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Voorwoord 

 

Bij het zoeken naar dat ene juiste onderwerp voor mijn eindscriptie voor de Master 

Cultureel Erfgoed, kwam ik na een aantal overwogen onderwerpen – schoolplaten, het 

Nationaal Onderwijsmuseum of het Museon – uit bij Jip en Janneke. De vraagtekens bij 

medestudenten, ouders en vrienden waren groot. Jip en Janneke als onderwerp voor een 

universitaire Masterscriptie, gekoppeld aan cultureel erfgoed: leg dat maar eens uit! De 

uitleg is echter makkelijker dan velen van u zullen denken.  

Elk jaar wordt er bij de Master Cultureel Erfgoed een koepelthema gekozen 

waarbinnen studenten hun eindscriptie schrijven. Het thema voor dit jaar was de 

presentatie van het verleden van Nederland in het Nationaal Historisch Museum (NHM). 

De meeste afstudeerscripties van dit jaar analyseren de presentatie van het verleden van 

Nederland in huidige erfgoedinstellingen. Ik heb mij daarentegen afgevraagd welk 

onderwerp of object het verleden van Nederland op een bijzondere manier zou kunnen 

presenteren. En daar kwamen Jip en Janneke door het gaatje in de heg kijken. 

Ik heb voor deze scriptie heel wat uren doorgebracht in de Letteren Bibliotheek 

(LB) in Utrecht, die door mijn vriendinnen en mij altijd liefkozend de ‘Liefdesbieb’ werd 

genoemd. Samen met mijn scriptie sluit ik een tijdperk van koffiedrinken, lunchen, 

soggen en studeren in de LB af. Ik heb de afgelopen vijf jaar met hartenlust genoten van 

het studeren in Utrecht en zal in de toekomst meer dan eens met weemoed terugdenken 

aan die ‘goeie oude tijd dat ik nog studeerde’.  

Genoeg nostalgische gedachten voor dit moment. Het is tijd om een aantal 

mensen te bedanken. Allereerst de heer Hendrik Henrichs voor zijn inspirerende 

begeleiding tijdens het schrijven van deze scriptie. Voor zijn enthousiasme over mijn 

onderwerp, het ophalen van herinneringen aan zijn jeugd en het sturen in de goede 

richting. Daarnaast wil ik mijn ouders als hoofdsponsors en steun en toeverlaat bedanken 

dat ik de mogelijkheid heb gehad om te studeren. Mijn vriend wil ik bedanken voor al het 

‘accepteren en incasseren’ van de afgelopen maanden. Bedankt dat ik mocht zijn wie ik 

ben. Tot slot kan mijn zus niet onbesproken blijven. Bedankt voor alle keren dat je mijn 

scriptie van voor tot achter hebt geredigeerd. Zonder jouw bijdragen was het nooit 

geworden wat het nu is! En nu is het dan eindelijk zover. U als lezer kunt gaan genieten 

van al het werk dat is verzet. Geniet van Jip en Janneke in hun rol als Nederlands 

erfgoed. Ze zijn het waard, dat beloof ik u! 

 

Utrecht, september 2009 

Esther van Velden 
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Ter inleiding 

 

Jip en Janneke zijn ‘Nederlands meest bekende en geliefde kleuterduo’2, het zijn 

‘nationale kinderhelden’3 en ‘Jip en Janneke maken deel uit van het collectieve geheugen 

van Nederland’4. Wanneer zomaar wat willekeurige citaten achter elkaar worden 

geplaatst, lijkt het erop dat Jip en Janneke een heldenstatus bezitten in Nederland. En 

dat is bijzonder, want het gaat hier niet over de ontdekkers van Amerika, de 

grondleggers van de evolutietheorie of de vaders des vaderlands, maar om fictieve 

literaire personages die bijna zestig jaar geleden zijn gecreëerd.   

De vraag die in deze scriptie centraal staat, is hoe fictieve literaire personages als 

Jip en Janneke kunnen uitgroeien tot nationaal erfgoed. Wat is de waarde van 

jeugdliteratuur als erfgoed, wat valt er inhoudelijk te zeggen over de verhalen en 

tekeningen en hoe is het gesteld met de waardering en beeldvorming van dit kleuterduo? 

Deze en andere deelvragen komen aan bod in de zes hoofdstukken die tot de 

uiteindelijke beantwoording van de hoofdvraag leiden.  

Het eerste hoofdstuk omvat een uiteenzetting van het omvangrijke begrip 

erfgoed. Korte beschrijvingen van het history-heritagedebat en de sleutelbegrippen 

identiteit, herinnering en volkscultuur geven inzicht in de theorieën die achter dit 

containerbegrip schuil gaan. Het tweede hoofdstuk gaat nader in op het verschijnsel 

jeugdliteratuur. Daarbij komen onder andere de jeugdliteraire canon, fictieve personages 

als literaire helden en literaire figuren in een museale context aan de orde. Het derde 

hoofdstuk behandelt op chronologische volgorde de cultuurgeschiedenis van Jip en 

Janneke. Ook komen hierin de vertalingen van de boeken aan bod. Het vierde hoofdstuk 

draagt de titel ‘Jip en Janneke an sich’ en gaat in op de verhalen, de schrijfster, de 

tekeningen en de illustrator. Hoofdstuk vijf schetst een beeld van de waardering van Jip 

en Janneke. Op chronologische volgorde wordt een beeld geschetst van de erkenning 

voor het kleuterduo. Het zesde en laatste hoofdstuk stelt het thema beeldvorming aan de 

orde. Nadat dieper is ingegaan op character merchandising, naamsbekendheid en 

cultureel toerisme, wordt het geheel afgesloten met enkele adviezen voor de toepassing 

van Jip en Janneke in het nog op te zetten Nationaal Historisch Museum. 

Voor het schrijven van deze zes hoofdstukken is gebruik gemaakt van een groot 

aantal wetenschappelijke boeken en artikelen, krantenartikelen en een aantal websites. 

                                                 
2 Rob Schouten, ‘Jip en Janneke zien Abraham/Ouders zijn overbodig’ in: Trouw (17 mei 2003). 
3 NN, ‘Jip en Janneke promoten Holland´ in: Telegraaf (16 september 2008). 
4 Joke Linders, Doe nooit wat je moeder zegt. Annie M.G. Schmidt, de geschiedenis van haar 

schrijverschap (Amsterdam 1999) 382. 
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Deze zijn in de literatuurlijst achterin de scriptie weergegeven. Hier is tevens een 

verantwoording van de afbeeldingen terug te vinden.  
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1. Erfgoed als containerbegrip 

 

Er zijn veel verschillende definities van erfgoed. Dat komt omdat erfgoed geen statisch, 

maar een dynamisch begrip is. Continu worden er nieuwe zaken tot erfgoed gerekend. 

‘In elke cultuur bepaalt een min of meer algemeen gedeeld gevoel welke zaken het 

waard zijn als ‘erfenis van het verleden’ te worden beschouwd.’ Er zou gesteld kunnen 

worden dat er een soort van common sense is. ‘Volgens de common sense maakt iets 

deel uit van het cultureel erfgoed als we er een zekere waarde in zien, als we het gevoel 

delen dat het waardevol is om te kunnen bepalen wat en wie wij binnen een bepaalde 

cultuur zijn. Die waarde is symbolisch en niet (noodzakelijk) economisch.’5 In deze 

scriptie wordt de definitie van het begrip ‘erfgoed’ gebruikt zoals die in de Master 

Cultureel Erfgoed gehanteerd is:  

 

‘Onder cultureel erfgoed worden verstaan materiële (roerende en onroerende) 

objecten en immateriële symbolische praktijken die afkomstig zijn uit of verwijzen 

naar het verleden, waarvan de presentatie en representatie in het heden dient om 

een vorm van continuïteit te bewerkstelligen tussen verleden, heden en 

toekomst.’6 

 

Bij het begrip erfgoed spelen bovendien drie belangrijke componenten een rol. Ten eerste 

iets wat kan worden overgedragen. Dat kan van alles zijn, van een gebouw, artefact of 

ervaring tot een idee of gebruik. Ten tweede een groep gevers en ontvangers: er moet 

een groep mensen bereid zijn om het cultuurelement of object over te dragen of in 

ontvangst te nemen. Ten slotte vormt de motivering van de overdracht een derde 

component van erfgoed.7 Betekenisgeving en waardeoordelen spelen binnen de 

erfgoedsector een belangrijke rol. ‘Als een samenleving ergens het predikaat ‘erfgoed’ 

opplakt, dan geeft de samenleving daarmee aan dat dit erfgoed van waarde is voor de 

cultuur hier en nu.’8 Erfgoed brengt dan ook een dialoog tot stand tussen verleden, 

heden en toekomst. 

