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Nederlandse Cultuur  
Spijkerpoepen 
Een spel uit grootmoeders tijd, zoals dat wordt genoemd, is spij-
kerpoepen. Het is een oudhollands spel dat vooral nog steeds op 
kinderfeestjes wordt gespeeld. Het is een spel uit de middeleeu-
wen die een periode kent van 500 tot circa 1500 n.Chr.. Spijker-
poepen is eenvoudig en goedkoop te spelen. Traditioneel wordt  
een leeg bierflesje gebruikt. Er is ook een stukje dun touw nodig 
waaraan een spijker zit geknoopt. Dit touw wordt aan de broek 
vastgemaakt; aan de achterkant van de broek aan een riem of een 
lus. Het touw kan ook rond de middel worden geknoopt. En dan 
begint het. Het is een beetje bukken hier en daar tot de spijker in 
de fles gaat. Hupsakee, een spijker gepoept. Maar dit lijkt mak-
kelijker gezegd dan gedaan.  Het spel kan alleen of met meerdere 
personen worden gespeeld. Als het alleen wordt gespeeld, kun-
nen er regels gelden zoals: zo vaak mogelijk de spijker in de fles 
zien te krijgen binnen één minuut. En als met meerdere personen 
wordt gespeeld, wint de snelste spijkerpoeper.    

 

Kinderliedje: Zo gaat de molen 

Zo gaat de molen, de molen, de molen 
Zo gaat de molen, de mo-ho-len 

Zo gaan de wieken, de wieken, de wieken 
Zo gaan de wieken, de wie-hie-ken 

Zo gaan de handjes, de handjes, de handjes 
Zo gaan de handjes, de ha-ha-ndjes 

Zo gaan de voetjes, de voetjes, de voetjes 
Zo gaan de voetjes, de voe-hoe-tjes 
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2 april – Wereldautismedag  
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4 april – Internationale dag van bewustwording en bij-
stand bij landmijnenactie  

mijnacties. “Peace without mine action is in-

responses in war zones.” 

op radiostation 3FM. Drie DJ’s sloten zich zes dagen op in een 
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€ 2.848.495 opgehaald.

 
Nederlandse Cultuur  
Zaklopen 
Het wordt als een typisch oud Hollands spel gezien: zaklopen. 
Maar is zaklopen echt zo Hollands, of beter gezegd Nederlands? 
Deze vraag mag serieus worden gesteld als historische nieuws-
feiten aantonen dat zaklopen zelfs een keer onderdeel is geweest 
van de Olympische Spelen. In 1904 te Saint Louis, een Ameri-
kaanse stad in de staat Missouri, werden Olympische Spelen ge-
houden als onderdeel van de Wereldtentoonstelling, grote inter-
nationale exposities die in verschillende landen worden gehou-
den sinds 1851. En geloof het of niet, er zijn filmbeelden van een 
zaklooprace. Zaklopen was toen een onderdeel van de Olympi-
sche Spelen! Tegenwoordig is het een leuk spel, of misschien 
moeten we het toch maar een sport gaan noemen, bij kinderfeest-
jes, Oudhollandse feesten met activiteiten én het is een Neder-
landse traditie op Koningsdag. Koning Willem-Alexander en Ko-
ningin Máxima zullen niet snel aan dit spel meedoen, want sinds 
2015 is Koningsdag nieuwe stijl van kracht. Bij het zaklopen 
gaan twee benen in een jute aardappelzak en dan is het lopen 
geblazen, voor zover dat mogelijk is natuurlijk. Sommigen bewe-
ren dat het zaklopen het snelst gaat door beide voeten in de uit-
einden van een jute zak te stoppen en dan zo snel mogelijk te gaan 
lopen. Anderen springen er liever op los. Dat deed de tweevoudig 
Olympisch kampioen Mo Farah, Britse baan- en veldloper uit 
Somalië, ook. Hij werd de beste zakloper tijdens een ‘sack race’, 
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dus een zaklooprace, en kwam uit op 39,91 seconden bij 100 me-
ter zaklopen. Het zaklopen wordt op deze manier nog een hele 
uitdaging tijdens kinderfeestjes, teambuildingsdagen of op Ko-
ningsdag om het record zaklopen te verbreken. Zet ‘m op! 
 
