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‘Kinderen van het volk. Tien raakvlakken tussen jeugd-
literatuur en volkscultuur’

Piet Mooren

Een wijdere blik voor de jeugdliteratuur-
wetenschap
Ooit, toen alle literatuur nog uitsluitend mon-
deling werd verteld, bestond er nog geen on-
derscheid tussen jeugdliteratuur en volwasse-
nenliteratuur. Toen waren, zoals Jacques Vriens 
elders in deze bundel opmerkt, verhalen die 
verteld werden nog ingedikte levenservarin-
gen, waarbij de alledaagse werkelijkheid model 
stond voor de fictie. Dat veranderde pas toen de 
jeugdliteratuur geleidelijk aan een eigen plek 
onder de zon verwierf. Die eigen plek ging ech-
ter ook gepaard met iets anders. Om echt mee 
te mogen doen met de grotemensenliteratuur, 
ontstond de tendens om steeds meer gebruik 
te maken van de analysekaders van de ‘echte’ 
literatuurwetenschap. Methodieken dus als de 
poëticale opvattingen van auteurs, hun formele 
vertelperspectieven of hun vermogen om inter-
tekstualiteit aan te brengen in hun werk door in 
te spelen op het werk van grote voorgangers in 
de jeugdliteratuur of van literaire auteurs voor 
volwassenen, liefst de canonieke. Tegelijk ont-
stond een tweedeling tussen enerzijds de hoog 
gereputeerde jeugdliteratuur die geprezen en 
bekroond werd door de literaire jury’s en an-
derzijds de triviaal bevonden literatuur die ge-
prezen en bekroond werd door de kinderjury’s. 
Dat die tegenstelling tenminste schijn is, voor-
zover er de nodige overlap bestaat tussen bei-
de domeinen van bekroningen, bracht Anne de 
Vries echter trefzeker aan het licht (De Vries, 
1996). Tegelijk werd een select aantal jeugdboe-
kenauteurs – het topje van de ijsberg – voorge-
dragen voor opname in het polysysteem van de 
literatuur voor volwassenen, terwijl de meesten 
daar niet voor in aanmerking kwamen (Mooren, 
2001). De grenzen gesteld aan het emancipatoi-
re potentieel van de jeugdliteratuur werden nog 
eens aangescherpt door het feit dat daarmee de 
gemeenschappelijke band van beide segmenten 
met de populaire volkscultuur uit beeld raakte, 
alsof die band niet zou bestaan voor het topje 
van de ijsberg. Toch bleek uit het symposium-

nummer van Literatuur zonder Leeftijd (voor-
taan LzL) dat dichters als Annie M.G. Schmidt, 
Willem Wilmink of Ienne Biemans, verhalen-
vertellers als Paul Biegel, Els Pelgrom en Wim 
Hofman en prentenboekenmakers als Margriet 
Heymans stevig verankerd zijn in de volkscul-
tuur. Geeft dat geen band met de populaire cul-
tuur? Kan op de wieken van de volkscultuur 
niet een veel breder publiek bij zulke canonieke 
jeugdauteurs betrokken raken? Is de volkscul-
tuur wel zo triviaal? 

Dat debat kreeg met het symposium De mon-
dige jeugdliteratuur de kans op een forse inhaal-
slag dankzij de inbreng van de specialisten van 
het Meertensinstituut, van onderzoekers uit de 
literatuurwetenschap die tegen de stroom in 
van de academische literatuurwetenschap al 
jaar en dag op zoek zijn naar wat de populaire 
literatuur voor de jeugd klassiek maakt, van au-
teurs uit de jeugdliteratuur met een soortgelijke 
speurneus als ook van critici die de volkscul-
tuur altijd naar waarde hebben weten te schat-
ten. Met de herontdekking van die roots van de 
jeugdliteratuur vindt aansluiting plaats bij wat 
wel omschreven wordt als het centrale onder-
werp van het hedendaagse onderzoek naar de 
volkscultuur, ooit een belangrijk thema van de 
orale literatuur: ‘het schijnbare triviale van de 
alledaagse cultuur’. Dat centrale thema is voor 
de jeugdliteratuur nog nauwelijks onderzocht. 
Van de andere kant is het Meertensinstituut, 
dat zich bezighoudt met wat vroeger de volks-
cultuur genoemd werd en wat nu de etnologie 
van de cultuur van het alledaagse leven is gaan 
heten, zich ook minder met het voortleven van 
de volkscultuur in de jeugdliteratuur bezig 
gaan houden dan pioniers als Boekenoogen bij-
voorbeeld. Een dubbele reden dus om auteurs 
van verschillende huize en disciplines aan het 
woord te laten komen, die op de een of andere 
wijze in literatuur voor jonge kinderen en jon-
geren, in vertelsituaties en theatrale contexten, 
in sprookjes en raadsels, in liederen en andere 
orale genres, op zoek gaan naar de raakvlakken 
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tussen de volkscultuur en de jeugdliteratuur. 
Dat die er meer zijn dan vermoed, zal blijken uit 
de onderscheiden bijdragen van de auteurs aan 
deze bundel. 

Maar voordat u daar kort een beeld van gaat 
krijgen, volgt eerst een impressie van de nauwe 
banden tussen de jeugdliteratuur en de volks-
cultuur aan de hand van het hedendaagse on-
derzoek naar de volkscultuur in het perspec-
tief van de brede canon van de jeugdliteratuur 
in het verlengde van wat ik daar eerder in LzL 
over schreef. Die eerdere verkenning van moge-
lijke raakvlakken tussen de jeugdliteratuur en 
de volkscultuur herneem ik op twee manieren. 
Eerst worden, aan de hand van enkele voorbeel-
den, gemeenschappelijke elementen in de jeugd-
literatuur en in de volkscultuur gepresenteerd. 
En die zijn er nogal wat, om de eenvoudige reden 
dat beide van doen hebben met de eerste inwij-
ding in het volle leven. Die inwijding gaat, altijd 
en in alle culturen, vergezeld van de nodige ritu-
elen en dat alleen al geeft er een hooguit schijn-
baar triviaal karakter aan. Op de tweede plaats 
wordt, opnieuw in exemplarische en oriënteren-
de zin nagegaan hoe vitaal de klassieke genres 
van de orale literatuur zijn gebleven in de jeugd-
literatuur. Dat orale karakter van die klassieke 
genres spreekt overigens ook uit het feit dat 
veel geschreven jeugdliteratuur nog altijd gerui-
me tijd voorgelezen wordt en daarmee lijkt die 
overdracht van literaire teksten nog steeds sterk 
op wat er in dit opzicht in de middeleeuwen voor 
alle leeftijden gebeurde. Eén conclusie kan nu al 
getrokken worden: de volkscultuur is nooit weg 
geweest uit de jeugdliteratuur. Al was het maar, 
zoals Els Pelgrom dat zo fraai formuleert, omdat 
steeds opnieuw het gemoed volschiet als vol-
wassenen herinnerd worden aan de kennelijk 
diep opgeborgen verhalen, liedjes, spelvormen 
en rituelen uit hun eigen vroege kinderjaren. 

 
Gemeenschappelijke elementen
‘Het schijnbare triviale van onze dagelijkse cul-
tuur’ zo betitelden de auteurs het onderwerp 
van het boek Volkscultuur. Een inleiding in de Ne-
derlandse etnologie (Dekker e.a., 2000). Over dat 
onderwerp weten ook kinderboekenschrijvers 
mee te praten. Neem bijvoorbeeld de schijnbare 
trivialiteit in de eerste bijbel van het dagelijks 
leven, Jip en Janneke van Annie M.G. Schmidt, 

waarmee kleuters worden ingewijd in onze da-
gelijkse cultuur. 