                                                 
5 Veerle de Troyer, Jens Vermeersch (red.), Patrick de Rynck, Erfgoed in de klas Antwerpen/ 

Apeldoorn 2005) 14. 
6 Hendrik Henrichs, Collegetekst bij het vak Erfgoed Audiovisueel (8 en 11 september 2008). 
7 Willem Frijhoff, Dynamisch erfgoed (Amsterdam 2007) 58-59. 
8 Albert van der Zeijden, Volkscultuur van en voor een breed publiek. Enkele theoretische 

premissen en conceptuele uitgangspunten (Utrecht 2004) 31. 
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 Om het veelomvattende begrip ‘erfgoed’ enige luister bij te zetten, worden in de 

navolgende alinea’s achtereenvolgens het history versus heritage debat en de 

sleutelbegrippen identiteit, herinnering en volkscultuur kort uiteengezet.  

1.1 History versus Heritage 

Erfgoed is zowel aan het heden en de toekomst, als aan het verleden verbonden. Een 

belangrijke paradox die daar verband mee houdt, is de tweestrijd tussen erfgoed 

(heritage) en geschiedenis (history). Volgens de Amerikaanse historicus en geograaf 

David Lowenthal zijn dit twee uitersten die pal tegenover elkaar staan. History omschrijft 

hij als een analytische wetenschap, waarin feiten centraal staan. Heritage is volgens 

Lowenthal meer een ervaringscategorie, zoals de ‘historische sensatie’ van historicus 

Johan Huizinga. Erfgoed is meer verwant aan herinnering dan geschiedenis, omdat het 

verleden verbonden wordt met eigentijdse overtuigingen en bedoelingen, waarbij de 

context, chronologie en continuïteit er minder toe doen.9 Erfgoed heeft, aldus 

cultuurhistoricus Rob van der Laarse, iets bezetens en vraagt ‘niet om argumenten, maar 

om gevoelens, niet om bestudering maar om verering, niet om plausibele interpretaties 

maar om een absoluut geloof in de eigen versie van het verleden’10.  

1.2 Identiteit 

De betekenis van erfgoed ligt in de bijdrage die het levert aan het identiteitsbesef. Het 

verleden wordt gezien als een erfenis, als erfgoed, als er sprake is van herkenning. Als 

wordt ingezien in hoeverre het bijdraagt aan de identiteit van de maatschappelijke 

groepen en gemeenschappen waartoe iemand behoort.11 Identiteit is een constructie en 

daardoor geen statisch, maar een dynamisch begrip. Mensen hebben naast een 

individuele identiteit immers ook collectieve identiteiten zoals een regionale of nationale 

identiteit. Collectieve identiteiten worden gekenmerkt door gezamenlijke eigenschappen 

die de ene groep onderscheidt van een andere groep. Het collectief voelt zich in dat geval 

vaak verbonden door gemeenschappelijke wortels, maar ook door tradities, gewoonten 

en herinneringen.  

Erfgoed gaat altijd gepaard met de in- en uitsluiting van bepaalde groepen. Het 

verleden van een bepaalde groep wordt immers als zijnde anders gezien dan het 

verleden van anderen. Het proces van toe-eigening speelt dan ook een belangrijke rol. 

                                                 
9 David Lowenthal, Possessed by the past. The heritage crusade and the spoils of history (New York 

1996) 128, 121-122.   
10 Rob van der Laarse, ‘Erfgoed en de constructie van vroeger’ in: Rob van der Laarse (red.), 

Bezeten van vroeger. Erfgoed, identiteit en musealisering (Amsterdam 2005) 1-28, aldaar 10. 
11 Frijhoff, Dynamisch erfgoed, 8. 
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‘Hence every manifestation of heritage (language, folklore, rituals, skills) excites jealous 

possessiveness; it is truly ours, we feel, and we resist efforts by others to violate or 

expropriate it.’12 Erfgoed versterkt dus de nationale identiteit en maakt een groep 

onderscheidend en uniek. Daarbij moet niet vergeten worden dat identiteit altijd 

symbolisch is: ‘ze is een betekenisvolle, maar aan de in tijd en ruimte beschikbare 

categorieën gebonden constructie van interacties tussen beelden en relia, die verwijst 

naar de symbolische waarden van individu, groep, land of mensheid.’13  

1.3 Herinnering 

De omgang met een gedeeld verleden door een groep of gemeenschap wordt ook wel 

herinneringscultuur genoemd, waarbij erfgoed wordt gezien als de drager van collectieve 

herinneringen.14 De interesse van historici in herinneringen is een recent verschijnsel. 

Pas met het werk Lieux de mémoire van Pierre Nora, dat in 1980 verscheen, kwam het 

thema prominent op de agenda van historici. Volgens de studie bestaat er geen directe 

continuïteit tussen verleden en heden. Wel zijn er zogenoemde ‘lieux de mémoire’, 

tastbare plaatsen, gebeurtenissen en objecten die herinneringen oproepen aan het 

verleden en die een gevoel van continuïteit bieden.15 

 Volgens de Amerikaanse historicus John Gillis bestaat er een wisselwerking tussen 

identiteit en herinnering. Beide zijn immers niet vaststaand, maar vormen een 

representatie en constructie van de werkelijkheid. Herinneringen verlenen bovendien 

betekenis aan de wereld waarin we leven en worden constant herzien om ze bij onze 

huidige identiteit aan te laten passen. De inmiddels ontstane ‘memory boom’ en de 

populariteit van de orale geschiedenis hebben geleid tot een vervaging van de grens 

tussen herinnering en geschiedschrijving.16 Een vervaging die ook al aan de orde kwam 

in het in paragraaf 1.1 geformuleerde debat over history en heritage. 

1.4 Volkscultuur 

In de loop van de negentiende eeuw ontstond in Europa grote belangstelling voor de 

‘volkscultuur’. In deze beginperiode kwam volkscultuur dikwijls neer op 

plattelandscultuur of – nog beperkter – de cultuur van traditioneel levende en werkende 

                                                 
12 David Lowenthal, ‘Heritage and history. Rivals and partners in Europe.’ in: Rob van der Laarse, 

Bezeten van vroeger. Erfgoed, identiteit en musealisering (Amsterdam 2005) 29-39, aldaar 29. 
13 Frijhoff, Dynamisch erfgoed, 24. 
14 Van der Laarse, ‘Erfgoed en de constructie van vroeger’, 15. 
15 Kees Ribbens, Een eigentijds verleden. Alledaagse historische cultuur in Nederland 1945-2000 

(Hilversum 2002) 37-38. 
16 Pim den Boer, ‘Geschiedenis, herinnering en ‘lieux de mémoire’ in: Rob van der Laarse (red.), 

Bezeten van vroeger. Erfgoed, identiteit en musealisering (Amsterdam 2005) 40-58, aldaar 48. 
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boeren en vissers. Ontwikkelingen als fabrieksproductie, explosieve groei van steden, 

mobiliteit en toenemende culturele uniformiteit vormden een bedreiging voor traditionele 

leefpatronen en waarden, zaken die werden beschouwd als de fundamententen van de 

nationale identiteit.17 Uit deze vijf-voor-twaalf gedachte – het idee dat iets behouden 

moet worden voordat het helemaal verdwenen is – ontstond het idee om kenmerkende 

uitgingen van de volkscultuur vast te leggen voor het nageslacht.  

