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HALLMARK HOLIDAY? 

De cijfers over Mother’s Day zijn duizeling-

wekkend. Moederdag blijkt een hoogdag

voor consumptie en communicatie. In 2003

werden volgens de wenskaartenmultina-

tional Hallmark Inc. in de Verenigde Staten

alleen al 144.000.000 – papieren – moeder-

dagkaarten verstuurd. 50% van de huis-

houdens daar koopt een moederdagkaart,

met een gemiddelde van bijna drie kaarten

per gezin. De tweede zondag van mei is in

de Verenigde Staten en Canada eveneens

de jaarlijkse piekdag van langeafstands-

telefoongesprekken. In Canada is het voor

restaurants dé topdag. Ook in de Verenigde

Staten wordt uit eten gaan op moederdag

steeds populairder: 30% van de gezinnen

in 1996, 38% in 2000.1 Het is, na kerstdag,

dé gelegenheid voor de aankoop (en dus

verkoop) van bloemen en planten. Volgens

een onderzoek van de National Retail

Federation is er in de Verenigde Staten nog

steeds sprake van groei van consumptie

naar aanleiding van moederdag.

Respondenten die iets zouden kopen voor

moeder, spendeerden in 2000 gemiddeld

49,9$, in 2001 was dat 62,2$ en in 2002

96,5$. Volgens cijfers van VISA, groeide de

gemiddelde uitgave voor moederdag in

Canada van 76 Canadese $ in 2002 naar

86$ in 2003.2

Neem nu bijvoorbeeld de wenskaarten-

industrie. Er werden censusonderzoeken

uitgevoerd in 1987, 1992 en 1997 (de cijfers

van 2002 zijn nog niet beschikbaar). In de

Verenigde Staten is de groothandelsomzet

van moederdagkaarten enorm: van 80,2

miljoen $ in 1987 naar 147,9 miljoen $ in

1992 en 212,3 miljoen $ in 1997.3

Firma’s zoals Hallmark spelen via kaarten

met boodschappen zoals “Jij bent als een

moeder voor mij” in op allerlei nieuwe

gezinssituaties. In Canada worden volgens

onderzoeken van Carlton Cards 40 % van

de moederdagkaarten gegeven aan

vrouwen die niet de biologische moeder

zijn van de verzender.4 Ook zijn er steeds

meer kaarten met een knipoog, zoals die

met tekeningen van groenten en de

boodschap “I thought of you today, Mom.

Then I ate a vegetable.”5 Interessant is de

bedrijfsreactie op de frequent geuite

suggestie dat Hallmark allerlei feesten

zou hebben uitgevonden omwille van

commerciële redenen:

“While we’re honored that people so

closely link the Hallmark name with

celebrations and special occasions,

we can’t take credit for creating holi-

days. Congressional resolutions, pro-

clamations, religious observances,

cultural traditions, and grassroots

leadership by ordinary people create

these special days. It’s really the

public who gives occasions like

Valentine’s Day, Mother’s Day, and

Father’s Day widespread acceptance

as celebration events.”6

Hier wordt een krachtig recept uitgespeld.

Resoluties van het Amerikaanse Congres,

officiële  proclamaties, religieuze gevoelig-

heden, culturele tradities en acties van

onderop door ‘gewone mensen’: uit zo’n

mix zijn in de Verenigde Staten feesten als

moederdag of vaderdag ontstaan en over

de hele wereld verspreid. Hierbij kan

overigens worden opgemerkt dat er in

principe geen nationale vakantiedagen in

de Verenigde Staten zijn. De president en

het Congres kunnen bij wet feestdagen

invoeren in het District Columbia en voor

federale ambtenaren in de V.S. Het is echter

elke staat die de bevoegdheid heeft om

vakantiedagen te bekrachtigen.De president

en het Congres van de Verenigde Staten

hebben met proclamaties en resoluties

vele speciale dagen erkend. Omdat dit veel

tijd opslorpte en steeds meer actie- en

minderheidsgroepen hun eigen officieel

erkende dag wensten, werd in januari 1995

beslist dit proces te stoppen. Nu kunnen

gouverneurs of lokale overheden nog

steeds allerlei feestdagen erkennen.

Het hierboven gesignaleerde recept levert

producten op die een variant zijn van het

concept ‘uitgevonden traditie’. Dit begrip is

bekend geworden dankzij één van de

beroemdste boeken in de sociale  geschie-

denis, de cultuurgeschiedenis en ook wel

de volkskunde van de voorbije twintig jaar:

The Invention of Tradition van Eric

Hobsbawm en Terence Ranger. Denk hier-

MOEDERDAGEN
Rijpe vruchten van personencultus,

lobbywerk en PPS

[ Marc Jacobs ] Waarom viert Antwerpen op 15 augustus moederdag en een groot deel van

Vlaanderen op de tweede zondag van mei? Sinds wanneer? Is het een

geïmporteerde invented tradition? Was Anna Jarvis de uitvindster van

moederdag? En wie was haar moeder dan wel? Hoe raakte moederdag

verspreid in Europa? Is er een patroon te ontdekken? Zijn trekkers belangrijk?

Is er sprake van publiek-private samenwerking (PPS)? Van religieuze motieven

en netwerken? Van genderdiscussies? Van omkeringsrituelen? Van feminisme?

Van politiek? Marketing? Toe-eigening? Of een mix van al het genoemde?

Kaart uit de Fresh Ink Line-reeks van de Mother’s
Day Collection 2003, een alternatieve humoristische
sectie van Hallmark Cards Inc.
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bij aan de 1 Mei-Viering, de Olympische Spelen, de Cup Final, de

Tour de France, de vlaggengroet in de VS, ...: niet toevallig ontstaan

in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog. Eric Hobsbawm sugge-

reerde dat in Europa de jaren 1870-1914 als de periode van mass-

producing traditions kan worden aangemerkt. Dit had volgens

Hobsbawm te maken met het feit dat oudere vormen van regeren

en controleren door staten en politieke en sociale machthebbers

onder druk waren komen te staan door de

maatschappelijke veranderingen. Er was

dus hoge nood aan “new methods of ruling

or establishing bonds of loyalty (…) the

consequent invention of ‘political’ traditions

was more conscious and deliberate, since it

was largely undertaken by institutions with

political purposes in mind (…) that conscious

invention succeeded mainly in proportion to

its success in broadcasting on a wavelength

to which the public was ready to tune

in.” 7Hobsbawm merkte op dat het hielp als

de nieuwe publieke feestdagen, ceremonies, helden of symbolen

via staatsambtenaren en het in de 19e en 20e eeuw groeiende

publiek van schoolkinderen konden worden verspreid, maar dat ze

uiteindelijk toch een ruimer publiek moesten aanspreken en door

hen moesten worden opgepikt om succes te kennen.

Zoals in de volgende paragrafen wordt aangeduid, kan het ‘format’

van ‘moederdag op de tweede zondag van mei’ worden terug-

geleid naar promotors en actieve netwerking in de jaren voor de

Eerste Wereldoorlog. Moederdag behoort dus voor een deel tot de

net gesignaleerde periode van massaproductie van uitgevonden

tradities en gebruiken. Naast een geschiedenis van de uitvinding

van tradities is ook het verhaal van de verspreiding interessant.

Opvallend is dat in sommige landen, of zelfs steden, voor

welbepaalde, afwijkende dagen op de kalender werd gekozen en

dat deze keuze doorwerkt in de loop van de tijd. Zo wordt 15

augustus uitgebreid gevierd als moederdag in Costa Rica (Día de la

Madre, een officiële feestdag) en … in de regio van Antwerpen.

Libanon kiest voor de eerste dag van de lente. Argentinië voor de

tweede zondag van oktober. Spanje en Portugal voor 8 december.

Thailand sinds 1976 voor 12 augustus, de verjaardag van Sikirit,

hun koningin.8

Elders prijkt moederdag elk jaar op 10 mei op de kalender. Dat is

het geval in Mexico, Bahrein, Hong Kong, Indië, Maleisië, Oman,

Pakistan, Qatar, Saudi-Arabië, Singapore en de Verenigde

Arabische Emiraten. De sinds het midden van de jaren 1990 bij de

jongere generaties in het voormalige Oost-Duitsland, Tsjechië en

delen van China gecultiveerde moederdagvariant wordt eveneens

op de tweede zondag van mei gevierd.Wereldwijd blijkt moederdag

door de meeste mensen gevierd te worden op de tweede zondag

van mei. Dit geldt eveneens voor de Verenigde Staten, Canada,

Denemarken, Finland, Italië, Japan, Turkije, Australië en België. Van

waar komt dat format? Waarom de tweede zondag van mei?