Jip en Janneke beschikken nog niet over alle 
woorden voor dieren en dingen. Dus zeggen ze 
tegen een stekelvarken speldenkussenbeest en 
tegen paardenbloemen gele rozen. Al even on-
bekommerd houden ze zich bezig met wat wel 
en niet tot de canon van de volkscultuur be-
hoort: het optuigen van de kerstboom, het lui-
den van sneeuwklokjes of het spelen van ‘Jonas 
in de wallevis’ als moeder dekens uitklopt. Is die 
schijnbare trivialiteit louter naïviteit of is er nog 
een andere dimensie in het geding? 

Ongetwijfeld heeft de onbevangen eerste blik 
waarmee Annie M.G. Schmidt beide kleuters 
heeft neergezet, er veel mee te maken dat de da-
gelijkse werkelijkheid in Jip en Janneke niet trivi-
aal maar aanstekelijk fris op de lezer overkomt. 
Maar er is meer: Schmidt plaatst de gebeurtenis-
sen in de alledaagse context van de jaarkalender 
met de vast terugkerende rituelen van de seizoe-
nen, van de familiefeesten en van andere vaste 
feesten. Vandaar dat Jip en Janneke aan het zaai-
en gaan in de lente, aan het pootje baden in de 
zomer, aan het bladeren opvegen in de herfst en 
aan het kneden van een sneeuwpop in de winter, 
dat Janneke haar verjaardag viert net als haar 
opa en poes Siepie of dat beide buurkinderen 
eitjes schilderen met Pasen en nieuwjaarskaar-
ten tekenen met oudjaar. Stuk voor stuk zijn dat 
momenten van alledag, maar ook mijlpalen uit 
de inwijding van Schmidts geesteskinderen in 
onze dagelijkse cultuur. Meer dan welke andere 
auteur voor deze leeftijdsgroep zorgt Schmidt, 
hoe onbedoeld ook, voor een initiatie in de dage-
lijkse cultuur met haar ritme van zowel circulai-
re als lineaire aard. In circulair perspectief gaat 
het om het tijdsverloop van de seizoenen en de 
feesten van het jaar, in lineair perspectief om de 
(prille) geschiedenis van het eigen ik en van an-
dere leden van de familie. 

De wijze waarop het boek Jip en Janneke model 
staat voor de primaire en secundaire socialisa-
tie illustreert bij herhaling dat het er niet zozeer 
triviaal als wel sacraal aan toe gaat. Dat gemeen-
schappelijk karakter van volkscultuur en jeugd-
literatuur spreekt al evenzeer uit de ook in dit 
opzicht congeniale samenwerking tussen Annie 
M.G. Schmidt en Fiep Westendorp. Dat blijkt uit 
hun visie op de heilige ernst waarmee deze kleu-
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ters elkaar eeuwige trouw beloven en dat ook la-
ten bezegelen door de stand in die ze bereid ge-
vonden hebben om als kerkelijke gezagsdrager 
op te treden, ook al is het intussen met het geloof 
steeds meer bergaf gegaan en daarmee ook met 
veel geestelijk leven. Al nam Annie M.G. Schmidt 
als domineesdochter afscheid van het geloof van 
de vaderen, toch doet de beer in de rol van do-
minee net zo’n zwart gewaad aan als waarmee 
haar vader zich altijd voor zijn rol in de kerk-
dienst toerustte. En dat geldt al evenzeer voor de 
uitbeelding van deze scène door haar vaste illus-
trator. Zo krijgen Jip en Janneke als vanouds de 
kans om, hoe provisorisch de omstandigheden 
ook zijn, hun voorgenomen huwelijk op gepaste 
wijze in te laten zegenen:

Het schuurtje is de kerk. En jij moet een sluier 
hebben. Zo’n lange sluier. En ik moet een hoed 
op.
Daar loopt het bruidspaar. Arm in arm naar de 
kerk. Maar er is geen dominee in de kerk. Hoe 
moet dat nu?

De beer is de dominee, zegt Jip. En het trapleertje 
is de preekstoel. De beer krijgt een zwarte lap om.
Nu is het helemaal klaar, geloof ik, zegt Jip.
En dan komt Jips moeder in het schuurtje en 
zegt: wel gefeliciteerd, bruid en bruidegom. Het 
feestmaal staat al klaar. Twee krentenbroodjes 
voor iedereen. 
(Schmidt, 1999, 69)

Zulke residuen van liturgische aard in Jip en 
Janneke attenderen op een toenemende secu-
larisering, zowel in de volkscultuur als in de 

jeugdliteratuur: waar eerdere kinderboeken 
rechtstreeks de religiositeit wilden voeden, zijn 
het bij Schmidt mooie beschrijvingen van rituele 
contexten, zonder enig oogmerk van missione-
ring. Die behoefte aan sacraliteit wint aan van-
zelfsprekendheid dankzij de inbedding van dit 
‘huwelijksfeest’ in de rij feesten die min of meer 
het patroon volgen dat de kerkhistoricus Peter 
Nissen heeft geschetst in zijn prachtige bijdrage 
aan het handboek over volkscultuur: Percepties 
van sacraliteit. Over religieuze volkscultuur. 

In dat opstel blijken de twee lijnen die door de 
jaarcyclus heen lopen en die elkaar beïnvloeden 
– de lijn van de afwisseling van de seizoenen en 
de lijn van het kerkelijk jaar – een bevestiging 
van wat we zojuist al bij Jip en Janneke tegenkwa-
men. Kennelijk sluiten de helden van het verhaal 
in Schmidts klassieker met hun persoonlijke 
feesten aan op oude tradities en kennelijk is het 
die zowel algemene als persoonlijke dimensie 
die kinderen en volwassenen er bij voortduring 
in herkennen. Beide lijnen geven volgens Nissen 
een kader voor socialisatie, hetzij voor het hier-
numaals, hetzij voor het hiernamaals. De ritue-
len, ceremonies en gebruiken van het kerkelijk 
jaar bepaalden daarbij zowel het geloof als het 
gedrag van de gelovigen. Niet alleen bij Schmidt 
kom je dat tegen, zoals blijkt uit enkele bijdragen 
aan deze bundel.

Nissen typeerde de twee lijnen in zijn opstel 
als duidelijke representanten van het agro-li-
turgische jaar. Enerzijds het jaarritme van de 
agrarische samenleving die Nederland was, an-
derzijds het kerkelijk ritme van christelijk Ne-
derland. Daar is met de secularisering en de bio-
industrie een beetje de klad in gekomen, zoals 
Willem Wilmink dat treffend heeft beschreven 
in zijn autobiografische roman Het verkeerde 
pannetje (Wilmink, 1984). Daarin wil de hoofd-
persoon samen met zijn kinderen nog eens ou-
derwets gaan genieten van het luilak vieren met 
Pinksteren, maar op het moment suprème waar-
voor ze vroeg uit de veren zijn gekomen, blijkt 
die traditie zo goed als morsdood, want er valt 
nauwelijks nog een kip te bekennen. 

Dat lot is menig ritueel beschoren en dat heeft 
in de volkscultuur, zoals in het handboek uit-
voerig wordt gedocumenteerd, tot een tweede-
ling geleid tussen degenen die rituelen een na-
tuurlijke dood gunnen en degenen die kunnen 
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leven met een gefolkloriseerd, tweede bestaan. 
Bij ‘gefolkloriseerd’ gaat het overigens niet meer 
om een authentieke verankering in zoiets als de 
agro-liturgische kalender maar om een remake 
ten behoeve van reclame, toerisme of wat dies 
meer zij, hoe meeslepend en vakkundig soms 
ook gerealiseerd, zoals dat in de reclameserie 
‘vakmanschap is meesterschap’ van de firma 
Grolsch het geval is. De vraag of rituelen voort 
mogen blijven leven is er een, zo vinden moder-
ne etnologen, die aan de mensen is en het is de 
taak van etnologen om in kaart te brengen hoe 
die rituelen bijdragen aan hun identiteit en hun 
gemeenschapsbesef bijvoorbeeld. 

