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Tijd.art. Het Vacantie-Kinderfeest  
 

 

Wie in de geschiedenis van de RTM duikt, komt soms onverwachts een pareltje tegen.   

Zo ook onderstaand bericht over een typisch Nederlands fenomeen; een dagje uit voor de 

arbeiderskinderen waarvan de ouders zich geen uitje kunnen veroorloven.  Het artikel is van 

een onbekende redacteur, en is voor uw leesgemak hier integraal overgenomen uit het sociaal-

democratische tijdschrift ‘Voorwaarts’ van donderdag 31 juli 1924 .  Inclusief tussenkoppen, 

volzinnen en enkele eventuele schrijf-, stijl-, tik- of zetfouten.   

 

 

 

Het Vacantie-Kinderfeest 
 

Met de kinderen mee naar Oostvoorne 

 

Eén dag van feest en vreugd ! 
 

 

Wanneer men, zooals Maandag j.l., een simpel berichtje in de krant leest, waarin mededeeling 

wordt gedaan van het feit, dat in deze week weer het vindt Vacantie-Kinderfeest plaats vindt – 

dan zijn er maar weinig, die zich kunnen indenken wat er zóo aan zóó’n feest, zoo héél 

gewoon in de krant vermeld, vastzit.  Het Vacantie-Kinderfeest .... 

 

Reeds weken en zelfs maanden tevoren wordt er op de scholen over gesproken.  De 

onderwijzer, die nu eenmaal voor de schoolbevolking de nooit falende vraagbaak behoort te 

zijn, moet honderden malen een héél ernstig gezicht zetten en zeggen: ja, òf ’t dit jaar wel 

gaat en òf jij mee mag, ik weet het nog niet ! 

 

En onderwijl dan wekenlang àl die duizenden kinderen in spanning verkeeren, is de nooit-

genoeg-te-prijzen commissie uit den Bond van Nederlandsche Onderwijzers bezig met geld in 

te zamelen voor het Vacantie-Kinderfeest.  Een goed opgezette propaganda wordt over de 

heele stad gevoerd: overal wordt met lijsten gewerkt, geen fabriek of kantoor blijft onbezocht. 

 

En dan in Juli komen de laatste resultaten binnen.  Dan kan er worden nagegaan hoeveel geld 

er is binnengekomen en vastgesteld wordt dan hoeveel kinderen één dag gelukkig kunnen 

worden. 

 

Want de taak der commissie is in de loop den jaren een ontzaglijke geworden !  Niet minder 

dan 9000 kinderen konden dit jaar aan het feest deelnemen.  Men kan zicht slechts bij 



benadering een denkbeeld vormen wat dat wil zeggen: voor 9000 kinderen en geleiders reis 

gelegenheid per boot, spoor of tram; voor al die duizenden eten en drinken en verzorging !   

 

Vóór dat dit alles in orde is, zijn er héél wat dagen van inspannenden arbeid noodig geweest. 

 

Ruim 9000 kinderen gaan dit jaar één dag naar buiten.  Kinderen, die in hun vacantie, die 

straks aanbreekt, Rotterdam niet zullen verlaten.  Wier ouders niet in staat zijn hun kinderen 

een èchte vacantie te geven in bosch en hei of aan strand. 

 

 

EEN DAG NAAR OOSTVOORNE. 

 

Deze week vindt het Vacantie-Kinderfeest plaats.  Iederen morgen zie je vroolijke optochten 

trekken.  Ze gaan per boot naar Hoek van Holland, per stoomtram naar Oostvoorne of per 

trein naar Bilthoven.   

 

Gaarne gebruikmakend van de uitnoodiging van de Vacantie-Kinderfeest-commissie, zijn wij 

gisteren met de kinderen mee geweest naar Oostvoorne.  Het is een heerlijke dag geworden.  

Een dag van feest en vreugd, van zang en jolijt.  Een dag zooals je al die kinderen er minstens 

100 in ’n jaar zou toewenschen ! 

 

Toen we om 6 uur in den morgen op straat kwamen, hing nog een dikke mist boven de 

velden.  Maar terwijl we het gebruikelijke halfuurtje wachten voor de Maasbrug 

“doormaakten”, trok de mist al aardig op en kwam het zonnetje, al was het dan 

schoorvoetend, door de ijle nevelen kijken. 

 

In de omgeving van ’t Vredenoordplein was ’t een geweldige drukte.  Van alle kanten 

kwamen de moeders en vaders met hun kinderen aan en om 7 uur was de lange stoet 

geformeerd.  Onder de schtterende toonen van twee muziekkorpsen zette de stoet zich in 

beweging en uit duizenden kelen klonk ‘t: 

 

 De dag van ons feest is nu eindelijk daar, 

 We telden de dagen en nachten. 

 Voor ons is ’t de prettigste dag van ’t jaar 

 De dag van ’t blijde verwachten. 

  Hiep, hiep, hiep, hiep, hoera ! 

 Stoeien, plassen in ’t lekkere nat, 

 Zoodat ’t zeeschuim om je ooren spat; 

 Scheppen, graven, rennen, draven, 

 In het duin en aan het strand. 