Nadat in de Tweede Wereldoorlog de term volkskunde was misbruikt voor 

verwerpelijke politieke doeleinden, werden er in de jaren zestig in de wetenschap nieuwe 

begrippen geïntroduceerd om zo associaties met deze discriminerende praktijken te 

vermijden. Daarmee ontstond ook het begrip volkscultuur. Een begrip dat vandaag de 

dag wordt opgevat als de ‘omgang van groepen met als eigen ervaren 

cultuurverschijnselen in de maatschappelijke praktijk van alledag’18. Volkscultuur draait 

dus om de cultuur van alledag, het schijnbaar triviale van onze dagelijkse cultuur. Ook 

daarbij speelt het proces van toe-eigening een belangrijke rol. Veel zaken binnen de 

volkcultuur hebben immers een representatief karkater en verbeelden wat groepen in 

bepaalde situaties kenmerkend achten voor hun identiteit. ‘Je neemt bepaalde 

gewoonten en gebruiken over, van anderen of van ‘vroeger’, omdat ze invulling geven 

aan jouw identiteit hier en nu.’19 

                                                 
17 De Jong, De dirigenten van de herinnering. Musealisering en nationalisering van de volkscultuur 

in Nederland 1815-1940 (Amsterdam 2006, tweede druk) 13. 
18 Ton Dekker, Herman Roodenburg en Gerard Rooijakkers, Volkscultuur. Een inleiding in de 

Nederlandse etnologie (Nijmegen 2000) 10. 
19 Van der Zeijden, Volkscultuur van en voor een breed publiek, 16. 
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2. Jeugdliteratuur als erfgoed 

 

In dit hoofdstuk zal nader ingegaan worden op literatuur als erfgoedvorm, doorgaans een 

ondergeschoven kindje binnen de erfgoedwereld. Hier wordt niet ingegaan op de vraag 

wat er in de loop der tijd aan literatuur verzameld is of wat de rol van de overheid, 

particulieren en verzamelaars daarin was. Voor die kant van het literaire erfgoed kan het 

artikel ‘Literair erfgoed: van oude vodden en klassieken’20 van hoogleraar 

Boekgeschiedenis Lisa Kuitert geraadpleegd worden. Wel zal worden ingegaan op de 

(im)materialiteit van literair erfgoed, de mobiliteit ervan, het ontstaan van de 

jeugdliteratuur, de inhoud, vorm en taal van klassiekers en tot slot het verschil tussen 

authenticiteit en identiteit. In de tweede paragraaf wordt het idee van een Canon der 

Jeugdliteratuur uit de doeken gedaan. Daarbij komt ondermeer aan de orde hoe een 

literair systeem van sociale en esthetische waarden in elkaar steekt. De derde paragraaf 

gaat over de vraag in hoeverre fictieve literaire personages een rol spelen in 

identiteitsvorming en identiteitsbesef. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf 

over literaire figuren in een museale context. 

2.1 Erfgoed en het fenomeen (jeugd)literatuur 

Literatuur is iets van alle tijden. Of het nu in spijkerschrift, hiërogliefen of het alfabet 

vervaardigd is, of het is gekerfd, geschreven of getypt, of het zich in klei, op papyrus of 

papier bevindt: literatuur is er en zal er, in welke vorm dan ook, vermoedelijk altijd zijn. 

Het begrip ‘literair erfgoed’ is echter pas sinds de twintigste eeuw in gebruik. Het woord 

‘erfgoed’ werd tot de negentiende eeuw niet gehanteerd voor geschriften en de term 

‘literair’ werd evenmin gebruikt, omdat er nog geen onderscheid bestond tussen literaire 

en niet-literair. Wel werden de termen ‘letterkunde’ of ‘fraaije letteren’ gebruikt; termen 

waarvan de inhoud varieerde.21  

 Het begrip erfgoed heeft van oudsher vooral betrekking op de materiële, tastbare 

kant, waartoe zaken als gebouwen, museale voorwerpen en bewaard gebleven 

elementen van historische landschappen behoren. Later werden ook minder statische en 

soms minder grijpbare voorstellingen en creaties uit het heden en verleden tot het begrip 

erfgoed gerekend. Hierbij gaat het om immateriële zaken als toneel, muziek, literatuur, 

film en televisie. ‘De literatuur wordt van oudsher gezien als een van de belangrijkste 

                                                 
20 Lisa Kuitert, ‘Literair erfgoed: van oude vodden en klassieken’ in: Frank Grijzenhout, Erfgoed, de 

geschiedenis van een begrip (Amsterdam 2007) 205-230. 
21 Kuitert, ‘Literair erfgoed’, 206. 
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vormen van immaterieel erfgoed.’22 Dat komt omdat het bij literair erfgoed weliswaar om 

materiële artefacten draait die tentoongesteld kunnen worden, maar dat is slechts van 

beperkt belang. ‘In essentie gaat het om tekstuele maaksels die in verschillende 

materiële vormen kunnen verschijnen en om esthetische constructies.’23  

Om deze gedachtegang te concretiseren wordt binnen materieel erfgoed vaak een 

tweedeling gemaakt tussen verplaatsbaar of roerend erfgoed en niet-verplaatsbaar of 

onroerend erfgoed. Wanneer de verschillende mogelijkheden in een schema24 worden 

gezet, betekent dat het volgende: 

 

Tastbaar of materieel erfgoed Niet-tastbaar of 

immaterieel erfgoed 

Verplaatsbaar of roerend Niet-verplaatsbaar of 

onroerend 

 

Voorbeelden: 

schilderijen, beelden, 

juwelen, relikwieën, munten, 

zegels, meubels, tapijten, 

boeken, foto’s, films, 

muziekinstrumenten, 

literatuur, documenten 

Voorbeelden: 

historische sites, historische 

steden, monumenten, molens, 

landschappen, kanalen 

Voorbeelden: 

ambachten, technieken, 

rituelen, verhalen, gebruiken, 

recepten, feesten, talen, rites, 

overtuigingen, liederen, 

podiumkunsten, sporten en 

spelen 

 

Literatuur valt in het schema onder verplaatsbaar of roerend materieel erfgoed, terwijl 

verhalen tot de categorie niet-tastbaar of immaterieel erfgoed behoren. Deze complexe 

(im)materialiteit maakt volgens hoogleraar Algemene Literatuurwetenschap Ann Rigney 

mogelijk dat literatuur mobiel is, en wel in twee opzichten. Ten eerste hebben literaire 

teksten geen ‘vaste’ plaats. Ze zijn niet aan één plaats van handeling gebonden, maar 

kunnen waar ook ter wereld gelezen en besproken worden. Ten tweede zetten teksten 

niet alleen anderen aan tot reizen, maar hebben ze zelf ook geen vaste woon- of 

verblijfplaats. Literaire teksten kunnen immers herdrukt, vertaald en geëxporteerd 

worden en hebben daardoor een zeer groot bereik.25 

 

Literatuur bestemd voor volwassenen bestaat al veel langer dan jeugdliteratuur; 

jeugdliteratuur in de zin van literaire teksten geschreven voor de jeugd of teksten die 

geschikt bevonden werden voor de jeugd óf in die zin aangepast konden worden, bestaat 

                                                 
22 Ann Rigney, ‘De herinnering aan Scott, literatuur, erfgoed, mobiliteit, in: Rob van der Laarse 

(red.), Bezeten van vroeger. Erfgoed, identiteit en musealisering (Amsterdam 2005) 88-101, 
aldaar 88. 

23 Rigney, ‘De herinnering aan Scott’, 89. 
24 Schema overgenomen uit: De Troyer, Vermeersch (red.), De Rynck, Erfgoed in de klas, 13. 
25 Rigney, ‘De herinnering aan Scott’, 89. 
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pas sinds de tweede helft van de achttiende eeuw. Onder invloed van de Verlichting 

ontstond er een scheiding tussen volwassenen en kinderen en drong de noodzaak tot 

opvoeding in brede kring door. Met name het boek Emile ou de l’Education (1762) van de 

Franse filosoof en opvoedkundige Jean Jacques Rousseau was daarbij van grote invloed.  

Het is dan ook niet vreemd dat jeugdliteratuur in de eerste bestaansdecennia 

nauw verbonden was met opvoeding. Veel boeken hadden een moraliserende houding en 

confronteerden kinderen met uitgesproken positieve of negatieve modellen. Bovendien 

werd het jeugdboek vaak gezien als onderdeel van een bewustzijnsindustrie waarbij het 

zaak was om jongeren geen valse schijnwereld aan te bieden maar hen via de literatuur 

te confronteren met de realiteit en tot grotere bewustwording te brengen.26 Pas aan het 

eind van de negentiende en begin van de twintigste eeuw werd het belang van de 

ontspannende functie van jeugdboeken ingezien. Naast humor gingen vanaf dat moment 

ook spanning en avontuur een belangrijke rol spelen.  

