren werden door moeder (maar het gebeurde ook bij oma) hard gekookt. Even-
tueel gekleurd. En in een grote mand gedaan. Er waren veel eieren gekookt en zeker 
in de grote gezinnen van vroeger. Het ritueel begon altijd nadat we in de middag uit de 
kerk kwamen van het lof. Voordat we naar de kerk gingen, in onze mooiste kleren, had 
moeder de eieren verstopt in de huiskamer en keuken. Hier één, daar één. 
De kinderen gaan opgetogen eieren zoeken. Ma roept: ‘koud, koud’ of ‘warm, warm’, 
hetgeen betekent dat je er ver vanaf of dichtbij het gezochte ei bent. Als alle eieren 
gevonden zijn, kan er met goed weer nog buiten in weide of hof het spel volgen,
‘eierbollen’. In de tuin of hof kan een grasveldje uitkomst bieden. De eieren worden 
door de kinderen zo ver mogelijk in het grasveldje gegooid. Het gras staat in het 
voorjaar hoog en is nog niet gemaaid. Als alle eieren gegooid zijn is het weer met zijn 
allen eieren rapen en zoeken. En dan pas volgt als we weer binnen verzameld zijn, het 
‘eiertikken’. Met een ei, het ei van je broertje of zusje aantikken. Dan pas wordt het ei 
gepeld en opgegeten.
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 PALMPASEN
Het historisch geschiedenis verhaal is opgetekend in de vier evangeliën. Deze verhalen over de 

intocht van Jezus in Jerusalem, zes dagen voor het Pascha. De rooms katholieke kerk viert deze 

palmzondag 1 week voor Pasen met de zegening van palmtakken. Maar in Nederland groeien geen 

palmtakken dus gebruiken we buxus. Volgens traditie en (bij)geloof zouden deze takken bescher-

men tegen onweer en bliksem. In orthodoxe of protestantse kerken is ongeveer een zelfde gebruik 

aanwezig. In onze streek is er op deze palmpasenzondag een processie, (later	werd	het	gewoon	

optocht	genoemd) met de kinderen van het dorp door de hoofdstraat. De kinderen dragen een 

palmpasenstok met bovenop de stok gestoken, een gebakken broodje in de vorm van een haantje. 

Het haantje met z’n rozijnenoog en ook de eieren zijn een symbool voor een nieuwe start, een nieuw 

begin. Het overwinnen van de zon op de duisternis, nieuw leven. En ook voor het 3 maal kraaien 

van de haan in het Petrusverhaal, de ontkenning Jezus te kennen. Ook wordt gezegd het symbool 

van brood van Jezus laatste avondmaal. De stok in de vorm van een kruis is verder versierd met 

kleurige linten, strikken, eieren, snoep, sinaasappels en palmtakken.

Een palmpasenliedje:

Palm,	palm,	pasen,	ei	koerei

over	ene	zondag	krijgen	wij	een	ei

één	ei	is	geen	ei

twee	ei	is	een	half	ei

drie	ei	is	een	paasei.

	 PAND	VErBErgEN	EN	ZOEkEN
Dit spel kan gespeeld worden met jongens en meisjes gemengd of ook apart enkel jongens of 
meisjes. Degene die ‘hem is’ na het aftelrijmpje neemt een pand, meestal een zakdoek of ander 
voorwerp. Hij of zij verbergt dit pand, zonder dat de anderen toekijken. Als dat is gedaan en is 
terug gekeerd bij de groep kunnen de overige kinderen het pand gaan zoeken. Als ze ver van 
het pand zijn roept hij of zij die het pand verborg: ‘koud’. Als de zoekenden dichterbij het pand 
komen wordt de kreet: ‘warm’. Nog dichter bij tot heel dichtbij wordt het: ‘heet’ en ‘je brandt 
je’. Iedereen snelt naar de ‘brandhaard’. Nu wordt het pand snel gevonden. Hij of zij die als 
eerste het pand heeft gepakt, wordt de nieuwe leider en gaat het pand weer verbergen voor het 
nieuwe spel.

 PAPIERTJE PLAKKEN OP IEMANDS RUG OF JAS

Weer zo’n pesterijtje spelletje. Een papiertje ongemerkt op iemands rug of jas plakken. 

Met een woord op het papiertje geschreven. Daar stond bijvoorbeeld op ‘zak’ of ‘ik	ben	

een	trut’. En niemand mocht er iets van zeggen. Alleen wat gegiechel mocht.

Een palmpasenliedje:

Haantje	pik	wille	wille	wik,

Geef	me	een	klontje	suiker,

‘k	kan	niet	langer	wachten,

‘t	is	al	kwart	voor	achten,

‘t	is	al	kwart	voor	negen,

morgen	zal	het	regenen.

Een palmpasenliedje:

Palm	Pasen	Palm	Pasen	versier	je	groene	tak,

met	linten	en	met	eieren,

de	klokken	bimbambeieren,

de	eieren	smaken	goed,	versier	je	nieuwe	hoed.

Palm	Pasen	Palm	Pasen	versier	je	groene	tak,

met	linten	en	met	ruikertjes,

met	chocola	en	suikertjes,

kom	mee	op	stap,	wij	trekken	door	de	stad.



97

	 PATrOONHUlS
Als we als kinderen in de polders of velden liepen, in het zand speelden, vonden we 
wel eens een lege patroonhuls. Vlak na de WO2 waren er genoeg te vinden.  Als de 
huls goed bevonden was, niet gedeukt, werd de huls zorgvuldig van zand leeg gemaakt, 
wat opgewreven aan je broek of jas en werd zo je eigendom. Zet de huls nu aan je lip-
pen en blaas krachtig over de opening. Kijk, nu heb je een fluitje.

 PIEREWAAIERS (esdoorn)

De esdoorn heeft vruchtjes die is voorzien van een 

grote vleugel. Wij noemden deze ‘pierewaaiers’ of 

‘helicoptertje’. Het bevat twee vruchtjes van de es-

doorn aan één steeltje. De hoek van de vleugeltjes ten 

opzichte van elkaar geven een draaibare richting in 

de wind. Het zijn net propellertjes van vorm, draaien 

als de wieken van een helikopter en kunnen ver in de wind meedrijven. We verzamelden 

deze ‘pierewaaier’ door ze van de grond op te rapen. In een doosje te stoppen en droog 

te bewaren. Als er flink wat wind stond gooiden we een handvol omhoog in de lucht. Of 

klommen hoog in een boom en lieten een handvol los. Niet alles ging naar wens, maar er 

waren ‘pierewaaiers’ bij, die draaiden mooi rond bij hun vlucht in de lucht.

 PIJLTJES SChIETEN

Een stukje elektrabuis van 30 a 40 cm. En wat dun krantenpapier op een formaat van 

ongeveer 15 x 15 cm. Rol het velletje vanuit een hoek schuin op tot het een scherpe punt 

heeft. Wel zo oprollen dat de holle opening nog door de elektrabuis kan glijden. 

Wat spuug aan de punt en laatste oprolkant en men had een blaaspijltje. Zo moest je er 

een aantal maken. Verschillende jongens onder elkaar deden dit. Spel en streken dat was 

het. Uitdagend voor ieder. 

Op het dorp was geen openstaand raam veilig. Kunst was een pijltje te schieten/blazen 

met de buis. Pijltje erin geschoven en een harde ademstoot blazen. Als je het doel maar 

raakt. En missen was er ook vaak bij. Een groep jongens liet zo een spoor van papier na.

	 PikSJiTTEN
Piksjitten is een typisch Fries spel (maar er zal zeker een variantspel in Brabant zijn 
geweest, Boeren of Steenwerpen) voor volwassenen, die gebruik maken van een ‘pik’, 
een koot of paaltje waarop wat centen liggen. Door vanaf een meet te gooien met een 
bikkel of koot naar de ‘pik’ vallen de centen op de grond of op het ijs. Kop of munt-
zijde van de munten bepaald op de grond het oprapen en ‘winst’ voor de gooier. 
De ‘verkeerde’ kanten van de munten gaan terug op de ‘pik’. Mis je de ‘pik’ dan blijven 
de centen op de grond. De volgende speler is aan de beurt, kiest kop of munt en heeft 
kans nu te winnen.
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 PINKSTERBLOM

Een verdwenen spel is pinksterblom kiezen. 

Misschien in de 20-er jaren gespeeld. 

Te spelen op de pinksterdag, met een groep meisjes. 

Een meisje werd uit de groep die in een kring stond 

gekozen. Ze werd in optocht door de andere kinderen 

rondgedragen. Ze kreeg geschenken als bloemen, 

bloemenkransjes en andere versieringen. Met dit 

alles werd ze getooid. Het is een volks (buurt) gebruik. 

Hoe mooier de pinksterblom, hoe vruchtbaarder en 

beter zou het jaar worden.

	 PirAMYDE	MAkEN
Een levende piramide maken was iets voor de oudere jeugd. Het is maar net hoeveel 
deelnemers er waren en bereid waren mee te doen. De eerste rij personen gaat op 
handen en knieën zitten. Zij aan zij, dicht naast elkaar. Een man of vier. De volgende rij 
worden er drie. Op dezelfde manier gebukt, één knie op de rug van links en één knie 
op de rug van rechts. De handen links en rechts op de schouders van de knielende 
persoon. Hier bovenop klimmen de twee spelers als derde rij. En bovenop nog een 
klein persoon als top. Een levende piramide van 10 man is ontstaan. Nu wordt het 
zwaar dragen voor de onderste vier personen. Nog even volhouden... tot het geheel 
onder een gelach en gekreun in elkaar stort.

 PLASTIC SLANG SLINGEREN

In de jaren van 1970 en even daarna is er  een korte rage, het plastic slang slingeren. 

Ongeveer één meter lang is de flexibele holle buis. Snel slingeren in het rond gaf een 

zoemend geluid. De rage duurde maar eventjes want het was niet zonder gevaar. 

Als er meer kinderen waren die maar stonden te slingeren met de buis, was er wel altijd 

iemand onoplettend. Hij of zij kreeg een ‘hengst’ voor zijn kop met de plastic buis. 

Zo gaat dat bij kinderen nu eenmaal.

	 PlAkPlAATJE
Op de rug van je hand een kleurig plakplaatje plakken. Het was een tijdelijke rage. 
Bij de kauwgom zaten in het pakje één of meer plakplaatjes. Met een afbeelding van 
een dier, hartje, sterretjes of bloempje. Of een tekstje van een paar regels. Het formaat 
was niet groot. Een kinderhand immers ook niet. Het was zeker niet groter dan een 
centimeter of vier. Het plaatje werd even in een kopje water of op een schoteltje met 
water gelegd en vlug op je bovenhand gelegd. Voorzichtig het schutvelletje verwijderen/
afrollen en de kleurige prent stond op je hand. Wat laten drogen en je liep de hele dag 

‘Vierge,	vierge	pinksterbloem,
Daar	komt	zij	aangegangen,
Met	een	krans	om	haar	hoofd,
En	twee	gebloemde	wangen.
Vrouwtje,	als	gij	niet	deugen	wilt.
Dan	zullen	we	u	gaan	verkopen.
Dan	gaan	wij	naar	het	groene	woud,
Daar	zingen	de	vogeltjes	jong	en	oud.
								Keert	u	es	om,
								Draait	u	es	om,
Vierge,	vierge	pinksterblom.’
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met een versiering rond. Je handen werden niet gewassen, niet nodig in vroeger dagen. 
En morgen? Dan ging er een ander plakplaatje op je hand. En was het volop zomer? 
Dan kon zo’n plakplaatje ook op je arm of bil worden geplakt.

 POESJE MAUW

Poesje	mauw,

Kom	eens	gauw:

Ik	heb	lekk’re	melk	voor	jou!

En	voor	mij:

Rijstebrij.

O,	wat	heerlijk	smullen	wij!

 PLAY MOBIL (1974)

Naast het bekende Lego kwam ook Play Mobil op de markt. Men maakte het wat mak-

kelijker voor het kind wat kant en klare poppetjes en scènes van plastic aan te bieden. 

Alles wat er aan zat kon men wel verwisselen in onderdelen.

Waren de Lego kinderen duidelijk te	‘moeten’ nadenken wat te maken, 

Play Mobil geeft meer de ‘oplossing’ al prijs. Maar heeft iets bij het kind erbij gebracht. 

Het verhaal van het spelletje, de scène en poppetjes gaan een richting op die het kind 

in een story haalt die het zelf gaat vertellen en inleven.

	 POËZiEAlBUM
Een kinderspel is het bijhouden van een poëzie album. De spelende relatie met ouders, 
oma’s en tantes, maar ook met vriendinnen werd door de kleine meisjes met een 
poëziealbum op vriendelijke wijze onderhouden. In dit poëziealbum werden versjes 
geschreven of enkele regels met een lovende tekst betrekking hebbend op het meisjes 
persoontje. Daarbij werden de mooi gekleurde poëzieplaatjes geplakt. 
Zelfs met glitters waren deze afgewerkt en gestanst. Er waren plaatjes in allerlei 
dierenfiguren zoals katjes, hondjes, schapen, paardjes, beren etc. Maar ook bloemen, 
engeltjes, hartjes, etc. Voor een meisje van 6 of 7 jaar is een poëziealbum een kostbaar 
bezit. Dit poëziealbum zat in een fraai doosje! In de eerste decennia’s van de 20e eeuw 
in een leren of schildpad doosje. De kaft van het poëziealbum was van damast, fluweel 
of ook van leer. Latere decennia’s werd de kaft karton met een prage in gouden letters: 
‘Poëziealbum.’

‘Waneer	gij	soms	in	latere	dagen,

uw	ogen	in	dit	album	slaat,

en	gij	dit	blaadje	hebt	gevonden,

denk	dan	aan	haar,	wiens	naam	hier	staat.’
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 POLSSTOK SPRINGEN

Een leuke middag? Dan gingen we slootje springen. We moesten een flinke lange 

boomstok hebben om je gewicht te kunnen dragen. Dezelfde sloot werd uitgezocht waar 

men vorige keer niet overheen kon springen. Eerst meten hoe diep de sloot was met de 

lange stok. Bleef er nog genoeg stok over om je vast te houden? Die sloot of greppel was 

meestal niet te diep. Nu eerst oefenen op het droge. Flink aanlopen, de stok wegplanten 

en opspringend doorzwaaien. Zo nu naar de sloot. Een flinke aanloop nemen, de stok 

midden in de sloot plaatsen en springen. Heb je genoeg vaart?

Ja, voor sommigen niet. Die hadden een natte schoen. Die konden beter bij de verken-

ners gaan oefenen, want die hadden nog eens goede polsstokken.

	 POMPEN
Twee kinderen staan met de ruggen tegen elkaar en haken de armen bij de ellebogen 
in elkaar. Dan proberen ze ieder om de beurt elkaar van de grond te krijgen, wat het 
gemakkelijkste gaat de ruggen zo dicht mogelijk tegen elkaar aan te houden. Je kunt op 
deze manier ook proberen zo snel mogelijk een bepaalde afstand zijwaarts af te leggen 
als wedstrijdje met een ander stel.

 POOTJE LAPPEN

Op de lagere school moesten we op het schoolplein 

allemaal in een rij staan als de schoolpauze om was. 

Onder begeleiding liepen we allemaal door de gang 

naar de klas. Bij het binnengaan van de klas vulden 

de banken verschillend. Het kon gebeuren dat de 

achterste banken al vol liepen met kinderen, (ieder	

had	zijn	eigen	plaats) en degenen die vooraan zaten 

moesten nog binnenkomen. Een plots uitgestoken 

been of voetje 

vanuit één van de achterste banken deed de passe-

rende jongen eens lekker struikelen 

en die viel geheid op zijn gezicht. Ha, ha.

 POPPEN

De historie van poppen gaat in Europa terug naar 

1395. Karel de VI was koning van Frankrijk en was 

	 Polsstok	springen

‘In	het	nat	een	stock	zy	planten,	Aen	de	groene	waterkanten,

En	op	het	steunsel	‘t	lichte	lyff,	Wegen	over	het	gedryff,

Hoe	sy	keeren	meer	te	rugge,	Hoe	haer	sprong	is	meeder	vlugge,

Die	niet	achter	eerst	en	wyckt,	In	het	midden	licht	beswyckt.’
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ziek op zijn kasteel St. Pol. Een handelsreiziger Pusello Grivaldi van Padua komt in 

Parijs aan met 56 houten beelden van Romeinse keizerinnen. Onder deze beelden die 

van Livia en Poppaea Augusta. Deze beelden kocht de koning aan voor 300 franken. 

Vele hoven volgden het voorbeeld van de koning en kochten ook allemaal poppen van 

Grivaldi. Na de dood van Karel VI werd de poppenrage bekoeld.

De beelden werden nu poupée genoemd en er was nu meer kinderspeelgoed ook voor 

burgers. Zo is de naam pop nu nog bekend. De poppen zijn gemaakt van hout, papier-

maché, keramiek, textiel, porselein, was, tragacantgom, rubber, metaal, leer, celluloid 

en plastic. De poppen kunnen worden aangekleed naar de eigen wensen van het kind en 

in streekcatogoriën als: streekdrachten, marotten, aankleedpoppen, sprekende poppen, 

mechanische poppen.

	 POPPENkAST
Poppenkast spelen kwam veel voor in 
zaaltjes bij een feestje, een fancy fair of 
verenigingsjeugd. Maar ook thuis 
werd er met wat fantasie poppenkast 
gespeeld. Nodig was een groot stuk 
karton van een doos waarin een groot 
huishoudelijk apparaat had gezeten. Het 
stuk karton werd in de kamer opge-
steld. Een kind kroop erachter en haar 
vriendinnen zaten ervoor. 
Het kind achter het karton verzon 
een verhaaltje of sprookje, en stak wat 
vingers over de rand van het karton. 
Op de vingers had ze een poppen-
sokje of poppenhoedje gedaan. Er 
waren genoeg mini-spullen in huis uit 
een poppenhuis voor vertoon in de 
voorstelling. De kinderen die voor het 
karton zitten praten terug en gaan ge-
woon in een dialoog. Maar een handige 
vader of opa kon ook wel een ‘echte’ 
poppenkast maken van enkele triplex 
of multiplex platen. Geschilderd en al. Houten poppen maken was ook niet zo moei-
lijk. Deze poppen hadden de naam ‘Jan Klaassen’ en ‘Katrijn’. Ieder kind heeft wel eens 
ergens een poppenkastspel gezien en ging dit ook imiteren. Zo’n poppenkast door 
vader of opa gemaakt was natuurlijk een ‘geheim’. Het werd een sinterklaasgeschenk 
dat door de sint was ‘gereden’. 
De ouders hadden wel eer van hun werk.
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 POPPENSPELEN, MOEDERTJE SPELEN

De meisjes met hun poppen. Dat bleef niet bij één exemplaar pop. Er was verscheiden-

heid van poppen in grootte, model, kapsel en gezicht. Ze hadden een lappenpop, maar 

ook een pop van plastic met afneembare armen en benen. En daarbij veel kleertjes om 

te wisselen in dracht. De poppen hadden allemaal een eigen naam. Poppen konden met 

hun ogen knipperen en met het op de buik draaien of geheel omdraaien kon een spreek-

mechanisme de pop ‘laten	praten’. Er klonk dan een dof geluid van ‘ma-ma’. Bij dit spel 

van pop en kind behoorden allerlei spulletjes, een wiegje, tafel en stoeltje, spiegeltjes, 

kam, serviesgoed, kookpannetjes, fornuisje, wasmachientje en natuurlijk een miniatuur 

wasteiltje. Het ‘echte’ moedertje spelen is begonnen. Zelfs de pop kreeg een fopspeen 

toegestopt. Al was het maar schijn. In latere jaren maakten fabrikanten de mond open 

van de pop, zodat een echte fopspeen kon worden toegediend. En was het helemaal 

kompleet dan was er ook een groot poppenhuis op de meisjeskamer. Met gekleurde 

pronkstukjes erbij zoals kralen, kleurige stofjes lappen en een naaimachientje. Echt een 

weerspiegeling van het echte huishouden. Geliefd was de poppennaam Bella of Loesje.