6 april – Internationale dag van de sport voor  
ontwikkeling en vrede  

 
7 april – Internationale dag ter herdenking van de slacht-
offers van de genocide in Rwanda  

Hutu’s in Rwanda zo’n 800.000

Tutsi minderheid en gematigde Hutu’s
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7 april – Wereldgezondheidsdag  

aan een thema. Enkele thema’s die op 7 april golden:
–
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–
–
–
–
–

 

Nederlandse Cultuur  
Pindakaas en… drop? 
Wie is geëmigreerd naar het buitenland, weet als geen ander hoe 
het is om echte Hollandse producten te missen. Drop en pinda-
kaas staan vaak op een lijstje van inkopen als Nederland wordt 
bezocht of als familieleden of vrienden op bezoek komen. Drop 
en pindakaas worden gezien als echte Nederlandse producten. 
Maar drop is niet geheel Nederlands. Pindakaas eigenlijk weer 
wel. Deze consumptiegoederen worden veelvuldig op Neder-
landse bodem geproduceerd en verkocht. Drop wordt gemaakt 
uit de wortels van de zoethoutplant die Glycyrrhiza glabra heet. 
De genezende kracht van de zoethoutplant is al heel oud. Zelfs in 
het graf van Toetanchamon (farao van de 18e Dynastie in het 
Oude Egypte, ca. 1333 v.Chr.) is zoethout gevonden. In de Mid-
deleeuwen werd het ingrediënt van drop gebruikt door paters om 
er hoestdranken van te maken. Pas in de 18e eeuw, in 1731, werd 
drop voor het eerst gemaakt door de Italiaan Giorgio Amarelli 
en het werd in een apotheek verkocht als keelverzachtend middel. 
Met pindakaas ging het bijna net zo; reeds duizenden kilometers 
van Nederland ontstond een vaste substantie van gestampte 
pinda’s, eind 18e eeuw. Dat was in Suriname (tot 25 november 
1975 een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden) waar het 
pindadokun heet. Pindakaas is dus in Suriname gemaakt toen dit 
land nog tot het Koninkrijk der Nederlanden behoorde. De naam 
pindakaas is écht Nederlands. Dat heeft te maken met het 
woordje kaas, terwijl er geen gram kaas zit in pindakaas. Het 
Engelse woord voor pindakaas is peanut butter. Het zou beter 
zijn geweest als pindakaas gewoon pindaboter had geheten, vrij 
vertaald. Maar het woordje boter mocht niet gebruikt worden. 
Dat moest echt boter blijven voor roomboter. Men zag toen een 
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oplossing in het woord kaas, omdat het vleesproduct leverkaas 
ook geen gram kaas bevat. Inmiddels is pindakaas een écht Hol-
lands woord. Zelfs in de Nederlandse familiefilm Iep! vraagt Vie-
geltje om een ‘bieterhimmetje mit pindakies’.  
 
21 april – Werelddag van de creativiteit en innovatie  

 
22 april – Internationale dag van Moeder Aarde  
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door de Verenigde Naties met als quote ‘de Aarde en haar 
s in harmonie met de natuur’. 

werkt aan een kentering om rampscenario’s te voorkomen en 

(SDG’s)

 
Nederlandse Cultuur  
Kaas 
Sinds 1913 is er het Rijkskaasmerk. Dit merk is wettelijk inge-
voerd door de overheid en voorziet in informatie over de her-
komst, het vetgehalte en de soortnaam van de kaas. Maar kaas 
bestond al vele eeuwen eerder. In 800 v.Chr. zijn potjes van aar-
dewerk gevonden met gaatjes erin. De wrongel, gestremde en uit-
gelekte melk, kon eruit en het overgebleven mengsel kon (op)dro-
gen tot kaas. Ook bij Julius Caesar (100 v.Chr.-44 v.Chr.) was 
kaas bekend, omdat hij wist in welke streken er kaas werd geser-
veerd. In de Gouden Eeuw, welke grotendeels samenvalt met de 
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17e eeuw, wordt Nederland bekend als internationaal handels-
land als het om kaas gaat. Vele kazen zijn er toen verscheept naar 
andere landen. Nederland werd een echt kaasland. De zuiderbu-
ren, België, spreken Nederlanders soms aan als ‘kaaskoppen’. 
Van origine is een kaaskop een bolvormige kaasvorm om Edam-
merkaas te maken. Waarom Belgen Nederlanders kaaskoppen 
noemen heeft een historische reden. Van 1830 tot 1939 was de 
Belgische Opstand. De toenmalige Belgen wilden niet (meer) bij 
Nederland horen en kwamen met het scheldwoord kaaskop, het 
ronde model kaasvorm dat op een hoofd gezet kan worden. In 
Nederland kunnen verschillende soorten kazen gegeten worden. 
Het verschil zit ‘m in de rijpingstijd. Voor jonge kaas wordt maar 
4 weken rijpingstijd aangehouden. Voor overjarige kaas wordt 
er 12 maanden of zelfs langer aangehouden als rijpingstijd. In 
Alkmaar is er elke vrijdagochtend een heuse kaasmarkt m.u.v. de 
wintermaanden. Deze plaats heeft sinds 1365 een kaasweeg-
schaal. Ook de kaasmarkt in Gouda is erg populair, omdat iedere 
donderdagochtend vanaf het voorjaar tot in de zomerperiode een 
waar schouwspel wordt opgevoerd. Nederland is terecht een 
heerlijk kaasland.  
 
