100 JAAR GEBOORTEKAARTJES
bijdrage van Stichting Hattum de Vries
Omstreeks 1850 werd de geboorte van een kind aan familie en vrienden bekend gemaakt door een
brief te schrijven. Of het werd soms ook wel door de dorpsomroeper bekend gemaakt.
En veel later rond 1900 door een briefkaart te schrijven. Zoals in 1915 de geboortebriefkaart van
Wietske de Vries.

Dit is de oudste geboortekaart die de Hattum de Vries stichting rijk is.
Dan volgt een van Heerco Douma geboren in 1921 op 19 oktober.

De oudste envelop (met kaartje) uit het archief is van 1931.Zo eenvoudig was het adres.
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In 1941 werden er al kaartjes verstuurd met een blauw of roze strikje.
Er werd alleen het nodige op vermeld, maar al in 1946 kwamen de kaartjes met een gekleurde
tekening van een ooievaartje of een baby.
Zijn het eerst eenvoudige kleine kaartjes, in de jaren zeventig worden ze al behoorlijk groter.
En een jaar of tien later worden er gedichtjes bij gemaakt.
Het was vroeger ook de gewoonte, misschien nog niet eens zo lang geleden dat de vader of één van
de oudste kinderen de buurt langs ging om te vertellen dat er een poppe geboren was.

Dit is een geboorteadvertentie uit 1899. Familie van Hattum’s Jantsje de Vries
In het archief van de Stichting Hattum de Vries zijn ongeveer 346 geboortekaartjes, ze komen uit de
nalatenschap van Wietske de Vries. Veel komen uit andere dorpen maar ook uit Oudega zijn er een
heleboel.
Wij willen de kaartjes binnenkort tentoonstellen in het Lytshûs zodat iedereen die belangstelling heeft
er een kijkje kan nemen. Misschien ziet u wel uw eigen geboortekaartje liggen.
Bijna allemaal zitten ze nog in de envelopjes, de oudsten met postzegels van 1½ cent.
Maar niet alleen kaartjes, ook zullen er voorwerpen tentoongesteld worden die ongeveer tachtig tot
honderd jaar geleden al tot de babyuitzet behoorden. Zoals strooipoederbussen, luiermand,
kruikenzakken, kinderwagen, kinderkleding, maar ook spullen die wat “jonger” zijn.
Te veel om op te noemen.
Deze voorwerpen worden beschikbaar gesteld door Alice Jager, dit zal het geheel er alleen maar
mooier op maken, en zal een bezoekje echt de moeite waard zijn.
Kinderen van beide basisscholen hebben tekeningen voor deze tentoonstelling gemaakt.
De openingstijden zijn op 28 juli van 14:00 uur tot 21:00 uur en de hele maand augustus iedere
zaterdagmiddag van 14:00 uur tot 17:00 uur

Jannie van Zonneveld
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