	 POrTEMONNEE	AAN	TOUwTJE
We namen natuurlijk een lege oude portemonnee die we op straat/stoep neerlegden. 
Aan de portemonnee een heel dun vislijntje of vliegertouwtje wat ‘verborgen’ onder 
wat zand en bladeren. Wij zelf waren natuurlijk met een man of drie, vier verborgen 
achter een heg of muurtje met goed zicht op de portemonnee. Nu maar afwachten 
of er een meneer of mevrouw aankwam die zou bukken om de portemonnee op te 
rapen. Ja, daar komt een meneer! Hij bukt om de portemonnee op te rapen. Heel vlug 
trekken we aan het touwtje en de portemonnee vliegt weg. Een daverende gelach van 
ons volgt. De meneer loopt nu snel door, in het ootje genomen, dat snap je wel.
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 POTJE BLAUW

Een groepje meisjes maakt een ronde kring. Ze hebben een lang touw gemaakt tot een 

cirkel. Bijvoorbeeld twee springtouwen aan elkaar. Ze staan met beide handen aan het 

touw. Zo ontstaat een strakke cirkel. In het midden van de kring staat een meisje en die 

‘is	hem’. Een meisje aan het touw vraagt aan het meisje in het midden: ‘wat	kies	je?’ 

Er komt een antwoord als:	‘potteke	met	blauw	ogen’.

Alle meisje aan het touw zingen nu: 

‘Potteke	met	blauw	ogen,

tikke,	takke,	tooge,

grauw	papier,

wilde	nie	werken,

sjart-oe	van	hier!’

Het meisje in de kring gaat nu richting touw om een tegenstander meisje vast te pakken. 

En kan snel langs het touw lopen om een keuze te maken. De meisjes die het touw vast 

hebben mogen niet loslaten. Alleen als een poging wordt gedaan door het middelste 

meisje er een te pakken mag het touw worden losgelaten en een stap achteruit te gaan. 

En weer het touw vast te pakken. Moeilijk dus want degene die er naast stond kon zo aan 

de beurt zijn en gepakt worden. Dus een razendsnelle reactie was noodzakelijk. 

Is één van de meisje van de kring gepakt dan wordt er geruild. De aangetikte moet nu in 

de ring om weer iemand te pakken zien te krijgen. Dus is het veel opletten geblazen en 

snel reageren om ‘hem’ niet te zijn.

	 PrENTENBOEk
De visuele indrukken die een kind in zijn jongste levensjaren opdoet zijn heel belang-
rijk voor de ontwikkeling en opvoeding van het kind. Deze indrukken worden ver-
sterkt met albums met daarin prenten van allerlei aard. Het leren lezen en aanduiden 
van dieren en het wederom herkennen in de werkelijkheid wordt vertaald in prenten-
boeken. Alle prentenboeken zijn leeftijdsgericht. Als het kind wat ouder wordt komen 
de prentenboeken in de richting van verhalen, over sprookjes, avonturen waarbij ook 
de fantasie van het kind wordt getoetst. Geschreven versjes horen hier ook bij. 
Zo krijgt het kind een leerproces aangereikt.

(Jan Luiken in 1712: 
‘als het kindje stout is, moet het lijden, dat zijn ouders dan kastijden.’)

(Van Alphen in 1746: ‘mijn spelen is leren, mijn leren is spelen.’)
Naarmate de 20e eeuw vordert nemen ook de technieken in drukwerk om prachtige 
albums te maken toe. Er komen zelfs prentenboeken met spraakgeluiden en beweeg-
bare delen op de pagina(s).
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Voorlopers van de prentenboeken die ook uitmonden in verhalen, 
episodes en leesboeken voor de jeugd zijn de volgende selectie titels:
- De geschiedenis muis 
- Het honden en apen theater
- De schone slaapster
- De bonte droom van het circus
- De Rijdschool
- De vliegende Hollander
- Gullivers reizen
- Robinson Crusoë
- 10 Kleine kleutertjes
- De gelaarsde kat
- Puk en Muk
- Arendsoog
- Winnetou

Voor de oudere jeugd is het prentenboek vervangen voor het stripverhaal. 
Boekjes in tekeningen met korte zinnen in de verhaalsituatie. 
Het stripboek in klein formaat was het beroemde ‘Dick Bos’ Uitgegeven van 
1940 - 1942. Er verschenen 73 boekjes met de privé detective die de misdaad 
bestreed met jiujitsu.
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 PUNNIKEN

Met een leeg houten garenklosje waarin voorzichtig vier spijkertjes werden geslagen op 

de kop van het klosje kon men met woldraad punniken. De spijkertjes moesten voorzich-

tig worden geslagen anders kliefde het klosje door en had je er niets meer aan. Met de 

wollen draad en een haaknaald kon men een streng maken. Van deze streng maak je al-

lerlei dingen zoals mutsen, dassen, tasjes of bloemen en pols- en halsbandjes. Eerst gaat 

het begin van de draad door het ondergat naar boven en met een lusje om de spijkertjes 

gewonden. Dan wordt de draad boven het lusje buitenom de spijkertjes geslagen en met 

de haaknaald wordt het lusje over de draad en kop van de spijker getrokken, waardoor 

een nieuw lusje ontstaat. Door dit steeds te herhalen krijg je een streng ‘punniksel’. 

De detailhandel nam al gauw initiatieven, door kant een klare set aan te bieden met 

draad en klosjes. Door verschillende kleuren van draden te gebruiken verkreeg men een 

bonte kleur streng. 

	 PUiT	OPBlAZEN	(kikker	opblazen)
Een wreed spel? Door kinderen gedaan? Een volmondig ja.  Al was de maatschappelijke 
opvatting vroeger anders als tegenwoordig. Het landelijke karakter is midden vorige 
eeuw nog volop aanwezig in de maatschappij. De kinderen spelen meer buiten dan bin-
nen. Het kinderspel is dichterbij in de natuur. Dieren van allerlei soort zijn ook bekend 
bij hen.  Als een groepje jongens weer eens stekelbaarsjes gaat vangen in een polder-
sloot kon men ook uit die sloot een kikker boven krijgen. 
Als in de groep een haantje de voorste, de durfal wilde spelen, pakte hij de puit vast, 
stak een holle rietstengel in het achterste van de puit en blies de puit op tot een 
ballonnetje. Maar hij durfde net niet door te blazen tot de kikker zou barsten. Dieren-
leed? Het kwam niet veel voor en de maatschappij was in dat opzicht van dierenmilieu 
wat eenvoudiger dan nu.

 PUTBOLLEN (ronde bol)

Het is er nog, maar komt maar sporadisch voor. Op een kleine overdekte baan gespeeld. 

In vroeger tijd een veld, gewoon wat overkapt. De baan is ca. 20 tot 26 meter lang en 

2 meter breed. Aan elk eind ligt een ondiep gat (‘t	vos) in een hardstenen vierkant gevat. 

Om ‘t vos staan cirkels getekend op 45, 65, 85 en 105 cm. Aan het einde van de baan is er 

een goot. De baan is niet geheel vlak gemaakt. In het midden op de lengteas is de baan 

5 tot 10 cm. dieper.
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Bollen (ballen) werden van appel- peren- of walnotenhout gemaakt. Vrij grote bollen 

met een omtrek van 54 cm. en 2 kg zwaar. Elke bol heeft een ‘trok’	(een	zwaardere	zijde	

ingemonteerd). En alle bollen zijn genummerd en geschilderd. De ‘trok’ zorgt ervoor dat 

de bol met ‘effect’ kon worden gerold richting ‘‘t	vos.’

Varianten op dit spel zijn:

 PLATTE BOLLEN

De bol heeft nu meer de vorm van een platte kaas en is veel kleiner dan de ronde bol. 

De baan is ook holler, wel tot 35 cm diep in het midden. Dit spel wordt nog steeds ge-

speeld in delen van Nederland.

 KRULBOLLEN

Is ook een variant op putbollen, rondebollen of platbollen. Krulbollen speelt men met  

wisselende regionale spelvormen, scores en banen. De baan is meestal 7 - 8,5 meter lang 

maar veel breder dan de vorige spellen, tot 4 meter breed. De vloer is enigszins diep in 

de binnenas. Op de baan staat een paaltje. Het is de kunst en het einddoel, de bol met 

een rolworp, zodanig om de paal te laten cirkelen om tegen, of zo dicht mogelijk bij de 

paal te geraken.

Dit spel lijkt dus heel veel op het Engelse bowls in binnenbanen. Al is de baan in 

Engeland veel langer, breder en vlakker. Men gebruikt daar geen paal meer maar een 

‘jack’ een kleine bal als te treffen object.

 RADLOPEN (op een ton) zie ook Looprol

Op een houten ton lopen. Misschien staan ze nog in een grote speeltuin in moderne 

uitvoering, maar hier in de omgeving van het Brabantse zie ik er geen meer. Het is een 

speeltoestel dat in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw wel in elke woonwijk stond. Een 

opstelling van een houten of ijzeren frame, met zijsteunen eraan. Tussen de palen een 

houten ton aangebracht met latjes op het oppervlak. Deze zijn aangebracht om grip te 

houden onder de voeten. Door op de ton te lopen gaat dit draaien met de snelheid van 

de tred. Hard rennen betekent, hard ronddraaien van de ton. Er waren aan de zijkant 

van de opstelling dan ook balkjes of stangen gemaakt om je goed vast te houden. Maar 

veilig was het nooit. Als de ton eenmaal draaide was het moeilijk af te remmen als je het 

beu was. Of je was te moe om door te gaan. Enkele misstappen of uit ritme raken deed je 

al struikelen en je evenwicht was weg. Je grijpt nog eens naar de zijbalk maar... je valt er 

hard af. Je moest als je er af wilde, gewoon vooruit er af springen. De ton tolde gewoon 

door. Vondt men het te gevaarlijk omdat ze niet meer gebouwd werden?
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	 rAMMElAAr
De rammelaar krijgt iedere baby in de hand gestopt en zo begint het ‘spel’ al vroeg. 
Het is een belletje aan een koordje of op een stokje. Wat kraaltjes zitten in een bol-
letje. In ieder geval het rinkelt en rammelt en geeft geluid met de minste aanraking 
van het kindje. De kinderoogjes fonkelen bij de klank van het ‘nieuwe’ geluid. Weer 
opnieuw gaan de handjes richting belletje boven zijn hoofdje in de wieg. Weer rammelt 
het bolletje. Een lachebekje kijkt er naar. Zo worden wij allemaal groot.

 RATELAAR

Een houten ratelaar. Behoort dat tot een spel? Een tandwiel op een handvat. Lopend 

over de raderen is een snek geplaatst met een houten plankje eraan. Daaromheen een 

ander plankje als een doosje gevormd. Door een slingerende beweging te maken (om-

slaan) met de hand gaat de ‘doos’ ronddraaien. Deze loopt over de tandwielen en ratelt 

het geluid. Een ratelaar werd veel gebruikt bij wedstrijden van weleer om sporters aan te 

moedigen. Of om luister bij te zetten bij feestelijkheden voor aanvulling van gejuich. 

Het kan ook een ‘attentie,	attentie’,	opmerkzaamheid oproepen. Bijvoorbeeld, de dorps-

omroeper ratelt met het ding door de straat en roept een mededeling af.

	 rATElEN
Niet iedereen had een fiets als je nog een jong kind was. Een fiets hebben was er een 
krijgen. Waren er meer kinderen in het gezin dan kreeg de jongste de fiets van een 
oudere broer of zus. Die weer van de volgende etc. 
Zo kreeg ik dus mijn ‘eigen’ fiets, van mijn broer. Dus ik heb nooit een ‘nieuwe’ fiets 
gehad. Had je geen fiets dan ging je weleens stiekem fietsen op de fiets van je moeder, 
want die fiets had geen buis.  Als je de fiets van je vader pakte moest je één been on-
der de buis steken om al trappend rond te komen. Je hing gewoon aan het stuur, scheef 
aan de fiets. Maar dan het ratelen. Je neemt een stuk karton dat dubbel wordt gevou-
wen. Twee of drie wasknijpers gaan met het stukje karton aan de spanbeugel van het 
spatbord aan het voorwiel. Het stukje karton is net lang genoeg om een paar centime-
ter tussen de spaken te vallen. Als je nu fietst ratelt het kartonnetje tegen de spaken. 
Rrrrr. Een klapperend geluid klinkt door de straat. De wat oudere en handige jongens 
hadden hier nog een variant op. Een leeg schoensmeerdoosje werd aan de spanbeugel 
van de fiets gebonden met wat ringen van een oude fietsbinnenband. Dat moest wel 
stevig vastzitten. Dan werd een halve houten wasknijper onder de elastieken gestoken. 
Ook heel goed vastzetten. Het schoensmeerdoosje is gesloten, het dekseltje erop. Het 
vlindertje, een soort van draaibaar knopje aan het dekseltje, waar je het doosje altijd 
mee open kon maken, zit aan de buitenkant van de opstelling.  Aan dit vlindertje komt 
een touwtje te zitten en dit touwtje loopt naar het stuur.  Aan het stuur kan je het 
doosje wat laten bewegen, op en neer, door aan het touwtje te trekken of niet.
Trekken aan het touwtje betekent dat het doosje niet terugveert als de knijper tussen 
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de spaken loopt. Want als je dan ging fietsen liep de halve wasknijper tegen de 
wielspaken. Er kwam veel bewegingsdruk op de wielspaken en zo veerde het doosje. 
Een hard ‘blikken’ trommelgeluid kwam er vanaf. De druk van een wasknijper op de 
spaken was groot. Het hele geval kon scheef trekken en dan liep de wasknijper niet 
meer tegen de wielspaken. Het touwtje strak trekken deed het hele spul weer recht 
trekken en de wasknijper kwam weer tussen de spaken. Ouders vonden het maar niks 
dit spelletje want er was kans op kromme spaken in het voorwiel of zelfs kapotte wiel-
spaken. En dat was niet eenvoudig nieuwe spaken in een fietswiel te zetten. Dat kostte 
pa of ma weer geld. Daarom was het fietswiel ratelen maar een tijdelijke rage.

 REIDANSEN DOOR DE POORT

Er wordt een rij kinderen geformeerd als een poort. Een aantal meisjes staan tegenover 

elkaar, de armen omhoog, elkaars handen vasthoudend. Een lange rij kinderen loopt 

onder de poort door met een liedje dat men zingt:

‘Poort,	poort,	stuurt	de	koning	door	de	poort,	ras,	ras,	ras,	

rijdt	de	koning	door	de	plas.’

   

of: 

‘Voort,	voort,	rijdt	de	kolen	door	de	poort,	ras,	ras,	ras,	rijdt	de	kolen	door	de	plas.’

	 rEkSTOkkEN
Men kan ook spreken van ‘over een railing of hek hangen’. En je kan daarbij ook over 
de stang ronddraaien. Of zelfs er over heen lopen en balanceren. Simpel genoeg. 
In de eerste helft van de vorige eeuw, waren veel huizen in een straat voorzien van 
een stoepje voor de gevel. Als afsluiting bij dit stoepje, dat al dan niet verhoogd was, 
stonden drie of vier palen van cement, steen of hout. Tussen deze palen was een ronde 
ijzeren buis, of stang bevestigd. Vier of vijf centimeter dik. Dan begon het trottoir pas. 
Zo’n buis is nou net lekker om aan te gaan hangen. 
Of om kopje te duikelen. Wat de schoolgaande jeugd ook wel deed is er aan gaan 
hangen en de voeten gekruist ook laten hangen over de buis. De buizen waren voor-
namelijk groen geschilderd.
Verschillende bewoners waren niet blij met deze ‘bezoekers’, die gingen rekstokken. 
Op den duur kon het schade aan de constructie geven door kromme buizen of los-
latende buizen. Ook beschadigingen van lakwerk en de buisingangen bij de palen, kon 
tot gevolg hebben roest of doorroesting. Of de buis brak plotseling af. Je moest zoiets 
als schoolkind natuurlijk niet meemaken. Je moest maken dat je dan vlug wegkwam.
Na verloop van tijd waren de bewoners het zat en de ronde buis werd vervangen voor 
een vierkante rail of op de ronde buis werden scherpe ijzeren punten gelast.  Andere 
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bewoners hingen aan de palen een schakelketting. Of tenslotte helemaal geen buis 
meer, alleen palen stonden er nog. Dat is voor de grotere jongens ook oké, dan gaan 
we over de palen bokspringen! Naarmate de eeuw vordert plaatst de gemeente 
klimrekken op de speelweiden en in de woonwijken. Kinderen hebben geen trek om 
daar heen te gaan. De geplaatste klimrekken 
zijn meer voor de in de buurt wonende kinderen 
om eens lekker te ‘hangen’.

 REUZENSTAPPEN

Daar bedoel ik mee een heel klein spelletje met een klein kind en een ouder. 

De ouder, pa of ma, maar het kan ook een grote zus zijn, laat de peuter op zijn of haar 

voeten staan terwijl de handjes van de peuter worden vastgehouden.

Zo staat de peuter in evenwicht en is strak vastgehouden met haar armpjes 

omhoog. De ouder of het groter kind stapt nu zelf met kleine pasjes vooruit. 

De peuter waant zich een reus met de door haar genomen ‘grote’ stappen.

	 riDDErSPEl
Het ridderspel werd door de kinderen afgekeken van de tv-serie ‘Floris’. Men speelde 
de episode geheel na met een groep jongens. Een jongen was een ‘paard’ en kreeg een 
touw om het middel. De andere jongen hield het touw vast en was de ridder. 
De ridder beschikte over een houten zwaard dat hij van te voren in de schuur had 
gemaakt van enkele latten. Het uiteinde van de lat had hij in een v-punt gezaagd. 
Een dwarslatje was het gevest voor in de hand. In het speelgebied gekomen lopen daar 
ook andere jongens rond die de ‘spelstrijd’ aangaan. Tegen elkaar strijden en roepen 
zoals ook Floris deed in de tv serie. Sommigen hebben een deken om, als was het 
een riddermantel. Daarbij een deksel van moeders wasteil in de hand, dat fungeert als 
schild. Het ‘paard’ rent rond, de ridder volgt en slaat met z’n houten zwaard naar een 
schild. Men kent geen gevaar iemand te verwonden. Gejoel, gekrijs vervult de speel-
weide. Ze imiteren allen ‘Floris’ te zijn.
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 RIJEN, RIJEN, RIJEN

Een liedje dat gezongen werd door moeder als ze een klein kind op haar knie had zitten.

Rijen,	rijen,	rijen,

In	een	wagentje,

En	als	je	dan	niet	rijen	wil

Dan	draag	ik	je!

	 riNgwErPEN
Een gezelschapsspel is ringwerpen voor jong en oud. Je moet wel heel ver terug in de 
vorige eeuw om dit spel weer tot leven te roepen. Toen een spel met een groep 
personen die in een kring staan. Er is één hoepeltje. Ieder persoon heeft een  stokje in 
de hand. Degene die begint zwaait met het stokje en het hoepeltje en werpt die naar 
een ander. Die vangt het hoepeltje met het opgeheven stokje en werpt die weer met 
zijn of haar stokje naar een ander.
We moeten wel 60 jaar wachten op een variant hiervan in moderne uitvoering. 
De frisbee is een platte werpschijf van plastic die door een persoon naar een ander 
wordt geworpen. De frisbee zeilt en zweeft door de lucht over grote afstand. Een 
variant op het vroegere ringwerpen is dat personen werpen met een kleine harde ring 
richting een kruishout. Dit kruishout had in het midden en aan de uiteinden van de 
latten een opstaand stokje. Met aanduiding van scorepunten. Op een bepaalde afstand 
werpen de deelnemers de ring naar het kruishout om, om een stokje te komen.

 ROODBORSTJE TIKT TEGEN ‘T RAAM

Roodborstje	tikt	tegen	‘t	raam,	tin,	tin,	tin,

Laat	mij	erin,	laat	mij	erin.

‘t	Is	hier	te	guur	en	te	koud	naar	mijn	zin,

Laat	mij	erin,	tin,	tin,	tin.

‘t	Meisje	deed	open	en	strooid’	uit	haar	schoot

Kruimeltjes	suiker	en	kruimeltjes	brood.

Dat	was	het	roodborstje	wel	naar	de	zin,

Vloog	toen	het	bos	weder	in.