Moeder en dochter Jarvis uit West-Virginia in de Verenigde Staten

blijken hiervoor verantwoordelijk.

DE MOEDER VAN MOEDERDAG: ANN REEVES

Ann(a) Maria Reeves (1832-1905) huwde met Granville Jarvis

(1829-1902), een handelaar met wie ze in de tweede helft van de

19e eeuw in Taylor County woonde. Slechts 4 van haar 11 kinderen

werden volwassen. Mede hierom engageer-

de ze zich bijzonder in een strijd voor de ver-

betering van levensomstandigheden en

hygiëne. Vanaf 1858 werden zogenaamde

Mother’s Day Work Clubs opgericht in de

streek van Webster, Grafton, Pruntytown,…

Hiervoor werkte Ann samen met haar broer,

dokter James Reeves, en met dokter Amos

Payne (uit Pruntytown). Samen stonden ze

in voor de verzorging van gezinnen waar

tuberculose woedde, ze inspecteerden melk

en voeding, verdeelden geneesmiddelen en

ze gaven voorlichting. Hun activiteiten wonnen nog aan betekenis

toen de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) uitbrak. In 1861

kwam de streek in de frontzone te liggen.Toen er bij de troepen in

Taylor County tyfus en mazelen uitbraken, werd een beroep

gedaan op de moeder-werk-dagclubs. Ze werkten voor beide

kampen: een krachtige vredesboodschap. Tegen het einde van de

Hier wordt een krachtig recept

uitgespeld. Resoluties van het

Amerikaanse Congres, officiële

proclamaties, religieuze gevoelig-

heden, culturele tradities en acties

van onderop door ‘gewone

mensen’: uit zo’n mix zijn in de

Verenigde Staten feesten als

moederdag of vaderdag ontstaan

en over de hele wereld verspreid.

Het vorig jaar door het Österreichisches Museum für Volkskunde uitgegeven
boek Produkt Muttertag. Zur rituellen Inszenierung eines Festtages. Een
mooi voorbeeld van moderne etnologie.



oorlog verhuisde de familie Jarvis naar Grafton. Anna wijdde zich,

daarin ondersteund door haar man, volop aan de lokale

methodistische kerk. Tegen 1873 was in Grafton de Andrews

Methodist Church gebouwd. Gedurende 25 jaar gaf Ann les in de

lokale zondagsschool. Ondertussen had de combinatie van

moeders/vrouwen en vredesacties ook een andere vrouw aan het

denken gezet. Julia Ward (1819-1910), gehuwd met Samuel Gridley

Howe, was net als Ann Jarvis activiste voor de afschaffing van

slavernij en pro volksverheffing. Zij ijverde voor stemrecht voor

vrouwen en vrede. Julia Ward-Howe lanceerde daarom het idee

van een Mother’s Day for Peace op 2 juni 1872.Via actieve sponsoring

en netwerking werd het feest het volgende jaar in achttien steden,waar-

onder Boston, gevierd. Dit pacifistische feest deemsterde echter weg.

In Grafton timmerden Ann Reeves-Jarvis en haar dochter Anna

(1864-1948) ondertussen verder aan de weg van onderlinge

vrouwenhulp, religieuze werken en onderwijs. In 1902 overleed

Granville. Ann verhuisde dan, samen met haar kinderen Claude,

Anna en Lillian, van Grafton naar Philadelphia. Ann Reeves

overleed daar op 9 mei 1905.9

ANNA JARVIS

Op 9 mei 1906 kwam Anna Jarvis in Phildelphia met enkele vrien-

den samen om het leven van haar precies een jaar eerder overle-

den moeder te gedenken. Ze besloot een brief te schrijven aan

Norman Kendall in Grafton met de vraag om de oud-leden van de

Mother’s Day Work Clubs samen te brengen voor een

herdenkingsplechtigheid. Die vond plaats in de Methodist

Episcopal Church van Grafton (West Virginia) op 12 mei 1907, door

velen beschouwd als de eerste ‘moederdag’. Op 10 mei 1908 vond

zowel in Grafton als in Philadelphia een heus programma voor

moederdag plaats. Anna Jarvis stuurde 500 witte anjers naar

Grafton. Ze stuurde ook een telegram waarin ze de bedoeling uitlegde:

“To revive the dormant filial love and gratitude we owe to

those who gave us birth. To be a home tie for the absent. To

obliterate family estrangement. To create a bond of brother-

hood through the wearing of a floral badge.To make us better

children by getting us closer to the hearts of our good

mothers. To brighten the lives of good mothers (…). By

words, gifts, acts of affection, and in every way possible, give

her pleasure, and make her heart glad every day, and

constantly keep in memory Mothers Day.” 10

Erg belangrijk voor de beweging was het feit dat John Wanamaker,

een erg religieus geëngageerd (zaken)man uit Philadelphia, zich

met zijn middelen en infrastructuur achter het initiatief schaarde.

In het Wanamaker Store Auditorium te Philadelphia werd op 10

mei 1908 een groot congres georganiseerd waar ruim 15.000 mensen

op af kwamen. Daar werd beslist een internationale campagne op

te starten. Er werd die dag een centraal Mother’s Day Committee

opgericht met als leden John Wanamaker,H.Heinz,Anna Jarvis en haar

broer Claude Jarvis, en ten slotte ook Norman Kendall uit Grafton.

De Wanamaker-connectie werpt volgens mij wel een ander licht

op de geschiedenis van moederdag. John Wanamaker (1838-1922)

is een bekend figuur in de wereld van de marketing en in de

geschiedenis van de ‘consumptiemaatschappij’, en dit niet alleen

om zijn beroemd geworden gevleugelde woorden: “Half the

money I spend on advertising is wasted; the trouble is, I don’t know

which half.”11 Hij had zich tijdens en na de Amerikaanse

Burgeroorlog al opgewerkt tot de grootste handelaar in heren- en

jongenskledij van Amerika. In 1876 kocht hij in Philadelphia een

verlaten treinloods op en toverde deze om in Wanamaker’s Grand

Depot, algemeen beschouwd als de eerste department store in de

geschiedenis. Vele kleine winkels werden als evenveel verkoops-

punten in één grootwarenhuis samengebracht, en gecombineerd

met een reuze restaurant. Wanamaker staat eveneens bekend als

de ‘uitvinder’ of toepasser van een hele reeks commerciële

formules. Zo startte hij in 1907 het eerste phone order company op.

Hij was de eerste die systematisch en massaal investeerde in

adverteren en reclame maken, zowel voor supermarkten in het

algemeen als voor producten in het bijzonder; zowel met affiches,

met kaartjes, als in de kranten. Hij nam als eerste een voltijdse

copywriter in dienst om publiciteitsboodschappen te schrijven. Hij

stapte af van het onderhandelen en afdingen en koos systematisch

voor een systeem van vaste prijzen: de introductie van price tags of

prijskaartjes. Hij voerde het principe van ‘niet tevreden, geld terug’

in. Bovendien was hij als Postmaster General tussen 1889-1893
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Moederdagen

Anna Jarvis (1864 - 1948)
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verantwoordelijk voor de hervorming van het poststelsel in de

Verenigde Staten. Uitgerekend deze man schaarde zich van bij de

aanvang achter moederdag! Het was dus in de wieg of in het

centrale referentiepunt van de ontluikende hedendaagse

consumentencultuur dat moederdag officieel boven de doopvont

werd gehouden.

Er werd actief propaganda gevoerd via zondagsscholen en

kerkelijke jeugdverenigingen. Anna Jarvis schreef honderden

brieven naar allerlei prominenten. Gouverneur William Glasscock

van de staat West-Virginia vaardigde op 16 april 1910 een Mother’s

Day Proclamation uit. In 1912 werd de Mother’s Day International

Association opgericht. Vanaf dat jaar werd door de methodistische

kerk12 moederdag als algemene feestdag aanvaard.