Jeugdliteratuur werd lange tijd niet als volwaardig beschouwd. Pas in de jaren 

zeventig van de twintigste eeuw kwam er meer belangstelling en waardering voor 

jeugdboeken. Dit uitte zich onder meer in het toenemende aantal prijzen dat 

uitgeschreven werd en de groeiende aandacht van critici en wetenschappers voor 

jeugdliteratuur.27 Het is een feit dat bepaalde jeugdboeken de tand des tijds hebben 

doorstaan en nog altijd worden gelezen, of in elk geval als ‘herkenbaar’ worden 

beschouwd, terwijl andere jeugdboeken totaal uit beeld zijn verdwenen. De vraag wat 

een boek tot erfgoed maakt, waarom en wanneer komt sterk overeen met de vraag wat 

een boek een ‘klassieker’ maakt. In het artikel ‘Zo goed als klassiek. Het raadsel van wat 

klassiek wordt, waarom en wanneer’28 doet kinderboekenschrijfster Els Pelgrom een 

poging om antwoord te vinden op deze vraag. Zij doet dat door op zoek te gaan naar wat 

zij treffend beschrijft als de ‘Grootste Gemene Deler’ van klassieke boeken.  

Tot een concreet antwoord komt Pelgrom in het artikel niet, maar wat zij opmerkt 

is niet onbelangrijk. Volgens de schrijfster gaat het bij literatuur vooral om de inhoud, 

omdat dat een vast gegeven is. Wanneer alleen gekeken wordt naar de inhoud, zo 

concludeert Pelgrom, appelleren alle ‘klassieke’ verhalen aan gevoelens en ervaringen die 

universeel zijn. ‘Op zichzelf is dat een soort wonder, dat door de eeuwen heen en in alle 

windhoeken van onze planeet in de mensen gevoelens leven die we delen en dat we 

gelijke ervaringen hebben die bepalend zijn voor ons leven.’ 29 Pelgrom stelt de inhoud 

centraal, omdat de vorm of taal van een boek aan mode onderhevig is en desgewenst 

                                                 
26 Rita Ghesquiere, Het verschijnsel jeugdliteratuur (7e, herziene druk, Leuven 2000) 19. 
27 Ghesquiere, Het verschijnsel jeugdliteratuur, 23. 
28 Els Pelgrom, ‘Zo goed als klassiek. Het raadsel van wat klassiek wordt, waarom en wanneer’ in: 

Piet Mooren (red.), Bijna klassiek. Spraakmakende teksten uit de Tilburgse symposia 
(Leidschendam 2003) 150-156.  

29 Pelgrom, ‘Zo goed als klassiek’, 151. 
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gemoderniseerd kan worden. Zo zijn er tal van klassieke boeken die bekend zijn 

geworden, doordat er moderne versies van gemaakt zijn of vernieuwde vertalingen zijn 

uitgegeven. Voorbeelden zijn Alice in Wonderland en de verhalen van Robinson Crusoe. 

De vraag is in hoeverre deze verhalen nog gelezen zouden worden als ze in de loop der 

tijd niet gemoderniseerd waren.  

Overigens is niet alleen het behoud van de oorspronkelijke teksten historisch 

gezien waardevol, maar zijn deze bewerkingen ook vanuit historisch perspectief 

belangrijk. Bewerkingen verschaffen immers informatie over de periode waarin ze zijn 

gemaakt; een andere periode dan waarin het boek oorspronkelijk is verschenen. Een 

tijdsgeest kan dus overgedragen worden middels een bewerking. ‘Het vermogen om zich 

steeds opnieuw te kunnen conformeren aan heersende jeugdliteraire, pedagogische, 

sociale, maatschappelijke, educatieve en economische opvattingen geeft deze teksten 

het flexibele karakter van een evoluerende, maar zich handhavende soort.’ 30  

Naast de bewerkingen en moderniseringen van traditionele verhalen, vaak 

ontstaan als orale vertellingen (sagen, sprookjes en legenden), omvat de jeugdliteratuur 

nog een ander soort bewerkingen. Veel van de verhalen die inmiddels tot de klassieken 

van de jeugdliteratuur worden gerekend, zijn verhalen die oorspronkelijk niet voor 

kinderen waren bedoeld. Het zijn bewerkingen van volwassenenliteratuur die hun 

toevluchtsoord hebben gevonden in de jeugdliteratuur sinds ze hun status en 

aantrekkingskracht binnen het volwassenencircuit verloren. Voorbeelden zijn het eerder 

genoemde Robinson Crusoe van Daniel Defoe, maar ook Gulliver’s Travels van Jonathan 

Swift, Les trois musquetaires (De drie musketiers) van Alexandre Dumas, Notre dame de 

Paris van Victor Hugo en Ivanhoe van Walter Scott.31  

Volgens Pelgrom leven veel van deze boeken alleen voort als jeugdboeken door de 

spectaculaire avonturen die er in beschreven worden. Ze vraagt zich dan ook af of deze 

boeken wel het predicaat ‘klassiek’ verdienen. ‘Want wat er van zulke boeken voortleeft, 

is maar een klein gedeelte ervan: het avontuur. En daar was het de schrijver niet om 

begonnen!’32 Het is echter de vraag of een boek per definitie in aangepaste vorm minder 

klassiek is dan in de oorspronkelijke versie. Daar waar ‘het de schrijver om is begonnen’ 

wordt vermoedelijk sowieso vaak niet herkend of begrepen door lezers. Denk maar aan 

het vaak geciteerde essay La mort de l’auteur (De dood van de auteur) van de Franse 

literatuurcriticus en –theoreticus Roland Barthes. In dit essay uit 1968 verklaarde 

Barthes dat niet de schrijver, maar de lezer betekenis geeft aan een tekst en dat 

                                                 
30 Sanne Parlevliet, Samenvatting van het proefschrift Het nieuwe jasje van oude helden. 

Bewerkingen van historische literaire teksten voor kinderen (1850-1950) via: http://www.ond 
erzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoek/OND1298375 (10 juli 2009). 

31 Rita Ghesquiere, ‘Hoe lang duurt klassiek?’ in: Helma van Lierop-Debrauwer, Piet Mooren en 
Harry Bekkering, Dat moet je gelezen hebben (Leidschendam 2004) 55-69, aldaar 56-57.  

32 Pelgrom, ‘Zo goed als klassiek’, 153. 
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daardoor verschillende interpretaties mogelijk zijn. Door de auteur dood te verklaren kan 

de lezer als het ware worden bevrijd van een eenzijdige interpretatie.33 

Een soortgelijk proces ondergaat een cultuurelement of -object, wanneer het tot 

erfgoed wordt bestempeld. Het object of element ondergaat een contextverandering, 

meestal door functieverlies en/of een bestempeling tot ‘cultureel erfgoed’. Het object of 

element wordt losgemaakt van zijn tijd en meestal ook van zijn ruimte en de houding 

tegenover het object of element verandert. Het subject wordt toeschouwer en het object 

bezienswaardigheid.34 Daarbij wordt identiteit boven authenticiteit gesteld. Een 

samenleving verklaart immers alleen elementen of objecten tot erfgoed die als waardevol 

voor de hedendaagse cultuur worden gezien. Of het daarbij om oorspronkelijk werk gaat 

of niet, zal over het algemeen niet zoveel uitmaken. Hoofdstuk drie gaat nader in op de 

waardering van literatuur door een samenleving.   

2.2 Canon der Jeugdliteratuur 

Wie op zoek gaat naar klassieke onsterfelijke jeugdboeken zal vaak de namen van 

legendarische schrijvers als de Gebroeders Grimm en Hans Christian Andersen horen 

naast bekende titels als Alice in Wonderland, Peter Pan, Pinokkio, Struwelpeter, Alleen op 

de wereld of Onder moeders vleugels. Uit de vorige paragraaf is al gebleken dat de 

inhoud, vorm en taal van invloed zijn op het proces waarbij een boek het predicaat 

‘klassiek’ of ‘erfgoed’ krijgt opgeplakt. Binnen de erfgoedwereld is het sinds de Canon 

van Nederland, die de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon in 2007 publiceerde, 

steeds gebruikelijker geworden om een waardeoordeel te vellen in de vorm van een 

canon. ‘Canonisering is de grondwet van alle erfgoed’35, aldus Van der Laarse.  