 ROLSChAATSEN

Het is speelgoed, spel en lichaamsoefening tegelijk, het rolschaatsen. Favoriet bij de 

meisjes. Als de lagere school ‘uit’ was kon er nog wel een uurtje worden gerolschaatst in 

de buurt van het ouderlijk huis, voordat het avondeten was. Ons dorp was net voorzien 



van een nieuwe gebouwde wijk. De trottoirs lagen er strak bij, 

netjes in de tegels. Voor een klein meisje net breed genoeg om 

met de benen uit te zwieren met de rolschaatsen. In de jaren 

vijftig en zestig waren er geen rolschaatsen met vaste laarzen of 

rubberen wielen weggelegd voor kinderen. Nee, de rolschaatsen 

moest men op je eigen schoen(maat) klemmen in een beugel en 

vastdraaien met een sleuteltje tot je eigen schoenmaat. En de 

wielen waren van metaal. Een heerlijk rammelend geluid klonk 

in de straat als je  al rolschaatsend over de trottoirtegels met de 

voegen reed. Asfalt was er maar zeer weinig en dat was trouwens 

autoweg, daarop rolschaatsen ging dus niet. Het was dus over 

het trottoir, maar je wist goed waar een tegel omhoog lag op 

je route. Toch kwam menig meisje huilend thuis met kapotte 

knieën: ‘oh,	ik	ben	gevallen.’

 SChAATSEN EN SLEEËN

Het kan niet Hollandser zijn, schaatsen en sleeën in een strenge 

winter. Niet ieder gezin kon een slee kopen, dus die werd door 

de ouders maar zelf van hout gemaakt. En stuk gereden dan 

werd de slee maar weer opgelapt. Het dorp telde vele plaatsen waar best goed gesleed 

kon worden. Hellingen genoeg te vinden. Kinderen gaan op de sneeuwdag erop uit met 

hun slee, verzamelen zich op het hellingpunt en glijden met hun slee naar beneden. 

Opnieuw naar boven lopen en weer met de slee naar beneden glijden. 

Zo gaan de kinderen door met blosjes op de wangen. De wanten doornat, koude handen 

en voeten. Een hele middag lang. En was er veel ijs op de sloten na wat dagen strenge 

vorst, dan ging men schaatsen op de sloot. Niks geen noren of kunstschaatsen aan met 

laarzen. Gewoon friezen of botjes, dat waren de schaatsen met linten die je zo onder je 

schoenen vast moest binden. Vergeet je ijsmuts niet, je wanten met één duim en krif-

felen maar. Want je moest op het ijs. Tegenover je vriendjes moest je kunnen zeggen 

‘Ik	heb	geschaatst.’ Je keerde trots weer huiswaarts, voldaan en moe. De barre koude 

voeten hoorden ook daarbij.

111
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	 SCHElDwOOrD
Klikspaan! Halve maan! 

Of men riep een soort versje naar iemand waar men ruzie mee had.

‘Klikspaan, boterspaan,
je mag niet door mijn straatje gaan,
‘t hondje zal je bijten,
‘t katje zal je krabbelen, 
dat komt van al je babbelen. 

 SChIPPER MAG IK OVERVAREN

In een speelveld, maar het was meestal een smalle straat in een woonwijk staan de 

kinderen op een rij aan één kant van de straat. Ze houden de handen in de zij. De schip-

per, de persoon die ‘hem	is’ staat midden op straat. Alle kinderen zingen het liedje: 

schipper mag ik overvaren, ja of nee etc. De schipper kan nu antwoorden met ja of nee. 

Vrijwel altijd zegt die ja. De kinderen vragen dan aan de schipper	‘hoe?’ De schipper doet 

een manier voor hoe de kinderen de straat moeten oversteken, bijvoorbeeld hinken op 

één been, of huppen op twee benen. Op die manier moeten de kinderen ook de overkant 

zien te bereiken. De schipper probeert er één af te tikken. Maar moet ook dezelfde 

manier van voortbewegen doen als alle anderen. Het kind dat wordt aangetikt is de 

nieuwe schipper bij de volgende beurt.

Schipper,	mag	ik	overvaren

Schipper,	mag	ik	overvaren,	ja	of	nee?

Moet	ik	dan	een	cent	betalen,	ja	of	nee?

	 SCHOMMElEN
Zo oud als de mensheid zelf is het spel schommelen. Een sterke boom met forse 
takken is al genoeg om met enkele touwen (of één touw) aan een tak een schommel 
te maken. Met een zitplankje aan de touwen wordt het nog comfortabeler. Schomme-
len is een geliefd spel dat het kind terug doet denken aan het kinderwiegen op schoot 
of in de wieg. Het is voor jongens en meisjes gelijk. De schommel kan op allerlei 
plaatsen staan op het erf, tuin, speelplaats of zelfs in de schuur. Een paar balken 
zijwaarts en bovenop één, zijn al genoeg. De allerkleinsten werden al vroeg met de 
schommel gezien. De kleine houdt zich stevig vast aan de touwen, gezeten op een klein 
plankje. De ouder geeft telkens een klein zetje tegen de rug van het kind. Zo zwiert 
het kind heen en weer. Grotere kinderen gingen schommelen, uitdagend door te staan 
op plankje. Ze zetten vaart en zwaaien hard en hoog heen en weer. Steeds maar hoger 
in de zwaai. Totdat men eigenlijk veel te hoog zwierde, de vaart plots verminderde
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en men het evenwicht verloor.  Want ging hij te hoog, tot de omstanders roepend: 
‘kijk eens hoe hoog ik kan’? Om vervolgens van de schommel af te vallen en op z’n 
gezicht viel. En dan moest hij nog uitkijken ook, dat het achteropkomende plankje hem 
niet tegen de kop sloeg. En dan was het zeker huilen geblazen. Zo, die gaat voorlopig 
niet meer op het plankje staan.

 SChRIKDRAAD

Is er tegenwoordig nog schrikdraad rondom de 

grasweiden? Vroeger was er meer prikkeldraad 

om de weiden. De schrikdraad zat meer bij de 

ingangen van de weide. Tenminste als de boer 

geen weidehek had. Enkele draden met een 

rubberen handvat waren de afsluiting van links 

naar rechts. Op die draden stond stroom. 

Aan de draad hing een bordje met de tekst: 

‘PAS OP SChRIKDRAAD.’ Als schooljon-

gens kwamen we dagelijks er wel langs. Of na 

school gingen we er in de buurt voetballen. 

Menig kind had wel eens aan de draad gepakt 

en een schok gevoeld. Dus je wist wel wat het 

was. Iemand die nog nooit aan de draad had 

gepakt werd dan ook uitgedaagd. 

Dat	durf	je	niet’	De ander zegt: ‘niet	durven?’ 

Zo pakt er toch één de draad en roept onmid-

dellijk ‘au’, direct loslatend. Wie nog meer? Je wilt niet overkomen als een ‘watje’ en 

grijpt ook naar de draad. Oei, een stroomstoot schiet door je arm. Op een andere keer 

is er weer veel bravoure onder de groep kwajongens. Ze zijn weer bij de schrikdraad en 

vragen zich af of er dit keer stroom op staat. Er vraagt er één:	‘wie	durft	er	tegen	aan	te	

plassen?’ Verbaasde gezichten alom. Wisten wij veel van stroomgeleiding? Hij pakt zijn 

broek uit en begint een straaltje te richten naar de draad. Het straaltje raakt opeens de 

draad. Het kereltje valt gelijk om op de grond, kermend van de pijn. Zijn handen ineen-

geslagen op zijn piemeltje. Wij met zijn allen vallen ook om, maar dan gierend van het 

lachen. Er volgen geen deelnemers meer.

	 SilHOUETTEN	MAkEN
Het is in de tijd van de toverlantaarn die met glazen plaatjes kleurige taferelen, licht 
op de kamerwand wierp. Een projectiescherm was er niet. De lichtbron was maar 
een klein elektrisch lampje. Een vermaak voor in de winteravond als het vroeg donker 
werd. De vertoning wordt gevormd door een reeks plaatjes, meestal sprookjes. 
Als de voorstelling is afgelopen met de verhaaltjes erbij verteld, stond de toverlantaarn 
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zonder de kleurenglasplaatjes nog aan en er scheen een wit licht tegen de wand. In de 
straal van de lichtbundel werd een hand gestoken, de vingers werden wat gekromd, 
een duimpje omhoog en de hand een beetje draaien tot er op de wand een donkere 
schaduw viel. De vorm van de hand en vingers laten een dierenkop als schaduw op 
de wand achter. Wat bewegen met de duim, zie z’n oren bewegen. Met wat andere 
houdingen of met twee handen kon je een hond, olifant, vlinder of konijntje wel maken. 
Wie heel creatief was kon met wat geknipte papiertjes ook nog meer figuren maken.

 SINTERKLAAS KAPOENTJE

Sinterklaas,	kapoentje,

Gooi	wat	in	mijn	schoentje,

Gooi	wat	in	mijn	laarsje,

Dank	u,	Sinterklaasje.

Sinterklaasje	bonne,	bonne,	bonne,

Sinterklaasje	bonne,	bonne,	bonne,

Gooi	wat	in	mijn	regen-,	regentonne,

Gooi	wat	in	mijn	laarsje,

Dank	u,	Sinterklaasje.

 SINTERKLAASJE, KOM MAAR BINNEN MET JE KNEChT

Sinterklaasje,	kom	maar	binnen	met	je	knecht,

Want	we	zitten	allemaal	even	recht.

Misschien	heeft	u	wel	even	tijd,

Voordat	u	weer	naar	Spanje	rijdt.

Sinterklaasje,	kom	maar	even	bij	ons	aan,

En	laat	uw	paardje	maar	buiten	staan.

En	we	zingen	en	we	springen	en	we	zijn	zo	blij,

Want	er	zijn	geen	stoute	kind’ren	bij.

En	we	zingen	en	we	springen	en	we	zijn	zo	blij,

Want	er	zijn	geen	stoute	kind’ren	bij!

 SINT-MAARTEN (sint mèrte)

11 November is de dag van de heilige Sint-Maarten. Het gaat terug in de jaartellingen als 

oorsprong van een bedelfeest en lichtfeest. Vele transformaties heeft deze gedenkdag 

ondervonden. In de middeleeuwen een feest van de armen tot aanroeping van vrucht-

baarheid met aangestoken vuren. Wat daar nog van over is gebleven is het bedelspel en 

het vuurspel door middel van brandende kaarsjes in lampionnen. De kinderen gaan op 

Sinterklaas:	
Schenkingsfeest voor de kinderen. Rijdt door de 
schoorsteen, de koker van de geesteswereld 
waaronder de huiselijke haard staat, de oude 
offerplaats voor de toverwereld. De schoen of 
klomp wordt bij de haard ‘gezet’.
Het synoniem voor ‘bedelen’. De schoen of klomp 
bevat hooi, stro of wortelen voor het paard van 
Sinterklaas. Het is een restant van gebruik, als een 
hooioffer van het akkerland. Een offer aan het 
paard van de god der vruchtbaarheid. In het 
Oudnoorse Edda ‘Sleipnir’s spijs’ genoemd.
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deze dag in groep, in optocht langs straten en huizen. Ze hebben een lampion of uitge-

holde suikerbiet bij zich aan een stokje. Met een brandend kaarsje erin. De kinderen 

zingen een liedje:

Sint-Maarten,	Sint-Maarten,

we	zingen	langs	de	deuren	een	lied,

doe	open	anders	hoor	je	het	niet.

Leg	alstublieft	wat	lekkers	klaar,

dank	u	wel	mevrouw,	tot	volgend	jaar.

Of was het:

Sint-Maarten,	Sint-Maarten,

de	koeien	hebben	staarten,

de	meisjes	trekken	rokjes	aan,

daar	komt	Sinte	Maarten	aan.

Of:

Sinte-Maarte,

De	paerde	hebben	staerte,

de	koeien	ebbe	orens,

de	kerke	ebbe	torens,

de	varkens	ebbe	‘n	krul	in	stèert,

da’s	toch	wel	een	kwartje	wèert.

En te zien is ook weer de weerspiegeling kind en volwassenen. De volwassenen 

gedragen zich ook speels als een kind. Immers 11 november is in de gekerstende zuide-

lijke gebieden de start van de carnavalstijd. Het 11/11 vieren. De bevolking wordt geleid 

door prins- en narrenpraat, verenigd in boerenploegen. Ze spreken spotverzen en liedjes 

uit en spelen het bedelspel met een maaltijd. Precies verwant met de kinderen 

Sint-Maartengedenkdag. Dat terug grijpt naar de middeleeuwen.

	 SJOElEN
Spel, vermaak of sport? Dat is sjoelen. De sjoelbak is een lange smalle gladde houten 
kist. Achterin vier vakken smal gevormd naast elkaar. Alle vakken hebben een eigen 
waarde. Er is een vak bij met de meeste puntenwaarde. De speler heeft aan de top van 
de sjoelbak de start om met 30 platte schijven deze één voor één in de smalle vakken 
te werpen/schuiven. Zodanig dat alle schijven in de vakken liggen. Die worden dan 
samen opgeteld tot een score. Dit spel is te spelen in een groep of alleen. Om een 
sjoelbak in vroeger jaren in huis te hebben dan was er toch sprake van een groot gezin. 
Veel deelnemers dus. Meestal werd dit spel gespeeld, ook door volwassenen, in buurt-
huizen, patronaten, clubhuis-kantine, school of in speciale sjoelverenigingen. 

Sint-Maartensvuur:	
Niet van christelijke aard maar van heidense oor-
sprong. Naderhand heeft men er van gemaakt, het 
vreugdevuur over de val van het heidendom. 
Christelijke onzin natuurlijk. Het is het feestvuur van 
de Oudsaksische noodvuren. Dit vuur (offer Wodan) 
werd gemaakt door een stuk hout in de opening van 
een wagenrad te steken en te draaien tot het vlam 
vatte. Met hout en stro werd het door alle leden van 
de dorpsbevolking meegebracht naar een centrale 
plaats. Mensen en vee moesten er driemaal doorheen 
lopen of springen. Als het ritueel klaar was nam ieder 
een stuk verkoold hout mee naar huis. 
Een ‘bescherming’ tegen besmettelijke ziekten voor 
mens en vee. En ook vruchtbaarheid. Overgebleven is 
van het vuur niet veel meer dan wat kaarsjes die door 
kinderen worden rondgedragen. Ook het liedje is 
verbasterd met aanvulingen wijzigingen e.d.
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 SKIPPYBALLEN
Skippyballen zijn er in allerlei soorten maten, kleuren en handvaten. 
Het is een stevige rubberen bal met één handgreep. De bal is soepel, zacht 
en veert op. Een kind gaat erop zitten en houd met één hand of beide 
handen zich stevig vast aan de handgreep. Nu kan men gaan huppen met de 
bal en al. Je veert op, komt neer en zet weer af. Het is een goede lichaams-
oefening voor een kind en nog plezierig ook. Kijk, nu is je vriendinnetje of 

vriendje aan de beurt.

	 SlAAP	kiNDJE	SlAAP
Slaap, kindje, slaap,
Daar buiten loopt een schaap.
Een schaap met witte voetjes,
Dat drinkt zijn melk zo zoetjes.
Slaap, kindje, slaap,
Daar buiten loopt een schaap.

 SLOOTJE SPRINGEN

Je bent een jaar of 8 of 9. In ons landelijk dorp zijn er genoeg sloten, slootjes en gripkes 

in weiden en polder. Spelende jongens komen overal. Gaan niet alleen over paden maar 

ook door de weiden en bossen. De weiden worden gescheiden met prikkeldraad of ook 

wel een watersloot(je). Wat is er nu heerlijker dan elkaar uitdagen om over het slootje te 

springen. Hoe ver kan jij springen? 

Een jongenstype, wat langer dan jij, doet het voor. Hij springt over de watersloot na een 

flinke aanloop te hebben genomen. De sloot is weliswaar niet diep zo te zien, maar toch 

wel breed. Wie van het groepje jongens is de volgende springer? Eén voor één, wikt en 

weegt men. Kan ik het halen, zo denkt eenieder. Dan is een grote aanloop dus nodig. 

Sommigen zoeken wat verderop of de sloot daar wat smaller is. Ja, hier kan ik over- 

springen. Maar de uitdaging blijft. Iedereen kan droog over de sloot komen, maar soms 

is er de wens nog verder TE kunnen springen. Een bredere sloot dus wordt gezocht. Eh...  

Deze keer springt er een jongen midden in de sloot!



	 SNEEUwBAllEN	-	SNEEUwPOP
Vooral veel sneeuwballen gooien als je om vier 
uur uit school kwam. De scholen waren in de vo-
rige eeuw gescheiden in jongens- en meisjesscho-
len. Groepen jongens gingen niet rechtstreeks 
naar huis. Enkele groepen werden gevormd 
en een sneeuwballengevecht begon. Gewoon 
richting huiswaarts. En werd er verderop een 
weide gevonden of een plaats waar nog veel verse 
sneeuw lag, dan werd er een sneeuwpop gemaakt. 
Eerst een grote bal sneeuw rollen. Een kleinere 
bal erbij rollen als de buik van de sneeuwpop en 
een kleine bal diende als het hoofd. Ze zoeken 
wat kiezelstenen, groot en klein en zetten die in 
de kop. Voor ogen de grote steentjes, kleine steentjes vormen de mond en voor de 
neus is er een tak. Hoe groter de sneeuwpop hoe beter. En de pop moest blijven staan, 
ook tot morgen en de dagen daarna. Met koude handen die tintelen, de handschoenen 
doornat, gaan de kinderen verkleumd en met een rode blos naar huis. De allerklein-
sten rennen mee achterop, huilend van de kou.

 SPEELGOEDTREIN

In de prille kinderjaren krijgen de jongens een speelgoedtrein. Niet veel meer dan een 

paar houten blokken op wieltjes. Een touwtje aan de ‘locomotief’ is om voort te trekken. 

Maar de fantasie van een kind is behoorlijk groot en de blokken vormen	‘zijn’ een trein. 

Met de jaren dat de kleuter ouder wordt krijgt de trein een vervolg. Je krijgt een trein 

met sinterklaas, nu van blik. Zwart met rood en wat geel bedrukte letters erop. De eerste 

exemplaren van ‘treinen’ zijn nog zonder rails maar o, wat was een kinderhartje blij als 

er ook rails bij zaten op een sinterklaas pakjesavond. Het trajectspoortje was maar een 

kleine cirkel van rails, de trein voorzien van een opwindveer met sleuteltje. De veer werd 

opgewonden, de trein op de rails gezet en het hendeltje van de rem overgehaald. De trein 

raast in het rond. De sinterklaasavond kan niet meer stuk. 

Of toch wel? Nou, die avond niet natuurlijk. 

Vader doet voor hoe je de veer op moet win-

den. Niet te strak natuurlijk anders draai je 

hem ‘door	de	veer’. Maar ja, een hele tijd la-

ter, al was het al een jaar later, gebeurde dat 

natuurlijk wel. Door de veer gedraaid. Weg 

met de kapotte trein. Je bent nu inmiddels 

ouder geworden, wat wijzer en in om weer 

wat ‘nieuws’	te krijgen. Wie weet? 

Een auto met opwindveer?
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	 SNEEUwBOl
Als kind heb ik wel eens een sneeuwbol gehad. Wanneer en waarvoor? Dat weet ik 
niet goed meer. Maar de herinnering blijft, volgens mij was het een ‘Mariabolletje’. 
Een glas- of was het een plastic bol? Op een blokje, een Mariabeeldje in de bol. Met het 
schudden van de bol dwarrelden er ‘sneeuwvlokken’ neer op haar voeten en schou-
ders. In een grot, in het landschap, dat weet ik niet meer. Op het blokje stond ook een 
tekstje. Ik dacht ‘Lourdes.’ Maar had ik dit nu juist gekregen? Was er iemand in de 
familie naar Lourdes geweest? Volgens mij was het gewoon van ons hele gezin, immers 
het stond niet op mijn kamer maar gewoon in de huiskamer op de schoorsteenmantel. 
Wij mochten als kinderen met het bolletje af en toe eens schuddebollen.

 SPELEN MET STROMEND WATER

Dat heb ik als kind ook wel gedaan als het regende of net na een grote regenbui. Liep het 

water in een goot of slootje dan werd met enkele andere jongens erbij, daarin een dam 

gelegd in de waterstroom. Die dam moest sterk genoeg worden om het komende water 

tegen te houden. Met kiezels, stenen, takken en zand werd de dam opgebouwd. Nat, 

doorweekt, modderig en vies lopen we erbij. Het maakt niets uit, het is een spel. 

De dam houd het, het water voorop komt hoger en hoger en loopt breder. Nog hoger 

wordt de dam. Het is kattenkwaad geworden, geen spel eigenlijk meer. Laten we de boel 

zo liggen of steken we de dam weer door? We doorsteken de zaak en zien de watermassa 

met grote golven hun weg weer banen. Verfromfraaid en vuil keren we weer op huis aan 

alwaar een verrassing prijkt. Een pak slaag van moeder, alle kleren uit, die moeten in de 

was! De meisjes zoeken het meer binnenshuis met het water. Die beginnen met de 

poppenwas. De pop zelf wordt gewassen in een teiltje, waarna ook de poppenkleren in 

het wasteiltje gaan. De kleertjes worden aan een touwlijntje te drogen gehangen.