In een ander boek van Wilmink, Twee meisjes 
in Twente, verhuist een meisje van Amsterdam 
naar Enschede, omdat haar vader daar een baan 
heeft gekregen. Ze heeft het er moeilijk mee en 
nu moet ze ook nog zien te wennen aan die zeur-
derige toon in de winkels die zo precies past bij 
die saaie stad met die lage huisjes waar vroeger 
Nederlandse arbeiders en nu gastarbeiders in 
wonen die op hun manier aan de Twentse be-
volking gewend geraakt zijn. Of zoals het in een 
gedicht heet: 

Die Nederlandse bevolkingsgroep ruikt wel een 
beetje naar erwtensoep maar leer je ze kennen, 
dan zijn ze niet kwaad.
(Wilmink, 1981, 9)

Zover is ze echter nog bij lange na niet en al pro-
beert haar vader haar te troosten, dat lukt pas, 
als ze met een buurmeisje de omgeving gaat ver-
kennen. In Ootmarsum zien ze een los hoes, in 
Delden de stoel waar Huttenklaos aan vastge-
klonken zat voordat hij terechtgesteld werd en 
overal onderweg zijn er boerderijen met vak-
werk en met geveltekens ‘met een kruis op een 
zonnerad./Zo krijgen Christus en Wodan/nog 
allebei wat’ (idem, 38). Ze komen met dwaallich-
ten en met raadsels (zie de bijdrage van Jeanne 
Kurvers aan deze bundel) in aanraking en met 
onvervalste Twentse humor: ‘wat zou je doen 
als je een half miljoen won in de lotto? Natellen’ 
(idem, 59). Zulke grappen zijn net als de verha-
len en raadsels of vormen van wonen en werken 
typisch voor de streek en door dat steeds meer 
te gaan ervaren, gaan nieuwkomers, of ze nu uit 

Amsterdam of uit Turkije komen, zich er ook 
steeds meer thuis voelen.

Als geen ander voelde Wilmink als melancholi-
cus pur sang al heel vroeg aan wat het betekende 
om huis en haard te moeten opgeven voor een 
bestaan in den vreemde. Hij zag in de gastarbei-
ders die van het Turkse of Marokkaanse platte-
land naar een stad als Enschede waren gekomen 
de Twentenaren terug die een kleine eeuw eer-
der de venen in Drente achter zich hadden ge-
laten:

Nu woonden ze voortaan in huizen,
niet meer in een droevige schuur,
zagen kranen, voor ’t eerst van hun leven:
‘Het water komt zó uit de muur!’ 
(idem, 34) 

Hij begreep wat het betekende om van het ruime 
platteland in een rijtjeshuis terecht te komen:

Het huis waar ik woon, heeft wel erg dunne 
muren
en we wonen te dicht op een kluit.
Dus een klein beetje herrie geeft ruzie met buren
en zo’n ruzie maakt ook weer geluid.
(Wilmink, 1986, 435)

 
En hij hekelde de assimilatiedwang:

Zeg, wat las ik in de krant?
Nederland, ons Nederland
is gastvrij, voor alle rassen,
als men zich maar aan wil passen.
(idem, 433)

Toen Wilmink in 1991 weer in Enschede ging 
wonen in een huis op een paar honderd meter 
afstand van het huis waar hij in de Javastraat ge-
boren en getogen was en schuin tegenover de 
school van zijn lagereschooltijd, zag hij dagelijks 
de vraag bevestigd die hij zichzelf al jaren eerder, 
in 1971, in het lied De oude school had gesteld:

Ach, zou die school er nog wel zijn, kastanjebo-
men op het plein, de zware deur, platen van rid-
ders met een kruis
en van Goejanverwellesluis, geheel in kleur.
(...)
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Het moet er allemaal nog zijn, de deur, de bomen 
en het plein, de grote heg, alleen die mooie lichte 
plaat waarop een kleine dessa staat, is misschien 
weg. 
(Wilmink, 1971, 29-30)

Ruim twintig jaar later, in 1993, kon hij met een 
gerustgesteld gemoed vaststellen dat die school 
met die deur, die bomen en het plein er nog altijd 
zo staan als toen en dat dit voor de Atjehstraat 
uit de Indische buurt van zijn jeugd al net zo is. 
Maar ongetwijfeld zal hij minstens zozeer – want 
de melancholie van Wilmink was universeel – 
tot zijn grote genoegen hebben geconstateerd 
dat het er daar niet minder gastvrij op geworden 
is zoals te lezen valt in het episch gedicht over 
de thuiskomst in zijn jeugd: Javastraat waarvan 
hier een klein fragment:

Immigranten, niet meer uit Wolvega
of Drenthe, maar uit Spanje, Afrika,
Klein- of Groot-Azië. In de Atjehstraat
zijn moslims bij ’t gebouwtje aan de praat
dat nu moskee is en dat vroeger wat
Allah of God, Jezus of Mohammed,
men bidt hetzelfde angstige gebed:
‘Spaar ons voor ziekte, schade aan de ziel,
en, Heer, ook voor een tweede Tsjernobyl,
blijf met de mensheid, Heer, blijf onze Vriend,
al is een tweede zondvloed dik verdiend.’

Wáár men ook nieuwe mensen niet verdroeg,
hier wel. Want deze stad is ruim genoeg.
Molukker, Surinamer, Vietnamees,
hun kinderen praten ’t zelfde Enschedees. 
(Wilmink, 1993, 39)

Op dezelfde wijze waarop kinderen van immi-
granten zich de taal en tongval van hun nieuwe 
stad eigen maken, zo kunnen ze dat ook doen 
met de taal en cultuur van Jip en Janneke, althans 
wanneer ze net als Kader Abdollah op dat goede 
spoor gezet worden:

Toen ik in Nederland kwam, dacht ik: wat ga ik 
hier doen? Hoe kan een buitenlandse schrijver in 
Nederland opnieuw beginnen?
Hoe lang vooral zal ik moeten wachten tot ik de 
taal onder de knie krijg?

Het leek me onmogelijk dat ik eens de Neder-
landse woorden als materiaal voor mijn verhalen 
zou kunnen gebruiken. Ik moest accepteren dat 
ik een verloren schrijver was. Dat hier het einde 
was, het einde van al mijn dromen. Ik was in een 
valkuil terechtgekomen en zag niets anders dan 
donkere wolken boven mijn hoofd. Ik schreef 
aan een vriend: ‘In dit land durft geen vogel te 
vliegen. Het regent, het regent en het regent.’ Op 
een van die sombere dagen ging ik naar de stads-
bibliotheek.
‘Mevrouw! Wie is jullie beste schrijver?’
‘Dat is hij, hij is onze beste schrijver’, en ze wees 
naar een rij boeken in de kast. Mulisch. Harry 
Mulisch. Ik pakte het dikste boek. Ik bladerde het 
door. Nee, ik zette het terug. Ik pakte het dunste 
boek. Dat hielp ook al niet. ‘Er is geen hoop. In 
dit land zal ik niets kunnen betekenen. Mevrouw! 
Wie is de beste Nederlandse schrijver van kinder-
verhalen?’
Ze bracht me naar een rij kinderboeken geschre-
ven door een oude vrouw. Een oma. Dus de 
vogels durfden wel te vliegen in dit land. Anna 
Maria Geertruida Schmidt. Ik haalde een van 
haar boeken uit een lange rij. Ik besloot het uit 
te lezen. Toen ik het uit had, ging ik, nee, rende ik 
naar de boeken van Mulisch. Het betekende een 
uitdaging voor mij, waarop ik geen nee kon zeg-
gen. Het werd een ware ommekeer in mijn leven. 
Nederland betekende niet langer het einde, het 
werd een begin.
(Abdollah, 1998) 

Dat begin was Jip en Janneke, dat aldus behalve 
de bijbel van de alledaagse Nederlandse cul-
tuur voor kinderen ook een inwijding in de Ne-
derlandse taal voor Kader Abdollah werd. Zeg 
maar gerust zijn inburgeringscursus. Die com-
munale status van deze evergreen staat niet los 
van de massale verspreiding van dit boek in de 
primaire en secundaire socialisatie in school en 
gezin (en wanneer het voorbeeld van Abdollah 
gevolgd wordt, kan daar de socialisatie in het on-
derwijs aan volwassen immigranten aan worden 
toegevoegd). 

