
Geschiedenis van de kerst‐ en nieuwjaarskaart
De kerstkaart of nieuwjaarskaart wordt tegenwoordig vaak digitaal in plaats van op papier verstuurd. 
Waar in 2015 nog 130 miljoen kerstkaarten op de post gingen, waren het er in 2017 nog zo’n 85 
miljoen. In de afgelopen jaren lijkt het aantal weer toe te nemen. Grote verzenders, zoals Kaartje2Go, 
zien tijdens de coronapandemie meer dan een verdubbeling, mogelijk veroorzaakt doordat mensen 
minder bij elkaar op bezoek kunnen.
De traditie van het sturen van kerstkaarten is eeuwenoud. Waar komt deze gewoonte vandaan?
Elkaar attenties geven in de decembertijd was al gebruikelijk in de Oudheid. Zo gaven Germanen en 
ook Romeinen elkaar maretakjes en groene takken rond oud- en nieuwjaar. Kaarten werden er nog niet 
verstuurd. In de Middeleeuwen gaf de Europese adel houtsnijwerken met religieuze kersttaferelen aan 
geliefden of aan goede relaties uit hogere kringen. De vroegste wenskaarten stammen uit de late 
middeleeuwen.

In de vijftiende eeuw bestond de gewoonte om een geliefde een kaart met goede wensen te sturen. 
Deze gewoonte van kaarten sturen groeide in de zestiende en zeventiende eeuw, maar van een 
wijdverbreide gewoonte was geen sprake: het waren voornamelijk de rijken die kaarten stuurden. En 
niet specifiek met kerst, maar kaarten met daarop liefdesbetuigingen en groeten.
De eerste ‘echte’ kerstkaart die onder historici bekend is, is een kaart uit 1611. De Duitse arts Michael 
Maierus, ook bekend als Michael Maier, stuurde een kerstkaart aan de Engelse koning James I van 
Engeland en zijn zoon. Michael Maierus deed veel moeite voor zijn boodschap aan de koning. Hij 
ontwierp en schreef de kaart zo dat de tekst een roos vormde, geheel in de stijl van de rosenkruisers. 
De boodschap luidde: Met een gebaar van vreugdevolle viering van de geboortedag van de Heer, met 
vreugde en voorspoed gaan we het voorspoedige jaar 1612 binnen.

De Londense ondernemer Henry Cole was de eerste die, in 1843, ervoor koos om kerstkaarten te laten 
drukken voor commercieel gebruik. Er waren al wel handgemaakte kaarten in omloop, maar voor al zijn 
relaties een persoonlijke kaart maken was onbegonnen werk. Daarom gaf Cole een drukkerij opdracht 
om 1000 kaarten te drukken met daarop een sfeervolle afbeelding en kerstwens.
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De kaart van Cole, die in 1844 verscheen, veroorzaakte de nodige ophef in het 
Victoriaanse Engeland. Er stond namelijk een afbeelding op van een vrouw die 
een jong meisje een slokje rode wijn gaf. 
De doorbraak van de kerst- en nieuwjaarskaart in Nederland vond plaats in 
1871. In dat jaar introduceerde de PTT de zogeheten briefkaart. Binnen een 
tijdsbestek van jaren zetten anderen tekeningen en afbeeldingen op deze 
kaarten, waardoor het fenomeen ‘ansichtkaart’ ontstond. In de jaren 1890 werd 
het versturen van dit soort kaarten, ook rond kerst en oud en nieuw, een rage.
De eerste drukker in Nederland die de kerstkaart commercieel verhandelde, 
was Boekhandel Koster uit Amsterdam, die hiermee in 1873 begon. Op de 
kaarten van Koster stond een leuke wens in rijmvorm.

Bronnen: Isgeschiedenis.nl, Historiek.net en Wikipedia.nl

Voorlopig geen publieksactiviteiten 
'Gelukkig een Nieuw Jaar' was vorig jaar een originele nieuwjaarsgroet. Toen was de verwachting nog 
dat we in 2021 afscheid zouden nemen van de coronabeperkingen en de wereld weer een stukje 
open zou gaan. In de zomer hebben we even van die 'nieuwe' vrijheid kunnen genieten, maar nu zit 
alles weer op slot. Ook het bestuur van de Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop heeft de 
publieksactiviteiten in de wacht gezet. We hopen van harte dat we u binnen afzienbare tijd weer 
kunnen ontvangen. We streven ernaar om ons programma voor dit jaar in de volgende nieuwsbrief te 
kunnen presenteren.
Het bestuur wenst u in elk geval een paar fijne, gezellige feestdagen toe en een mooi, gezond en 
zorgeloos 2022.
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