	 SPiEgElTJE	SCHiJNEN
In elk huishouden was wel een zakspiegeltje te vinden. Van je zuster, of van je moeder 
in haar tas.  Als het spiegeltje was gebroken kocht één van hen wel een nieuw spie-
geltje. Het oude spiegeltje kwam zo in handen van de jongensknaap. In een zakdoek 
gewikkeld ging het spiegeltje in de broekzak mee naar school. Op het schoolplein in de 
zon gezeten met de rug tegen de gevel van het klaslokaal werd het spiegeltje tevoor-
schijn gehaald. Recht tegenover je stond de overkapping met een reeks schooltoiletten. 
Mooi in de schaduw gelegen. Nu was het richten en kantelen met het spiegeltje zodat 
de zonnestralen via het spiegeltje kaatsten op de toiletdeuren. Die deuren waren maar 
half hoog, zodat je kon zien of er iemand op de wc zat. Nu de zonnestraal goed richten 
op de onderkant van de toiletten. Ja, er zat er een op de wc. Dat is lachen, die knaap 
zat nu gelijk in volle glorie van een zonnestraal, met zijn broek op de hielen.
Of we schijnen met het spiegeltje op een schooljongen op het plein. De zonnestraal 
recht in het gezicht houdend en hem volgend. Tot ergernis van het slachtoffertje.
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En thuis zo’n stukje spiegel gebruiken? Binnenshuis of op de achterplaats het 
zonnestraaltje laten kaatsen in de buurt van de kat. De kat probeerde het lichtpuntje 
te vangen, dat natuurlijk nooit gebeurde.

 SPIJKER SLAAN

Geen thuisspel maar op braderie, fancy fair of enig ander evenement werd een 

spijkerslaan spel gedaan. Het is vermakelijk en er hoort behendigheid bij. Een spijker 

van een soort, kan van alles zijn, tot heel klein tot heel groot, moet in een houten balk 

worden geslagen. Met één of drie klappen van een hamer. Wat er aan regels vooraf is 

afgesproken. Het gaat er om wie de spijker het diepst in de balk kan slaan. Dit spel is 

niets voor zeer kleine kinderen maar meer voor de tieners en de volwassenen zelf. 

Winnaars die de spijker helemaal in de balk krijgen met b.v. drie klappen, krijgen een 

klein prijsje.

 SPOkEN
Spoken dat werd niet veel gedaan. Het werd binnenshuis gedaan of met de kinderen 
samen op de achterplaats. Als het gebeurde was het meestal grote schoonmaak in de 
huishoudens. Zo tegen de paastijd. Dan hing het beddengoed op de plaats om eens 
flink uitgeklopt te worden met de mattenklopper. Dekens en lakens gingen ook naar 
buiten om te luchten. De muren van de schuur werd aan de binnenkant grondig wit 
gekalkt. Kortom alles moest spic en span zijn met Pasen. Het kon gebeuren op woens-
dagmiddag een drukke dag, met de kinderen vrij van school. Het spokenspel duurde 
nooit lang. Een kinderlaken ging over het kinderhoofdje en zo was dat het ‘spook’. 
Het kind verborg zich ergens in huis. De andere kinderen speelden het spel mee door 
in en uit huis te lopen, kris-kras door elkaar. Ze kwamen het ‘spook’ onverwacht tegen. 
Het ‘spook’ roept: ‘Boe’. De andere kinderen schrikken en lopen ‘bang’ krijsend weg. 
U begrijpt natuurlijk wel dat moeders dit niet lang konden aanzien. Een kwartiertje 
later is alles weer opgeruimd.

Een oud rijmpje: 
‘Foei dat is geen vermaak, dat aan de jeugd vermaakt,
daar ge als een spook vermomd, de meisjes schrik aanjaagt!’

 SPROOKJESBOEKEN

Sprookjesboeken en albums waren er genoeg. In allerlei formaten, kleuren en teksten. 

Die boeken konden worden gelezen, of voorgelezen aan een kind dat nog niet kon lezen 

uit een boek. Bij het voorlezen en het kijken naar de plaatjes krijgt een kind een voorstel-

ling van beeld en aanname in fantasie en bewustwording. Men zegt weleens een kind	

‘zoet’ houden. Maar het is ook opvoedkundig, maatschappelijk. Het kind moet er van 



120

leren, het beleven en een plaatsje geven. Sprookjes als Sneeuwwitje, Doornroosje, Rood-

kapje en de wolf, Assepoester, De wolf en de zeven geitjes en Hans en Grietje. 

En zovele sprookjes meer. Dwergen en paddestoelen, koetsen en pompoenen. Geitjes die 

spreken en een verhaal met heksen, toverkollen, tovenaars en elfjes. Een kinderfantasie 

wordt ‘kennis’	in het kind en vormt. Spelenderwijs leert het lezen en het is bovendien 

een goede spraakoefening.

	 STEkElBAArSJES	VANgEN
Een poldersloot bij de jeugd bekend om zijn dikkopjes en stekelbaarsjes. Je neemt een 
leeg conservenblik. Van de appelmoes of de doperwten. Met een grote spijker wor-
den in de bodem een tiental gaten geslagen. Dan neem je een lange stok of een oude 
bezemsteel. In het blik wordt aan de zijkant een klein gat gemaakt. De stok krijgt een 
puntig uiteinde en wordt door het blikgat gewrongen. Een spijker gaat door de bus en 
de steel, zodanig dat de bus niet van de steel af kan vallen. Met wat jongens is afgespro-
ken om gezamenlijk stekelbaarsjes te gaan vangen. Bij de poldersloot gekomen was 
het inwerpen en ophalen van bus en stok. 
Omkieperen op de zandweg. Tussen slik en 
kroos kwam soms een spartelend stekel-
baarsje te voorschijn. We hadden allemaal 
een glazen weckpot meegenomen, of een 
leeg jampotje, daar ging wat sloot-
water in. Het gevangen stekelbaarsje ging 
er ook in. En nog een paar meer natuurlijk. 
Met onze visjes gingen we weer naar huis. 
Die pot mocht niet in huis blijven staan 
maar wel in de schuur. Lang leefden de 
visjes ondanks wat broodkruimels niet. 
Een paar dagen later waren de stekel-
baarsjes al dood.
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 STELTLOPEN

Eenvoudig en van hout werden die zelf gemaakt door vader of opa. 

Twee stokken die langer dan je zelf waren met een hoogte die bij je paste. 

Vanaf de onderkant van de stok een voetsteun. Driehoekig van vorm. 

Van binnenuit de stelten opstappen, goed vasthouden aan de lange stok-

ken en stappen maar. Nu ben je groter dan de andere kinderen.

Je voelt je verheven als een reus. Een hogere macht dan hij of zij die daar 

lager staat. Het weerspiegelt te zijn als een ‘grote’ volwassen mens.

Cats schrijft: 

‘De	kinders	die	op	stelten	gaan	Sijn	rechte	beelden	van	de	waan:	wij	

zoeken	meestal	hoger	schijn,	als	wij	in	rechte	waarheid	zijn.’

	 STEMPElEN	MET	iNkT
Dat was een smerig gedoe. Dan bedoel ik het stempelen met inkt. 
In het begin was het stempelen met wat waterverf op een vorm-
gesneden stukje rauwe aardappel. Maar de fabrikanten hadden dat al 
snel goed gezien. Ze brachten stempeldozen op de markt met kussen-
tjes inkt, allerlei rubberen stempeltjes in dierfiguren en ook letters. 
Of je kon zelf in een stukje linoleum snijden en delen weggutsen met een gutsmesje 
zodat er een verhoogd beeld bleef staan. Inrollen met inkt en meerdere afdrukken 
maken op papier. Met de losse rubberen letters kon je in een houdertje letters achter 
elkaar rangschikken. Zo vormde je simpel je eigen kindernaam. Met het inktkussen in 
de doos in-inkten en afdrukken op je creaties. Je naam stond eronder ‘gedrukt’. Met 
drukinkt.
Ja, en ook kwam er inkt aan je vingers natuurlijk. En nu nergens anders aan komen!!! 
Hoe krijgen we die handjes nu weer schoon?

 STEPPEN

Als een kind een step had was die de 

koning te rijk. Je kon je snel verplaatsen, 

je was zo bij een buurtvriendje. En als de 

weg naar beneden liep dan had je snel 

vaart. Twee benen op de plank en goed 

sturen. Tot je op je gezicht viel.

Zo weer een ‘aandenken’ erbij, een zere 

knie of nog erger een kapotte kin.

Het blijft voor een kind toch vallen en 

opstaan!
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 STOELENDANS

Zeer, zeer oud spel met betekenissen op sociaal gebied als: spottende willekeur, toeval, 

strijd om troon(stoel) macht, verdringen van, plotselinge verandering in allerlei bestuur-

lijke zaken, etc. Vermakelijk spelletje dat in een gezelschap een sociaal contact ambieert. 

Lichamelijk contact komt hierbij voor. Ook het gevoel van buitenspel zetten, of voor-

dringen. Heeft dus een sociaal karakter. 

Het is ook een spel van weerspiegeling kind en ouderen. Want de oorsprong ligt, althans 

in onze kindertijd, al op de kleuterschool waar een groepje kinderen een rondedansje 

maakt rond een aantal stoeltjes. Er zijn evenveel stoeltjes als kinderen deelnemers. 

Nu wordt één stoel uit de kring weggenomen. De begeleider van de klas zingt een liedje. 

Als het liedje opeens stopt is dat het sein voor elk kind vlug op een stoeltje te gaan zitten. 

Er is echter één stoeltje te weinig. 

Het kind dat niet kan zitten is	‘af.’ Zo gaat het een ronde na ronde verder tot er twee 

kinderen over zijn met maar één stoel. Volwassenen speelden dit spel ook bij bruiloften 

en partijen. Als ‘grote’	kinderen die wensen ‘winnaars’ te zijn. 

	 STOk	BAlANCErEN
Een bezem was er niet alleen om mee te vegen. Ook om te jongleren. Moet je kijken, 
want er zijn omstanders nodig wat je allemaal kunt. 
De bezemsteel met de borstel naar boven ga je balanceren op de platte hand. 
Goed zo, met wat enkele stappen voorwaarts of zijwaarts. Nu op één vinger. Zie je 
wel, ik kan dat goed. Ik kan er zelfs mee naar voren lopen. Nee dus, want de bezem 
schiet naar voren en je moet snel bijpassen om hem op te vangen. Nou, dan zet ik de 
steel maar eens op de kin en de handjes los. Goed balans houden, oké. ‘Zie je hoe goed 
dat gaat?’ ‘Nu ben jij aan de beurt.’

 STOKPAARDJE RIJDEN

Als je op oude prenten kijkt zijn de kinderen afgebeeld met een stokpaardje. Heel 

verschillend van materiaal, van leer of houten frame. Het stokpaardje heeft een kop 

van een platte plank tot andere vormen als een bolvormige 3D kop. Dat hadden wij dus 

niet zo’n luxe model stokpaard. Misschien in de stad, maar bij ons op het dorp was een 

bezem uit de schuur ook een ‘paard’. De bezemsteel tussen de benen gestoken, twee 

handen om de steel en rennen maar. Op de achterplaats in de tuin, maar ook op straat. 

Niet te ver natuurlijk maar: ‘hop,	hop,	paardje	in	galop!’	In de 16e en 17e eeuw was het 

zinnebeeld voor het stokpaardje: ‘zelfbedrog.’	Geen wonder, het is geen echt paard.

	 TAFElTENNiS	(ping-pong)
De tennistafel was niet klein en dat was een bezwaar voor veel gezinnen vroeger. 
Men had gewoon geen plaats voor zo’n grote tafel. De betere stand van de bevolking 
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had een groot herenhuis of een garage erbij. Daar kon wel een tennistafel bij. Of die 
werd op de zolderkamer gezet. Het was wel zeer vermoeiend om te pingpongen. 
Een ping-pong balletje over een netje slaan met een batje (slagplankje.) Kunst is de bal 
1x te laten stuiten op de helft van de tegenstander. Deze slaat de bal ook weer terug, 
om die ook weer te laten stuiten. Wie mist geeft een punt weg aan de tegenstander. 
Het spel heeft een score tot 21 punten. Je moet zeer goed in conditie zijn en heel snel 
kunnen reageren. In de jaren 1950 in vele huishoudens onbekend. Het werd wel beoe-
fend in buurthuizen en patronaten waar veel jongeren bijeen kwamen.

 TELEFOONSPEL

We hebben twee conservenbussen en een lang dun touwtje nodig. Voor een spelletje 

telefoneren met elkaar. Het touwtje wordt tussen de twee blikken gespannen en de twee 

kinderen praten op een afstandje in de blikken bus. De één praat in de bus, de ander zet 

het blik aan het oor. Het is natuurlijk altijd een afstand dat ze elkaar nog zien staan. 

Het werkt natuurlijk niet. Het is meer fantasie en veronderstelling dat het werkt. 

De afstand is altijd wel zo dat men de ander hoort. Zo niet dan geven ze er zelf wel met 

een fictiegesprek een draai aan. Dat is nog eens een fantasiespel over een gesprek dat er 

niet was.

	 TElrAAM
Lering van tellen en spelen tegelijk. Het telraam met de houten kralen zat vast aan een 
kinderstoeltje. Standaard aan het stoeltje gemonteerd. Ervoor aan het stoeltje vast, 
een plankje waarop het eetbordje van de kleine kwam te staan. Het telraam had kralen 
met de kleuren groen, geel, rood en blauw.

 TENNISSEN MET BAL AAN ELASTIEK (jokari)

Dit tennissen met een bal aan een elastiek kan je alleen of met tweeën spelen. Een lang 

elastiek met eraan de bal is bevestigd aan een zwaar blok. Als de bal geslagen is, veert 

deze aan het elastiek weer terug naar je racket, om weer te slaan. 

Niet populair in de jaren 50. Het elastiek was veel te lang en raakte al gauw verward en 

schoot alle kanten op.

	 TENT	BOUwEN
Ons dorp ligt er rustig bij op die warme zomernamiddag. Het is grote vakantie de 
lagere scholen zijn vrij. De buurtjongens gaan de velden in met aanplant en wasdom 
van varens. Met takken wordt een hut of soort van ‘tent’ gebouwd. Het is niet zo zeer 
om er in te zitten. Daar is het veel te klein voor gebouwd. Het is meer het idee van 
‘wigwam’ of ‘honk’ te hebben. Dan volgt een spel van ‘rovertje’. 
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De kleine meisjes zijn nog thuis en spelen op de achterplaats met hun poppen. 
De tuinbank op de achterplaats gaat wat vanaf de muur en raam naar voren geschoven. 
Vele tuinbanken hadden een lattenbodem en lattenrugleuning. Nu werd een deken 
over de rugleuning van de bank gedaan en op de dorpel van het raam vastgelegd. 
Als een soort dakje. Met wat improvisatie werd de deken tot een ‘tent’ gevormd. 
Een andere deken op de grond. De kleine ukkies kropen zo onder de bank in hun 
‘tent’. Als een gezin geen tuinbank had werden ook wel keukenstoelen gebruikt. 
Over de stoelleuningen een laken en zo was er ook een ‘tent’ gevormd. Wat poppen 
en een serviesje erbij en men had vakantie. Gezinnen gingen vroeger niet op vakantie.

 TIKKERTJE (Eksketak)

Daar zijn enorme varianten in maar alle spelvormen komen op hetzelfde neer, je 

spelgenoot aantikken zodat je ‘hem’ niet meer bent. Er komen namen voor als krijgertje, 

jagertje tik, eksketak en nog vele andere namen per streek. En of dat nu op straat of op 

het schoolplein of in het vrije veld met wat bomen was, dat maakt niet uit. Ook combi-

naties met tikkertje en wegkruipertje waren mogelijk. Je verbergen of juist uitdagend 

tonen van probeer mij maar eens aan te tikken. Een reactievermogen en behendigheids-

spel bij elkaar. Er werd ook wel eens tikkertje gespeeld met een bal. De tikker heeft een 

bal en werpt deze naar een ander kind. Wordt die door de bal geraakt dan is hij of zij de 

nieuwe tikker/werper.

	 TiMPEN	-	SlÉgErEN	-	PiNkElEN
Een eenvoudig spel is timpen (er zijn ook andere namen voor) om een bal of een stuk hout (de 
timp) ver weg te slaan. Een timp, het stokje, wordt over een kuiltje in de grond gelegd zodat er 
ruimte vrij komt onder het stokje. Met een andere stok wordt de timp opgelicht, opgeworpen 
en met de slagstok geslagen om zo ver mogelijk de timp te laten neerkomen. Als een bal werd 
gebruikt maakte men een soort wip, een houten plank met een holte aan een kant waar de bal 
in ligt. De plank ligt dus schuin. Nu met een stevige houten stok hard slaan op de opstaande deel 
van de plank. De bal vliegt omhoog en vooruit, wie komt het verst?
Slégeren gaat net zo maar dan in team met slagspelers en vangspelers. De slagspeler moet na de 
slag een boom (honk) aantikken. De vangspelers van de tegenpartij proberen na de vangbal de 
slagman te raken met een balworp. Het spel is dus precies een voorloper van het ons bekende 
honkbal. Bij pinkelen is er een pinkelstokje dat aan de uiteinden is afgepunt. Door te slaan met 
een slaghout op het afgepunte uiteinde gaat het stokje omhoog en vervolgens slaat men de 
pinkel ver weg in het speelveld. Veldspelers staan te wachten. Wie het pinkeltje vangt in het veld 
wordt slagman. Vangt men die niet dan kan men de pinkel wel werpen naar het honk. Komt het 
pinkeltje in het honk dan is de werper ‘af ’.

 TINNEN SOLDAATJES

De	‘strijd’ werd gespeeld met tinnen soldaatjes door de kinderen en ook door de oudere 
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senior. Eigenlijk begonnen de soldaatjes al in vorige eeuwen als een speelopbject voor 

de rijkere burgerij. De soldaatjes waren toen van zilver, evenals de miniaturen van zilver 

voor de rijkere dames met hun poppenhuis. Als het beschikbaar komt voor wat lagere 

burgerij worden ze van tin gemaakt. In de 19e eeuw van hout of van geperst papier en 

karton. Ook uitvoeringen van blik en gummi komen voor. Soldaatjes, ruiters en acces-

soires van allerlei naties komen op het strijdtoneel. In de 19e eeuw op de verkoopmarkt 

gebracht geheel kant en klaar, al door de producent geschilderd.

Maar in de laatste 100 jaar worden de soldaatjes weer van een tinlegering, blanco 

gegoten. De kinderen moeten ze weer zelf gaan schilderen naar eigen inzicht, kennis van 

uniform weten of gewoon in fantasiekleuren schilderen om zelf met ‘eigen’ leger 

de fantasie ‘strijd’ aan te gaan.

	 TOEN	ONZE	MOP	EEN	MOPJE	wAS
Toen onze mop een mopje was,
Was hij aardig om te zien;
Nu bromt hij alle dagen
En bijt nog bovendien.
Waf-woef, waf-woef,
Waf-woef, waf-woef,
En bijt nog bovendien;
Nu bromt hij alle dagen
En bijt nog bovendien.

 TOETEREN

Van zeer oude oorsprong is het toeteren. Op dierenhoorns, aardewerkhoorns. Het werd 

gedaan door de bevolking van oudere beschavingen bij onweer, storm en geestverdrij-

vingen. Om bescherming op te roepen tegen onheil. Later wordt toeteren als een signaal 

toegepast in scheepvaart ‘goede	reis’,	‘goede	vaart’	en ‘bescherm	ons’ en als hoorn-

signalen bij strijd. Wat na vele overleveringen overblijft, na de afzwakking van 

bijgeloven is de imitatie van signaal afgeven. Dit kan alarmerend zijn maar ook een 

opvrolijkend karakter hebben. Toeteren als een ‘waakzaamheid’ signaal als ‘pas	op’ of 

‘hier	ben	ik,	vrij	en	blij’. De kinderen toeteren op een toeter van papier, karton of blik. 

Een koordje en wat franjes eraan en het wordt toegepast op feestjes. Het symboliseert 

bescherming en vreugde.