Literatuur uit of over de landen van herkomst 
van immigranten zal die status veel minder mak-
kelijk kunnen bereiken, omdat die literatuur niet 
zo snel deel uit zal gaan maken van de canon 
van het land van aankomst. Bijvoorbeeld om-
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dat boeken als De Eikelvreters van Els Pelgrom 
thema’s aan de orde stellen die in het onderwijs 
aan pubers en adolescenten veel meer over di-
verse kennisdomeinen zijn uitgewaaierd. Welis-
waar is er nauwelijks iets over het Spanje van de 
Burgeroorlog en het eerste decennium van het 
Franco-regime voor de jeugd geschreven, maar 
binnen de vooral nationale herdenking van de 
Tweede Wereldoorlog gaat het om niet meer dan 
een uithoek van de wereld en een paukenslag in 
die oorlogssymfonie. Daarom zal het boek, alge-
meen erkend als een meesterwerk, zich alleen 
in een brede belangstelling kunnen verheugen, 
wanneer ook de sociaal-culturele dimensie naar 
de voorgrond wordt gehaald. 

De Eikelvreters geeft een indringend beeld van 
een jeugd onder de barre woon-, werk- en leef-
omstandigheden van het arbeidersvolk dat leef-
de in een klimaat van politieke repressie, onder 
de armoegrens en met regelmaat creperend van 
de honger. Toch maakt het boek geen deprime-
rende indruk, dankzij de leergierige, solidaire en 
trotse instelling van Curro, de hoofdpersoon, en 
de mensen om hem heen. 

Pelgrom laat prachtig zien hoe de alledaagse 
cultuur van een jongen op het Spaanse platte-
land in de eerste helft van de vorige eeuw er heel 
anders uitziet dan de comfortabele wereld van 
doen alsof van Jip en Janneke. Curro wordt een 
jongen van bij de weg, is geiten- en varkenshoe-
der, handlanger in de bouw, helpt in het kloos-
ter, brengt daar de door zijn moeder gewassen 
schone was van de herenstudenten heen, bindt 
tarweschoven, sleept takkenbossen hout een 
bakkerij binnen en kneedt daar het deeg, vindt 
honingraten, zoekt goud en handelt in borden, 
patroonhulzen en olijven. Als hij negen jaar is 
geworden, moet hij van school, maar van zijn 
vader leert hij dat iemand die niet naar school 
gaat, niet dom is en alleen andere dingen leert 
die minstens even nuttig zijn. De school van het 
leven maakt hem onder het motto: ‘wie zoekt zal 
vinden’ spaarzaam en vindingrijk: 

En niets lieten we liggen, geen plankje, geen 
stukje ijzerdraad, geen eindje touw of oude zak 
– als je zoiets voor je voeten zag liggen raapte je 
het op. Het kon altijd van pas komen. Ik zocht 
mest voor onze tomaten boven op de berg waar 
geiten en schapen hadden gelopen. Ik zocht 

droge bladen van de hoge platanen voor de 
school, om in de stal op de grond te leggen. Ik 
zocht in de bergen kruiden tegen maagpijn en 
verkoudheid en verstopping. Een tijdlang hielp 
ik de vuilnisman in de oude Moorse wijk van de 
stad en zocht uit het vuil papier en vodden om 
te verkopen en etensresten voor onze varkens. 
(Pelgrom, 1989, 49)

Maar Curro is ook een stuk ouder dan Jip. Hij is 
aanwezig bij een dagenlange dodenwacht, ziet 
een vrouw dansen met een duizend peseta-biljet 
als een bloem op haar rode blouse: ‘daar deinde 
die bloem als een schip tussen hoge golven’, gaat 
zo vaak als hij kan naar de processie in de Goede 
Week en is niet weg te slaan, wanneer de zigeu-
ners hun flamenco’s dansen en zingen. En als hij 
is ingewijd in de liefde, belooft hij zichzelf, nog 
een beetje slap in de benen, om dat vaker te gaan 
doen, terwijl hij het volgende lied zingt:

Pook het vuur eens voor me op,
zei mijn moeder op een dag,
pook het vuur eens voor me op.
En ik, die nergens verstand van heb,
ik stak mijn pook in de keukenmeid
en ze gloeide tot in haar kleren toe.
(idem, 196)

Zo tekent er zich van de trouwpartij in Jip en Jan-
neke naar de inwijding in de liefde in De Eikelvre-
ters een initiatie in de cultuur van het dagelijks 
leven af, die zowel een ontwikkelingsdimensie 
als een verbreding in sociaal milieu te zien geeft. 

Jeugdige lezers zijn vertrouwder met verwijzin-
gen naar volkscultuur in jeugdliteratuur dan met 
referenties naar literatuur voor volwassenen en 
op dat eerste terrein dus ook beter toegerust 
voor het feest der herkenning in het spel van 
de intertekstualiteit. Harry Bekkering heeft in 
zijn bespreking van Annetje Lie in het holst van 
de nacht van Imme Dros (Dros, 1987) aandacht 
voor beide, maar waardeert die verschillend. Hij 
spreekt immers van ‘meer literaire eer bewij-
zende referenties’ onder verwijzing naar de re-
gel ‘Om mijn oud woonhuis peppels staan’ van 
Leopold en het gedicht Anabel Lee van Edgar Al-
lan Poe (Bekkering, 1991). In zijn bespreking zet 
hij zich af tegen Victorine Franken die het boek 
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ongeschikt noemde voor jeugdige lezers, omdat 
het verlatingsangst stimuleert en geen troost 
biedt (Franken, 1989). Bekkering noemt dat ‘een 
onvervalst en bijna ouderwets betuttelend peda-
gogisch standpunt’ dat strijdig is met het open 
en positieve einde van het boek. Maar wie heeft 
er hier gelijk? 

In de gedichten van Leopold en Poe domi-
neert de dood met alle verlatingsangst vandien. 
Wanneer Annetje Lie bij haar oma gaat logeren 
– haar ouders lijken uit elkaar te zijn gegaan – 
zingt oma behalve bekende lieve ook akelige 
liedjes zoals ‘Aan de muur van het oude kerkhof’, 
maar dat wil Annetje Lie niet van haar horen. In 
die smartlap brengt de kleine Henkie zijn gestor-
ven moeder naar het kerkhof en vraagt hij Ons 
Lief Heertje tevergeefs om haar terug te bren-
gen: ‘En op een zeek’re keer/Toen lei zijn vader 
teer/’t Ventje in ’t graf naast zijn moedertje neer.’ 
(Derby e.a. 1930). 