  Hiep, hiep, hoera ! 

 

Wat een vroolijke stoet !  Langs Gedempte Slaak, Oostplein, Hoogstraat, Hoofdsteeg en 

Geldersche kade, dan over de bruggen naar het Stieltjesplein, waar de lange tram van de 

R.T.M. al gereed stond voor de vacantie-kinderen. 

 

Er was langs den weg veel belangstelling.  Ieder bleef even kijken naar dit vroolijke 

schouwspel. 

 



Snel en ordelijk wist iedere groep haar plaats te vinden.  In een kwartier waren, onder 

aanwijzing van den heer Kok van de R.T.M., de 15 wagons gevuld en onder het gewuif en 

hoerageroep van de moeders die op het perron bleven en het gezang der kinderen, stoomde de 

trein de Rosestraat in. 

 

Nog vóór half tien kwamen we in Oostvoorne aan.  Aan den Strandweg werd uitgestapt en 

toen begon het werk voor de vele onderwijzeressen en onderwijzers, die dezen dag als 

groepsleiders optraden. 

 

In de tram hadden de kinderen al een paar stevige krentenbollen naar binnen gewerkt, in 

Oostvoorne aangekomen was het eerste werk een wandeling naar “Het Wapen van 

Oostvoorne”, waar op lange tafels reeds de honderden glazen melk gevuld stonden.  Het ging 

er in als ...... melk ! 

 

Dan naar de duinen en het strand ! 

 

De zon was er nu “heelemaal” en het kostte menige groepsleider moeite zijn schaapjes bij 

elkaar te houden tot in de duinen.  Wat ‘n wonder !  Ga maar ‘ns met zoo’n troepje op stap en 

zeg dan, dat ze straks vrij mogen stoeien en rollen in het zand !  Alleen het vooruitzicht brengt 

ze al over de grens van opgetogenheid heen. 

 

In een minimum van tijd waren de duintoppen bevolkt en allerwege klonken de blije kreten. 

 

Een paar uur lang hebben ze gestoeid en gespeeld, gedarteld en gezongen – dan is het tijd om 

naar de plaatsen te gaan waar het middagmaal gereed staat.  Aan lange tafels schuiven ze aan, 

de kleine kleuters die nu al moe zijn van het ongewende spelen in de vrije natuur.  Maar de 

broodjes met vleesch of kaas of koek gaan er mèt het glas melk toch wel in !  Ze smullen er 

van ! 

 

In het hotel van De Louter hebben we waargenomen hoe ordelijk alles ging.  Daar is tevens de 

hoofdleiding aanwezig, benevens de verpleegster, die bij voorkomende ongevallen hulp 

verleenen kan – gelukkig gebeurde er alleen maar héél minieme ongevalletjes ! 

 

Na deze rust weer naar ’t strand.  De zee is dan wat dichterbij gekomen en van 2 tot 4 uur mag 

er gebaad worden.  Het “pootjebaaien” is hèt vermaak.  “Daar hou je ze niet van tegen en je 

hebt moeite om ze er weer uit te krijgen,” zei één van de onderwijzeressen ons.  En we 

konden ons van de waarheid van haar woorden overtuigen. 

 

Alles moet echter met mate genoten worden.  Om 3 uur is er weer een ander 

programmanummer, dat afgewerkt moet worden: limonadedrinken aan het einde van den 

Strandweg.  Het glas heerlijk frissche limonade is een fijne versnapering; ’t smaakt wàt lekker 

na het bad ! 

 

Wéér wordt er gespeeld en gezongen.  Krijgertje, verstoppertje, blindemannetje – overal zie je 

wat anders, tot om half vijf naar de tenten gewandeld wordt, waar rappe handen het avondeten 

gereed hebben gezet.  Twee glazen melk voor ieder en twee broodjes met vleesch of kaas 

verdwijnen in de altijd grage monden. 

 



Dan is er nòg een klein uurtje over om te spelen.  Ze weten ’t dan al: de dag loopt ten einde en 

daarom juist doen ze nog eens flink hun best.  Tegen zes uur trekken de groepen weer in de 

richting van het tramstation. 

 

De heeren C.J. Vos, hoofdleider, Van der Sluis, voorzitter, en de andere comité-leden 

controleeren nauwkeurig of alle groepen aanwezig zijn, en dan worden de plaatsen in de 

gereedstaande wagons weer ingenomen. 

 

En denkt ge dat ze dan moe zijn van zoo’n drukke dag ?  Nee hoor !  Uit volle borst gaat ’t er 

op los: 

 

 Helaas, wij moeten nu weer gaan, 

  De tram staat alweer klaar, 

 Maar juichend zingen wij voldaan: 

  “Vaarwel, tot ’t volgend jaar !” 

 Want ’t is nu al zoo jaren lang, 

 Dat onder juichen en gezang, 

 Wel duizenden zijn mee geweest 

 Met het Vacantie-Kinderfeest ! 