	 TOllEkES	PikkEN	(Meiknolletjes)
Meiknolletjes werden genoemd door ons als ‘tollekes’. Er stonden velden vol met de 
kleine knolletjes. Wit-paars van kleur. Lijkt veel op radijs maar dan veel groter. Als kwa-
jongens onder elkaar zijn ze voor alles te porren. We gaan wat tollekes pikken. Op het 
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veld gekomen werd er rond gekeken of de boer niet te zien was. Enkele knollen uit de 
grond getrokken en van het loof ontdaan was vlug gebeurd. Wat afvegen aan je broek 
en dan werd de buitste schil er met je tanden vanaf gebeten. En de schil weggespuugd. 
De rest werd opgegeten, goed kauwen en de knol smaakte wat scherp-zoet-knapperig. 
Lijkt op wat radijsachtig. Nog eens goed kijken of de boer er niet was, nog enkele 
knollen in de broekzak stoppen en we stoven weer weg.

	 TONg	UiTSTEkEN
Iemand eens lekker pesten door je tong uit te steken naar de persoon in kwestie. 
Intussen weglopend, omkijkend. De ander bespotten en ook roepen: ‘lekker puh!’
De ander riep terug: ‘schelden doet geen zeer!’

 TOUWFIGUREN MAKEN (string spel)

Een zeer oude speelvorm is touwfiguren maken met je han-

den en een simpel touwtje of koord. Ook verspreid over de 

hele wereld werd dit gespeeld. In ons land in de jaren 70 een 

tijdelijke rage. Je hebt een koord nodig van ongeveer twee 

keer zo lang als je arm. Vrij lang dus. Knoop het koord(je) 

als een lus met de uiteinden aan elkaar. Er zijn verschillende 

figuren met het koordje te maken. Met de vingers, handen 

en polsen en een touwtje werden allerlei figuren gemaakt. 

Het werd gedaan door zowel jongens als meisjes. Het touw-

tje werd in een lus over de vingers gelegd en door middel 

van doorhalen, insteken, af laten glijden een figuur vormen: 

kop en schotel, schemerlamp, parachute en de Eifeltoren. 

Ook kon men figuren maken met twee personen, ‘overbrengen’ heette dat.

	 TOUwTJE	SPriNgEN
Dit kan je als kind alleen doen of ook met een groep kinde-
ren. Meestal gedaan door meisjes. Eén kind met een touwtje, 
al of niet voorzien van handvaten aan de einden van het touw. 
Met beide armen rondzwaaien en het touwtje over het hoofd 
slingeren, onder de voeten door, al huppend. Een grote groep 
meiden hadden een lang touw of met twee touwen en draaien 
de boogslag evenwijdig met één touw. Men springt in de boog 
van het touw (bocht) en huppend komt iedere keer het touw 
onder de voeten door, zonder die voeten te raken. Met een 
groot touw konden ook meerdere kinderen samen springen. 
Precies in het ritme van de slag(draai) moest men opspringen. 
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Zo kan een kind er uit springen en een vol-
gend kind er weer in springen als beurt. 
Er werd een liedje bij gezongen dat goed 
paste bij de draaiende slag. ‘In spring, de bocht 
gaat in.’ en bij het uitspringen ‘Uit spuit, de 
bocht gaat uit.’ Of zegde het hele ABC op, 
tot de letter kwam wanneer het springen 
fout was en ze ‘af ’ was.Wie op het touw 
sprong of te vroeg of te laat opsprong en 
het draaien van het touw verstoorde zodat 
het tegen je enkels sloeg, was ‘af ’. Een ander 
meisje was nu aan de beurt. Het 16e en 17e 
eeuws zinnebeeld voor touwtjespringen 
was: ‘weinig resultaat.’

 TOUWTREKKEN

Spel of vermaak is het touwtrekken in ons dorp. Het moest wel op een fancy fair of een 

gedenkvieringsdag zijn dat verenigingen hun mannetjes afstonden. 

Op de lagere school werd het wel eens gespeeld met de hogere klassen, maar dan werd 

het al gauw als gymles bedoeld. Een touw, een scheidslijn en twee sterke groepen aan 

het touw. Trek de hele tegenstander groep maar over de lijn. De ene kant wint terrein, 

trekt enorm hard. De andere kant voelt de strijd als ‘verloren’	en laat het gaan. 

De winnaars storten achterover ineen als de tegenpartij ineens het touw viert. 

Een gejuich van winnaars zwelt aan.

	 TrEkPOP	(zie	ook	harlekijn)
Een spel, een speelgoed dat in vele soorten in omloop was is een trekpop. Er waren 
er van karton, mooi bedrukt. Of van hout, dun triplex en beschilderd. Fraai uitgestanst 
of gezaagd. Men kon zo’n pop natuurlijk ook zelf maken. Niet moeilijk, als je wat kon 
figuurzagen en een voorbeeld tekening had was dat ook weer spel. Knutselen en 
schilderen was ons vroeger niet vreemd. Keurig van hout gemaakt, de trekpop als een 
harlekijn. Met het touwtje aan de achterkant konden de armen en benen op en neer.

 TROMMELEN

Als je jarig was, of het was sinterklaas, dan waren er kinderen die als kado een blikken 

trommel kregen. Op een formaat die bij de leeftijd van betrokkene paste. Of je daar nu 

Het	kind	loopt	door	het	touw,	Menig	stelt	zijn	weg	gevaarlijk	aan,

Die	hij	met	veiligheid	kost	gaan.	Het	knaapje,	dat	door	het	lijntje	loopt,

Stelt	zich	gevaarlijk,	om	te	vallen;	Maar	wie	zijn	oud	verstand	verkoopt,

Om	met	het	kinderspel	te	mallen,	En	slingert	alles	om	zich	heen,

Stelt	zich	gevaarlijk	op	de	been.

	 Jan	Luiken:	1758
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blij mee was? Je vader misschien niet, hoewel hij hem 

toch aan je gaf. Wat een lawaai (leven) kon die trommel 

maken! Je trommelde in de kamer in de keuken, ja wat 

wil je, dat ding is toch van jou. Maar al vlug werd er al 

geroepen: ‘ga	dat	buiten	maar	doen.’ 

En ja, je mocht voortaan alleen maar buiten trommelen. 

En zeker niet buiten op zondag, als de duiven moesten	

‘vallen.’

‘Buiten	trommelt	daar	vrij	voort,	

zoo	‘t	grootst	geraas	u	meest	bekoort.’

 TWEE EMMERTJES WATER hALEN
Twee emmertjes water halen,

Twee emmertjes pompen.

Meisje op de klompen,

Meisje op hun houten been,

Rij maar door mijn poortje heen.

Van je ras, ras, ras,

Rijdt de koning door de plas.

Van je voort, voort, voort,

Rijdt de koning door de poort.

Van je erre, erre, erre,

Rijdt de koning door de kerk.

Van je één, twee, drie!

 UITSLIEPEN
Kinderen hadden een gebaar van iemand te bespotten of uit te lachen. 

Kwetsend en ruzieachtig. Herhaaldelijk met de wijsvinger over de andere 

wijsvinger schuiven. Richting ander kind.

Men roept hierbij: ‘sliep	uit,	sliep	uit.’

 VADER EN MOEDERTJE
Vader en moedertje spelen is een na-aap spelletje door kinderen van het afkijken hoe ouders functi-

oneren. Of het nu broer of zus was of met buurvrienden en vriendinnen, het spel gaat erom de grote 

wereld na te doen. Al dan niet verkleed met mama’s schoenen aan of lipstick op, de kinderen doen 

de ouders na. De poppen worden hun	‘kinderen’. Het minifornuisje met minipannetjes wordt ook 

tevoorschijn gehaald. Een levendige fantasie wordt een huiselijk vertoon. Het wordt allemaal aan-

schouwd door hun poppenkind dat gezeten in een kinderstoeltje aan het gedekte kindertafeltje zit. 

Het kinderserviesje prijkt op deze tafel. En er wordt thee in de kleine kopjes geschonken. Denkbeel-

dig dan wel, want het mini theepotje is gewoon leeg. Zo lijkt volwassenheid gewoon weerspiegelt 

kinderspel te zijn.

	 VADEr	JACOB
Vader Jacob, vader Jacob,
Slaapt gij nog? Slaapt gij nog?
Alle klokken luiden, alle klokken luiden,
Bim bam bom, bim bam bom.
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 VARKENSBLAAS

In de herfst valt de slachtmaand. Het is dan oktober. Het varken op kot is rond en vet 

geworden in zijn korte leven. Als zijn einddag is aangebroken is het nog vroeg in de 

morgen. Een schreeuw schalt over het erf, dan klinkt een schot. 

Dat is zeker geen kinderspel. En toch ook weer wel. De allerkleinsten mogen er niets van 

zien, maar de 10-jarige jongens wel. Als het varken is opengesneden en de loonslager 

verder gaat werken krijgen de jongens de varkensblaas. Schoongemaakt en dan de blaas 

opblazen. Zo nu hebben we een ‘voetbal’.

Er kon inderdaad mee gevoetbald worden, zo sterk als een varkensblaas is.

Maar mocht de blaas kapot gaan of flink scheuren dan kon men er altijd nog een 

rommelpot van maken. Dan werd het stuk vel strak om een mostervat of ander Keuls 

stenen potje gespannen. Het vel werd in het midden doorstoken met een riet. Dit riet 

trok men heen en weer. De pot met het vel erop maakt dan een sterk rommelend geluid. 

Zo’n rommelpot werd dan gebruikt als begeleiding bij de zangliedjes op de feestdag 

Sinte-Maarten, oudejaarsliedjes met Oudejaar, Nieuwjaar en op Driekoningen.

	 VASTENAVOND	-	CArNAVAl
Drie ‘vette’ dagen is Vastenavond. De zondag, maandag en de dinsdag die voorafgaan 
aan de veertigdaagse vasten. Men spreekt ook van Vastelavond. Een Romeins lente-
feest van oorsprong, in onze streek geïmporteerd als een Germaanse feestviering met 
vruchtbaarheidsoffers en vuren. Het christendom heeft het weer ingepalmd en verbon-
den met een vastentijd. Tijdens de vastentijd blijft er nog wat feestviering overeind, het 
halfvasten. De kinderen krijgen dan net als met Sinterklaas nog wat lekkernijen. 
Dus het werd christelijk verbonden. Het woord carnaval is afkomstig van het 
Toscaanse woord ‘carnevale’, wat betekent in verklaring: ‘vlees, vaarwel’: carne + vale.
In de middeleeuwen was de vastenavond op haar hoogtepunt. Optochten en zotte 
kledij werden meesterlijk vertoond. Vermomd over straat lopen met een masker op, 
zingend en met muziek en confetti gooien in iemands gelaat. Het komt waarschijnlijk 
uit een overblijfsel van het Saturnalia, het Romeinse ‘Narrenfeest’ en een verlengstuk 
van de joeltijd. Vastenavond gaat gepaard met drinkgelagen, smulpartijen. Niet onbe-
kend zijn de gebruiken van pannenkoeken, spekkoeken, wafels en poffertjes.
Bedelen door de kinderen op deze dagen was in vorige eeuwen heel gewoon.  Aan de 
deuren een liedje zingen om een pannenkoek te krijgen. Wat we nog wel kennen is de 
‘boerenmaaltijd’ die door boerenploegen van vastenavondverenigingen nog worden 
gehouden met boerenkool en worst. Hierbij worden vastenavondliedjes en grappige 
sneren verteld door nar en ‘grootste boer’. In vroeger jaren opgeluisterd met het 
‘muziek’deuntje van een rommelpot. Kinderen worden al heel jong er bij betrokken. 
Ook voor hun is het vastenavond en krijgen hun eigen middag met ‘kindercarnaval’. 
De ouderen spelen een kinderspelletje voor in toneel en dans. Vermakelijk is het 
schouwspel. Verkleed gaan de kinderen daarna nog door de straten. In onze streek 
‘dweilen’ genaamd. Van plaats tot plaats verschillen de tradities in beleving. Plaatsen 
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hebben synoniemen voor de naam van dorp of stad. Verbonden zijn ook mythologische 
figuren zoals een heks of toverkol met kraai of een ander dier. Elk dorp of stad heeft 
zijn eigen prins en prinses gekozen. Het oeuvre van kledij is ook per streek heel ver-
schillend. Het is zeer traditioneel en ook chauvinistisch, van ons ‘eigen’. Kom er beslist 
niet met iets anders aan! Kent men nog de eigenlijke bedoeling ervan? Of is het gewor-
den een volksvermaak van vakantie en vrije dagen? Heeft het nog iets met christelijks 
te maken? Grote mensen en kinderen gaan gewoon voor ‘agge mar leut et’. 
De vastenavondviering wordt besloten met allen naar een verzamelplek te gaan met 
het ‘vallen van de kraai.’ Of soortgelijke sluiting. En gezamenlijk besloten met het zingen 
van ‘de zevensprong.’

	 VECHTENDE	JONgENS
Spelenderwijs twee jongens die wat stoeien. Niet menens maar op ‘ruwe’ wijze de baas 
over de ander spelen. De jongen die tenslotte op de grond wordt gewerkt ligt op zijn 
rug met de armen hoog achter. De andere jongen zit bovenop zijn borst met de knieën 
op zijn bovenarmen. De knieën rollen over de spierballen van de liggende jongen. 
Dat doet pijn. De overheerser vraagt de liggende jongen om ‘genade’.
Die sputtert nog wat tegen tot hij wel moet roepen: ‘genade’. Het spel is meteen 
afgelopen. De winnaar is ‘de baas’ en duidelijk aanwezig bij de kijkende omstanders.

 VERJAARDAGSLIEDJE  (Lang zal hij leven)

Lang	zal	hij	leven,

Lang	zal	hij	leven,

Lang	zal	hij	leven	in	de	gloria,

In	de	gloria,	in	de	gloria!

Hieperderpiep,	hoera!

Hieperderpiep,	hoera!

Hieperderpiep,	hoera!

	 VErSTOPPErTJE	(wegkruipertje)
Eén kind is de zoeker en telt op van 1 tot 10, of wel eens tot 50 of 100. 
Hij of zij moet de handen voor de ogen houden. De andere kinderen die aan het spel 
deelnemen gaan zich verstoppen. Dat kan buiten zijn maar kan ook net zo goed 
binnenshuis. Als de zoeker klaar is met aftellen roept deze:  ‘ik kom’ en gaat nu ieder-
een zoeken. Hij moet ze allemaal opzoeken. Dan pas is het spel klaar. Variant is met een 
buutplaats. Iedereen die gevonden is moet op de buutplaats worden gemeld dat hij of 
zij is gevonden. En de kinderen die zich verstopt hebben kunnen de buut vrij bereiken 
en ‘buut vrij’ roepen. Maar ze mogen niet al te dicht bij het buut zijn verborgen. 
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Een buut kan een boom, lantaarnpaal of gevel van een huis zijn. En als je gezien werd 
door de zoeker en hij riep bij het begin: ‘wie niet weg is is gezien’ werd de gezienene 
de nieuwe zoeker in het volgende spel.

Of een variant: Eén persoon verstopt zich. Alle anderen tellen af en gaan zoeken. Heeft 
iemand hem of zij gevonden dan gaat deze bij de verstopte persoon zitten en is ook 
verstopt. Zo zoekt de overgebleven groep verder. Het is zaak ongemerkt bij de 
verstopten te geraken. Immers de laatste die overblijft van het zoeken is de verliezer.

 VERZAMELSPELLEN

Verzamelen, sparen van allerlei waren. Is het spel te noemen? Of meer hobby of 

collectie? Het verzamelen van kinderspeelgoed zoals Dinky Toys, Meccano of Lego is ook 

uitgebreid tot het verzamelen van albums vol met speldjes, suikerzakjes, sigarenband-

jes, Verkadeplaatjes, kroonkurken, filmsterren, lucifermerken en zelfs het bewaren van 

papiertjes waarin de sinaasappels en mandarijnen werden verpakt. En wat dacht u van 

zilverpapier sparen.

Nu was de verzamel- en spaarwoede vroeger heel groot. Kwam het door nieuwe 

verpakkingen? Ja, want daarvoor was verkoop van waren gewoon bulk, afwegen in een 

papieren zak en klaar. Met verpakkingstechnieken, wikkels e.d. voegden de fabrikanten 

zegeltje toe die konden worden gespaard en ingeleverd voor een geschenk. 

Op margarine, koffie en thee of op chocoladerepen en ook andere waren zaten de spaar-

zegeltjes. Voor een geschenk als een goedkoop horloge, scheermesjes, of voor speelgoed. 

Om de promotie nog meer te versterken kwamen er ook speldjes. Clubspeldjes, auto-

merken, logospeldjes van fabrikanten, te veel om op te noemen. Honderden zijn ervan 

gemaakt. Het werd een hype. Kinderen hielden albums bij waarin de soorten werden 

geprikt. Daarnaast was het een rage om zoveel mogelijk lucifermerken te verzamelen. 

Niet vreemd want in die tijd waren lucifergebruiken alle dagen gemeengoed. Een stevige 

ruilhandel in de etiketjes was voor de kinderen zoekwerk.

Het gietproces van plastic nam een vlucht met sleutelhangers. Eveneens met alle soorten 

merken van handelsfabrikanten. Dit was niet zo gewild. Immers hoe moest je al die sleu-

telhangers opbergen? En enkele in je zak mee nemen had ook geen functie. 

Een kind bezat nu eenmaal geen sleutels.

Heel apart was de groep kinderen die papiertjes van sinaasappels en mandarijnen 

verzamelde. Dat papiertje zat vroeger om elke sinaasappel en mandarijntje gewikkeld. 

Fraai bedrukt met de merknaam. Dat was een moeilijke verzameling want er waren 

niet zoveel soorten. En dan werd ons ook nog wijs gemaakt dat we zilverpapier moesten 

sparen voor de missiepaters. Wat is dat nu weer? Het zou geld opbrengen voor de paters 

om dit zilverpapier in te leveren. Waar dan wel? Ik heb het nooit ingeleverd of het moet 

bij de groentenboer zijn geweest. Is het spel, vermaak of nadoenerij? Als je als kind maar 

bezig was, het doet er weinig toe. Schoenen poetsen was ook leuk (spelwerk).
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	 ViNgErSTOOT	TEgEN	DE	NEUS
Twee kinderen staan of zitten naast elkaar. De één wend het hoofd af opzij. Het kind 
dat er naast zit of staat, houdt een uitgestoken wijsvinger dicht bij de neus van het 
wegkijkend kind en noemt zijn/haar naam zeggend: ‘hé, (naam) kek es’. Het kind wend 
het hoofd terug richting de roepende en stoot zijn/haar neus tegen de uitgestoken 
vinger. Als men dat op school durfde te doen met een potlood of schrijfpen deed dat 
wel erg pijn. Het was zelfs heel gevaarlijk, je kon ook in een oog prikken. 
Je kon dan ook gelijk een stomp terug verwachten! En zag de meester dit, dan was het 
gelijk de klas uit, de gang op!

 VLAKKE hAND SLAAN

Twee jongens op het schoolplein staan tegenover elkaar en steken beide armen vooruit. 

De handpalmen gestrekt en naar boven gericht. Om de beurt slaan ze nu met de vlakke 

hand op de ander zijn vlakke hand. Zo hard mogelijk. Zo geeft ieder een haal naar de 

ander. Het kletst en kletst en het geeft vuurrode handen tot het pijn gaat doen. Wie geeft 

als eerste op?

 VLIEGEREN

Vliegeren dat was voor de jongens een spel dat populair was. In een klein dorp als het 

onze was er volop ruimte en weiden beschikbaar om te vliegeren. Daar ging wat voor-

bereiding aan vooraf als er eerst een vlieger moest worden gemaakt. Of een nog grotere 

dan de vorige vlieger. Bij de plaatselijke houtwinkel kocht je vliegerlatten. Dun en lichte 

houten latjes. In de boekhandel het vliegerpapier, een bol vliegertouw en wat lijm. Thuis 

gekomen werden de latten gekruist aaneengebonden. Alle uiteinden van de latten met 

een touwtje rondom vast gespannen. Zodanig dat de kruislat iets gebogen staat. 

Het vliegerpapier werd op de maat geknipt en met een omslagrand over het touwtje 

rondom de vlieger, geplakt.
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De kruislat krijgt een verbindingstouwtje dwars over. Precies in het midden een lus waar 

straks de touwlijn aan komt te zitten. Als die ook is aangebracht wordt de vlieger van de 

grond getild en die moet in balans, evenwicht blijven ‘hangen’.	Niet met de kop of staart 

zakken. Is dat wel het geval dan moet aan de kop of staartlat een verzwaring worden 

aangebracht. Bijvoorbeeld wat extra papier of stukje lat.