Zowel begin als slot van het boek verwijzen 
naar een grafgedicht, zij het dat het graf in Ana-
bel Lee van Edgar Allen Poe op de bodem van 
de zee is gebouwd. Tussen het graf op dat oude 
kerkhof en het graf op de zeebodem komt al wat 
er aan volkscultuur de revue passeert, de verla-
tingsangst nog eens flink versterken. Bekkering 
citeert hoe Imme Dros wees op de angst voor 
Heintjevaar die je in het water trekt en staat 
stil bij het moment waarop Annetje Lie aan de 
voet van de dijk moet denken aan de grote kerel 
met de kattebek en aan Heintjevaar uit het enge 
slaapliedje van haar oma. Bijna wordt de ver-
drinkingsdood een feit, hoezeer oma haar ook 
gewaarschuwd had: 

komt er een Grote Kerel aan
met een Kattebek
in het water zit de dood
in het donker loopt gevaar
Twaalfkiezen Tientenen
arm in arm met Heintjevaar 
(Dros, 1987,50)

Ze roept Heintjevaar om uit het water te komen, 
maar die weet haar het water in te lokken:

Lieveke Lieveke kom met me mee
kom toch bij Heintjevaar kom in de zee.
(idem, 54)

Weerloos glijdt ze naar benee en nog maar net 
op tijd kan de maan, een sleutelfiguur in het ge-
dicht van Poe, haar nog wegtrekken. Annetje Lie 
keert de zee dan samen met de maan de rug toe, 
ze komen de Muizenkoning tegen en die zingt 
dan een treurig liedje met regels als ‘waar zullen 
wij ons verdrinken.’ Ze mist haar mama die al die 
tijd niet op bezoek is geweest en van Heintjevaar 
krijgt ze te horen dat zij niet bij hem is. Plots-
klaps komt haar moeder in haar trouwjurk uit 
haar trouwfoto, gaat naar zee, legt haar bruids-
boeket op de auto van haar man om daarna het 
water in te lopen. Heintjevaar weet haar nog 
maar net op tijd uit zee te plukken en het land 
op te smijten. Daarna breit de Muizenkoning een 
nieuw couplet aan zijn lied en komt alles op zijn 
pootjes terecht:

Ze woont bij oma aan de dijk
het meisje een, twee, drie
aan de blauwe zee van het koninkrijk
en haar naam is Annetje Lie. 
(idem, 117)
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Die positieve wending wordt nog eens extra be-
zegeld met de komst van haar moeder die haar 
belooft elke zondag te komen. Dit verscheuren-
de boek bevestigt zowel het gelijk van Franken 
(verlatingsangst als thema) als dat van Bekke-
ring (een positief slot). Dat het zo kan verkeren 
hebben we te danken aan het spel van de inter-
tekstualiteit. In dat spel treedt de maan net als 
Heintjevaar op in de rol van reddende engel, 
tegen de regie van Poe en de volkscultuur in: 
volgens die laatste traditie hoort Heintjevaar 
kinderen naar zich toe te lokken en ze met dat 
afschrikwekkende voorbeeld op het veilige pad 
te houden. Die omkering van rollen zet dan ook 
de zwarte pedagogiek van de volkscultuur en 
Poe’s Romantic Agony op de kop. Zo vormt inter-
tekstualiteit een mogelijk raakvlak tussen volks-
cultuur en jeugdliteratuur. 

De figuur (althans de naam) van Heintjevaar 
komt maar zeer beperkt in Nederland voor. Dat 
blijkt uit de aflevering van de Atlas van de Volks-
kunde waarop de spreiding van boemannen in 
de volksopvoeding in kaart is gebracht (Visser 
en Voskuil, 1965). Uit die kaart blijkt dat in ge-
bieden die aan water grenzen een of andere be-
naming voor de waterschrik in omloop was. 

In gebieden waar dat niet het geval is en waar 
de boeman zich in het koren bijvoorbeeld moet 
verschuilen zijn daarentegen diverse benamin-
gen voor de korenschrik in omloop. Zo’n plaats-
gebonden variatie in verbreiding geldt binnen 
de sociologisch georiënteerde discipline van de 
volkskunde als een vorm van gegeneraliseerd 
cultuurgebruik. Dat ligt binnen de individueel 
georiënteerde traditie van de literatuur en de 
literatuurwetenschap een slag anders, waar al-
gemene geldigheid wordt verworven via indivi-
duele representatie van persoonlijk beleefde cul-
turele tradities. In die traditie heeft Imme Dros, 
hoe intuïtief ook, uit de vele mogelijke benamin-
gen voor de Heintjevaar uit haar jeugd gekozen 
zoals die op het eiland Texel, waar ze geboren en 
getogen is, als boeman in leven werd gehouden. 
Zo’n raakvlak tussen de individuele traditie van 
de literatuur en de sociologisch-cartografische 
traditie van de volkscultuur die zowel in staat 
stelt tot een verbreding van het literaire domein 
als tot een individualisering van de volkscultuur 

vraagt erom ook de boemannen in de cultuur die 
de nieuwkomers hebben meegebracht uit hun 
landen van herkomst op de kaart te zetten.  

 
De vitaliteit van klassieke genres: sage, 
 bezweringen, rituelen, raadsels en …
Ging het tot dusverre om enkele voorbeelden 
van gemeenschappelijke elementen in volkscul-
tuur en jeugdliteratuur, een volgende vraag zou 
kunnen zijn hoe vitaal de klassieke genres van 
de volkscultuur zijn gebleven. Kijken we bijvoor-
beeld naar de hedendaagse uitgave van sagen 
dan lijken er in eerste instantie geen nieuwe sa-
gen meer in omloop gebracht te worden, afge-
zien van de moderne stadssagen (broodje aap-
verhalen) waar etnologen zo sterk de aandacht 
op weten te vestigen. 

Het hoofdstuk over de vertelcultuur in het 
genoemde handboek over de volkscultuur ver-
meldt immers geen voorbeelden van heden-
daagse klassieke sagen (Meder & Venbrux, 
2000). Toch zou je dat op basis van hun definitie 
van de sage die ze samen met het sprookje en de 
legende tot de klassieke genres van het volksver-
haal rekenen, niet meteen verwachten. 

De crux zit hier dan ook niet alleen in hun 
definitie van het volksverhaal als ‘een monde-
linge vertelling die voor langere of kortere tijd 
circuleert tussen (groepen) mensen’, maar ook 
in de wijze waarop ze dat publiek inperken tot 
de ongeletterde beroepsgroepen van boeren 
en vissers bijvoorbeeld. Die atavistische keuze, 
althans voor wat onze geletterde samenleving 
betreft, gaat ten koste van de zo opmerkelijke 
revival van orale genres in de geschreven jeugd-
literatuur: bewerkingen van sprookjes in boek-
vorm als die van Wim Hofman of Jacques Vriens 
of van het weerwolfverhaal tot de griezelboeken 
van Paul van Loon blijven daardoor buiten be-
schouwing in die omschrijving. 

Toch vormt de wijze waarop de sage wordt 
omschreven, op zichzelf geen sta in de weg voor 
moderne klassieke sagen: ‘Een sage is in de re-
gel aan tijd en plaats gebonden, en ook wel 
aan bepaalde personen. De plaats van hande-
ling bevindt zich dicht bij de leefomgeving van 
de verteller, die het verhaal als waar gebeurd 
brengt.’ En dat geldt ook voor het onderscheid 
dat gemaakt wordt tussen geloofssagen (boven-
natuurlijke verschijnselen), oorsprongssagen 
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(bepaalde natuurverschijnselen) en historische 
sagen (bepaalde overstromingen en oorlogen). 
Kranten staan immers nog steeds bol van ram-
pen en dus is er ook in dat opzicht stof te over 
voor moderne sagen. 

Zo’n aan plaats en tijd gebonden ramp waar de 
kranten vol van stonden en die vragen opriep zo-
als dat in geloofs- en oorsprongssagen gebeurt, 
was de watersnoodramp van 1953. Dat blijkt bij-
voorbeeld uit de studie over de herinnering aan 
die ramp van Selma Leydesdorf (1993). Voor de 
geboren en getogen Zeeuw, afvallige priester en 
kinderboekenauteur Wim Hofman was dat alles 
aanleiding om uit een rapport over het gebeu-
ren een zin aan te halen waaruit blijkt dat enkele 
jongetjes heel anders op hun redding per boot 
van het dak van een boerderij op Schouwen rea-
geerden dan van hen volgens het patroon van de 
geloofssagen verwacht werd: 

En, mogen we ook eens roeien? Stil zitten, jon-
gens, want dit is een ramp.
(Hofman, 1982) 

En in de provocatieve rede die hij hield bij de 
aanvaarding van de Theo Thijssen-prijs wees 
hij de godsdienstige verklaring expliciet van de 
hand en claimde hij de ramp voor zijn Muze: 