In de literaire wereld wordt sinds de jaren tachtig over canonisering gesproken. In 

de jaren zestig en zeventig domineerden de tekstgerichte benadering en werden literair-

historische zaken naar de achtergrond geschoven. In de jaren tachtig kwam er meer 

aandacht voor de relatie tussen tekst en context en werd niet langer alleen de tekst, 

maar het omgaan met de tekst, tot object verkozen.36  

In 1985 lanceerde literatuurfilosoof J.J.A. Mooij een definitie van ‘canon’ die 

binnen de literaire wereld nog altijd veel geciteerd en gehanteerd wordt. ‘Een canon is 

een verzameling literaire werken die in een samenleving als waardevol erkend worden, 

en die dienen als referentiepunten in de literatuurbeschouwing (met name in de literaire 

                                                 
33 John Tosh en Seán Lang, The pursuit of history: aims methods, and new directions in the study 

of modern history (4e druk, Harlow 2006), 194. 
34 De Jong, De dirigenten van de herinnering, 22-23. 
35 Van der Laarse, ‘Erfgoed en de constructie van vroeger’, 14. 
36 Gerard de Vriend, ‘Ingevoerd in de canon’ in: Helma van Lierop-Debrauwer, Piet Mooren en 

Harry Bekkering, Dat moet je gelezen hebben (Leidschendam 2004) 18-29, aldaar 24. 
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kritiek) en in het onderwijs (en daar ook onderwezen worden)’37. Volgens deze definitie is 

het oordeel dat een samenleving geeft over een literair werk van groot belang. 

‘Produkten die aan de gestelde normen beantwoorden krijgen een plaats in het culturele 

erfgoed.’38 Hoogleraar Algemene Literatuurwetenschappen Rita Ghesquiere  meent echter 

dat het een literaire smaakmakende gemeenschap is, bestaande uit critici, auteurs en 

uitgeverijen, die invloed heeft op de canon. Voordat dit standpunt verder wordt 

uitgewerkt, wordt eerst nader ingegaan op de drie canons die er volgens Ghesquiere zijn.  

In haar artikel ‘Hoe lang duurt klassiek’39 maakt Ghesquiere onderscheid tussen 

de grote canon, de jeugdliteraire canon en de tweede canon. De grote canon omschrijft 

zij als een lijst met de zogenoemde ‘onsterfelijken’ uit de ‘grote literatuur’ en zal hier 

verder buiten beschouwing worden gelaten. De jeugdliteraire canon zijn boeken die door 

volwassenen bewonderd worden en van een symbolisch aureool voorzien, vaak tot uiting 

gebracht middels metateksten, bekroningen, vertalingen en bewerkingen.40 Met de 

tweede canon duidt ze tot slot boeken aan die hun status hebben verkregen onder 

invloed van het grote publiek, in casu de jonge lezers zelf.  

Gesteld kan worden dat de eerdergenoemde constatering van Ghesquiere dat een 

literaire smaakmakende gemeenschap van invloed is op de canon, betrekking heeft op de 

grote canon en de jeugdliteraire canon. Voor de tweede canon geldt deze aantekening 

echter niet, omdat deze canon is gebaseerd op de status die literaire werken hebben 

verkregen onder invloed van het grote publiek. Deze tweedeling hangt nauw samen met 

de vraag wat meer van belang is bij de waarde van jeugdliteratuur: gaat het om 

esthetische normen of om sociologische vormen van erfgoed? Enerzijds kan een werk 

immers esthetische waarde hebben en normatief worden beoordeeld. Alleen ‘waardevolle’ 

teksten afkomstig van grote erkende schrijvers worden dan als literatuur gezien. 

Anderzijds kan er ook een meer historisch-sociologisch waardeoordeel geveld worden 

over literatuur, waarbij alle vormen van literatuur gezien worden als literaire systemen 

die naast elkaar bestaan, ten dele elkaar beconcurreren en streven naar erkenning, 

invloed en status.41 In dat geval is literatuur dat wat voor grote groepen mensen te 

bereiken en te begrijpen is.  

 ‘Children’s literature is not some ideal category that a certain age may reach and 

that another may miss. It is instead a kind of system, one whose social and aesthetic 

value is determined out of the relationships among those who make, market, and read 

                                                 
37 J.J.A. Mooij, ‘Noodzaak en mogelijkheden van canonvorming’ in: Spektator 15 (1985-1986) 23-

31, aldaar 23. 
38 Ghesquiere, ‘Het verschijnsel jeugdliteratuur’, 21. 
39 Rita Ghesquiere, ‘Hoe lang duurt klassiek?’ in: Helma van Lierop-Debrauwer, Piet Mooren en 

Harry Bekkering, Dat moet je gelezen hebben (Leidschendam 2004) 55-69. 
40 Ghesquiere, ‘Hoe lang duurt klassiek?’, 61. 
41 Ghesquiere, ‘Het verschijnsel jeugdliteratuur’, 20. 
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books.’42 Jeugdliteratuur kan dus ook gezien worden als een soort systeem, waarbij de 

sociale en esthetische waarden worden bepaald door personen die boeken maken, 

personen die boeken vermarkten en personen die boeken lezen. Er zijn dus een aantal 

componenten die er samen voor zorgen dat jeugdliteraire werken zogezegd 

‘gewaardeerd’ blijven.  

Zij die boeken maken zijn zowel auteurs, als illustrators en vertalers. De auteur 

wordt gezien als de schepper of maker van het literaire werk en krijgt soms het 

specifieke etiket van kinderboekenschrijver of jeugdauteur. Jonge lezers hechten over 

het algemeen weinig belang aan een auteur. Tal van kinderboekenschrijvers, zoals de 

auteurs van Heidi of De negerhut van oom Tom, zijn met hun werk een roemloze dood 

gestorven. Toch kan de naam van een auteur van groot belang zijn voor de status van 

zijn of haar werk. Wanneer mensen een auteur goed vinden, kennen ze een soort van 

grenzeloze trouw en willen alles van hem of haar lezen. Dat is niet alleen het geval bij 

boekenseries zoals Harry Potter van J.K. Rowling of de Hoe overleef ik…-serie van 

Francine Oomen. Ook voor boeken die niet tot een reeks behoren, maar wel van een 

bekende schrijver zijn, geldt dat ze gemakkelijker bekendheid genieten. Een soort 

merkentrouw gedrag binnen de literaire wereld dus. 

Voor jeugdboeken geldt dat ook illustraties van groot belang zijn voor de waarde 

van het boek. Vooral in boeken voor jonge kinderen spelen illustraties een grote rol. De 

illustrator bepaalt als tweede scheppende geest mede het imago en kan er door zijn 

typische of ‘herkenbare’ afbeeldingen voor zorgen dat een boek een klassieker wordt. 

Maar naast de auteur en illustrator speelt ook de vertaler een belangrijke rol. 

Vertaalwerk wordt vaak gedaan door jeugdauteurs, die het beschouwen als een 

aangename afwisseling of als een rustmoment. Toch is de vertaler een belangrijke speler 

in het veld, omdat hij of zij de tekst herschept voor een bepaald publiek. Daarbij moet 

rekening worden gehouden met zowel de cultuur, als de taal en communicatieproblemen. 

Vertalen is als het ware een totaalproject waarbij ook de stilistische kernmerken van de 

brontekst op een juiste wijze in de doeltekst overgebracht moeten worden. Veel boeken 

hebben hun internationale positie als ‘klassieker’ te danken aan het feit dat ze vertaald 

zijn. Hoeveel Nederlanders zouden anders het verhaal van de Zweedse Pippi Langkous of 

de Italiaanse Pinokkio kennen? 

Naast de mensen die boeken maken, zijn zij die boeken vermarkten van groot 

belang voor het imago van jeugdliteratuur. Uitgeverijen kunnen zowel tot de vorige, als 

tot deze categorie worden gerekend. De schrijver, illustrator en vertaler zijn immers 

allemaal afhankelijk van een uitgever. De uitgever bepaalt in feite of een boek 

‘interessant’ is, zowel in economische als in culturele zin. Daarnaast speelt ook het imago 

                                                 
42 Seth Lerer, Children’s literature. A reader’s history from Aesop to Harry Potter (Chicago 2008) 7. 
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van een uitgeverij en de waarden die zij wil vertegenwoordigen een belangrijke rol. 

Binnen ons taalgebied zijn er heel wat uitgeverijen die jeugd- en kinderboeken op de 

markt brengen. Een van de bekendste uitgeverijen van klassieke jeugdliteratuur is 

Uitgeverij Kluitman in Alkmaar. Ondermeer Kruimeltje, Dik Trom, Afke’s Tiental, 

Paddeltje en Pietje Bell worden hier uitgegeven. Uitgeverij Lemniscaat in Rotterdam heeft 

in zijn aanbod klassiek geworden auteurs als Thea Beckman, Paul Biegel, Evert Hartman 

en Jan Terlouw.  