Het lobbywerk werd verder gezet en volgehouden. In mei 1913

nam de Kamer van Volksvertegenwoordigers op verzoek van

James Thomas Heflin (1869-1951) een resolutie aan dat de

president en iedereen verbonden met de overheid op moederdag

een witte anjer moesten dragen. Op 8 mei 1914 dienden volks-

vertegenwoordiger Heflin uit Alabama en senator John Moris

Sheppard (1875-1941) uit Texas en lid van de Methodist Church,

een zogenaamde ‘Joint Resolution Designating the second Sunday in

May as Mother’s Day’ in. Het voorstel werd zowel door kamer als

senaat gestemd en daarna door president Woodrow Wilson

goedgekeurd. Zo werd bepaald dat op de tweede zondag van mei

alle openbare gebouwen bevlagd moesten worden; burgers

werden uitgenodigd om ook een vlag of wimpel uit te steken. Met

instemming van de president riep staatssecretaris William

Jennings Bryan op 9 mei 1914 de tweede zondag van mei uit tot

moederdag. Dit werd overgenomen en bekrachtigd door de

gouverneurs van alle staten:moederdag was nu definitief gelanceerd.

Opmerkelijk is dat Jarvis na de Eerste Wereldoorlog voortdurend

stokken in de wielen probeerde te steken van de uitbreiding en

exploitatie van moederdag, zowel van ‘te’ commerciële initiatieven

als van politieke recuperatie.Zo poogde ze in 1923 te provoceren door

een (onontvankelijk verklaarde) rechtszaak aan te spannen tegen de

gouverneur van New York omwille van moederdagvieringen. Ze viel

Eleanor Roosevelt aan toen die in 1931 met een ander moederdagco-

mité wou starten. In elk geval werd zijzelf niet rijker van de uitvinding

van moederdag, integendeel. De laatste jaren van haar leven bracht ze

door in een opvangtehuis, blind, ziek en kinderloos. Naar verluidt zon-

der dat ze het zelf wist,werd haar opvang de laatste jaren betaald door

een koepelorganisatie van bloemenverkopers, die alle redenen had-

den om haar collectief dankbaar te zijn, de Florist’s Exchange. Ze werd

in 1948 naast haar moeder begraven in Philadelphia.13

EUROPA VOLGT

Het vergt verder onderzoek in welke mate de Eerste Wereldoorlog

de snelle internationale verspreiding van moederdag heeft

verhinderd of door de participatie van Amerikaanse troepen

(bijvoorbeeld in Frankrijk) toch ook heeft verspreid. In de interna-

tionale literatuur wordt in verband met de introductie van

moederdag op het Europese continent verwezen naar de

invoering in Noorwegen in 1918: feest op de tweede zondag van

februari. In  1919 volgde Zweden met initiatieven op de laatste

zondag van mei. In 1928 koos Denemarken voor de tweede

zondag van mei.

In Duitsland wordt dr. Rudolf Knauer beschouwd als ‘vader van de

moederdag’. Hij publiceerde in 1925 het boek Der Deutsche

Muttertag. Het officiële verhaal is dat hij in 1922 via een Noorse

vriendin hoorde over ‘zuivere’ moederdagvieringen daar en dat hij

dit een goed alternatief vond voor de gecommercialiseerde versie

in de Verenigde Staten. Hij lanceerde het idee naar eigen zeggen in

1923. Recent onderzoek wees echter uit dat het meer

georkestreerd was dan deze romantische versie wil doen geloven.

In werkelijkheid stond het punt in de zomer van 1922 al op de

agenda van het Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber

waaraan Knauer verbonden was. Zij wensten de slogan ‘Say it with

Flowers’ over te nemen en maakten er ‘Lasst Blumen sprechen’ van.

Als motivatie voor het invoeren van moederdag werd in de eerste

plaats gewezen op de voorthollende inflatie en het van kracht

worden van een luxebelasting op 1 juli 1922. Bovendien bleek in

de begrafeniscultuur steeds meer het principe ‘geen bloemen,

noch kransen’gehuldigd te worden;een alternatief was broodnodig.

De impact van de oproep bleek relatief beperkt in 1923. Daarom

werd hulp gezocht bij de Arbeitsgemeinschaft für Volksgesundung,

een protestantse organisatie die zich bezighield met allerlei

vormen van voorlichting en hulp. Deze organisatie startte onder

leiding van dokter Hans Harmsen (1899-1989) een heuse

promotiecampagne op rond moederdag, met verspreiding van

affiches, kaarten, enzovoort.14

In Oostenrijk werd moederdag in 1924 ingevoerd: opnieuw een

samenspel van actiegroepen, religieuze organisaties, politici,

journalisten en bloemenhandelaars.15 In Italië werd 6 januari als

moederdag gepropageerd door de Opera Nazionale della

Maternita e dell’Infanzia. In het bijzonder door de fascisten werd de

dag gepromoot. In Zwitserland werd in de jaren 1930 actief

propaganda gevoerd door religieuze actiegroepen, het leger des

Heils en de Unions Chrétiennes de Jeunes Gens de la Suisse romande.

De Grand Depot Store van John Wanamaker te Philadelphia in 1902.



In 1924 voerde de Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en

Plantkunde een campagne voor de invoering van de feestdag.

Hiervoor werden omzendbrieven verstuurd naar onderwijzers in

lagere scholen. Er verscheen in 1925 onder auspiciën van de net

genoemde organisatie en onder redactie van J. Van Zuylen Het

Boek der Moeders, ter gelegenheid van den Moedersdag op 20 mei.

Het was een bundel met bijdragen van diverse bekende

Nederlanders. Dit kreeg een grote weerklank in de pers. In 1927

werden in de scholen van de havenstad Rotterdam 30.000 tulpen

uitgedeeld om aan de moeders te geven. Het Leger des Heils voer-

de in de jaren 1920 actie voor moederdag. Een derde factor was de

pers, met name de kranten. In de jaren 1930 werd door banket-

bakkers en andere handelaars voluit propaganda gevoerd om

voor moeder een geschenk te kopen. Geleidelijk verschoof de dag

naar de tweede zondag van mei.

In Engeland werd ervoor geopteerd het Amerikaanse voorbeeld

niet klakkeloos te volgen. Zo startte Constance Panswick Smith in

1914 de Mothering Sunday Movement op. Zij zocht inspiratie in

teksten over een gebruik dat in de 17e eeuw gedocumenteerd

werd: Mothering Sunday. Op de zondag van Halfvasten of Laetare

keerden kinderen die als dienstpersoneel aan het werk waren,

terug naar huis met geschenken. Gekoppeld aan de berichten uit

Amerika bleek dit een interessante historische kapstok om een

moederdagviering op te starten, een gebruik dat tot op de dag van

vandaag is blijven bestaan. De echte doorbraak kwam er echter

pas tijdens de Tweede Wereldoorlog onder invloed van het

Amerikaanse leger in Groot-Brittannië en vanaf de jaren 1950 door

grootschalige reclamecampagnes.16

In Frankrijk wordt er een andere genealogische lijn gecultiveerd in

verband met moederdag, waarbij vooral wordt gefocust op grote

gezinnen. Op 31 december 1917 werd in Parijs een manifestatie

voor kroostrijke gezinnen gelanceerd, waarbij moeders in het

zonnetje werden gezet. Op 16 juni 1918 werd een Journée des

mères georganiseerd in Lyon. Op initiatief van het Ministerie van

Binnenlandse zaken werd op 9 mei 1920 een oproep gepubliceerd

om een Journée Nationale des Mères de familles nombreuses te

organiseren op 19 december. Vanaf 20 april 1926 werd dit een

jaarlijks gebruik. Tijdens het Vichy-regime werd dit heel speciaal

gecultiveerd. Tegenwoordig vindt moederdag in Frankrijk plaats

op de laatste zondag van mei, tenzij het op die dag Pinksteren zou

zijn, waarbij dan uitgeweken wordt naar de eerste zondag van juni.

Tijdens het naziregime werd in het Derde Rijk het Mutterkreuz of

het Ehrenkreuz der Deutschen Mutter geïntroduceerd. Burgemeesters,

plaatselijke partijleiders en de bond van kroostrijke gezinnen – zie

de analogie met Frankrijk – mochten moeders voorstellen.Wie vier

kinderen had, kwam in aanmerking voor een bronzen kruis en een

door Adolf Hitler ondertekende oorkonde,terwijl zilver voor gezinnen

met zes en goud voor gezinnen met acht kinderen voorzien was.