Zoek papier om vliegtuigen, vogels zeester-
ren te tekenen. Papier wordt goedkoop na een 
overstroming. Het is dan wel wat door zeewater 
aangetast en golft wat als de zee, maar goed, kijk 
niet te nauw, let er maar niet op. Je denkt in het 
geheel niet aan kinderboeken. Zorg eerst maar 
eens dat er een overstroming is. Maak dat de 
wind goed staat, vanuit het noorden, zodat het 
water opgestuwd wordt en dan lekker de stad in 
loopt. Het liefst in de nacht. Sommigen denken 
dat het God is, die straft voor de zonde, die voor 
die overstroming zorgt. Weet echter dat het de 
Muze is, die blaast! Schrijf op wat er gebeurt: 3.30 
water in de straat. 4.00 uur nog meer water, het 
licht valt uit, schrijven gaat niet meer.
(Hofman, 1991)

Aan deze uitspraken was het schrijven van zijn 
boek over de ramp: De Stoorworm vooraf ge-
gaan. In dat boek worden Ietsje Wit en Piekevet 
opgeschrikt door het gebonk, geborrel en een 

soort gesis beneden in huis. Ze gaan eropaf, ge-
wapend met een bezem en een schoen, want het 
kunnen dieven zijn. Er blijkt echter wel een me-
ter water te staan en Ietsje Wit vraagt dan aan 
Piekevet of hij de kraan heeft open laten staan, 
maar die stelt nuchter vast: 

‘Dan heb je nog niet zoveel water. Ik denk dat het 
een overstroming is. Gewoon een overstroming.’ 
En dan kijken ze samen uit het raam en krijgt 
hij bijval: ‘Ja, hartstikke een overstroming!’, zegt 
Ietsje Wit. En ze pakken elkaar vast en dansen.
(Hofman, 1980)

Het gebonk blijkt te komen van een dikke balk 
die steeds weer tegen de muur aan stoot. Even 
wordt het Piekevet teveel, maar Ietsje Wit wijst 
hem er laconiek op hoe zinloos het is om nu te 
huilen: ‘Er is al water genoeg.’ Vervolgens laten 
ze hun redders per flessenpost weten dat ze op-
gesloten zitten. 

Een hele tijd later komt een koffiepot aange-
dreven die weet hoe de vork aan de steel zit: ‘Een 
grote zeeslang, de Stoorworm, maakt de dijk ka-
pot. Alles maakt hij kapot.’ En blijkt er een oor-
logsschip te zijn uitgevaren dat met een nieuw 
kanon jacht maakt op de zeeslang. Die blijft ech-
ter een tijd lang beneden op de oceaan en als hij 
eindelijk boven water komt, wordt er meteen ge-
schoten met als gevolg dat de boot kapseist en 
de bemanning van boord moet. De Stoorworm 
ontpopt zich dan als een mensenvriend, neemt 
alle belagers op zijn schouders en schuift ze het 
strand op. 

Ietsje Wit meent vervolgens dat het toch niet 
zo’n ellendig beest is en Zurkeltje denkt dat hij 
de dijken wel weer kan gaan maken. De matro-
zen ruimen alle modder op, gooien alles wat 
meegespoeld is op een hoop, steken een vuur 
aan en samen zingen ze bij het vuur het Koffie-
potlied totdat de kapitein om stilte maant, want 
hij heeft een luid geslurp en hard geplas van wa-
ter gehoord. Iemand denkt dat het een pomp is, 
maar Zurkeltje meent dat het de Stoorworm is 
die daar reddend bezig is:

Hij maakte eerst met zijn kop de gaten in de dijk 
dicht. Daarna slurpte hij uit alle macht het water 
uit het dorp en van het eiland weg en spoog dat 
uit in zee. 
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Liters en liters tegelijk, want hij had een brede 
bek en daar kon heel wat water tegelijk in.
En uit.
Het maakte een verschrikkelijke herrie, maar het 
schoot op. Het water zakte en zakte.
De Stoorworm werkte hard door. 
Geen pomp zou zoveel per nacht kunnen doen. 
(idem, 97)  

Even later gooit een vliegtuig pleisters, blik-
jes krentenbrood en kauwgum, zwemvesten en 
kleurpotloden naar beneden. Nog weer wat later 
maken Piekevet en Ietsje Wit hun huis schoon. 
En ten slotte vallen ze in een diepe slaap tot ze 
gebonk horen en even bang raken dat er weer 
een nieuwe ramp is uitgebroken, maar dit keer 
is het loos alarm. 

Wim Hofman is in De Stoorworm als een ras-
echte sagenverteller op zoek naar een verkla-
ring voor de ramp en hij heeft die gevonden in 
de benaming voor een majestueuze zeeslang 
die perfect de verstoring van de normale orde 
van de natuur tot uitdrukking brengt. Met zo’n 
moderne klassieke sage die, zoals de auteur me 
meedeelde, voortborduurt op de gelijknamige 
Schotse sage, heeft hij zowel de jeugdliteratuur 
als ook dit genre uit de volkscultuur weten te 
vernieuwen. 

Rituelen (en de daarbij horende routines als 
liedjes en bezweringen bijvoorbeeld) vormen 
volgens Gerard Rooyakkers (2000) van oudsher 
een van de meeste bestudeerde thema’s in de 
volkscultuur. Rituelen zoals ze zich voordoen bij 
de feestdagen van het kerkelijk en wereldlijk le-
ven, rond een begrafenis of plotselinge dood, bij 
gewelddadige volksgerichten of in de uitbarstin-
gen van hooligans. Steeds zoekt hij naar sleutels 
tot de culturele uitingen en gedragingen van de 
feestvierders en tot hun mentale domeinen van 
waarden en normen, hun wereldbeeld. In dat pro-
gramma met de doopnaam Dutch Rituals zouden 
de kinderfolklore en de jeugdliteratuur prachtig 
passen. Bijvoorbeeld met liedjes, gedichten en 
verhalen die het zetten van de schoen begeleiden 
als opmaat tot de commerciële kant van het Sin-
terklaasfeest. Of met rituelen uit de kindertijd die 
als toevoeging op het repertoire andere gebrui-
ken en functies laten zien met hun historische 

vormveranderingen die zo kenmerkend zijn voor 
het vak. Zo heeft Ienne Biemans voor het dage-
lijkse religieuze ritueel waarmee katholieke en 
protestantse kinderen de nacht in gaan een mo-
derne geseculariseerde vorm bedacht:

(…)
wrijf je me warm
en stop je me in
van de voeten tot de kin,
geef je me kusjes, een verhaal
van de prinses en haar gemaal, 
(…) 
(Biemans, 1989, 22)

Ienne Biemans heeft zelf verteld hoe zij, toen zij 
op een kweekschool met Kinderzang en Kinder-
spel in aanraking kwam, met deze boekjes in de 
tijd terug viel. ‘Alle liedjes die erin stonden kwa-
men tot leven. Ik kende ze uit-en-ter-na, van op-
zeggen, zingen en spelen. Ik herinnerde me de 
stemmingen erbij. Van verdrietig tot uitgelaten 
en alles daartussenin [zoals] het bang, maar 
dapper Lieske uit het kringliedje (in onze versie)

Lieske zat in de kelder
al op een houten stoel
Arme Lieske, ben je zo krank
dat je niet meer springen kan.
Lieske, zing! Lieske, spring!
zet een ander in de kring.’
(Biemans, 2000, 15-16)

Biemans weet oude zinnen die iedereen in het 
hoofd heeft hangen nieuw leven in te blazen:

Engeltje, bengeltje,
wat ben je verloren.   
Engeltje, bengeltje,
de knoop in mijn oren.
Die ligt
wielewaal
bij de draad van het verhaal.
Die ligt 
krullebol
in een kluwen van wol.
Van wol en van vlos.
Wie daarvan garen spint
Die is de klos. 
(Biemans, 1989, 42)
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Ze doet dat in rijmen en vertrouwde rituelen als 
het leggen van een knoop in je zakdoek om iets 
niet te vergeten. Haar versjes horen in de goede 
zin van het woord tot de gebruikslyriek waarmee 
jong en oud poëzie als gebruiksvoorwerp han-
teert ter bezwering van wat er allemaal mis kan 
gaan. Die magische opvatting van het gedicht als 
amulet en als magisch ritueel keert terug in tal 
van kindergebruiken zoals Willem Wilmink die 
bijvoorbeeld opriep in het tellen van tegels op de 
weg terug van school naar thuis:

Tegelliedje
Kom ik uit mijn school vandaan,
en moet ik naar huis toe gaan,
moet ik tegels overslaan.
Een, drie, vijf en zeven,
en dan moet ik ook nog even
om de lantaarnpaal.