De populariteit en zichtbaarheid van boeken wordt bovendien versterkt door 

middel van merchandising. Door het sluiten van deals met grote warenhuizen of andere 

commerciële instanties, weten uitgeverijen bekende of juist verloren gewaande titels 

weer op de kaart te krijgen. Daarnaast lijkt er sinds een aantal jaar een hype gaande als 

het gaat om de verfilming van zowel internationale als nationale kinderboeken. Abeltje, 

Alice in Wonderland, Ciske de Rat, De scheepsjongens van de Bontekoe, Kruistocht in 

spijkerbroek, Oorlogswinter, Mathilda, Pinokkio en Polleke vormen maar een kleine 

selectie van het grote aantal boeken dat inmiddels als televisieserie of bioscoopfilm te 

zien is geweest. Ook worden steeds meer boeken herschreven tot theaterstuk of musical. 

Zo hebben recentelijk grootschalige musicals van de boeken Kunt u mij de weg naar 

Hamelen vertellen, mijnheer?, The Wizard of Oz en Tarzan op de planken gestaan.  

Tot slot behoren zij die boeken lezen tot het eerdergenoemde systeem. Allereerst 

kunnen recensenten tot deze groep gerekend worden. Zij geven hun oordeel in gedrukte 

of online media en etiketteren daarmee een literair werk. Een positieve of negatieve 

recensie kan van invloed zijn op de algehele waardering van een literair werk door een 

samenleving. Veel mensen verwachten immers dat een recensent ‘verstand van zaken’ 

heeft. Maar naast recensenten spelen ook de jeugdige lezers zelf een belangrijke rol in 

het literaire systeem. Zij bepalen wat ze – in willekeurige volgorde – aantrekkelijk, 

belangrijk of interessant genoeg vinden om te lezen. Daarbij spelen zaken als thema en 

schrijfstijl, maar ook vormgeving en illustraties een rol. Een instituut als de Nederlandse 

kinderjury is daarbij van groot belang.43  

Maar voor de status van een jeugdliteraire werk is het publiek van volwassen 

bemiddelaars – (groot)ouders, familieleden en mensen uit de onderwijswereld – 

misschien nog wel belangrijker. Voor deze groep is nostalgie naar de eigen kindertijd en 

de voorkeur voor het vertrouwde vaak veel belangrijker dan het literaire niveau en de 

vermoeiende drang naar verandering en vernieuwing.44 Een literair werk kan voor deze 

groep een zogenoemde ‘lieux de mémoire’ zijn die herinneringen oproept aan het 

                                                 
43 Zie voor meer informatie: Anne de Vries, ‘Wat zegt de kinderjury? De stem van de kinderen bij 

de canonisering van kinderboeken’ in: Piet Mooren (red.), Bijna klassiek. Spraakmakende 
teksten uit de Tilburgse symposia (Leidschendam 2003) 232-238. 

44 Ghesquiere, ‘Hoe lang duurt klassiek?’, 62. 
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verleden en een gevoel van continuïteit met het heden bewerkstelligen. Door het 

voorlezen uit of overdragen van een klassiek boek blijft de waardering van generatie op 

generatie behouden.   

 Er kan dus gesteld worden dat boeken op zichzelf niet canoniek zijn, maar hun 

status verkrijgen door hun participatie in een systeem van esthetische en sociale 

waarden, waarbij zij die boeken maken, vermarkten of lezen een belangrijke rol spelen. 

De esthetisch en sociale waarden binnen een dergelijk systeem liggen niet vast. Dit heeft 

tot gevolg dat een canon geen statisch begrip is, maar een dynamisch geheel dat in de 

loop der tijd verandert.  

2.3 Jeugdliteraire personages als nationale helden 

Dat een canon een dynamisch principe is, blijkt ook uit het feit dat elk land naast een 

aantal ‘standaard’ klassiekers, ook zijn eigen favoriete jeugdboeken en jeugdliteraire 

personages heeft. Zoals in Nederland bijvoorbeeld Nijntje, Dik Trom, Pietje Bell, Madelief, 

Kikker, Prikkebeen, Bartje en Jip en Janneke bekendheid genieten, zijn dat in Zweden 

Nils Holgersson en Pippi Langkous, in Duitsland Winetou en Struwwelpeter (Piet de 

Smeerpoets) en in Zwitserland Heidi. Daarbij spelen niet alleen taal en vertaling een 

essentiële rol, maar ook het geloof in een nationale identiteit en het daaraan gekoppelde 

proces van toe-eigening. Deze paragraaf gaat in op de vraag in hoeverre fictieve literaire 

personages een rol spelen in identiteitsvorming en identiteitsbesef. 

 Allereerst kan een korte uiteenzetting over taal op deze plaats niet ontbreken. Van 

alle oorspronkelijke talen is de Engelse taal veruit het meest gangbaar in de literatuur. 

De Verenigde Staten, Engeland en de Engelssprekende delen van Canada, Australië en 

Nieuw Zeeland wisselen dan ook al decennia lang boeken met elkaar uit. Zo kan het dat 

de werken van de Amerikaanse schrijfster Louisa M. Alcott, de Australische auteur Ivan 

Southall en de Nieuw-Zeelandse kinderboekenschrijfster Margaret Mahy net zo bekend 

zijn bij Engelstalige kinderen als de werken van de Engelse auteur Lewis Carroll en de 

Schotse schrijver Robert Louis Stevenson. 

Een vakgebied dat zich bezighoudt met jeugdliteratuur en de verspreiding daarvan 

is ‘comparative children’s literature’. Een van de grondleggers van de ‘vergelijkende 

jeugdliteratuur’ is Paul Hazard (1878-1944), die in 1932 het boek Les Livres, les enfants 

et les hommes schreef. In het boek gaat Hazard in op de rol van kinderliteratuur in de 

constructie van een culturele of nationale identiteit, en hoe het de ‘ziel’ van de natie 

vormt en zorgt dat karakteristieke kenmerken van een natie behouden blijven. Hoewel 

een aantal van Hazards conclusies in de loop der tijd zijn weerlegd, was hij de eerste die 

een aantal vergelijkende aspecten van het onderwerp, zoals de verschillende concepten 
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van jeugd, verschillende tradities van jeugdliteratuur die specifiek zijn voor bepaalde 

naties en verschillende mentaliteiten, zichtbaar heeft gemaakt.45 Comparative children’s 

literature laat dus zien dat er een verband bestaat tussen literatuur en nationale 

identiteit. 

In paragraaf 2.2 is al kort ingegaan op de invloed van vertalers op het 

verspreidingsproces van literatuur. Veel boeken hebben hun internationale positie als 

‘klassieker’ immers te danken aan het feit dat ze vertaald zijn. ‘Vanuit het gezichtspunt 

van de Nederlandse cultuur gezien maken Remi Barbarin, Harry Potter en Knorretje net 

zo goed onderdeel uit van het collectieve geheugen als Madelief, de Kleine Kapitein en 

Kruimeltje’46, aldus Cees Koster, coördinator van de Master Vertalen aan de Universiteit 

Utrecht. Literatuur speelt dus een rol in het collectieve geheugen en daarmee in de 

nationale identiteit. 

 Zoals gesteld zou kunnen worden dat Engelstalige kinderen een 

gemeenschappelijk erfgoed delen in de vorm van Engelstalige literatuur, kan dat ook 

gesteld worden voor bijvoorbeeld Europese kinderen. ‘European children share a common 

literary heritage – the Moomintrolls (Finland), Heidi (Switzerland), Struwwelpeter 

(Germany), Babar (France), Pippi Longstocking (Sweden) and Alice (England) are all 

characters known to many children in different countries.’47 Iedereen heeft immers niet 

één, maar meerdere identiteiten. Zo kan een inwoner van Nederland tegelijkertijd 

Nederlander, Europeaan, dorpeling en immigrant zijn.   

Collectieve identiteiten zoals een nationale of regionale identiteit gaan echter altijd 

gepaard met een proces van toe-eigening en de stellige overtuiging dat het 

cultuurelement of object waar het om gaat uniek en onderscheidend is. Zo zijn de 

verhalen van Pippi Langkous in meer dan zeventig talen vertaald, maar wordt ze toch 

altijd toegeschreven aan Zweden, het land waar schrijfster Astrid Lindgren vandaan 

komt.  