Dan nog een staart aan de onderste punt maken van wat touw en oude lapjes stof. 

Die mag niet te zwaar of te licht zijn. Dat moest je uitproberen in de wei. Flink wat wind 

moest er zijn voor het oplaten van de vlieger. Ruim touw vieren. Ging je vlieger hoog 

in de wind buitelen of hij stortte vroegtijdig neer dan moest je de staart wat lichter of 

zwaarder maken. Dat had je zo in de gaten. Eenmaal goed, dan stond je vlieger hoog tot 

wel zeer hoog in de lucht. En die ‘trok’ enorm aan je touw. Hij kon zelfs	‘te	hoog’ staan. 

Dan werden stukjes papier van een krant ingescheurd, over het touw gedaan en die 

wapperden/schoven over de touwdraad naar de vlieger. Men noemt dit een ‘briefje’ naar 

de vlieger sturen. Zo werd de vlieger zwaarder en zakte dan wel wat. Want een vlieger 

die enorm trekt was heel moeilijk om binnen te halen. Het gebeurde dan ook wel dat het 

vliegertouw brak. Dan was je de vlieger ‘even’	kwijt. Honderden meters verder lag hij 

dan in iemands tuin. En was hij nog heel?

Een oud rijmpje over vliegeren:

‘Wilt	gij	den	vlieger	hoog	doen	staan,

maak	dan	een	zwaarder	staart	eraan.’

  VLIEGTUIGJE VAN PAPIER MAKEN

Kattenkwaad of een schoolklas spelletje is het vliegtuigje vouwen van een velletje papier. 

Stiekem het gevouwen vliegtuigje gooien naar voor of naar achter in de klas. En weer 

oppakken en teruggooien. Maar kon wel alle kanten op vliegen. Totdat de meester het 

zat was en er eentje de klas uitstuurde en hem op de gang zette. En was de meester heel 

streng dan kon je op de blote knieën voor straf voor het schoolbord zitten.
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	 VlOOiENSPEl
Het was er al voor 1950 in eenvoudige uitvoering. Maar dit spel herkennen we vanaf 
1950. Het werd op de huiskamertafel of op de houten vloer gespeeld.  Als op de tafel 
een pluchen tafelkleed lag dan moest dat er af. Je had een harde ondergrond nodig. 
Drie of vier kinderen deden mee aan het vlooienspel. Een bakje of potje (waarin de 
‘vlooien’ fiches zaten opgeborgen) werd geleegd van zijn schijfjes en midden op tafel 
gezet. De schijfjes, de ‘vlooien’ zijn niet meer van hout maar van plastic. Niet groter 
dan een geldstuk. Hebben een rond randje, enigszins van het tafelblad los. Door met 
een andere fiche op dat randje te drukken wipt de ‘vlooi’ omhoog en springt zo een 
eindje weg. Het is de bedoeling je eigen ‘vlooi’ in het lege bakje te laten springen. 
Het gaat om de beurt. Ieder heeft zijn eigen kleur. Wie het eerste al zijn ‘vlooien’ in 
het bakje heeft laten springen is de winnaar.

 VOETBALLEN

In onze jeugd als schoolgaande kinderen 

wel het meest beoefende ‘spel’ of ‘sport’. 

Maar als je zo jong bent is het meer spel 

dan sport. Er is volop ruimte in ons 

mooie dorp om te voetballen door de jon-

gens. In het dorp waren zogeheten ‘buur-

ten’	en	‘wijken’, waar je dan woonde, 

waar je vandaan kwam. De kernen van 

de buurten bestonden uit veel bevriende 

jongens en meisjes. Voetbalveldjes waren 

er genoeg. Op straat voetballen was dan 

ook niet nodig. Doelpalen ook niet. Op 

het speelveldje werden gewoon twee jas-

sen neergelegd als doelpalen fungerend. 

Lijnen waren ook niet nodig.

Een penalty nemen werd door gewoon elf 

passen af te stappen en daar werd de bal gelegd. Al deze buurtvrienden speelden voetbal. 

Te spelen met een groepje tegen een ‘vreemde’ buurt of wijk. Bijvoorbeeld op de vrije 

woensdagmiddag als een officieel partijtje. Een op de klok gemeten potje voetbal.

In het eigen buurtschap zelf werd er na schooltijd nog flink geoefend. Het kon ook wel 

na het avondeten zijn in de zomer als het langer licht bleef. Dan kwamen de jongens van 

alle kanten bijeen op het trapveldje. De grootsten kozen een eigen team, de leeftijd van 

spelers deed er niet zo toe. Om en om kozen ze telkens een speler uit de groep om aan 

het team toe te voegen. 

Je moest zelf maar goed opletten wie bij wie was. De allerkleinsten mochten ook 

meedoen al trapten die geen bal natuurlijk. 

Deze kleine kinderen mochten meedoen voor ‘spek	en	bonen.’
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	 wAgEN	VOl	gElADEN
Een reiliedje dat gezongen werd als in de oogsttijd met de boerenwagen vol met hooi 
of stro, richting land naar boerderij werd gereden. De knechten en meiden zaten ook 
op de volle wagen.
Deze boerenwagen werd nog getrokken door één of twee paarden.

Ik heb mijn wagen volgeladen,
vol met oude wijven,
toen we op de markt kwamen,
begonnen zij te kijven,
nu neem ik van mijn levensdagen,
geen oude wijven op mijn wagen.

 WATERPISTOOLTJE

Het waterpistooltje is weliswaar een speelgoed maar het was een ding om in het kinder-

spel te gebruiken. Een waterpistooltje in 1950 was niet zoals een tegenwoordig 

waterpistool met een reservoir dat men onder druk kan pompen en met een futuristisch 

uiterlijk. Het was destijds een kopie van een echte westernrevolver. Echter, geheel van 

rubber. Niet hard rubber, maar zacht plooibaar rubber. Pas als er water in de kolf was 

gedaan had je een wat stevig en zwaar pistooltje in je hand. Die kolf kon met een sluit-

dopje dat inklemde worden geopend en afgesloten.

Een flinke kneep in de kolf met je hand betekende een flink straaltje water richting doel. 

En dat gebeurde natuurlijk door overal op te richten. Je hoefde maar te wijzen met het 

‘ding’ of je broer of zus stoven al weg. De ouders indien aanwezig riepen al bij voorbaat: 

‘je	waagt	het	niet	hoor!’ Dus, maar naar buiten om de hond of de kat te grazen te nemen. 

Ook spelletjes rondom het huis of op straat werden met waterpistooltjes 

gedaan. Cowboytje spelen met de buurjongens die ook een waterpistooltje hadden. 

Dat is natuurlijk veel rennen met afweren, hem natspuiten, naar binnen weer de keuken-

kraan gebruiken om het pistooltje weer te vullen en rennend weer naar buiten waar we 

gebleven waren. En of je al zeiknat was of niet daar maalde je niet om. Wel je moeder, 

zolang ze het verdragen kon, dat heen en weer rennen naar de kraan. En veel water 

morsen en het nodige gegil. Dan was het snel afgelopen thuis. Nou, dan gingen we 

gewoon toch bij de buurjongen verder!

	 wEgkrUiPErTJE	(verstoppertje)	(eksetak)
Een groepje kinderen gaat met elkaar het spel spelen wegkruipertje. 
Op een dorp waar wij wonen kan dat heel goed, de kinderen hebben alle ruimte om 
zich te verstoppen.  Als de groep bijeen is kiest men een centraal punt dat het ‘honk’ 
of  ‘buut’ is. Na een aftelrijmpje van:
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‘iene miene mutte,
tien pond grutte,
tien pond kaas,
iene miene mutte is de baas’

of:
‘iet wiet waait is weg,
met de kop door de heg,
met de kop door de muur,
en jij bent zuur’

Wie na het aftelrijmpje overblijft ‘is hem’ en moet met de handen voor de ogen 
aftellen van 1 tot 10. En bij tien wordt er nog gezegd: ‘wie nie weg is, is gezien, ik kom.’ 
Alle kinderen zijn in die tien tellen weg en verstoppen zich ergens in de buurt. 
Het kind dat moet zoeken loopt rond en zoekt een kind om bij ontdekking ‘aan te 
tikken en roept de naam van het kind’. De aangetikte is nu de nieuwe zoeker. Degene die 
eerst zoeker was rent naar de beginplaats en roept: ‘buut voor m’n eigen’ en noemt te-
vens zijn/haar naam en is veilig. De andere kinderen proberen ook naar ‘buut’ te komen 
zonder aangetikt te worden door de nieuwe tikker of de begintikker. En roepen ook 
‘buut’. Met zijn/haar naam. Daar op de buut aangekomen roepen ze naar de overige 
verborgen kinderen: ‘Blijf zitten waar je zit en verroer je niet, hou je adem in en stik niet!’

 WIELEWOUTERS

Wielewouters staan aan de slootkant te wuiven. Het is de aar van de lisdodde. 

We noemen hem in onze kwajongensjaren, ‘rietsigaar’. Daar lijkt de wielewouter dan 

ook op met zijn lange stengel en bovenaan de dikke lange huls als een bruine sigaar. 

Dat bruine stuk haalden we eraf, hielden dat in de hand en voor de lippen en zo liepen 

we  denkbeeldig een sigaar te roken. Zonder in de brand te steken natuurlijk. Immers de 

jongens mochten geen lucifers bij zich hebben.

	 wiNkElTJE	SPElEN
Winkeltje spelen is meer een meisjesspel. De meisjes kregen als ze ook een poppen-
huis hadden een serviesje, wasmachientje en nog meer van mini voorwerpen, ook een 
mini weegschaaltje. Zelfs de gewichtjes waren van miniformaat.
Bij het poppenhuis hoort natuurlijk allerlei huiswaar. Pakjes boter, flesjes melk, voor-
raadbusjes en kartonnen doosjes met grutterswaren. Fabrikanten van de echte 
producten zagen een promotiemogelijkheid door kartonnen miniatuurpakjes te maken 
van hun producten.
Allemaal nep in het klein, want de doosjes waren gewoon leeg. Het was zeer gewild in 
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het meisjesverhaal. Dus een weegschaaltje was ook bij de hand. De pop was meestal 
de klant. Er werd door het meisje wat verzonnen om als winkeljuffrouw spullen te 
leveren en dingen af te wegen.
Betalen deed ze aan zich zelf, in naam van de pop, met wat losse centen.

 WIP-WAPPEN

Het heet wip-wappen, al wordt er tegenwoordig gewoon wippen gezegd. 

De wip-wap is een lange smalle plank op een paal in het midden. De paal kan in hoogte 

variëren, maar is ongeveer 90 cm hoog. Aan beide uiteinden van de plank gaat een kind 

zitten. De beentjes reiken net tot de grond. Beurtelings zet een kind zich wat af en het 

wipt omhoog. Aan de andere kant  daalt het kind naar beneden. Die zet weer af en nu is 

het omgekeerd. In de grond is een halve autoband ingegraven. De plank veert zo lekker 

terug omhoog en dempt bij het neerkomen de schok. De kinderen moesten wel ongeveer 

even zwaar zijn voor een juist evenwicht in wip-wappen te krijgen. Was dat niet zo dan 

ging iemand die zwaarder was meer richting paal zitten, al of niet meer op de plank. 

In de latere jaren kwamen er zitjes en een steun met handvat aan de plankuiteinden, wat 

gemakkelijker was om er niet van af te vallen.
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 ZAGEN OF TWEE EMMERTJES WATER POMPEN

Twee kinderen gaan tegenover elkaar staan met de armen en handen 

kruiselings naar elkaar vasthoudend. Er kan ook met meerdere kinderen een hele rij 

worden gevormd. Nu gaan ze met de armen en handen trekken en duwen, heen en weer. 

Het spel kan twee varianten zijn. Zagen, hierbij het liedje zingend:

Zagen	zagen,

Wiede	Wiede	wagen,

jan	komt	thuis	om	een	boterham	te	vragen,

vader	is	niet	thuis,

moeder	is	niet	thuis,

piep	zij	de	muis	in	het	voorhuis.	

(waar	kennen	we	dit	nog	meer	van?	Van	een	driekoningenliedje!)

Zagen,	zagen,	wiedewiedewagen

Zagen,	zagen,	wiedewiedewagen,

Jan	kwam	thuis	om	een	boterham	te	vragen.

Vader	was	niet	thuis,	moeder	was	niet	thuis,

Piep,	zei	de	muis	in	het	voorhuis.

Volgens mij kan ook ‘Oose	wiese	woose’ liedje hierbij.

De andere variant was als men bedoelde twee emmertjes water pompen. Ook met de 

armen gekruist elkaar heen en weer pompen. En als er een hele rij met kinderen naast 

elkaar stond, konden er kinderen onder de gekruiste armen lopen. Als onder een poort. 

Dan was er ook een liedje:

Twee	emmertjes	water	halen,

twee	emmertjes	pompen.

Meisje	op	de	klompen,

meisje	op	hun	houten	been,

rij	maar	door	mijn	poortje	heen.

Van	je	ras,	ras,	ras,

rijdt	de	koning	door	de	plas.

Van	je	voort,	voort,	voort,

rijdt	de	koning	door	de	poort.

Van	je	erre,	erre,	erre,

rijdt	de	koning	door	de	kerk.

vam	je	één,	twee,	drie!
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	 ZAkDOEkJE	lEggEN
Een aantal meisjes staan in een wijde kring. Een kind heeft een zakdoekje in de hand en 
huppelt buiten de kring om en zingt een liedje:

Zakdoek leggen, niemand zeggen,
Kukeleku kraait de haan,
‘k heb maar één paar schoenen aan,
Een van stof, een van leer,
Hier leg ik mijn zakdoek neer.

Zakdoekje leggen
Zakdoekje leggen,
Niemand zeggen,
Ik heb de hele nacht gewaakt.
Twee paar schoenen heb ik afgemaakt:
Een van stof en een van leer,
Hier leg ik mijn zakdoekje neer.

Ongemerkt laat ze de zakdoek vallen. Daarbij zegt ze: ‘kijk voor je, kijk achter je, wie 
hem heeft die mag me pakken.’ Het meisje dat de zakdoek achter haar vindt snelt het 
kind dat de zakdoek liet vallen achterna om die af te tikken, vóórdat die de opengeval-
len plaats in de kring heeft bereikt. Lukt dit, het eerste kind aan te tikken dan is de 
tikker vrij en neemt plaats in de kring. Het aangetikte meisje is nu aan de beurt om 
rond te lopen en de zakdoek ergens neer te leggen. Als een achtervolgend meisje niet 
weet aan te tikken is zij ‘af ’ en mag niet meer mee doen. Het spelletje is afgelopen als 
er teveel meisjes uitvallen.

 ZAKLOPEN

Zaklopen is meer bekend als een spel 

gespeeld op evenementen van fancy fair, 

vereniging of op koninginnedag. Een aantal 

kinderen staan in een jutezak (baalzak) die is 

opgehesen tot middel of borsthoogte. 

Ze staan aan de startlijn voor een wedstrij-

den zaklopen over een bepaalde afstand. 

De knuistjes grijpen flink aan de rand van de 

jutezak. Na het aftellen van de leiding start 

de race. Ze moeten snel huppend naar de 

eindstreep verderop. Je moet wel huppen 

met beide benen want al heet het dan zaklo-

pen, van lopen erin is helemaal geen 
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sprake. Dat gaat gewoon niet. En omvallen dat kan zeker wel. Het is voor de kinderen 

die meedoen hilarisch evenals voor de toeschouwers. De kinderen die op een boerderij 

woonden speelden ook wel met de jutezakken. Of waren ze aan het oefenen? Jutezakken 

(baalzakken) waren er op de boerderij genoeg. Je kon van de jutezak een monnikskap 

maken. De zak invouwen, dubbelslaan tot een ‘hoofdkap’. Kon zo op je hoofd worden 

gedragen, de rest van de jutezak als een soort mantel op je rug. Veldarbeiders deden zo’n 

jutezak wel op het hoofd als ze overvallen werden met slecht weer bij het werken op het 

land in polder of de akkers.

	 ZAkSlAAN
Als er een fancy fair was of een verenigingsfeest dan behoorde naast de overige spel-
len ook het zakslaan. Op twee gekruiste palen met een touw aaneengebonden, die aan 
elk uiteinde van het spel stonden werd een horizontale paal (legger) gelegd. Dit is een 
gladde houten steigerpaal van ongeveer 20 cm dik of meer. Twee deelnemers aan het 
spel gaan zitten op de paal. Hun voeten raken de grond niet. Ieder heeft in hun hand 
een kleine jutezak (baalzak) gevuld met stro. De twee schuiven gezeten op de paal naar 
elkaar toe en slaan met de volle jutezak op elkaar in. Het is zaak goed je evenwicht te 
houden, op de paal te blijven zitten en je tegenstander van de legger af te slaan. 
En het was nog mooier als er onder de twee spelers een slootje lag met water.

 ZANDSPELEN

Met zand spelen is een vermaak dat al begint met de peutertijd. Ons dorp had genoeg 

plaatsen waar de opgroeiende schoolgaande jeugd kon spelen met zand. Geel zand wel te 



141

verstaan. De schoolgaande kinderen wisten deze plekken blindelings te vinden. 

Ze namen hun speelgoedauto’s en laadkarren mee van huis naar deze plaatsen. 

De ‘vrachtwagens’ werden met zand geladen en over een parcours gereden. Met kuilen 

en heuvels gevormd. ‘Broem,	broem’ men waande zich een echte vrachtwagenchauffeur.

Een andere groep jongens bouwden zandforten met wallen van wel 1 meter hoog. Alle-

maal van geel zand. Torens bouwen en kuilen graven. Dat kon best diep zijn tot je op het 

zwarte zand kwam. Dit ‘buitengebeuren’ is er helaas niet meer. Ons dorp heeft nog wat 

kunstmatige zandbakken in kleine speeltuintjes. Een particulier maakt in zijn tuin nog 

een zandbak voor de eigen kinderen. Het zal niet lang meer duren of ook dit zandspelen 

is verleden tijd. Wat we missen tegenwoordig bij de kleine schoolgaande jeugd is het 

sociale contact onder elkaar. Al is het natuurlijk wel drukker geworden en ook het 

veilige vertrouwen van ‘kan	mijn	kind	nog	veilig	ergens	zijn’, is weg.

We kwamen laat in de woensdagmiddag van het zandveld thuis. Het zand zat in je haren 

tot in je sokken. De wasteil stond al klaar. Alle kleren moesten uit en je ging de wasteil 

in. Gewoon in koud water!

 ZEEPBELLEN BLAZEN

Gewoon was zeepsopwater. Helemaal niet synthetisch sop als tegenwoordig, maar 

gewoon uit moeders wasteil als die op de maandag de was deed. Daarbij was gereed-

schap als een klein gouds aardewerk pijpje onmisbaar. Een 

leeg glazen potje van de jam was ook goed genoeg om te vul-

len met zeepsop. Eerst even goed met de pijpenkopje in het 

potje zeepwater blazen tot het goed schuimde. Het pijpje uit 

het potje halen en de kop ondersteboven houden. Nu blazen 

door het steeltje en een grote bel zeepsop hangt aan het 

pijpenkopje. Nu gaat je arm langzaam omhoog, de hand met 

pijpje voorzichtig met een rukje omhoog. De zeepbel schiet 

los van het pijpenkopje… och, de bel spat uiteen. Opnieuw 

maar weer, pijpje in het potje dopen en blazen. Ja nu is de bel 

groot en hangt te bibberen. Een kleurige bel, blauw en paars, 

wat rood erin. Omhoog nu maar, ja de zeepbel is los en zwiert 

langzaam naar beneden en spat op de vloer uiteen.

‘De	zeepbel,	hoe	gering	een	zaak,	schenkt	kinders	door	haar	

kleur	vermaak.’
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	 ZEg	kEN	JiJ	DE	MOSSElMAN
Zeg, ken jij de mosselman,
De mosselman, de mosselman?
Zeg ken jij de mosselman,
Die woont in Scheveningen.

Ja, ik ken de mosselman,
De mosselman, de mosselman.
Ja, ik ken de mosselman,
Die woont in Scheveningen.

Samen kennen wij de mosselman,
De mosselman, de mosselman.
Samen kennen wij de mosselman,
Die woont in Scheveningen.