Er werd wel gepeild naar – Arische – afkomst en levenswandel, met

alle gevolgen van dien voor sommigen. Sedert 1939 werden er

ruim 5 miljoen moederkruisen uitgereikt. Na de Tweede

Wereldoorlog waren de communisten en radicale feministen in de

DDR tegen de door de nazi’s zo gepropageerde en misbruikte

Muttertag én tegen het ‘Amerikaanse, kapitalistische’ feest op de

tweede zondag van mei. Daarom kozen ze de Internationale

Vrouwendag uit tot moederdag. Vanaf 1949 werd niet alleen in de

DDR maar ook in de voormalige Oostbloklanden en in China, 8

maart als feestdag voor de moeders ingesteld. Na de Val van de

Muur kwam er in Oost-Duitsland een snelle tegenbeweging op

gang, als afwijzing van communistische volkscultuur en ten gevolge

van intensieve marketingcampagnes van bloemen- en kaartenver-

kopers uit het westen. In de tweede helft van de jaren 1990 werd

de tweede zondag van mei als moederdag gevierd in heel het

verenigde Duitsland. Hetzelfde fenomeen doet zich voor in andere

ex-communistische landen en bij jongere generaties in China.

BELGIË: DE HENEGOUWSE CONNECTIE

In de zowel in een encyclopedie als op een website beschikbare

lijst van de ‘100 Bekendste Walen’ staat Paul Pastur (1866-1938)

vermeld. Een detail verdient hier bijzondere aandacht: “C’est Pastur

encore qui, sur l’exemple américain, introduit une fête des mamans, le

dernier dimanche de mai. Instituée en Hainaut bien sûr pour la

première fois en 1927, cette nouvelle habitude est adoptée partout

dans le pays, dix ans plus tard.”17 Paul Pastur wordt vaak in één adem

genoemd met de in Vlaanderen meer bekende Jules Destrée. Deze

twee boegbeelden groeiden op in Marcinelle en hun paden

kruisten elkaar regelmatig. Op hun mausoleum in Marcinelle prijkt

het opschrift “unis dans la vie, réunis dans la mort”. Pastur stond

bekend voor zijn bijzondere devotie voor zijn moeder. In zijn

geboortehuis liet hij Maternité, een beeldhouwwerk van

Wittervulghe installeren. Het volgende onderschrift werd erin

gebeiteld:“A ma mère. Elle illumina ma vie du clair regard de sa bonté

et m’apprit à aimer les petits. Son fils reconnaissant, Paul Pastur.”18

Pastur publiceerde in 1927 een oproep in het tijdschrift van de

Commission provinciale des loisirs de l’ouvrier (met zetel te La

Louvière), waarvan hij toen afgevaardigd bestuurder was. Die

open brief was gericht naar de gemeentebesturen, de directeurs

en het onderwijzend personeel van scholen, en werkmeesters.

Pastur herinnerde eerst aan de educatieve en moraliserende

missie van de commissie. Doel was onder andere het intellectueel

en sociaal verheffen van het leven (“le niveau de vie”) van arbeiders.

Daarom werd ingezet op het herstellen van de familie aan de

haard, een ‘ideaal’ dat volgens hem sterk onder druk was komen te

staan door de materiële en morele schokgolven van de Eerste

M
o

re
s

4
 [

2
0

0
3

] 
2

16

Moederdagen

Ehrenkreuz of Moederkruis uit 1939 en het certificaat



Wereldoorlog en haar nasleep. Het wondermiddel om dit recht te

trekken was, aldus Pastur, de moederliefde:“Exalter l’amour maternel

est un acte éminement éducatif, efficacement moralisateur. C’est un

moyen de régénération sociale. C’est pourquoi, s’inspirant de ce qui se

fait dans certains pays et notamment aux Etats-Unis d’Amérique, la

Commission des Loisirs a pris l’initiative d’organiser la ‘Fête des Mères’.”

Voortaan moesten alle kinderen van Henegouwen op de laatste

zondag van mei hun moeder vieren. Het was de bedoeling dat dit

feest deel zou gaan uitmaken van de (volks)gebruiken. Daarom

moest het via de school worden aangebracht. Alle ‘sociale werken’,

zoals opvoedingsinitiatieven, vrijetijdsgroepen, bijstandsorganisa-

ties, liefdadigheidsinstellingen en mutualiteiten, zouden op die dag

séances moeten organiseren rond het thema moeder.

In de week die aan moederdag voorafgaat, moesten in alle hoge-,

middelbare, lagere en kleuterscholen, net als in industriële en

vakscholen, de jongeren en kinderen worden gesensibiliseerd. Er

zouden teksten worden behandeld die de moeder ophemelden. In

lagere scholen en door jonge meisjes die beroepsopleiding of

huishoudcursussen volgen, zouden geschenkjes in elkaar geknut-

seld worden. Door grotere kinderen moest een klein geschenk en

bloemen worden aangeboden.

Om het zekere voor het onzekere te nemen, wenste Pastur dat een

reeks educatieve instellingen, bibliotheken, turnkringen en studiege-

zelschappen, conferenties zouden organiseren over het fenomeen

‘moeder’. Er zouden ook dia’s of artistieke reproducties moeten wor-

den getoond van meesterwerken van schilders, graveurs en beeld-

houwers die de moederliefde als onderwerp gekozen hadden.Verder

zouden ook muziek- en zangvoorstellingen georganiseerd moeten

worden rond het thema ‘La Maman’. De provinciale commissie voor

vrije tijd zou zelf vanaf het begin van mei een of meerdere artistieke

gravures of reproducties van meesterwerken te koop moeten aan-

bieden. Die massaal verspreide prenten zouden een tastbare herin-

nering vormen van de eerste moederdag in mei 1927.

Pastur riep elke gemeente in Henegouwen op samen te werken met

de provinciale commissie: er kon een comité onder leiding van de

burgemeester of de schepen van onderwijs worden opgericht, waar-

toe ook leerkrachten, opvoeders en werkmeesters zouden kunnen

toetreden.Dit comité van lokale sleutelfiguren zou de meest geschik-

te propagandamiddelen kunnen inzetten en adequate programma’s

voor de buurt of de gemeente kunnen opzetten. Zo kon, op kosten

van de gemeente, een eenvoudige affiche over moederdag worden

verspreid. Daar waar het mogelijk was, zou men in de namiddag de

moeders van kinderen van dezelfde buurt of school samenbrengen

voor een collectief feest. Kinderen die hun moeder al verloren had-

den, zouden bloemen kunnen brengen naar de begraafplaats.19

In 1927 werd de oproep in een honderdtal Henegouwse gemeenten

door een twaalfduizend kinderen opgevolgd.20 De provinciale

commissie voerde de volgende jaren volop propaganda, met

circulaires,brochures,affiches,muziekbladen, liedjesteksten,gedichten

en teksten. Er werden propagandafilms gemaakt. Jaarlijks werd een

prent uitgegeven met een reproductie van een schilderij. In 1958 bij-

voorbeeld werd het portret van Helena Fourment van P.P. Rubens op

80.000 exemplaren gedrukt, in opdracht van de provincie.Dit gebeurde

sedert 1948 ook in andere provincies, zoals Namen en Luik.21
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In Vlaanderen wordt moederdag overwegend op de tweede zondag van mei gevierd, ook onder impuls van het onderwijs. In het Antwerpse speelt de datum van
15 augustus echter nog steeds een belangrijke rol.



MISSING LINK: FRANS VAN KUYCK

“Gij zijt nog jong, gij hebt voor u den dag van morgen.

Nog veel ligt rijpend in uw zwanger brein geborgen.”22

Maar werd moederdag dan via Wallonië in België ingevoerd? Er is

een ander spoor dat in de internationale literatuur tot vandaag

nog niet werd opgemerkt. Frans van Kuyck (1852-1915) is een

interessante figuur in de geschiedenis van erfgoed in Vlaanderen.

Hiermee refereer ik niet alleen aan zijn oeuvre van schilderijen en

tekeningen, maar ook aan zijn werk als beleidsmaker en als

promotor van wat vandaag immaterieel erfgoed wordt genoemd.