Naast het feit dat veel literaire personages toegeëigend worden door het land 

waar de personages oorspronkelijk zijn ‘ontstaan’, moet niet vergeten worden dat veel 

boeken ook inhoudelijk een nationaal karakter hebben. Zo is maar de vraag of een 

Engelse roman als Alice in Wonderland voor een niet-Engelsman te begrijpen is, omdat 

het boek gekenmerkt wordt door typisch Engelse humor. Maar misschien nog wel 

belangrijker is het feit dat ‘Alice in Wonderland is full of explicit en and implicit references 

                                                 
45 Emer O’Sullivan, Comparative children’s literature (New York 2005) 6-7. 
46 Cees Koster, ‘En famille. De positie van vertaling in kinder- en jeugdliteratuur’ in: Peter 

Bergsma, Pieter Jan van der Veen en Agnes Vogt, Verslag van de dag van het vertaalde 
kinderboek (Ruinen 2006) 20-30, aldaar 21. 

47 Sheila Ray, ‘The World of children’s literature, an introduction’ in: Peter Hunt (ed.), International 
companion encyclopedia of Children’s literature Volume II (2e druk, Londen 2004) 849-857, 
aldaar 852. 
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to historical or cultural figures, regional and social accents and names […].’48 In veel 

boeken komen tradities, situaties of gebeurtenissen voor die kenmerkend zijn voor een 

bepaalde cultuur. Boeken laten mensen kennis maken met deze ‘typische’ gebruiken, 

bevestigen ze en zorgen dat ze behouden blijven. Bewust of onbewust vindt er dus 

cultuuroverdracht plaats door middel van boeken.  Niet alleen de taal of het land van 

oorsprong van een boek zijn dus van belang voor het toe-eigeningsproces dat gepaard 

gaat met identiteitsvorming, ook het inhoudelijk nationale karakter van een boek speelt 

daarbij een belangrijke rol.  

2.4 Literaire figuren in een museale context 

Zoals uit bovenstaande paragraaf is gebleken, vindt cultuuroverdracht ondermeer plaats 

door middel van boeken. Cultuuroverdracht vindt echter ook plaatsvindt in musea. Zowel 

boeken als musea vormen een middel tot nationalisering en voorzien in hoge mate in de 

behoefte aan identiteitsvorming. In deze paragraaf komen een aantal locaties naar voren 

komen waar literaire werken zijn gemusealiseerd. Dat musealiseren kan op verschillende 

manieren. Allereerst komen musea aan bod waarbij zowel de auteur als zijn 

personages(s) ‘tentoongesteld’ worden. Daarna volgen een tweetal pretparken die een 

literair personage als thema hebben. Tot slot een korte uiteenzetting over twee dorpen 

die in zijn geheel in het teken staan van een literair werk.   

 The Roald Dahl Museum and Story Centre is een voorbeeld van een museum 

waarbij een auteur en zijn boeken centraal staan. Het museum is gevestigd in het 

voormalige woonhuis van de bekende schrijver Roald Dahl en gelegen in 

Buckinghamshire, Engeland. Het museum is bedoeld als bewaarplaats voor het unieke 

archief dat de auteur heeft nagelaten, alsmede als inspiratiecentrum voor bezoekers.49 

Het in 2009 geopende Hergé Museum dat is gevestigd in het Belgische Louvain-la-Nevue 

is een soortgelijk museum, hoewel het een stuk groter is. Het museum is een eerbetoon 

aan de in 1983 overleden tekenaar van stripfiguur Kuifje en heeft meer dan tachtig 

originele tekeningen en achthonderd foto’s, documenten, en objecten onder één dak 

samengebracht.50  

Het Zweedse museum Junibacken in Stockholm is anders van opzet. Hoewel het 

museum in samenspraak met Astrid Lindgren tot stand is gekomen, is het geen 

eerbetoon aan deze populaire schrijfster. In het museum staan namelijk allerlei 

Scandinavische sprookjesfiguren centraal die op speelse wijze tot leven komen. Zo zijn 

op het sprookjesplein ondermeer Alfons Alfrink, de trol Mummin, Krakel Spektakel, 

                                                 
48 O’Sullivan, Comparative children’s literature, 198. 
49 http://www.roalddahlmuseum.org (10 augustus 2009). 
50 http://www.museeherge.com (7 augustus 2009). 
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Pettson & Findus te bezoeken, terwijl middels een sprookjestrein een reis kan worden 

gemaakt door de verhalen van Lindgren.51 Het draait in dit museum niet zozeer om het 

ontwikkelen van de burger door middel van kunst, maar meer om de ‘beleving’ van het 

erfgoed. Junibacken kan dan ook bestempeld worden met de term ‘expo-model’, als 

tegenhanger van het museum als klassieke ‘tempel der kunsten’.52 

Een dergelijke ‘beleving’ van literair erfgoed staat ook centraal in een aantal 

attractie- en themaparken over de hele wereld. Het in 1989 geopende Parc Astérix is één 

van de weinige parken die helemaal gebaseerd is op een literair werk. In dit Franse 

attractiepark zijn de stripfiguren Asterix en Obelix als uitgangspunt genomen. Het park is 

opgebouwd uit vijf verschillende werelden - Gallië, het Romeinse Rijk, Griekenland, de 

Vikingen en het Huidige tijdperk – waarin met attracties als Romus et Rapidus en Défi de 

César (De strijd met Ceasar) de draak wordt gestoken met personages die in de 

stripboeken voorkomen. Bekender zijn de vele sprookjesparken die in bijna elk land te 

vinden zijn. Alleen al in Nederland kunnen sprookjesliefhebbers hun hart ophalen in het 

Sprookjesbos in De Efteling, Themapark Sprookjesbos in Valkenburg aan de Geul en 

Sprookjeswonderland in Enkhuizen. Tot slot kunnen de Disneyparken niet ontbreken, 

waar attracties als Mark Twain Riverboat en Pinocchio's Daring Journey, samen met 

bouwwerken als Sleeping Beauty's Castle en ‘tot leven gebrachte’ literaire figuren als 

Winnie The Pooh en Donald Duck jaarlijks duizenden bezoekers trekken.  

Naast deze musea en attractie- en themaparken is er nog een extremere variant 

waarbij literaire personages in een museale context worden geplaatst. Het gaat hier om 

complete dorpen die als het ware in dienst worden gesteld van een literair werk. Zo is er 

in het Zwitsere Maienfeld een waar Heidi-dorp opgezet, met als thema ‘Heidi: gisteren – 

vandaag – morgen’. Het dorp bestaat uit het originele Heidihuis, een kinderboerderij, een 

souvenirwinkel, en een postkantoor met eigen Heidi-postzegels. ‘Visitors from all over 

the world will find themselves transported back to the time of the story of Heidi when 

they come to Johanna Spyri's "Heidihaus" (Heidi's house), in Heidi's Village (Heididorf) at 

Maienfeld.’53 Er wordt dus gesuggereerd dat in het dorp een bezoek gebracht kan worden 

aan het verleden.  

Een dergelijke suggestie wordt ook gewekt in Kameleon Avontuur: ‘Je beleeft hier 

het spannende plattelandsleven van toen en nu.’54 Het in 1997 geopende Kameleon 

Avontuur, tot 2008 Kameleondorp geheten, is gebaseerd op de jeugdboekenreeks De 

Kameleon van Hotze de Roos (1909-1991). In 1994, precies 45 jaar na de verschijning 

                                                 
51 http://www.junibacken.se (7 augustus 2009). 
52 Een onderscheid dat gemaakt wordt door Donald Preziosi, uiteengezet in: Van der Laarse, 

‘Erfgoed en de constructie van vroeger’, 6-7.  
53 http://www.heididorf.ch (9 augustus 2009). 
54 http://www.kameleonavontuur.nl (28 augustus 2009). 
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van het eerste Kameleon-boek, ontketende zich een strijd tussen de Friese dorpen Grou 

en Terherne. De Roos maakte nooit duidelijk in welk dorp de verhalen zich afspeelden of 

waar hij inspiratie opdeed en dus wilden beide Friese dorpen de eretitel ‘Kameleondorp in 

de wacht slepen.55 Uiteindelijk werd de strijd gewonnen door Terherne. Met financiële 

steun van Uitgeverij Kluitman, Stichting Hotze de Roos (beheerder van het kapitaal van 

de schrijver), de gemeente en de plaatselijke middenstand werden een museum, een 

smederij, een boekwinkel, rondvaarten, een Kameleoneiland en een Kameleon BV 

opgericht. Om het dorp zoveel mogelijk in de staat van De Kameleon terug te brengen, 

werd het dorpscentrum in oude stijl hersteld.  