 ZEG ROODKAPJE

Zeg	Roodkapje,	waar	ga	je	henen,

Zo	alleen,	zo	alleen,

Zeg	Roodkapje,	waar	ga	je	henen,

Zo	alleen?

‘k	Ga	naar	grootmoeder	koekjes	brengen,

In	het	bos,	in	het	bos.

‘k	Ga	naar	grootmoeder	koekjes	brengen,

In	het	bos.

In	het	bos	zijn	de	wilde	dieren,

In	het	bos,	in	het	bos.

In	het	bos	zijn	de	wilde	dieren,

In	het	bos.

‘k	Ben	niet	bang	voor	de	wilde	dieren,

‘k	Ben	niet	bang,	‘k	ben	niet	bang.

‘k	Ben	niet	bang	voor	de	wilde	dieren,

‘k	Ben	niet	bang.	

‘k	Zal	wel	zien	of	jij	niet	bang	bent,

‘k	Zal	wel	zien,	‘k	zal	wel	zien.

‘k	Zal	wel	zien	of	jij	niet	bang	bent,

‘k	Zal	wel	zien.
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	 ZEVEN	kikkErTJES
Daar zaten zeven kikkertjes
Al in een boerensloot.
De sloot was toegevroren,
Ze waren hallef dood.
Ze kwaakten niet, ze kwekten niet
Van honger en verdriet.

De jongste, die een wijsneus was,
Zei tot zijn kameraads:
Die malle nachtegalen,
Wat hebben zij een praats.
Was eerst het ijs maar in de dooi,
Wij zongen net zo mooi!

De milde lieve lente kwam,
Zij kwaakten d’oude wijs.
Als zij dat zingen noemen,
Wens ik ze weer in’t ijs!
Ik geef die kikkers allemaal,
voor ene nachtegaal.

 ZEVENSPRONG

Het getal zeven heeft een inslag van rooms. Ook van 7 planeten, 7 hoofdzonden, 

7 sacramenten en nog meer	‘toevalligheden’. Een zevensprong dans is een spring-

processie om afroeping - gelofte af te leggen. Dit met een groep om zich te weren tegen 

rampen, ziekten en gevaar. Reeds in 1374 bekend en voor iedereen jong of oud. Drie of 

vier passen voor-  en achterwaarts springen, gezamenlijk in een kring. Daarbij wordt 

gezongen. We kennen thans de zevensprong dans als een spelletje met kinderen in een 

kring staand. De kinderen houden elkaars hand vast. Ze zingen het liedje en draaien met 

de kring rond. Op ‘en	dat	is	1’ doe je een stap naar voren met één been. Hierna beginnen 

ze het liedje opnieuw te zingen terwijl men verder draait. Er komt dan telkens een 

nummertje bij. Elk nummer heeft zijn eigen beweging.

1	=	been	naar	voren

2	=	andere	been	naar	voren

3	=	op	één	knie	gaan	zitten

4	=	ander	knie	erbij

5	=	op	één	elleboog	leunen

6	=	op	andere	elleboog	leunen

7	=	helemaal	in	elkaar	gedoken	op	de	grond	met	je	hoofd	tussen	je	armen
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Heb	je	wel	gehoord	van	de	zeven,	de	zeven,

Heb	je	wel	gehoord	van	de	zevensprong?

Ze	zeggen	dat	ik	niet	dansen	kan,

Ik	kan	dansen	als	een	edelman.

Dat	is	één.

Dat	is	twee.

Dat	is	drie.

Dat	is	vier.

Heb	je	wel	gehoord	van	de	zeven,	de	zeven,

Heb	je	wel	gehoord	van	de	zevensprong?

Ze	zeggen	dat	ik	niet	dansen	kan,

Ik	kan	dansen	als	een	edelman.

Dat	is	één.

Dat	is	twee.

Dat	is	drie.

Dat	is	vier.

Dat	is	vijf.

Heb	je	wel	gehoord	van	de	zeven,	de	zeven,

Heb	je	wel	gehoord	van	de	zevensprong?

Ze	zeggen	dat	ik	niet	dansen	kan,

Ik	kan	dansen	als	een	edelman.

Dat	is	één.

Dat	is	twee.

Dat	is	drie.

Dat	is	vier.

Dat	is	vijf.

Dat	is	zes.

Heb	je	wel	gehoord	van	de	zeven,	de	zeven,

Heb	je	wel	gehoord	van	de	zevensprong?

Ze	zeggen	dat	ik	niet	dansen	kan,

Ik	kan	dansen	als	een	edelman.

Dat	is	één.

Dat	is	twee.

Dat	is	drie.

Dat	is	vier.

Dat	is	vijf.

Dat	is	zes.

En	dat	is	ze-he-ven!
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 ZANDBAK SPELEN

Zandbakken waren er vroeger niet veel. Waren ze er wel dan tellen we ongeveer het jaar 

1970. Daarvoor was er nog het dorpse karakter met onverharde wegen, binnendijken en 

bossen. Ieder kind was vertrouwd met buiten spelen en met het aanwezige gele zand. 

Op de woensdagmiddagen trokken de kinderen in groepjes richting dit zand. 

Met hun speelgoedauto’s blikken bussen en schepjes. Ze bouwen zandkastelen. 

Niets vies aan met de handjes in het zand. Ook op het zandstrand werden kastelen 

gebouwd bij eb. En dan wachten op de vloed. Als het zeewater komt gaat ook je kasteel 

ten onder. Met het vorderen van de nieuwe woonwijken verandert het dorpse. Verharde 

wegen komen er, de terreintjes verdwijnen en er komt een heuse zandbak in een wijk. 

Is dit zand wel schoon? Want honden mochten toen nog los lopen. De allerkleinsten 

en ook hun jonge ouders vinden het maar vies. En zou hun kind geen zand gaan eten? 

Zandbakken staan tegenwoordig op de schoolpleinen en onder toezicht. Dat was vroeger 

wel anders in de jaren 40 en 50. Hoe klein je ook was toen, zand was zand. Goed voor de 

spijsvertering! Hygiëne was toen na het zandspelen gewoon een emmer water.

	 ZwiErBOllEN
Zwierbollen is een vorm van kegelen op buitenbaan of binnenbaan. Een grote hoge 
paal met T-balk staat in het midden met een lang touw eraan.  Aan het uiteinde van het 
touw hangt een zware bol van hout.
Bij de paal staat op de grond een plateau met negen kegels. Drie aan drie in het vier-
kant staan de kegels. Er zijn twee of meerdere partijen van spelers. Met de afgesproken 
afstand vanaf de paal gaat men de bal aan het touw zwieren richting kegels. U begrijpt 
het al, een bepaald aantal worpen, laten uitzwieren van de bal en laten ronddraaien 
bepalen de scores opgeteld.
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	 ZANDMANNETJE
Dat is dus Klaas Vaak.  Als je als kind ging slapen, naar je bedje moest dan was er soms 
in gezinnen regel voor een avondgebedje. Het kindje zat op de knietjes voor het bedje, 
zegt enkele versregeltjes op en stapt in bed. Soms werd door de ouders een sprookje 
voorgelezen, wat nog wel wordt gedaan, maar als de NTS/NOS in 1965-1966 elke dag 
‘Klaas Vaak’ uitzend op de tv vóór het slapen gaan, dan is het voor ieder kind bekend.
Klaas Vaak, of wel het Zandmannetje, is de naam van een kabouter die zou komen 
om kinderen enkele korrels slaapzand in de ogen te strooien, (in het oorspronkelijke 
sprookje melk) zodat ze gaan slapen.  Als ze ‘s morgens hun gezichtjes wassen vind 
men vaak de ‘slapers’ in de ooghoeken. Het ‘zand’ wordt weer weggewassen. Er wordt 
de kinderen vertelt dat het Zandmannetje op de maan woont, hij zorgt voor dromen.
Oorsprong van het Klaas Vaak sprookje komt uit Oost-Duitsland. Van Hans Christian 
Andersen. Veel ouder dan de 60er jaren. En de zandman komt ook voor in andere lan-
den en culturen. Het is ook in de psyche van een kinderbrein dat zandmannetje werkt. 
De naam Klaas Vaak is verbonden met het slapen gaan, betoverd het kind in de dromen 
als waar. Een duimpje in het mondje was ook niet onbekend destijds. Zo blijft je kind 
een kindje slaap.

Zandmannetje
De bloempjes gingen slapen
In zilveren maneschijn,
Zij knikken met hun kopjes
Op ‘t halsje slank en fijn.
Hoe zachtkens ruist de lindeboom:
En lispelt als indroom:
Goeden nacht
Mijn kindje, slaap nu zacht.

De vogels zongen vrolijk
Tot zonkief ginds verdween;
Toen spoedden zij zich zwijgend
Naar het nestje in het lover heen.
Slechts het krieksken in het veldkruid
Sjirpt zijn avondlied:
Goede nacht
Mijn kindje, slaap nu zacht.

Nu komt heel stil vriend Zandman
Voor het venster blijft hij staan;
En gluurt of hier een kindje
Niet zoet naar bed wil gaan.
Want vindt hij zulk een stoute klant
Hij strooit in de ogen zand.
Goeden nacht
Mijn kindje, slaap nu zacht.
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 ZOEThOUT

Vermakelijk is een kind met een stukje zoethout. Sabbelen op een stokje hout. 

Het uiteinde wordt al rafelig. Met het kauwen op het houtje komt er een smaakje uit van 

zoet tot wat bitter. En vormt een speeksel van bruingeel. Zoals ook de tandjes bruingeel 

worden en zelfs aan de handjes is de kleur waarneembaar. Kijk uit voor je kleding, het 

smet ook nog met gele vlekken. Wat is dat nu dat zoethout kauwen? Wat na-apen, want 

een ander kind doet het ook. Lekker? Nou niet bepaald. Meer een vertoon van ik 

doe dat ook.

Zoethout is in de handel de aanduiding voor korte stukjes van de wortelstok van 

Glycyrrhiza glabra. Deze bevat een zoetstof die zo’n 30 tot 50 keer zo sterk is als suiker, 

maar niet schadelijk is voor de tanden. Er moet flink op gekauwd en gezogen worden om 

de zoetstof te proeven. Vooral door kinderen gewaardeerd, voordat de snoepindustrie 

deze markt overnam met veel makkelijker te consumeren producten.

Het sap uit de wortel wordt gebruikt als grondstof voor drop, eventueel samen met het 

zout salmiak. De zoetstof in zoethout heet glycyrrhizinezuur, dit is een stof die de bloed-

druk verhoogt. Zowel van drop als van zoethout is dit effect beschreven en dit kan tot 

klinisch belangrijke hypertensie leiden. De industriële verwerking van de zoethoutwortel 

werd mogelijk toen de Italiaan Giorgio Amarelli er in 1731 in slaagde om het sap uit de 

wortel tot drop, of Glycyrrhiza glabra, de Latijnse apothekersnaam, te verwerken

Behalve als medicijn wordt zoethout ook in etenswaren gebruikt. Want de stof 

glycyrrhizine in zoethout is wel 50 keer zoeter dan suiker! Het wordt bijvoorbeeld 

gebruikt in: snoep (o.a. drop en kauwgom) maar ook in bier, gebak en ijs. 

Nog iets over het ontstaan van drop: In 1760 deed een Engelse apotheker een experi-

ment om van zoethout iets lekkers te maken. Hij werd de uitvinder van drop!

Drop wordt gemaakt van het sap van zoethout. Dat wordt gekookt en ingedikt.

Dan krijg je blokdrop: dat zijn hele harde blokken van pure drop. Hierna wordt er nog 

van alles aan toegevoegd: zoals suiker, salmiakzout en gelatine. Hierna zit in een dropje 

nog maar 3% blokdrop!

	 ZwArTE	PiET	(pieterman)
Een volksvermaak voor de kinderen is natuurlijk pakjesavond op sinterklaasdag. 
Zwarte piet is voor de kleinste kinderen een wat enge man. Omdat hij zwart is? 
Dat is zeker en bovendien werd je wijs gemaakt dat alle stoute kinderen in een zak 
naar Spanje zouden gaan met hem. En hij had tevens een roe bij waar hij mee kon slaan 
op je billen. Daar moest je natuurlijk niets van hebben. Geen wonder dat de kinderen 
op pakjesavond bang en afwachtend bijeen kropen. En dan werd er gebonsd op de 
gesloten rolluiken. Dat is vast zwarte piet. De kleine kinderen vliegen al onder de eet-
kamertafel. En gaan maar vlug een sinterklaasliedje zingen. De kamerdeur gaat een 
beetje open, een zwarte handschoen verschijnt een beetje langs de deurstijl en werpt 
ferm een handvol pepernoten in de kamer. En weg is die zwarte piet weer. De kinde-
ren zijn nu door de ban heen en snellen de kamer door om de pepernoten te rapen. 
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Als moeder die inmiddels naar de keuken is gegaan en terugkomt met een volle was-
mand met pakjes (in krantenpapier verpakt), is niemand meer bang. Het is alleen de 
kadootjes die tellen. Is het sinterklaasfeest als vermaak? Het is traditie, folklore, over-
levering, spel, vermaak, commercie maar bovenal een roomse vieringsdag van 
Sint-Nicolaas. Maatschappelijk en meer, vult u het maar in. Een tijd van geloof en 
ongeloof. Houdt een kind tot een kind. Laat het nog kind zijn. U als ouder is weer de 
weerspiegeling van uzelf toen u kind was. Houden dus zo dat sinterklaasfeest! 
Maar vier het ouderwets zo goed mogelijk. Maar ja, er zijn niet veel schoorstenen 
meer met kachels en haarden eronder. Zo muteert het sinterklaasspelen in onze maat-
schappij. Een schoen met stro en een wortel erin werd vroeger bij de kachel gezet, zo 
dicht mogelijk bij de schoorsteen. Want de sint en zwarte piet reden over de daken 
met een wit paard. Waar haal je tegenwoordig nog wat stro? En een suikerbeest in je 
schoen gereden de volgende ochtend, is dat tegenwoordig niet wat vies of onhygië-
nisch in die stinkschoenen? Zet je de schoen nu bij de centrale verwarming of maar 
bij de voordeur? Maak de kinderen maar wat wijs. Een kinderhand (schoen) en een 
kinderbrein (mind), is snel gevuld.

De roede is een vruchtbaarheidsbegrip. De roede werd ook wel door de boeren-
bevolking achter krib of staldeur gestoken. Het symbolisch ritueel voor het 
beschermen van het vee, tegen onheil. In de lente drijft men met deze roede weer 
het vee de wei in.
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 ZWEEFMOLEN

Het is kermis op het dorp en vermaak alom. Naast alle speeltoestellen staat er ook een 

zweefmolen. Als je een aankomend kind was, is natuurlijk alles prachtig op een kermis. 

De zweefmolen was een enorm gevaarte destijds. Tegenwoordig zijn er voor kinde-

ren meerdere groottes van zweefmolens, maar toen was er maar één soort. Flink van 

formaat en hoog. Als je meedeed in de ‘zweef’,	zoals je die toen noemde, werd je eerst 

geschat op leeftijd. Kleine kinderen mochten er niet in wegens gevaar er uit te vallen. 

De zweef was eenvoudig in stoeltjes, wat kettingen eraan en een ketting voor je buik om 

er niet uit te vallen. Een enorme hoekige kap stond er bovenop met fraaie geschilderde 

panelen met landschappen van molens en vergezichten. Het was net zo als bij een 

draaimolen. Bovendien veel gekleurde lampjes rondom, muziek erbij. Het maakt veel 

indruk.

Nu eerst maar eens even toekijken als je bij de ‘zweef’	stond. Hoe gaat het er aan toe?

Het draait nogal snel rond. De kinderen die er in zitten (en ook wel een volwassenen 

persoon) gaan schuin en hoog. De stoeltjes die leeg zijn zwieren nog hoger! Door het 

schuin trekken in de rondte lijkt de ‘zweef’ nog groter dan hij was. Je moet zelfs goed 

omhoog kijken. De meisjes in de ronddraaiende ‘zweef’ slaken kreten van angst en er is 

wat gegil. 

Moet ik, of ga ik daar in? Zou ik durven? Als de zweefmolen zijn beurt heeft volbracht en 

helemaal is gestopt stappen de kinderen eruit. Sommige meisjes zijn wat misselijk van al 

dat gedraai. Als ik zou durven, zal ik dan niet misselijk worden vraag ik mij af? 

Of zal ik er niet uit vallen?

Je houdt je groot en stapt op de zweefmolen af. Je wordt geschat op leeftijd, je betaalt en 

mag plaats nemen in een houten stoeltje. De ketting wordt voor je buik vastgeklikt.

De muziek begint weer te spelen en langzaam begint de zweefmolen op gang te komen. 

Eenmaal op snelheid zwier je rond. Ronde na ronde, heel schuin. Wat gaat het hard. 

De wind vliegt door je haren, je hemdje wappert aan je armen. Beide knuistjes houden 

stevig vast aan de lange kettingen. Toch ben je een beetje bang, hij draait zo snel is het 

gevoel. De mensen op de grond die toekijken vliegen aan je voorbij. Iedere keer weer. 

Je wordt een beetje misselijk maar kan het nog volhouden. Als de	‘zweef’ eenmaal is 

gestopt en je bevrijdt wordt van je stoeltje stap je van het podium af. Trots dat je het 

gedaan hebt al zie je wat bleekjes om de neus. Je houdt je groot, zo ik heb het toch maar 

geflikt om in de ‘zweef’ te gaan. Ik kan er van meepraten nu, iedereen mag het horen 

en weten. Ik ben een hele ‘grote’ jongen nu. Maar... tegen niemand zeggen, het was de 

laatste keer, nu nooit weer.
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 ZIE, GINDS KOMT DE STOOMBOOT

Zie,	ginds	komt	de	stoomboot

Uit	Spanje	weer	aan.

Hij	brengt	ons	Sint-Nicolaas,

Ik	zie	hem	al	staan.

Hoe	huppelt	zijn	paardje

Het	dek	op	en	neer,

Hoe	waaien	de	wimpels

Al	heen	en	al	weer.

Zijn	knecht	staat	te	lachen

En	roept	ons	reeds	toe:

‘Wie	zoet	was,	krijgt	lekkers,

Wie	stout	is	de	roe’.

Och,	lieve	Sint-Nicolaas,

Kom	ook	eens	bij	mij

En	rij	dan	niet	stilletjes

Ons	huisje	voorbij.

	 ZiE	DE	MAAN	SCHiJNT	DOOr	DE	BOMEN
Zie de maan schijnt door de bomen,
Makkers staakt uw wild geraas.
‘t Heerlijk avondje is gekomen,
‘t Avondje van Sinterklaas.
Vol verwachting klopt ons hart,
Wie de koek krijgt, wie de gard.
Vol verwachting klopt ons hart,
Wie de koek krijgt, wie de gard.

O wat pret zal ‘t zijn te spelen,
Met die bonte harlekijn!
Eerlijk zullen we alles delen,
Suikergoed en marsepein.
Maar o wee, wat bitt’re smart,
Kregen wij voor koek een gard,
Maar o wee, wat bitt’re smart,
Kregen wij voor koek een gard.
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 ANALYSE
Spelen, wat betekent het? Allereerst het verwerven van vaardigheden. 
De versterking van de ontwikkeling in persoonlijkheid van het kind. Het spelen 
vormt zijn sociaal karakter in omgang en prestatiedrang. Daarbij worden de 
zintuigen van het kind aangesproken bij uitoefening van het spel. Fysieke 
contacten maken het kind wegwijs in lichaamstaal, niet vreemd gedrag 
vertonen tegenover andere kinderen. Het is het ontdekken van het individu en 
de omgeving is daarbij van groot belang. En soms gaat het ook totaal verkeerd. 
Dat is niet erg, van fouten leert men. Door de fout niet meer te maken of het 
gebeuren anders te benaderen komt het weer goed. Een huilend kind zal zich 
bewuster opstellen en de volgende keer de fout niet weer begaan. Spelen is 
ook een plezier beleven in een tijdsbestek. De tijd vliegt om. Lichaam en geest 
hebben een wisselwerking en ook tegenover de andere kinderen. Kortom, het 
is bewust van het ‘eigen’ doen en laten. En bepalen grenzen. Toelaatbaar of 
ontoelaatbaar.