Na een beloftevolle start van zijn carrière als kunstschilder en

docent, engageerde Frans Van Kuyck zich voor evenementen in

Antwerpen. In 1875 organiseerde hij mee de stoet van de kamer

van retorica, De Olijftak, waarin hij mee opstapte en die hij daarna

vereeuwigde in een reeks afbeeldingen. Na een korte passage in

de provincieraad (1888-1891), trad hij eind 1890 toe tot de

Antwerpse gemeenteraad en werd schepen van Schone Kunsten

vanaf 16 december 1895. Van Kuyck was erg actief in de erfgoed-

sector avant-la-lettre. Het project Oud-Antwerpen verdient

dringend een monografie. Hij was bestuurder van de musea van

het Steen en het Vleeshuis (1910), het museum van folklore (1907)

en van het museum Plantin Moretus,en betrokken bij het oprichten

van de Vlaamse opera. Hij toonde zich eveneens zeer actief in het

uitzetten van geheugenboeien voor de Vlaamse beweging:

gedenkmonumenten voor de grote namen zoals Peter Benoit,

Hendrik Conscience en Jan Van Rijswijck. Zijn programma als

beleidsmaker laat zich tot op zekere hoogte samenvatten onder

de noemer van het esthetisch cultiveren van de stedelijke

omgeving en haar reputatie via onroerend, roerend en immaterieel

erfgoed. Dit nam heel uiteenlopende vormen aan, gaande van de

restauratie van gevels op de Grote Markt tot de aankoop van het

Schoonselhof om er een parkbegraafplaats van te maken. Het

esthetiseren van de werkelijkheid was een belangrijke doelstelling

voor Van Kuyck. Zijn collega Juliaan de Vriendt drukte dit tijdens

een huldiging in 1912 heel treffend uit:“Schepen Frans Van Kuyck

koestert een glanzenden droom en hij spaart geene moeite om

dien te kunnen verwezenlijken. Hij zou aan al wat men in onze stad

verricht een kunstkarakter willen zien geven. Het alledaagsche is

hem een gruwel.”23 Max Rooses formuleerde het in een heildronk

voor Van Kuyck als volgt, als vormen van “Vlaamsche hoffelijk-

heid…die wij met U, Antwerpenaars aan de spits, weer veroveren

zullen als een uiterlijk teeken van onze hooge volkscultuur.”24

In een overzicht van de (culturele) verwezenlijkingen van Frans van

Kuyck, verwees Emile van Heurck naar al deze manifestaties en

projecten, maar hij vond het bijzonder belangrijk te verwijzen naar

“une autre manifestation plus intime et plus touchante,la fête des mères,

dont Van Kuyck fut le promoteur”. Als vriend merkte van Heurck op dat

het idee van de creatie van het feest “était venue, paraît-il, presque en

même temps à notre échevin et à un député américain M.Heflin,qui tout

de suite avait fait voter par le Congrès, en témoignage de son affection
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Frans van Kuyck (1852 - 1915)
Foto: AMVC-Letterenhuis, Antwerpen
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et de son respect pour la mère du Président,

que tous les représentants officiels du

Gouvernement, porteraient un œillet blanc ou

quelque autre fleur le dimanche 11 mai, pour

la célébration des mères.”25 Dit is een interes-

sante perceptie van een tijdgenoot (en

beroemd volkskundige): de Jarvis-vrouwen

zijn volledig uit beeld verdwenen.

DAG DER MOEDERS

Frans Van Kuyck publiceerde in de zomer

van 1913 een belangrijk document.26 De

Dag der moeders werd zowel in het Frans

als het Nederlands

gepresenteerd en

telt samen 16 blad-

zijden. Van Kuyck

ondertekende de

tekst met zijn naam

en de datum 6 juli

1913. Hij liet de tekst

uitgaan van “het

inrichtings- en pro-

paganda Komiteit

van den ‘Dag der Moeders’”. Van Kuyck

bouwt de argumentatie uitvoerig op. Hij

vertrekt van de vaststelling dat er geen

feestdag in België of Antwerpen is waar

iedereen zich (ideologisch) achter kan

scharen: dit is voor een gemeenschap een

probleem. Vervolgens constateert hij:

“De feesten, die wij vieren, zijn voor

het meerendeel bij overlevering tot

ons gekomen. Zij werden als zooveel

andere zaken onderworpen aan de

wetten der evolutie en verscheidene

onder hen werden ons overgemaakt,

ontdaan van hunne beteekenis en

van hunne oorspronkelijke dichter-

lijkheid. Zij, die deze feesten nog vie-

ren, vergeten, of zijn al te dikwijls

onbekend met de innerlijke en diepe

beteekenis, waar zij al hunne zede-

lijke waarde en hunne schoonheid

aan ontleenen, en zien in hunnen vie-

ring enkel aanleiding of voorwendsel

tot wereldlijke bijeenkomsten. Andere

feesten zijn uitgestorven en alleen de

Folklore is nog daar om ons te bewij-

zen, welke belangrijke plaats zij in het

leven onzer voorouders innamen.”

Met folklore bedoelde Van Kuyck hier wat

gisteren volkskunde en vandaag etnologie

wordt genoemd. Wat bleef er anno 1913

nog over: Pasen, Sinterklaas, Kerstmis en

kerkelijke feestdagen, een nationaal feest

“nog onlangs in zwang gekomen” en “de

Kermis die hare beteekenis van vroeger

heeft verloren, en dat het feest is van de

Gemeente.” Er is dus zeker nog plaats voor

een nieuw uit te vinden feest, gewijd aan

iets waar iedereen, van welke strekking of

ideologie ook, zich in zou kunnen vinden,

iets waar alle medeburgers aan willen

participeren. Het is

alsof we Hobsbawm

zelf aan het woord

horen. Er was uiter-

aard ook nog de

sport als alternatief,

net als in de Oudheid,

zo stelde Van Kuyck.

Over twintig jaar

glimlachte men

nog in de Hoogeschool toen er sprake

was van Socrates en Plato, worste-

lend, boksend, loopend en springend

met hunne leerlingen. Thans leggen

de leeraar, de onderwijzer, de officier,

gewillig jas of wambuis af om met

hunne manschappen of hunne leer-

lingen football te spelen. Des te beter!

Des te beter, want de toekomst

behoort aan de werkzame, even-

wichtige, wilskrachtige en handelen-

de volkeren (…). En geene vorming

zal ooit zoo afdoende, zoo nauwkeu-

rig zijn als die van het sport, want

elken dag kan men er in de ruimte en

den tijd de uitslagen van afmeten.”

Dit citeerde Van Kuyck uit Le Journal uit

Parijs van 15 juni 1913.De schepen vond het

echter eveneens belangrijk om “een weinig

dichterlijkheid te brengen in het leven dier

verstandelijke en sterke mannen.” Dit zou

best gebeuren in de schoot van de familie,

en ook daarvoor kon een formule als moe-

derdag werken. De chronologie die Van

Kuyck voorstelde, is belangrijk, mede omdat

hij claimde onafhankelijk van de Verenigde

Staten het format te hebben uitgevonden:

“Wanneer ik op het laatste banket

van den Belgischen Drukpersbond

(Afdeling Antwerpen-Limburg) – het

was in Januari laatstleden, de eer

had de tegenwoordige dagblad-

schrijvers te verzoeken mij wel te

willen helpen in de verwezenlijking

van een ontwerp dat ik sinds lang

had gevormd, het ontwerp om een

nieuw feest in het leven te roepen –

het feest der moeders of de dag der

moeders – was ik er verre af te

veronderstellen,dat dezelfde gedachte

zou uitgedrukt zijn geworden aan het

andere eind der wereld, zelfs voor wij

den door mij gestelden datum, 15

Augustus, zouden bereikt hebben.

Dat is nochtans geschied in de Verenigde

Staten, eenige weken geleden, den voor-

avond zelf van Sinksen.”

Van Kuyck had vernomen dat Heflin met

succes bij het Congres een voorstel had

ingediend dat de politieke prominenten

ter ere van moeders op 11 mei witte anjers

of een andere bloem in het knoopsgat

zouden dragen. Verbazend dat nog

niemand eerder op het idee was gekomen

om jaarlijks een dag te wijden aan moeder:

“deze gedachte is zoo natuurlijk, dat men

zich verrast afvraagt, hoe zij nog niet

vroeger is opgekomen en het is evenzoo

Moeders spelen een cruciale rol in

de socialisatie van kinderen, en

dus van de toekomst van het land.

Deze maatschappelijke rol moest

erkend en gehuldigd worden. De

introductie van een “dag der

moeders” op 15 augustus was

daarvoor het geschikte middel.



M
o

re
s

4
 [

2
0

0
3

] 
2

20

beteekenisvol, dat zij zoo terzelfder tijd

uiting krijgt, op twee tegenovergestelde

punten van den aardbodem en te midden

van twee volkeren zoozeer verschillende in

mentaliteit.”

Moeders spelen een cruciale rol in de

socialisatie van kinderen, en dus van de toe-

komst van het land. Deze maatschappelijke

rol moest erkend en gehuldigd worden. De

introductie van een “dag der moeders” op 15

augustus was daarvoor het geschikte

middel.Van Kuyck legde uit dat het voordelig

was het te enten op een bestaand feest, dat

bovendien valt in volle Antwerpse kermis,

een periode waarin velen naar het ouderlijk

huis terugkeren. Ten tweede is het volle

vakantie waardoor kinderen ruim 15 dagen

hadden om het feest voor te bereiden.