Deze tegel sla ik over
en op deze stap ik.
Vind je mij een rare vogel?
Ja, meneer, dat snap ik.

’t Is een eigenaardig spel
dat ik alle tegels tel,
deze niet en deze wel.
Drie, vijf, zeven, negen,
dan kom ik een boompje tegen,
hink ik op mijn linkerbeen
om dat boompje heen.

Deze tegel sla ik over
en op deze stap ik.
Vind je mij een rare vogel?
Ja, meneer, dat snap ik.

Tegels tellen met je voet,
en waarom je zoiets doet,
dat begrijp je zelf niet goed.
Zeven, negen, ellef,
’t gaat al haast vanzellef.
’t Is een raar geval – 
moeder! dag! daar ben ik al! 
(Wilmink, 1977)

Dat het gebruik zowel wat de aard van de ritue-
len als wat het soort teksten betreft danig uiteen 
kan lopen, laat zich onder meer illustreren aan 

het bekende versje dat de priester en Bijbelexe-
geet W.K. Grossouw als kind kreeg voorgezon-
gen door zijn moeder:

Altijd is Kortjakje ziek
Midden in de week maar zondags niet. 
Zondags gaat zij naar de kerk
Met een boek vol zilverwerk.

Grossouw zag in dat boek vol zilverwerk jaren 
later, in een lezing over de katholieke spiritua-
liteit rond 1900, weer voor zich hoe zijn vader 
in zijn zondagse kerkgang, wanneer hij eenmaal 
plaats had genomen op het rode pluche van zijn 
vaste zetel, zich van zijn handschoenen ontdeed 
om het kerkboek te openen en zich vervolgens 
precies placht te gedragen volgens de aanwijzin-
gen van dat kerkboek bij evangelie, sanctus, con-
secratie en communie (Grossouw, 1967, 13-14). 
Toch kende dat lied volgens de volkskundigen 
ook een heel ander ritueel gebruik in het 18e-
eeuws volksliedje Een Nieuw Lied van Kortjackje, 
Of ’t leve en bedrijf van Een Secrete Vrou in dese 
Stad, die so gaere de Borrel had. Het lied mar-
keerde toen niet zozeer de zondag als rustdag, 
maar een dag door de week waarop het hoertje 
met het korte jakje het er eens duchtig van nam, 
anders dan op de zondag die voor haar gold als 
de dag waarop er geld te verdienen was:

Altijd is Kortjakje ziek
Midden in de weeck en Sondags niet.
Dan gaat zij haer hert versterken,
Midden in de weeck wil zij niet werken. 
Altijd is Kortjakje ziek
Midden in de weeck en Sondags niet. 
(Boekenoogen, 1949, 63)

Dat je ook met de melodie van Kortjakje ver-
schillende kanten op kunt, heeft Willem Wil-
mink laten zien met teksten op deze melodie ge-
schreven ‘als ‘‘Twinkle, twinkle little star’’, ‘‘A b c 
d e f g,/meester de jongens nemen m’n knikkers 
mee’’, ‘‘Ah! vous dirai-je, Maman?’’, en die laatste 
zin is ook de titel van de variaties die Mozart op 
dit thema schreef.’ (Wilmink, 1987, 25)

Het gevarieerde, rituele gebruik van teksten 
die door de eeuwen heen voortdurend op be-
staande melodieën geschreven werden om heel 
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andere doeleinden te dienen, heeft Louis Peter 
Grijp getypeerd als het muzikale principe van 
de contrafactuur. Dat principe heeft hij tot leid-
motief gemaakt in zijn onderzoek naar de con-
stanten en variabelen in de liedcultuur zoals 
onder meer blijkt uit zijn inaugurele rede: Van 
Hadewych tot Hazes (2002). In die rede weet hij 
moeiteloos uiteenlopende figuren als André Ha-
zes, Hadewych of de Utrechtse edelman Willem 
van Zuylen van Nyevelt met elkaar te verbinden. 
Want zoals Hazes in de kroeg de melodieën op-
pikt voor zijn liedjes op basis van dit principe, zo 
baseerde Hadewych haar religieuze minneliede-
ren op wereldse minneliederen en zo probeer-
de Van Zuylen van Nyevelt op basis van de me-
lodieën van hun ‘vleselijke’ liedjes de beminde 
gelovigen tot het zingen van zijn psalmdichtin-
gen aan te zetten (Grijp, 2001, 170). Hoezeer het 
hier om een zuinig idee gaat met brede toepas-
singsmogelijkheden heeft Grijp als onderzoeker 
en artistiek leider van het gezelschap Camerata 
Trajectina met succes weten aan te tonen voor 
een liedrepertoire dat door de eeuwen heen, zo-
als de vele cd’s zo overtuigend laten horen, in di-
verse maatschappelijke kringen voor het nodige 
grensverkeer tussen de cultuur voor de elite en 
de populaire cultuur heeft gezorgd. Dat eenzelf-
de soort grensverkeer ook tussen de volkscul-
tuur en de jeugdliteratuur te traceren valt, laat 
zich met menig voorbeeld illustreren waarvan 
hier een voorbeeld uit de orale cultuur:

Daar was eens een mannetje,
dat was niet wijs;
het bouwde zijn huisje al op het ijs;
’t begon te dooien, maar niet te vriezen
toen moest dat mannetje 
zijn huisje verliezen. 
(S. Abramsz en Bert Bouman, Rijmpjes en versjes uit de 

oude doos, 1971) 

Han G. Hoekstra heeft daarop voortgeborduurd 
door de domheid van dat mannetje op de wijze 
van het stapelverhaal nog eens fors uit te vergro-
ten:

Er was eens een mannetje
Er was eens een mannetje dat was niet wijs,
dat bouwde zijn huisje al op het ijs.
Toen het zijn huisje had gebouwd,

ging het verheugd zijn pijpje roken.
Toen het zijn pijpje had gerookt,
dacht het: Wie moet mijn potje koken?

Er was eens een mannetje dat was niet wijs,
dat haalde een vrouwtje al op het ijs.
Het vrouwtje kookte een pot met snert,
ze namen tien volle borden elk.
Toen het op was, zei het mannetje:
‘Nu nog een warme beter melk!’

Er was eens een mannetje dat was niet wijs,
dat haalde een koebeest al op het ijs.
Het huisje gebouwd, het pijpje gerookt,
koetje gemolken, potje gekookt.
‘Kijk,’ zei het mannetje na een tijd,
‘Nu nog een eitje aan ‘t ontbijt!’

Er was eens een mannetje dat was niet wijs,
dat haalde een kippenhok op het ijs.
Het huisje gebouwd, het pijpje gerookt,
koetje gemolken, potje gekookt,
eitje gepeuzeld. Het mannetje zei:
‘Nu nog een stukje spek erbij!’ 