Hun emoties worden ook aangesproken: teleurstelling, vreugde, uithoudings-
vermogen, wilskracht tot berekening en kansen. Lichamelijk moet het kind 
mee doen met het spel. Zoals de andere kinderen ook. Vaardigheid, het aan te 
kunnen, lichaamsbouw en geen verlegenheid zijn waarden die het kind moet 
aandurven. Het is gewoon een relatie aangaan met andere kinderen. Zo wordt 
de wisselwerking met andere kinderen bevordert. Het kind leert logisch te 
denken, in concentratie te zijn, het leren lezen en taalvaardigheden op te doen. 
In gesproken woord en uitdrukkingen te doen. Allemaal kenmerken die nodig 
zijn om straks naar school te gaan.

Al eeuwen eerder is door psychologen opgemerkt dat spelen aanleren is. 
Het spelen is kennis vergaren maar ook ontvangen van de aanbieders van de 
soorten spellen. Hebben kinderen weet van alle spellen? Is het kind in zijn 
ontwikkeling wel ontvankelijk voor een nieuw spel? Is het voor zijn leeftijd wel 
leesvaardig of handig genoeg voor bijvoorbeeld materieel gebruik?
Het is en blijft bij een nieuw spel, of de eerste keer van het spel spelen, ontdek-
ken, er bij betrokken te zijn. We hebben gezien dat heel jonge kinderen al heel 
vroeg het rollenspel spelen. Ze spelen met poppen, vertellen verhaaltjes in 
fantasie tegenover andere kinderen, spelen dingen van de werkelijkheid na. 
Vader en moedertje, winkeltje of zelfs acrobatiek nadoen van het circus. 
Ze maken kleurtekeningen met verf, stiften en krijt en wanen zich een 
kunstenaar. En andere kinderen spelen strategiespellen, scherpen hun brein tot 
initiatieven en kansberekingen. Dit is te vinden in vele bordspellen maar net 
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zo goed in het inschatten hoe in een boom te klimmen. Wat kan een kind nog 
bij- of aanleren? En dat via spellen bereiken? Dat zijn de nieuwe dingen en 
ervaringen! Zoals het klimmen in een boom, als hij dat nog nooit gedaan heeft. 
Uit de boom vallen en de wijsheid opdoen dat hij iets fout heeft gedaan en dat 
in het vervolg anders te doen. Zodanig te doen dat hij denkt, ik heb de goede 
schoenen niet aan of zal ik maar een ladder halen?

Een kind is van nature nieuwsgierig, dat hoort nu eenmaal bij kennis opdoen. 
Maar kennis opdoen is ook het bezien van hoe het wordt voorgedaan. Zo kan 
het kind het nadoen. De leiding van scholen of van andere projecten geven 
stimuleringskansen in het meedoen van spellen. Het stimuleren van sociale 
contacten met andere kinderen. En of dat nu speurtochten zijn buiten in de 
natuur of het is figuurzagen in het schoollokaal, het maakt niet uit. Het kind is 
betrokken bij het gebeuren en beleeft en voelt zich als een ‘uitvinder’ van het 
werkje of spel.

Spelletjes hebben ook een competitieverband in zich. Wie kan het hardst 
rennen, het hoogste springen, het verste springen. Het is kundigheid, vaardig-
heid. Competitie is vergelijking van de prestatie tegenover de prestatie van de 
ander. Het competitieverband geeft stimulansen zich te verbeteren, lichamelijk 
of geestelijk. Kortom sterker uit, of in de strijd te komen en winnaar te worden. 
Dit alles beïnvloed hun gedrag, niet alleen in het spel maar ook als dit gespeeld 
is. Het element ‘ontspannen’ is dan ook belangrijk bij het vormen van een 
karakter bij het kind.



153

Factoren:
- beweging
- sociale vaardigheden
- handigheid
- fantasie en ontdekken

Belangrijk is de sociale omgeving van het spel. Het benutten van ruimte. 
En is dat binnenshuis of buitenshuis. Een buurt, wijk, dorp of stad moeten 
mogelijkheden bieden, aanbieden. De benodigde objecten die in het spel 
voorkomen moeten aanwezig zijn. Hoe kan ik nu in het stadse als kind in een 
boom klimmen? Het kind zou het graag doen en is voor zijn ontwikkeling ook 
goed, maar er zijn in de stad geen goede bomen die daar voor geschikt zijn! 
En daar komt nog bij, niemand doet dat meer, men zou het kind aanrekenen 
voor idioot of voor ADHD te zijn. De hyperkloot! Dus staan er in de stad, maar 
beperkt, wat klimtoestellen in een speeltuintje samen met wat andere toestellen 
als een wip-kip en een schommeltje. Dus om te spelen is een basisuitrusting 
wel gewenst.
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Fantasie speelt mee. Wat is tegenwoordig van ‘spel’ nog in of uit? Het zijn 
rages, hypes en trends. Want de mogelijkheden om het spel wat de kinderen in 
gedachten hebben zijn beperkt. Zijn die plaatsen er nog? Hoe kan ik nu een hut 
of honk houden midden in onze woonwijk in de stad? Het wordt een boom of 
een portiek op een plein. De fantasie van kinderen scoort hier hoog.

Kinderen spelen zo gewaagd mogelijk. Uitdagend tegenover elkaar. 
Leeftijden doen daaraan toe. Het is beter dezelfde leeftijden te hebben en zo 
ook de afstemming van wisselwerking te beheren. En is het spel begonnen, al 
dan niet met aanpassingen die nodig zijn van omgeving tot spelregels, dan is tot 
plezier of tot onvrede. Ik bedoel bijvoorbeeld dat met het klimmen of schomme-
len op de speelweide, dit te maken kan hebben met ondergrond. Hard of zacht 
materiaal, zand of steen? Men kan er af vallen van zo’n speeltoestel. 
Zijn de constructies veilig en is het zand niet vervuild? Of een ander voorbeeld. 
Men is aan het voetballen, op straat of op een trapveldje. Kan met een ‘verkeer-
de’ trap tegen de bal, die belanden tot ergenis van buren, in een tuin of tegen 
een raam?

De omgeving de inrichting van wijk of buurt kan zodanig zijn om 
uitnodigend te zijn voor kinderspelen. Daar is ook communicatie onderling met 
de andere kinderen voor nodig. Dat is buitenspelen. Maar is dat buiten-
spelen nog veilig en verantwoord? De huidige maatschappij is veel verandert 
ten opzichte van de vorige eeuw. De ouders van nu denken: kan mijn kind nog 
wel veilig ergens naar toe? Al was het maar bij vriendjes of vriendinnen? 
Men hoort ook zoveel akelige dingen in media van molest en misbruik van 
kinderen door volwassenen. Vroeger was het ‘gewoon’ dat zelfs kleine kinderen 
van een jaar of zes en meer, alleen maar meestal met buurtkinderen in groep, 
naar school gingen. Er werd in de gezinnen gewoon gezegd: ‘zie maar hoe je er 
komt.’ Tegenwoordig is dat uit den boze. Het kind wordt naar school gebracht 
en afgehaald door een van de ouders. Of het kind is op een crèche of peuter-
opvangverblijf. Dat is een veranderde maatschappij geworden ten opzichte 
van vroeger. De huisvrouw was toen bijna altijd thuis. De deur was nooit op slot 
en als de huisvrouw even weg wou, dan keek de buurvrouw wel even naar de 
kinderen. Maar de maatschappij verandert. Het is nu snel, sneller, snelst. 
Meer een socialisatie van ‘eigen ik’ eerst. Communicatie is dan wel beter 
beschikbaar dan ooit, maar is er in gemene deler niet. Kinderen onderling zal 
nog wel gaan, maar volwassenen communiceren niet. Vertrouwen elkaar niet. 
Media? Jazeker, die komt dagelijks met ontsporingen van gewelddadigheden, 
schandalen en misbruiken. Het komt via de media u als ouder toe. Neemt dit op 
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in u en oordeelt. Zonder een weerwoord te kunnen leveren. Ja er komen weer-
woorden in de vorm van demonstratie en protesten. Maar dan is er iets al
gebeurd. Geen wonder dat ouders bang en bezorgd zijn over hun kinderen. 
Is het buitenspelen dan voorbij? Ja en nee. Het is een ja, voorbij, omdat de 
mogelijke spellen uit de vorige eeuw niet geheel onveranderd kunnen worden 
nagespeeld. Varianten ervan zijn er nog wel, de mutaties gaan door.

Ik zei al dat boomklimmen meer rekstokken wordt op een toestel en als we 
spreken over ‘repen’ of hoepelen. Wat is dat? Wie doet dat nu nog?
Maar het is nog nee/niet voorbij als we de kinderen de ruimte geven hun ‘eigen’ 
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fantasie in te vullen tot plezier en vermaak. Het is in het belang van het kind 
in ontwikkeling en opvoeding. Begeleiding en begrip zijn essentieel hier aan 
verbonden. 

Wat kan men doen? Aansporen en niet verboden opleggen. Wel in toepasbaar-
heid van actie en interactie. Bewegen is goed voor lichaam en geest. 
Vele kinderen zijn tegenwoordig te dik. Het buitenspelen van kinderen en dan 
graag in groepsverband en competitie is een goed middel de spieren te ontwik-
kelen en de luchtwegen te stimuleren. Het spel is een vorm van gedrag, denken, 
taal, en prestaties. Zo ontwikkeld zich vaardigheid en schoolgedrag. Een variant 
op kinderspel is dan ook de sportvereniging. Bewegingsspellen. Voetballen, 
tennissen, hockey, paardrijden, zwemmen, atletiek, fietsen en andere sporten.

Spelvormen:
- bewegingsspellen
- speeltoestellen
- constructiespellen, blokken, stenen, bouwen, stapelen, zandspelen, 
   dam bouwen, houtwerken, sneeuwpoppen, stapelen
- rollenspellen, vader en moedertje, winkeltje, poppenkast, poppenhuis,
   verkleedpartijen, circus, sprookjes, fantasie, een beslotenheid zonder of 
   weinig leiding, ingericht in ‘eigen’ hoekje, stilte of ‘eigen’ plek

 Wedstrijdelementen in het spel.
Competitiespellen zoals voetballen maar ook tennissen en wielrennen of 
hardlopen is proberen te winnen van de tegenstander(s). Het is het ontwikke-
len van een zelfvisie. Het leren omgaan met wetten en regels. Het beleven van 
het uiterste kunnen. En van wat niet te kunnen. Het rekening houden met de 
kwetsbaarheid van anderen. Letsels oplopen maar ook rekening houdend met 
schade berokkenen aan anderen.

En na het spel? Dan komt er rust en ontlading van lichaam en geest. 
Het voldaan rusten, samen met de andere deelnemers. Het is dan ook nodig 
tot rust te komen! Kan men na het spel samen met de andere kinderen ergens 
rustig uitblazen? Is er een bankje of een muurtje waarop men kan zitten? 
Of een boom in de schaduw. Dat rusten met elkaar (kan ook de kantine zijn op 
het sportpark) geeft onderling een sociaal contact en verbondenheid.
En de spellen binnenshuis? Is er in het drukke gezin nog tijd voor ganzen-
borden of een partijtje dammen? Of is er geen ruimte meer na het schoolwerk 
te hebben gedaan? De kinderen hebben voorkeuren, niet verkeerd, maar vatten 
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het al snel op als gemakkelijk tv te kijken of te gamen. Ouders vinden het wel 
gemakkelijk in algemene zin. Hebben al genoeg aan hun eigen ‘wilskracht’ te 
vinden in omgang met sociaal verkeer. Alle tv media wordt snel opgedrongen 
en vaak als ‘verkeerd nieuws’ te worden ingeslikt. Men kan immers niet terug-
praten en opinieprogramma’s hebben vaak ‘gekleurde’ inzichten en stellingen.
Het journaal doet ook al mee. Geen tastbare feiten alleen benoemen, maar dan 
tevens een opinie op het onderwerp zetten. Wel te verstaan geen onafhankelijke 
opinie maar een redactieopinie, niet objectief (genoeg) meer.
En u als ouder kan niet reageren, of althans niet goed genoeg!
Het kinder binnenspelen is meer geworden een spel van individu alleen spelen.
Het gamen is daarbij wel de grootste spelsoort. Educatief? Ontspanning?
Agressief? Verslavend? Vult u zelf maar eens in.
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De technische middelen zijn onbegrensd op het vlak van communicatie. 
Elektronica is nog maar aan het begin van zijn ontstaan. Communicatie gaat 
mobiel nu en zal uitwassen brengen. Het zal aan normen en waarden moeten 
worden verbonden. Uitingen van kinderen zijn dan ook van alle aard. Is het een 
spel dat zij onderling spelen? Met SMS, met tweets, computercommunicatie en 
internet.
Wat ouder geworden kinderen, dan gaat het richting tieners en pubers, is 
er binnenshuis geen land meer mee te bezeilen. Het ‘oudere’ kind zoekt zijn 
‘spel’ meer toch buitenshuis met vrienden en vriendinnen en gaat over op een 
ander ‘spel’. Het heeft de andere naam: vermaak. Dan gaat vermaak/vertier 
richting volwassenen, die hebben immers dit zelf in het leven geroepen van 
generatie op generatie.

 het volksvermaak!
Als we het daar over gaan hebben kunnen we terug gaan naar de ontwikkeling 
van het mensdom zelf. Al in de oudheid waren het ‘spelen’, vermaak en plezier. 
Al was het competitiespel of schouwspel vaak gepaard met veel bloedvergieten 
en barbaarsheid. De oude Grieken speelden al spelen met competitieverbanden. 
De Romeinen op hun beurt met hun spelen van wel weken lang in het 
colosseum met gladiatoren, machtsvertonen en terechtstellingen. Brood en 
spelen. Dat was in de middeleeuwen en ook daarna zelfs niet vergeten. Het was 
voor de bevolking een ‘uitje’ als er openbare vonnissen en terechtstellingen 
waren. Het was een vermaak als de koppen bij het onthoofden rolden.
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 De volksfeesten en vermaken van weleer.
Joelfeest. Bevruchtingstijdperk. Sint-Maartensdag. Sint-Maartensvuur. 
Noodvuur. Sint-Maartensliedjes. Varkensslachten, Sint-Maartensgans. Gaarde. 
Sint-Katharina. Sint-Andries. Sint-Elooi. Sint-Barbara. Schoenzet-liedjes. 
Sint-Lucia. Guldenmis. Sint-Thomasdag. Kerstmis. Roos van Jericho. 
Kerstblok. Kerstboom. Gebaksvormen. Sint-Stefanusdag. Sint-Jan Evangelist. 
Allerkinderen. Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag. Nieuwjaarsliedjes. 
Driekoningendag. Driekoningenliedjes. Kaarsjesspringen. Boonenkoeken. 
Koningsbrieven. Sint-Pontianus- en Sint-Agnesdag. Vrouwkesavond. 
Koppermaandag. Antonius-abt. Sint-Sebatianus. Pauli Bekeering. Maria 
Lichtmis. Klootschieten. Sint-Blasius. Vastenavond. Maskerade. Vastenavond-
koeken. Vastenavondliedjes. Haanslaan en gansrijden. Vastenavondvuur. 
Starijden. Aswoensdag. Fakkelzondag. Kwenezondag. Laetare. Sint-Pieter-in-
den-winter. 1 Maart. Gregoriusdag. Sint-Geertrui. Lentefeest. Meiboom. 
Palmzondag. Palmpasen. Palmpasenrijmpjes. Kalfdag. Witte Donderdag. 
Goede Vrijdag. Goede Zaterdag. Paasdag. Paasei. Paasvuur. Paasbrood. 
Vlöggelen. Paasmaandag. Beloken Pasen. Natte Pasen. 1 April. Meidag. 
Meitaksteken. Meiliedjes. Meifluitjes. Meigilden. Meileeste. Hemelvaartsdag. 
Luilak. Pinksteren. Pinksterbloem. Nustekook. Pinksterkroon. Tweede 
Pinksterdag. Pinkstergilden. Sint-Jan de Dooper. Sint-Janstak. Sint-Jansvuur. 
Petrus- en Paulusdag. Rozenhoed. Sint-Marten-in-den-zomer. Maria-Hemel-
vaart. Bedevaarten. Maria-Geboorte. Michielsdag. Allerheiligen. Allerzielen. 
Sint-Hubertusdag. Het volksfeest stoelt dus op de religie, arbeid maar ook op 
maatschappelijke aard. Werken, rusten, feesten en verering.

 Is er nog nu volksvermaak?
Of kunnen we het noemen ‘bezighouden van het volk!’? Als we de tv aan-
zetten kunnen we bijna zeggen, inderdaad het is bezighouden. Televisie is een 
volksvermaak. Want u speelt interactief mee. Maar dan wel zonder uw stem of 
inspraak. U doet mee of niet! Er zit een knop aan om mee te doen of niet!
Waar zit dan dat vermaak? Nou of dat nu om een voetbalwedstrijd gaat of om 
een concert, het is hetzelfde. Categorieën te over. De noemers zijn:

- educatief, quizen, met allerlei soorten vragen
- muziek, concertuitvoeringen, zangwedstrijden etc.
- theater, toneel, ballet
- sportverslagen
- culturele verslagen
- communicatief, internet, gamen, twitteren
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Het volksvermaak is meer bedoeld voor de volwassenen. Een doorgegroeid 
(speel)kind. Ze noemen het kinderspel nu vermaak, gewoon een andere naam. 
Want ze speelden ook gewoon door met kolven, beugelen, schaatsen, dierkwel-
len zoals katknuppelen en ganstrekken. Carnaval, kermis vieren of Sinterklaas.
Volksvermaak is ook een traditie of andere naam ‘folklore.’ Of nog een andere 
naam ‘volksfeest.’ Dat is al als de oudheid zelf, verbonden met religie en 
kerkelijke status. Processies, optochten, inhuldigingen, kerkelijke feestdagen, 
jaarmarkten, kermissen, kwakzalvers en schavotten. Het ontaard tot traditie-
vieringen. Vaste data, verbonden met naam, herdenkingen en vaste regels.
Het volksvermaak wordt veredeld, gespecialiseerd in categorieën opgedeeld. 
Het krijgt de naam: ‘volkscultuur.’ Een scala van vele festiviteiten.
- oude ambachtelijkheden
- kunst, schilderkunst, dichtkunst, letteren, beeldende kunst, fotografie, film
- muziek, concerten, discotheek, popfestivals, theater, dansen
- verworven historie, architectuur, kampioenschappen, wedstrijden
- landelijke gebeurtenissen, koninginnedag, elfstedentocht, corso’s, etc.
- sport en spel

Het volksvermaak is dan het culturele vermaak geworden. Verweven met de 
mens zelve die van nature zelf waakt over natuur, over waarden en normen.
Begripvol omgaat met het vertoonde en ondergane. Kundigheid vertoont en 
de wetenschappen en de kunst kan bewerken. Zo komen we vanzelf weer terug 
met de voeten op aarde. Leren en aanleren, voor kind en ook volwassenen. 
Onze samenleving is nu eenmaal kinderen en volwassenen. Hoe u die samen-
leving ook wilt noemen, maatschappij of volkscultuur, Nederlands of Westers-
Europees, het is allemaal begonnen bij uzelf. In uw ‘eigen’ jonge beleving tot 
een ander persoon. Het kind dat u was speelt, de ouder die u bent speelt voort.
De selectie spellen in dit boek zijn opgeschreven als herinnering van ons 
cultureel erfgoed dat behouden moet blijven, er zijn al zoveel spellen verloren 
gegaan. Vele van deze spellen worden al niet meer gespeeld. Zeker zal over 
enkele decennia’s voor al deze spellen gelden:

‘Game	over.’	

Unicef	is	een	kinderfonds	vanaf	1946	en	bracht	in	1989	een	
resolutie	uit	voor	de	rechten	van	basis	voor	kinderen,	
zelfontplooiing,	onderwijs,	vrijheid	van	denken,	geweten,	religie,	
maar	OOK	spel.



Namen van spel len en volksvermaken verschi l len per streek in 
Neder land terwi j l  ze hetzel fde z i jn of  enigszins andere spelregels 
hebben. In di t  boek komen ook namen voor die in het Brabantse 
dialect  voorkomen.

‘De nabootsing van de wereld van de volwassene in spel en speel-
goed zi jn gewoon menseli jk,  van al le t i jden.’

Piet van de Watering, Konijnenberg 16, 4661 HB  Halsteren
info@burowatering.nl

De verhaalt jes,  l iedjes, tekeningen, versjes en vermaken komen 
uit  mijn jeugdherinneringen en deels uit  het vri je publieke domein. 
Het toont een selectie die vooral betrekking heeft op het Brabantse leven 
van desti jds. Herleef en beleef het kinderspel.  Het is immers van al le t i jden.

‘SPELLETJES’