HOE ZAG VAN KUYCK DE EERSTE

MOEDERDAG OP 15 AUGUSTUS 1913?

Van Kuyck zorgde er dus voor dat het feest

gelanceerd werd, door het inschakelen van

de pers, het oprichten van een propaganda-

comité, het uitgeven van een brochure,

enzovoort. Maar hij had ook oog voor

andere zaken:“Het komt er op aan van den

aanvang af het gebruik in zijne kleinste

bijzonderheden vast te stellen, hoe naïef

die ook op het eerste zicht zouden schijnen.”

Hij wou dat de voorbereidingen van het

feest in alle gezinnen door de vader en de

kinderen zouden worden uitgevoerd,

buiten weten van de moeder:“heel de dag

van den 15e Augustus zou voor haar eene

opvolging moeten zijn van aangename

verrassingen.” Bij het verlaten van haar

slaapkamer moest zij een deur zien,

versierd met bloemen. Daarop hangt een

schild met een toepasselijk opschrift. In de

eetkamer zouden de kinderen met het ont-

bijt zitten. Haar stoel of zetel, de tafel en de

hele huiskamer versierd met bloemen en

linten:“dit alles overgelaten aan de naïeve-

teit, aan den goeden smaak en aan de

vindingrijkheid der kinderen.” Het brood

moest een bijzondere vorm hebben. Kleine

broodjes konden hartvormig zijn. Er moest

een overeenkomst gemaakt worden

tussen de bakkers zodat iedereen op

moederdag en alleen die dag speciale

broodjes zou verkopen, net zoals “voor de

spekulatie mannen, voor de schippekens

van Sint Niklaas, voor de Paascheieren, enz.

Er zouden er natuurlijk van alle hoedanig-

heden en voor alle beurzen zijn.” Aan de

voordeur zou een bloemenkrans moeten

worden gehangen: zo zouden voorbijgangers

weten dat in dat huis moeder gevierd

werd. Belangrijk was nog de volgende

suggestie, bijna 10 jaar voor het verbond

van Duitse bloemenverkopers dezelfde

analyse maakte: “En laat ons vooral niet

zuinig zijn op bloemen. Men vraagt ons

sedert verscheidene jaren noch bloemen

noch kronen voor overledenen te zenden;

wij vragen er thans voor de levenden.”

Vaders zouden hun echtgenote bovendien

een ‘moederjuweel’ moeten aanbieden. Dit

is een stralend hart als symbool van de

moederliefde. De naam van de kinderen

zou erin worden gegraveerd, uiteraard

voldoende plaats overlatend voor nieuw-

komers. Zo zou het juweel een familiestuk

kunnen worden. Uiteraard moest er een

feestdis zijn. Daar hoort een “taart der

moeder” bij: “Zij zou een suikerboon

bevatten zooals dat indertijd geschiedde

met het feest de Koningen.Bij het verdeelen

van de taart zou de suikerboon dezen der

dischgenooten aanduiden, waarvan de

Koningen van den dag eene belofte zou

afeischen, in de loop te volvoeren, zoo de

suikerboon de moeder ten deel viel, zou

het haar behooren dien dischgenoot aan

te duiden.” Ten slotte zou in elke familie

moeten begonnen worden met “de archieven

van de moeder. Het zou een bijzonder

album zijn waarin de moeder de gedenke-

Moederdagen
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nissen, haarlokken, portretten, brieven, enz.

van elk harer kinderen zou bewaren.”

Welke effecten zouden er kunnen worden

gesorteerd? Liefde, vrede, eendracht en

goedgezindheid zijn een mogelijkheid. Het

kon in sommige families een gelegenheid

zijn tot verzoening:tussen echtgenoten,tus-

sen kinderen onderling en tussen ouders en

kinderen. Bovendien kon zo’n feest “een

stichtend voorbeeld zijn voor de jonge

vrouwen, die de plichten en de bekommer-

nissen van de moederschap versmaden of

vreezen, maar ook voor allen in ‘t algemeen,

wien de onverschilligheid het hart verdort.”

Van Kuyck had ook oog voor de speciale

gevallen van wezen. Hoe kon vermeden

worden dat een dag van vreugde en geluk

zou verworden tot een dag van treurnis en

weemoed? Van Kuyck stelde voor te

werken met vervangsters, met “dames-

beschermsters. Er zijn in den begoeden

stand talrijke gehuwde vrouwen zonder

kinderen die een weesmeisje, zedelijk,

zouden kunnen aannemen en het volgen

in zijn leven of belangstellen in hun lot.”

Dat er door emotie tranen zouden vloeien

op zo’n dag was geen probleem en kon

zelfs heilzaam werken. In weeshuizen

moesten de portretten van overleden

ouders versierd worden met bloemen. De

net vermelde (vervang)‘moeders-van-één-

dag’ zouden het feest met speciaal brood

en gebak voorzitten. Verder konden ook

voor moederhuizen, gasthuizen voor

kinderen en andere gasthuizen en kazernes

speciale formules worden uitgedacht. In

correctiehuizen en gevangenissen bood

een moederdag een goede gelegenheid

om “het hart der opgeslotenen te treffen

door bij hen de herinnering aan hunne

moeder op te wekken.” Van Kuyck had dus

een heel format kant-en-klaar. Hier moest

strategisch gehandeld worden, en in de

publiek-private samenwerking moest ook

de commerciële sector klaarstaan:

“In het opzicht van zijne verwezenlij-

kingen is eenen verstandhouding

onontbeerlijk onder degenen die,

hetzij rechtstreeks, hetzij onrecht-

streeks zouden geroepen zijn er aan

mede te werken en bijzonder onder

degenen wier nijverheid de tradition-

neele toebehoorten zou te leveren

hebben die aan dit feest eenen vorm

moeten geven en er het gebruik van

vestigen. Onder deze noem ik

bijvoorbeeld: de goudsmeden, de

boekbinders, de drukkers, de photo-

grafen, de bloemisten, de bakkers, de

pasteibakkers, enz.”

Dit combineert hij met een waarschuwing

voor overdrijving. Het moest gaan om een

eenvoudig familiefeest en het mocht niet

uitmonden in publieke bijeenkomsten.

BRUGJES

Het is fascinerend dat men zo op de eerste

rij kan zitten bij de lancering van een ‘volks-

gebruik’ en zelfs de blauwdrukken kan

lezen. Het Antwerpse moederdagfeest is

een schitterende casus van een invented

tradition. Het was geen initiatief van het
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Antwerpse stadsbestuur, maar van één van

de schepenen. Die maakte wel volop

gebruik van status, aanzien, contacten en

netwerken om allerlei mensen, groepen en

instellingen van de stad er warm voor te

maken. Het feest vond in 1913  plaats

tijdens de gemeentefeesten. In 1914 vond

de tweede aflevering plaats. De Duitse

bezetting en het overlijden van Van Kuyck

in de aanloopperiode in 1915 remden alles

echter brutaal af. Het einde? 

Van Kuyck werd begraven op het

Schoonselhof, nog voor de officiële

opening van de begraafplaats. Tijdens zijn

lijkrede refereerde burgemeester De Vos

speciaal aan het initiatief voor het

“aandoenlijkste aller volksfeesten”. In een

bijdrage uit de jaren 1950, waarin Frans van

Es de aandacht vestigde op de rol van Van

Kuyck, een vondst die evenmin tot de inter-

nationale literatuur is doorgedrongen,

wordt gesteld dat het feest in 1922 terug

opdook. Het figureerde vanaf toen op de

programma’s van de gemeentefeesten: 15

augustus, moederdag. In hetzelfde jaar

werd volgens van Es ook de liefdadigheids-

organisatie, het ‘Werk tot bescherming der

wezen: De Dag der Moeder’ opgericht.27

Een nader onderzoek in de krant Le Matin

toont echter aan dat onmiddellijk na de

oorlog, op 15 augustus 1919, moederdag

opnieuw werd gelanceerd.