23 april – Werelddag van het boek en de auteursrechten 

diale du livre et du droit d’auteur. 
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26 april – Werelddag voor de intellectuele eigendom 
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26 april – Internationale dag ter herdenking van de 
Tsjernobylramp  
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Nederlandse Cultuur  
In de file staan 
Nederland is een dichtbevolkt land. Ruim 17 miljoen mensen telt 
Nederland. Er is veel werkgelegenheid en niet iedereen kan in 
een grote stad wonen. Niet iedereen kan in de plaats wonen waar  
wordt gewerkt. Dat maakt dat mensen in Nederland massaal de 
weg opgaan, vooral op werkdagen, waardoor verstoppingen in 
het verkeer plaatsvinden; files. Nederland is een fileland. Het 
moet inmiddels een hoofdpijndossier zijn bij het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu. Talloze maatregelen zijn er inmiddels 
getroffen om file tegen te gaan. Zo mogen vrachtwagens op be-
paalde tijdstippen niet inhalen, zijn snelwegen verbreed, mogen 
spitsstroken worden gebruikt, wordt het openbaar vervoer gesti-
muleerd of wordt aangeraden regelmatig thuis te werken. Files 
ontstaan door ongelukken, maar ook door plotseling remmen. Dit 
worden spookfiles genoemd. Er wordt dan gesproken van ver-
keersinfarcten rond steden door een drukke ochtend- of avond-
spits. Zo stond op 25 november 2005 één lange file van 92 km in 
Nederland op A2 tussen Amsterdam en Eindhoven. Door de toe-
nemende welvaart in Nederland wordt het steeds drukker op de 
wegen. Dagelijks zijn er files in Nederland. 

Kinderliedje: Op een grote paddenstoel 

Op een grote paddenstoel 
Rood met witte stippen 
Zat kabouter Spillebeen 
Heen en weer te wippen 
Krak, zei toen de paddenstoel 
Met een diepe zucht 
Allebei de beentjes 
Hoepla in de lucht 
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Maar kabouter Spillebeen 
Ging toch door met wippen 
Op die grote paddenstoel 
Rood met witte stippen 
Daar kwam Vader Langbaard aan 
En die zei toen luid: 
“Moet dat stoeltje ook kapot? 
Spillebeen, schei uit!” 

 
29 april – Herdenkingsdag voor alle slachtoffers van che-
mische oorlogsvoering  

kracht. Zo’n 10 jaar later waren er 175 staten 

In de jaren ’80 van de 
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30 april – Internationale dag van de jazz  

Nederlandse Cultuur  
Dauwtrappen 
Van oorsprong werd Dauwtrappen, het met blote voeten in het 
natte ochtendgras lopen, gedaan op de ochtend van Hemelvaart. 
Het heeft echter geen christelijke achtergrond, maar is kennelijk 
van de Germanen afkomstig. Volgens het volksgeloof zou de och-
tenddauw genezende krachten hebben. Het hoorde bij de meifees-
ten van de Germanen. Vanwege processies in de vroege ochtend 
op Hemelvaartsdag werd dauwtrappen hierbij gezien als een tra-
ditie. Het is een traditie die een beetje voorbij is gegaan op de 
ochtend van Hemelvaartsdag. Waar het Nederlandse dauwtrap-
pen een tweede leven heeft gekregen, is in de ochtend van Ko-
ningsdag (27 april). Talloze oranje verenigingen, zij die zich in-
zetten voor de organisatie van Koningsdag en andere traditio-
nele Hollandse feesten, hebben dauwtrappen op het programma 
staan op Koningsdag, nadat de réveille in de hele vroege ochtend 
heeft geklonken in de straten om iedereen wakker te maken. In de 
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volgende plaatsen gaat men dauwtrappen voordat er een ver-
sierde fietstocht voor kinderen begint op Koningsdag: Garderen, 
Goudriaan, Zwartebroek, Terschuur, Kruisland, Helvoirt, 
Groot-Linden en nog veel meer plaatsen in Nederland. Inwoners 
uit dorpen en steden lopen in de vroege ochtend kilometers door 
natuurgebieden in Nederland. Het is een prachtig en gezond be-
gin van Koningsdag.  
  

Kinderliedje: 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 

Op een klein stationnetje 
‘s Morgens in de vroegte 
Stonden zeven wagentjes 
Netjes op een rij 
En de conducteurtjes 
Gooiden met de deurtjes 
Hakke hakke puf puf 
Weg zijn wij 
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