 

De tram brengt de vacantiegangers snel naar Rotterdam terug.  Onderweg werd het zingen 

alleen nog maar onderbroken als de “juffrouwen” en “meesters” rondgaan met groote zakken 

en ieder van de kinderen twee lekkere gemberbolussen krijgt.  Is de lekkernij opgepeuzeld, 

dan gaat ’t er weer even frisch en vroolijk op los ! 

 

Tegen acht uur komt de tram in de Rosestraat aan, nadat op Hillesluis onder luide 

afscheidskreten de Linker-Maas-oever-jongelui uitgestapt zijn. 

 

Honderden vaders en moeders staan al gereed om hun spruiten in ontvangst te nemen.  En als 

ze dan onderweg en thuis ook maar één tiende vertellen van de schik en de pret die ze gehad 

hebben, dan weet ‘k zeker, dat moeders ooren zullen tuiten. 

 

En zooals dezen tocht naar Oostvoorne was, zoo zijn de overige dagen, waarop de honderden 

kinderen naar Hoek van Holland en Soestduinen gaan.  Dat wil dus zeggen: even prettig en 

even gezellig.  En even vermoeiend en opofferend voor de onderwijzeressen en onderwijzers.  

Want dat ’t niet meevalt, zoo’n heelen dag de aanvoerder van het vermaak te zijn, weet wel 

ieder ouder, die al eens een dag met twee of drie spruiten “op stap” is geweest.  En elke 

leider(ster) heeft er ongeveer zestien bij zich ! 

 

Een woord van oprechte waardeering voor het enorme werk, door de commissie voor het 

Vacantie-Kinderfeest verricht, een eere-saluut voor de zeer vele leidsters en leiders, is niet 

misplaatst.  Wij gelooven in dezen de vertolkers van zeker àlle ouders te zijn. 

 

Nog enkele dagen, en alle kinderen die dit jaar in aanmerking kwamen, zijn een dag uit 

geweest.  Eén dag slechts.  En tòch zijn nog een aantal, die dezen ééne dag niet krijgen.  De 

commissie zou ook hèn hebben meegenomen – als er nog maar méér geld geweest was. 

 

Laat het volgend jaar zóó zijn, dat àlle kinderen mee kunnen !  Dat ze allemaal zulk een dag 

van feest en vreugd kunnen smaken.  Een dag zooals die van gisteren was ! 

 



 

 

Beschouwing 
 

- Trams en bussen zijn voertuigen en veerboten zijn vaartuigen.  Het zijn allemaal 

mechanische apparaten; dingen.  De maatschappelijke waarde van deze ‘dingen’ dient 

gezocht te worden in de context van hun dienstverlening aan de reizigers.  Bovenstaand 

artikel beschrijft op briljante wijze de inzet van trams bij een zeldzaam dagje uit voor arme 

arbeiderskinderen. 

 

- Een verlengde tram met vijftien rijtuigen was geen kleinigheid.  De latere series 

stoomlocomotieven konden dergelijke klussen prima klaren.  Het waren ware krachtpatsers.  

Zij bewezen de enorme potentie van wat we tegenwoordig ‘lightrail’ noemen. 

 

- Volgens de redacteur vertrok de tram van het Stieltjesplein en keerde deze terug in de 

Rosestraat.  De tram bracht de kinderen tot de Strandweg, maar vertrok later van het station.  

Na al het hollen, spelen, zingen, zwemmen en meer, moeten de kinderen totaal uitgeput 

thuisgekomen zijn.  Ze werden goed gevoed, krentenbollen tijdens de heenreis, twee 

broodmaaltijden, limonade en tijdens de terugreis twee gemberbolussen ! 

 

- De samenleving is sinds 1924 flink veranderd; kinderen van nu kunnen niet meer op 

dezelfde uitbundige wijze genieten van een simpel dagje strandpret.  Ook relatief jonge 

kinderen zijn nu behoorlijk mondiger dan toen.  Het opvolgen van aanwijzingen van een 

juffrouw of meester, vergt tegenwoordig onderhandelingen.  Gelukkig zijn de meeste 

arbeidersgezinnen tegenwoordig wel in staat om hun kinderen een vacantie-ervaring te 

bieden.  Jammer is wel dat het gezamenlijk reizen van groepen bijna niet meer bestaat en men 

zich vooral per auto pleegt te verplaatsen. 

 

- Voor de samensteller is bovenstaand artikel het meest interessante van alle geselecteerde 

tijdschriftartikelen. 

 

 

 

 
 

De jaarlijkse tram van het Vacantie-Kinderfeest te Oostvoorne. 

 



 
 

Bij de halte Hillesluis haalden ouders van Zuid hun spruiten weer op. 

 

 

 

Bronnen: 
- Bron artikel: Delpher, dagblad ‘Voorwaarts’ van 31 juli 1924, bladzijde 5 (?).  Auteur onbekend.  Link naar 

originele publicatie: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010211198:mpeg21:p005 . 

- Afbeelding 54c.1: Oostvoorne - Fotograaf onbekend.  Bron: www.entoen.nu . 

- Afbeelding 54c.2: Hillesluis - Fotograaf onbekend.  Bron: www.engelfriet.net .  
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