Uit echo’s die in de aanloop naar de eerste

Antwerpse moederdag de krant haalden,

blijkt dat Van Kuyck en zijn medestanders

het initiatief systematisch en grondig

hadden aangepakt. In de 19 kindertuinen

van de stad, vonden op 11 augustus 1913

prijsuitreikingen en aanvullende manife-

staties plaats. In de kindertuin aan de

Keizerstraat bijvoorbeeld werden toneeltjes

opgevoerd waarbij een van de kleine

meisjes de rol van moeder speelde en op

een versierde stoel mocht zitten terwijl de

anderen inoefenden en voordeden hoe

mama moest worden gevierd volgens het

scenario van Van Kuyck. De schoolinspecteur

Van Hoof legde voor iedereen die wou

horen uit, hoe en waarom het moest

gebeuren. Begin augustus 1913 lagen in de

bakkerijen overal het soort van broodjes

die gewenst waren. Aan de vensters van

vele winkels, zo werd in Le Matin van 12

augustus 1913 gemeld, hingen grote

affiches in flamboyant rood met de

aankondiging ‘Fête de Mère’. Om de

verbeelding te stimuleren waren in het

voorlichtingskantoor, bureau des renseigne-

ments, van de stad, reeksen foto’s op-

gehangen die precies duidelijk maakten

hoe stoelen moesten worden versierd, hoe

taarten konden worden verdeeld, hoe

bloemen geschikt.

In 1914 zijn de referenties aan de feestdag

voor moeder niet helemaal uit de lucht,

ondanks het uitbreken van de oorlog

waarover de kranten volstaan. Hier en daar

merkt men op onverwachte plaatsen al

sporen: zo zijn zelfs de lijsten van het

Antwerpse steuncomité voor families die

beproefd zijn door de oorlog, interessante

lectuur. In de lijst van giften in augustus

1914 prijken naast omschrijvingen zoals

“Van een vrouw die patates-frites verkoopt

50 fr.”, ook verschillende giften op naam

van “Moeders feestdag 10 fr.”28 Er zijn

berichten dat verenigingen zoals De

liefdadige ton zich aansluiten bij het

moederdaginitiatief en daarom 200

feestbroden hebben uitgedeeld.29 Een

journalist van Le Matin vangt op 15

augustus 1914 zijn stuk aan met de zin :

“Donc, en attendant que nous ayons la fête

des papas, la fête des soeurs et celle des

frères, nous aurons toujours, aujourd’hui, la

Journée des mères.”30

Op 16 augustus 1914 wordt verslag

uitgebracht over de tweede moederdag

in Antwerpen:“Ce fut donc, dès le matin, une

interminable ‘procession’ de bambins et de

bambines, accompagnés le plus souvent de

leur papa, qui vinrent mettre le siège devant

les comptoirs abondamment pourvus: ici, de

gâteaux en forme de cœur; là, du petit bijou-

souvenir exécuté d’après le modèle dessiné

par M. L’échevin Van Kuyck, là encore de

fleurs joliment dressées en bouquets odo-

rants.”31 Uit de commentaarstukken van

1913 en 1914 blijkt dat het feest aansloeg,

zowel in volkswijken als bij meer welgestelde

families, in scholen en in handelszaken.

Interessant is dat precies de pers na afloop

van de Eerste Wereldoorlog trachtte de

zaak opnieuw te lanceren. Op 11 augustus

1919 verscheen op de voorpagina van Le

Matin een uitgebreid artikel met de grote

kop ‘La fête des mères’. Daar meldde de

redacteur dat hij in 1913 van bij de

aanvang het project van Van Kuyck

gevolgd had en ook de demarches van

Heflin in de Verenigde Staten had

opgemerkt. Hij parafraseerde vervolgens

grote stukken van de tekst van 6 juli 1913

over De Dag der Moeders, ondertekend

door Van Kuyck en zijn actiecomité. Op

deze wijze werd de blauwdruk en argu-

mentatie opnieuw gepubliceerd. Hierbij

werd ingespeeld op de populariteit van

Van Kuyck zelf. Zo werd een herdenking

van de promotor omgezet in een nieuwe

Moederdagen

De Wereld op zijn kop: het kind zorgt voor de moeder. Fragment uit ‘l’image populaire’. ‘La Folie des hommes
ou le monde à rebours’. Paris, Mondhard, taille-douce, XVIIIe s
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kans voor moederdag:“Je demande à ceux qui ont gardé un souvenir

ému à ce brave homme, aimable et doué entre tous, de ne pas laisser

mourir cette oeuvre qui fut toute la pensée des jours suprêmes de sa

vie.”32 Overigens mag worden opgemerkt dat naast dergelijke

journalistieke interventies ook commerciële ondernemers die

herinnering trachtten warm te houden. Zo adverteerde het

Restaurant au Louvre op de Antwerpse Schoenmarkt op 14

augustus 1919 in Le Matin met een speciaal Journée de la Mère-

arrangement. Op 15 augustus werd het programma gepubliceerd

van twee manifestaties, in het kader van de Antwerpse kermis-

periode: een moederdagfeest in het Vlaams Theater opgeluisterd

door ‘Onze Meisjes’ en een optreden van de ‘Ware vrienden’. Het

werd aangekaart als een herdenking van wijlen schepen Van Kuyck

en als een prijsuitreiking.

De figuur van de promotor vormde dus een belangrijke over-

brugging. Daarnaast onderstreepten de journa-

listen in deze periode jaarlijks dat 15 augustus

ook de naamdag was voor Maria (Marie-Louise,

Marie-José, enzovoort) en dat vele vrouwen die

dag sowieso al, bloemen kregen of op een ande-

re manier verwend werden. Dit hielp zeker bij het

stimuleren van continuïteit.

In het verslag dat een dag later verscheen, wordt

gemeld dat : “L’idée de l’échevin Frans Van Kuyck,

de consacrer une journée à un hommage à la mère,

a été reprise cette année par plusieurs de nos

sociétés.” In de namiddag verzorgde fanfare de

Ware Vrienden een concert in het Grand Café. In

de zaal zaten vele tientallen moeders met hun

kinderen. Optredens van Robert Van Aert, bariton

van de Vlaamse opera, juffrouw Delvigne en

andere artiesten volgden elkaar op. Uiteindelijk

hield de heer Schevenels een toespraak. Het was

een hommage aan Frans Van Kuyck en een

lofzang op moeders die de oorlogsellende door-

staan hadden. Hij stelde voor in naam van de zaal

een telegram te sturen naar koningin Elizabeth,

wat op applaus onthaald werd. Na het uitreiken

van speciale medailles volgde nog een muzikale

optocht door de stad. Daarnaast organiseerde de

‘Damen en Juffersbond’ met medewerking van

de groep Onze Meisjes in het Vlaams Theater een

programma met toneel, ballet en zang, gewijd

aan het thema moederdag.

In 1920 werd moederdag opnieuw gevierd

(onder andere in de Floraliën-tentoonstelling),

maar de aandacht was in die dagen vooral

gevestigd op de start van de Olympische Spelen

in Antwerpen. Vanaf 1922 was moederdag wel-

licht goed gelanceerd dankzij een techniek die

Van Kuyck naar eigen zeggen minder geschikt

vond, grote publieke manifestaties op straat. In Le

Matin van 14 augustus adverteerden zowel een juwelierszaak als

Hotel Moeder Mie (Brasschaat Kaart, met een openluchtdanspartij,

vuurwerk en andere attracties) voor moederdag. Cruciaal was ech-

ter het starten van een grote publieke manifestatie voor het

Zuidstation. Moederdag maakte zo deel uit van het programma

van de kermis en werd nu gepropageerd door een ‘Comité van

Antwerpen Zuid en Noord’. Veel aandacht ging uit naar de wezen

van de stad en naar de oorlogswezen. Hun fanfare gaf een concert

ten beste. Ook de beschermmoeders van de twee groepen wezen,

de dames Cabra en Leclef, waren prominent aanwezig. ‘s Avonds

werd zelfs hulde gebracht aan de moeder met het grootste aantal

kinderen van Antwerpen. In 1923 vond op de vooravond van de 15

augustus opnieuw een soortgelijke Jour de la Mère-manifestatie

aan het Zuidstation  plaats.33

Dat het feest een jaar eerder goed gelanceerd was (let op het

Omgekeerde wereld als format: Vlaamse reclamecampagne in mei 2003 naar aanleiding van moederdag



woord traditioneel) en weer een breder draagvlak had gekregen in

Antwerpen, blijkt uit een speciale bijdrage in Le Matin van 15

augustus 1922:

“C’est aujourd’hui la traditionnelle fête de la mère, fête instaurée

par feu l’échevin Van Kuyck, dont le souvenir est encore

présent à toutes les mémoires. Cette cérémonie faite de

témoignages d’amour des enfants à leur mère, a conquis le

peuple d’Anvers (…). Les boutiques regorgent de clients, les

pâtissiers et confisseurs font des affaires d’or : dans les quar-

tiers populaires, les préparations se font en hâte, girandoles de

couleurs et pancartes naives ‘Vive la Mère !’ foisonnent.”34

EEN VRUCHTBAAR ONDERWERP 

Uit een enquête van Van Es blijkt dat moederdag in 1958 in de

meeste gemeenten in Vlaanderen gevierd werd. Op een populatie

van 112 antwoorden uit alle Vlaamse provincies, bleek dat  87

informanten het feest vierden op de tweede zondag van mei, 14

op 15 augustus en 25 zowel op 15 augustus als op de tweede zon-

dag van mei. In 20 van de 25 gevallen werd gesteld dat 15

augustus of Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart de oudste was. Uit het

overzicht van de plaatsen – gaande van Borgerhout, Turnhout,

Boom, Duffel, Heist-op-den-Berg en Kalmthout tot Brugge,

Melsbroek en Vilvoorde – blijkt dat het niet noodzakelijk tot

Antwerpen beperkt was. Interessant is dat er in Antwerpen een

‘Comité Moederdag’actief was in de jaren 1950. In vele gemeenten

(ook steden als Gent, Leuven en Brussel) voerden de KAV, de Bond

der Grote Gezinnen, de Socialistische Vooruitziende Vrouwen tot

zelfs de Tongerse Turnkring ‘De rode jeugd’, koffietafels en feesten

voor moeders in.35 Van Es stelde in 1958 vast dat er via een aantal

scholen werd gewerkt rond vader- en moederdag en dat geestelij-

ken in een aantal gemeenten zelfs opriepen tot het vieren van dit

moederfeest. Landelijke en stedelijke overheden bleken soms affi-

ches en aanbevelingen voor scholen en instellingen te versprei-

den. In de jaren 1950 werd vooral via commerciële marketing aan

de kar getrokken:

“De grote warenhuizen zowel als de kleinhandelaars, zoals

bloemisten, banketbakkers, juweliers, winkels van huishoud-

en porseleinartikels, van linnengoed, kleerwinkels, electriciens,

en speciaal voor Vaderdag de tabak- en likeurhandelaars

maken overal, niet alleen in de grote steden of in de industrië-

le gemeenten, maar ook in vele plattelandsgemeenten, pro-

paganda voor deze vieringen door middel van affiches, meest

uitgegeven door de hoger vermelde nationale komitees, van

gelegenheidsuitstallingen en zelfs van advertenties in de

lokale pers.”36

De geschiedenis van moederdag (vaderdag, en andere feestda-

gen) in Vlaanderen tussen 1913 en 2003 verdient zeker nader en

op bredere schaal onderzocht te worden. Het is opmerkelijk hoe

weinig systematisch onderzoek totnogtoe verricht is over een

fenomeen dat zich situeert op het snijvlak van politieke, sociale,

economische en culturele geschiedenis. Dit geldt trouwens ook

voor de hedendaagse beleving. Het is enkele multinationals de

voorbije jaren  niet ontgaan dat precies moederdag, ondanks cri-

sissen in de geschenkenmarkt, net wel blijft groeien.Terwijl markt-

onderzoeken in de Verenigde Staten en Canada aantonen dat

moederdag als commercieel fenomeen belangrijker wordt, zijn

dergelijke cijfers voor Vlaanderen niet eens beschikbaar. Wel zien

we hoe organisaties als VLAM met jaarlijkse affichecampagnes op

een heel voorzichtige manier tracht te sensibiliseren voor het aan-

kopen van bloemen.

Omzetcijfers van bloemenhandelaren of andere grote markt-

onderzoeken die trachten een juiste inschatting van het gewicht

en vooral het potentieel van een fenomeen als moederdag te

maken, zijn er nog niet. De flexibiliteit waarmee het feest zich in de

Verenigde Staten lijkt aan te passen, onder meer maar niet

uitsluitend door strategische interventies van de grote leveranciers

van kaarten en andere media, aan allerlei nieuwe familie-

constellaties en relaties is opmerkelijk. Omgekeerd geformuleerd

zijn dit sterke staaltjes van toe-eigening van commercieel 

aanbod en communicatie-instrumenten die op de markt worden

aangeboden: een van de opvallendste fenomenen in de

geschiedenis van de alledaagse cultuur van de voorbije jaren.

In de jaren 1960 en 1970 werd het moederdagconcept fel gecon-

testeerd, onder andere door feministes die er een bevestiging van

rollenpatronen in zagen. Ook de campagne ‘Say it with hours’ poogt

andere boodschappen te brengen en probeert de aandacht voor

de rol van moeders (van alle leeftijden) over een brede periode uit

te smeren. Maar bij nader inzien is precies de concentratie op die

ene dag betekenisvol en het kapen of jammen van dergelijke

cultuurfenomenen biedt ook voor actiegroepen een groot potentieel.

Inzicht in recente ontwikkelingen en betekenisverschuivingen door

de jaren heen van een fenomeen als ‘verwennen’ is belangrijk. In

vele gezinnen met jonge kinderen in Vlaanderen en Nederland

neemt moederdag de vorm aan van een soort omkeringsritueel. In

de feestenbank van het Meertens Instituut wordt als achterliggende

gedachte gesteld dat moeders die het hele jaar het huishouden

draaiend hebben gehouden en het leeuwendeel van het huis-

houdelijke taken hebben verzorgd, voor die ene dag vrijgesteld zijn

en zelf eens verwend worden:“als meest sprekend symbool van het

omgekeerde rolpatroon geldt wel het door de kinderen gemaakte

ontbijt op bed”.37 Het is opmerkelijk dat precies het geven van eten

aan een in bed liggende moeder een eeuwenoud motief is in voor-

stellingen van de verkeerde wereld. Uit antropologisch en cultuur-

historisch onderzoek blijkt dat het speels omkeren van de regel

vaak een middel is om de regel nog eens extra te versterken of te

bevestigen (maar ook dat toch enkele afwijkende boodschappen

kunnen worden meegegeven). John Helsloot merkte op dat de

traditionele opvatting van de moederrol tegenwoordig zowel door

de lagere scholen als door de commercie (in het bijzonder de

bloemisterij) wordt gecultiveerd. Dit klopt wellicht maar men kan er

ook andere kanten mee uit of er extra lagen in ontdekken.
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Steeds meer merken we dat ook creatieve spelers in de reclame-

wereld in ‘volkscultuur’ een gedroomde voedingsbodem voor

publiciteit vinden. De opvallende reclame voor de koffiezet-

apparaten van Senseo, die in mei 2003 in Vlaanderen gevoerd

werd, illustreert treffend hoe marketingspecialisten onderliggende

mechanismen, die verder gaan dan ‘moederliefde’, kunnen detec-

teren en terug inzetten. In hedendaags onderzoek van volkscultuur

komt het er volgens mij op het scherpste van de snee op aan om

de complexe netwerken achter de 20e-eeuwse uitgevonden

‘feesten’ en volksgebruiken te volgen en te analyseren. En dat kan

dan natuurlijk ook weer gebruikt worden. Wie weet pikken slimme

marketeers wel een van de accenten in deze korte verkennende

bijdrage op en zal in augustus 2003 in Antwerpen publiciteit

gevoerd worden, met iets wat zelfs internationale aandacht kan

krijgen, namelijk de “negentigste verjaardag van moederdag te

Antwerpen, wellicht de oudste variant op het Europese continent”.

Het model van Hobsbawm is aan verfijning en uitbreiding toe en

het onderzoek dat zich gebaseerd heeft op het idee van invented

traditions verdient een meer systematische aanpak. Dit is niet

onbelangrijk in een tijdperk waarin ‘immaterieel erfgoed’ hoog op

de agenda komt te staan, ook in Vlaanderen. De blauwdrukken,

strategieën, mogelijkheden, achterliggende netwerken en

doelstellingen van allerlei nieuwe speciale dagen zijn fascinerend

onderzoeksmateriaal, zeker als dit vanuit historisch perspectief

gebeurt. Dit geldt niet alleen voor de dit jaar door Child Focus in

Vlaanderen voluit gelanceerde ‘Dag van de Vermiste Kinderen’

(25 mei) met de oproep om door het warenhuis GB mee gesponsorde

papieren vergeet-hen-nietjes op te spelden, tot en met de formule

van een Erfgoedweekend. Als ‘uitgevonden tradities’ooit een thema

voor het Erfgoedweekend wordt, is een reflexieve cirkel rond. ■


