
Weetje van de week

De vraag van deze week:

Deze dag is in 1949 in Nederland
ingevoerd als bloemendag…..
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Valentijnsdag

• 14 februari

• (geheime)geliefden

• dankbaar

Afbeelding van OpenClipart-Vectors via Pixabay

Valentijnsdag wordt jaarlijks gevierd op 14 februari. Op deze dag geven geliefden elkaar 
cadeautjes, bloemen of kaarten. Ook worden er door geheime geliefden kaartjes 
gestuurd naar iemand waar ze op verliefd zijn. 
De laatste jaren sturen mensen elkaar ook een bloemengroet of kaartje omdat men de 
ander dankbaar is of omdat ze op de ander gesteld zijn. 
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Traditie

• Engeland en VS

• Heiligen 

• Bloemenbranche 

• Kaarten

Afbeelding van Pexels via Pixabay

In Engeland en de Verenigde Sten kent Valentijnsdag een traditie van enkele eeuwen. In 
Nederland en verschillende andere landen in Europa wordt Valentijnsdag pas gevierd 
vanaf 1950 of nog later. 

Op 14 februari zouden in de derde eeuw een priester zijn gedood vanwege zijn geloof. 
De naam van deze heilige was Valentinus. Deze priester werd heilig verklaard en de dag 
waarop hij vereerd werd was op 14 februari. De huidige traditities van Valentijnsdag 
lijken niets te maken te hebben met Sint Valentinus. Vanaf 1969 is Sint Valentijn van de 
rooms-katholieke heiligenkalender gehaald. 

In het midden van de twintigste eeuw is  ‘de oude legende van broeder Valentijn’ 
bedacht. Volgens deze legende zou Valentijn in de Middeleeuwen een monnik zijn 
geweest in een Italiaans klooster. Hij schonk stelletjes, die hem bezochten, 
geluksbloemen die hij zelf had gekweekt in zijn kloostertuin.  Deze legende komt 
waarschijnlijk vanuit de bloemenbranche. Tot het einde van de jaren veertig ging het in 
Nederland goed met de export van bloemen, maar de vraag vanuit Nederland zelf liep 
terug. Een bestuurslid van de Vereniging der Nederlandse Bloemisterij stelde na een 
bezoek de VS voor om ook in Nederland Valentijnsdag of bloemendag in te voeren. 

In Engeland gaven geliefden uit gegoede kringen elkaar vanaf de vijftiende eeuw een 
‘valentine’. Vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw sturen mensen die verliefd 
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zijn een zelfgemaakte kaart met een kort liefdesgedicht. Tot op heden worden er in 
Nederland ook nog kaarten verstuurd, maar deze hoeveelheid kaarten is lang niet zoveel 
als de voor postbodes drukste periode van het jaar, namelijk die van de kerstkaarten. 
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