Er was eens een mannetje dat was niet wijs,
dat haalde een varken al op het ijs.
Het varken at zijn buikje rond.
Tenslotte woog het vijfhonderd pond.
Het huisje gebouwd, het pijpje gerookt,
koetje gemolken, potje gekookt,
eitje gepeuzeld: Krak-krak-krak!
Alles is door het ijs gezakt! 
(Hoekstra, 1953)

Van een soortgelijke kijk op een breed en lang-
durig grensverkeer tussen de volkscultuur en 
de jeugdliteratuur heeft Buijnsters als boekwe-
tenschapper al vroeg blijk gegeven (1985). Die 
visie heeft hij samen met zijn vrouw als schat-
gravers in praktijk gebracht door een rijkdom 
aan vele genres voor de jeugd in hun Bibliografie 
van Nederlandse school- en kinderboeken 1700-
1800 boven water te halen en door vervolgens 
in hun Lust en Leering. Geschiedenis van het Ne-
derlandse Kinderboek in de negentiende eeuw het 
vele verborgen of dood gewaande moois uit die 
periode te reanimeren en ons weer in levende 
lijve voor ogen te toveren. Daarbij bleken de 
ware meestervertellers lang niet altijd de door 
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uitgevers goed in het pak gestoken auteurs te 
zijn, maar vaak de schrijvers die verschenen in 
‘grove, dikwijls afgesleten en lukraak geplaatste 
houtsneden, ouderwetse typografie, en steevast 
gestoken in een grauwpapieren omslag.’ (B&B, 
1987, 204). Dat storiegoed wist zich kennelijk 
moeiteloos de eeuwen door te handhaven. 

Dat raadsel der populariteit heeft altijd al 
grote aantrekkingskracht uitgeoefend op schrij-
vers van naam en faam als Bertold Brecht of 
Louis Paul Boon bijvoorbeeld die wisten waar 
Abram de mosterd haalt en die daarop dan ook 
maar al te graag aansloten. Wellek en Warren 
typeerden die herbronning van de volkscul-
tuur als ‘rebarbarisatie’ en als ‘een verticaal 
gerichte doorstroming van literaire volkskunst 
naar de hogere maatschappelijke strata’ (Wel-
lek & Warren, 1968, 336). Maaike Meijer sluit 
daar op haar manier weer op aan, wanneer ze 
aandacht vraagt voor sprookjes als Roodkapje of 
Het wonder van Friesewijck van Thea Beckman 
(Meijer, 1996), wiegeliedjes als Tikketakke tonen 
(Meijer, 1997), populaire liedjes als Doosje van 
Annie M.G. Schmidt (Meijer, 2002) of smartlap-
pen als Mijn ideaal van Corrie Brokken (Meijer, 
1999). Mede dankzij die uitbreiding van de lite-
raire canon weet ze het gevestigde beeld van de 
jaren vijftig als de periode van wederopbouw en 
restauratie te herzien als een pre-revolutionaire 
periode met een kinderversje als profeet: ‘Om-
dat kinderen van mijn generatie bij Annie M.G. 
Schmidt hebben gelezen

ik ben lekker stout
ik wil niet meer, ik wil niet meer!
ik wil geen handjes geven!
ik wil niet zeggen elke keer,
Jawel mevrouw, jawel meneer…
nee, nooit meer in mijn leven!
 

daarom hebben wij vervolgens de opstandige 
gevoelens en gedachten gekregen die de pro-
testgeneratie eigen waren.’ (Meijer, 2002, 7). Die 
revolutie schrijft ze toe aan het ontstaan van een 
ander tekstklimaat. Dat zo’n klimaatverandering 
voor een nieuw raakvlak kan zorgen tussen de 
jeugdliteratuur en de volkscultuur blijkt uit de 
roman Foreign Affairs van Alison Lurie. In die 
roman raken hecht verankerde percepties op 
kinderliteratuur, volkscultuur en literatuur voor 

volwassenen op drift wanneer drie Amerika-
nen om uiteenlopende redenen zich tijdens hun 
verblijf in het Engeland dat ze adoreren als de 
bakermat van hun cultuur in figuurlijke zin als 
vreemdgangers gaan gedragen. Het gaat om een 
jonge Amerikaanse literatuurwetenschapper die 
in Londen archiefonderzoek gaat doen naar de 
toneelschrijver John Gay, een Amerikaanse vut-
ter die wil weten of hij van Engelse adel is en 
een Amerikaanse expert in kinderliteratuur van 
middelbare leeftijd, Virginia Miner, die een ver-
gelijkend onderzoek doet naar kinderrijmen in 
Engeland en Amerika. 

Haar onderzoekshypothese (Britse rijmpjes 
zijn ouder en hebben een hoger niveau dan de 
Amerikaanse die jonger, primitiever en minder 
poëtisch zijn) spoort niet helemaal met de the-
orie over subversieve kinderliteratuur die haar 
alter ego Alison Lurie er in Not in front of the 
Grown-ups. Subversive Children’s Literature (Car-
dinal, 1990) op na houdt. Lurie wijst er in het 
opstel The Folklore of Childhood immers op dat 
kinderrijmen lang niet onschuldig zijn: ze gaan 
nogal eens over dood door geweld, alcoholisme, 
zwangerschap, geboorte of oorlog en er wordt in 
de rijmen, ook wanneer er met het ouder wor-
den taboes rond het eigen lichaam ontstaan, 
heel wat onder de rokken gekeken. 

In hoofdstuk 5 zit Virginia Miner op een bank 
op de speelplaats van een lagere school in Cam-
den Town te kijken naar kleine meisjes die touw-
tjespringen. Ze heeft al heel wat rijmpjes hier en 
op andere scholen verzameld en tot nu toe klopt 
haar werkhypothese nog steeds. Maar dan komt 
er een punkster naar haar toe: 

‘Hé!Hé, mefrou!’ ‘Ja?’ zegt Vinnie.
‘Ik weet iets foor u. Me suster zeg dattu rijmpies 
soekt. Rijmpies die je niet tege de juf ken segge.’ 
(...) ‘Ik verzamel alle soorten versjes,’ zegt Vinnie. 
‘Ik heb in de klas van je zusje gezegd dat er mis-
schien ook rijmpjes waren die ze liever niet in het 
openbaar zouden willen opzeggen, omdat ze niet 
erg netjes zijn.’ 
‘Ja, die bedoel ik. Daarfan weet ik er een hele 
sooi.’
‘Dat is fijn,’ zegt Vinnie. ‘Ik wil ze graag horen.’ 
(Lurie, 1985, 115) 
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Maar het meisje wil eerst geld zien en tegen haar 
zin in gaat ze akkoord. Het eerste rijmpje brengt 
haar nog niet echt van haar stuk, maar met het 
tweede, nog platter rijmpje gaat haar hypothese 
dat Britse rijmpjes een hoger literair niveau dan 
Amerikaanse hebben, finaal aan diggelen:

Ik sou zo graag een seemeeuw of
Een eendje willen wezen,
Dan floog ik lang het strand om
De mensen te zien kezen. 
(idem, 116) 

Zoals de perceptie van Virginia Miner op de kin-
derliteratuur stuk loopt, zo gaan ook de per-
cepties van de twee andere Amerikanen op de 
Londense toneelwereld en op het stamboomon-
derzoek aan flarden. Hun percepties op jeugd-
literatuur, volkscultuur en literatuur voor vol-
wassenen eindigen driemaal in decepties. Wil 
deze roman ons soms zeggen dat we ons maar 
beter niet aan grensoverschrijdingen kunnen 
wagen? Of bieden de geschetste raakvlakken 
daar toch teveel perspectief voor en horen de 
decepties die op de loer liggen bij zulke vormen 
van grensverkeer tot de onvermijdelijke rites de 
passages van een jeugdliteratuur die mondig wil 
zijn of van een literatuur voor volwassenen die 
zich van haar eeuwige jeugd bewust wil blijven? 
Zo’n opvatting van literatuur en cultuur die weet 
dat ze per definitie dynamisch is, is gebaat bij 
een vaste en geen losse vakantierelatie met de 
volkscultuur die zichzelf opvat als een cultuur in 
constante verandering. Die dynamische optiek 
op zowel literatuur, jeugdliteratuur als ook op 
volkscultuur is niet in de laatste plaats gewenst 
vanwege de verwerving van een meervoudig 
perspectief op de diverse culturele tradities van 
de oudkomers en nieuwkomers in onze samen-
leving. 
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