Hoewel voor deze ‘reconstructie’ authentieke gevels, naambordjes en 

straatlantaarns zijn geplaatst om een jaren ’50-sfeer te scheppen, ontkennen de Friezen 

nog altijd dat er sprake is van geschiedvervalsing of musealisering. De bewoners zeggen 

de sfeer van vroeger teruggebracht te hebben in hun geliefde plaats, omdat ze trots zijn 

op het feit dat zij hét Kameleondorp zijn.56 De bewoners hebben het fictieve literaire dorp 

dus toegeëigend. ‘Het dorp leeft, de bewoners hebben een kapstok gekregen, een nieuwe 

identiteit.’57 Met dit laatste voorbeeld wordt expliciet aangetoond dat toe-eigening en 

identiteit een belangrijke rol spelen wanneer het gaat om een literair werk of 

personage(s) in een museale context. Bovendien komt in veel gevallen niet een 

historische benadering van het verleden, maar de belevingswaarde op de eerste plaats. 

Erfgoed draait in de meeste gevallen dan ook om een suggestie van authenticiteit.58  

 

                                                 
55 Shirley Chedi en Ingrid Spijkers, ‘Terherne en Grou strijden om ‘Kameleondorp’ in: Trouw (9 

maart 1994). 
56 http://www.kameleondorp.nl (30 mei 2009). 
57 Bas Sleeuwenhoek, ‘Erfgoedschrijver geeft Terherne een kapstok’ in: Leeuwarder courant (10 

mei 1997). 
58 Van der Laarse, ‘Erfgoed en de constructie van vroeger’, 5. 
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3. De cultuurgeschiedenis van Jip en Janneke 

 

Nu het theoretisch kader over erfgoed in het algemeen en meer specifiek jeugdliteratuur 

als erfgoed uiteen zijn gezet, is het tijd om nader in te gaan op het jeugdliteraire erfgoed 

waar deze scriptie om draait: Jip en Janneke. Inmiddels zijn ruim drie generaties groot 

geworden met de verhalen van Jip en Janneke en (her)kent vrijwel iedere Nederlander 

het vrolijke kleuterduo. Het is daarom des te opmerkelijker dat bijna niemand weet waar 

de verhalen oorspronkelijk vandaan komen en dat het kleuterduo er in de beginjaren 

anders uit heeft gezien. Dit hoofdstuk omvat een chronologisch overzicht van dit literaire 

erfgoed, waarbij achtereenvolgens de beginjaren, het vervolg op die beginjaren en de 

culturele betekenis aan bod komen. Tot slot wordt een alinea gewijd aan de vertalingen 

van Jip-en-Jannekeboeken. 

3.1 Het begin 

Het allereerste Jip-en-Jannekeverhaaltje 

van schrijfster Annie M.G. Schmidt 

verscheen op zaterdag 13 september 

1952 op pagina 13 van dagblad Het Parool 

onder de titel ´Jip en Jan-ne-ke spe-len 

sa-men’. Schmidt kwam in de 

oorlogsjaren in de bibliotheek in 

Vlissingen in contact met mensen van het 

destijds sociaaldemocratisch getinte en 

illegale Parool en werd na de oorlog 

gevraagd op de documentatieafdeling van 

de krant te komen werken. Dankzij 

redactrice Wim Hora Adema van de 

vrouwen- en kinderrubriek werden er 

enkele versjes van Schmidt in de krant 

gepubliceerd, waarna ze gevraagd werd 

reportages te schrijven. Dezelfde Wim 

Hora Adema kwam enige tijd later met 

het idee dat Schmidt beter een serie voor 

heel jonge kinderen zou kunnen schrijven, 

een soort moderne versie van het 
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kinderduo Ot en Sien. Dat was overigens niet wat Annie M.G. Schmidt zelf voor ogen 

had, want in 1983 verklaarde ze een interview: ‘Toen ben ik, denk ik, in het voetspoor 

van Ot en Sien getreden, maar toch niet opzettelijk. Ik schreef verhaaltjes over een 

jongetje en een meisje, omdat ik dat de eerlijkste verdeling van het mensdom vond.’59 

Bij het verhaaltje verscheen een illustratie van Fiep Westendorp, een illustrator 

die toen al tekeningen had gemaakt voor Ruim baan en Vrij Nederland en eveneens via 

Wim Hora Adema bij Het Parool in dienst was.60 Westendorp koos bij de tekeningen voor 

een voor haar nieuwe techniek, die van het silhouet. Hoewel de zwart-witte ‘en profile’ 

tekeningen een perfecte oplossing waren voor het slechte krantenpapier waar ze op 

werden afgedrukt, had Westendorp al snel spijt van haar keuze voor deze tekentechniek:  

 

‘Ik realiseerde me toen niet dat die vorm enorme beperkingen met zich 

meebracht. Ik vond het eerst wel een goed idee, want de verhaaltjes waren 

bedoeld voor de krant en het was de tijd van lijnclichés, dus je kon het best bij 

wijze van spreken met een pook tekenen. Maar het vervelende van die zwarte 

figuurtjes was dat je ze nooit en face kon tekenen, want dan kon je ze geen 

uitdrukking meegeven. En je kon ze ook niet bij elkaar op schoot laten kruipen, 

want dan werd het een zwarte massa.’61 

 

De korte verhaaltjes van Jip en Janneke verschenen tot en met 7 september 1957 

wekelijks in Het Parool. Later zei Schmidt over het ontstaan van de verhaaltjes: ‘Ze zijn 

in buitengewoon journalistieke omstandigheden tot stand gekomen: op de redactiekamer 

te midden van telefoons, schrijfmachines en schreeuwende mensen, maar ik schreef ze 

soms binnen een half uur.’62 Na zeven jaar moest Schmidt wegens tijdsgebrek stoppen 

met de serie. Het laatste verhaaltje met de titel ‘Dag Jip! Dag Janneke!’ werd in 1986 

gepubliceerd en eindigde met de woorden: ‘Daar gaan ze. Ze blijven lang weg. En ze 

zwaaien nog eens tegen alle kinderen. Tegen jullie ook. Zwaai maar terug. Dag Jip! Dag 

Janneke!’63 

 

                                                 
59 Menno Schenke, ‘Jip en Janneke jarig: de ‘moeders’ zijn gelukkig’ in: Algemeen Dagblad (12 

november 1983). 
60 Linders, Doe nooit wat je moeder zegt, 121. 
61 Fiep Westendorp, geciteerd in: Gioia Smid en Aukje Holtrop, Getekend: Fiep Westendorp 

(Amsterdam 2003) 49. 
62 Annie M.G. Schmidt, geciteerd in: Joke Linders-Nouwens, ‘Ik ben een God in mijn gedachten, 

maar niet zo heel veel in de maatschappij. In gesprek met Annie M.G. Schmidt’ in: Bzzlletin 
149 (Den Haag 1987) 11-16, aldaar 13. 

63 Annie M.G. Schmidt, ‘Dag Jip! Dag Janneke!’ in: Jip en Janneke (Amsterdam, 8e druk 1986) 367.  
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3.2 De voortzetting 

De verhaaltjes over het kleuterduo vielen blijkbaar in de smaak, want al in 1953 

overwoog de Groningse uitgeverij Wolters om de tot dan toe verschenen Jip-en-

Jannekeverhalen als een leesboekje uit te geven. Daar zou uiteindelijk vanaf zijn gezien 

omdat de moeder in een aantal verhaaltjes lippenstift gebruikte.64 In november 1953, 

ruim een jaar nadat het eerste verhaaltje in Het Parool werd gepubliceerd, verscheen het 

eerste Jip-en-Jannekeboek alsnog bij uitgeverij De Arbeiderspers. Deze socialistische 

uitgeverij was net als Het Parool in Amsterdam gevestigd en had ook net als Het Parool 

nauwe banden met de PvdA. De boekjes werden in gekartonneerde versie uitgegeven en 

verkocht voor een bedrag variërend van ƒ 2,50 tot ƒ 3,50 per stuk.65 Tot met 1960 

verschenen er in totaal acht bundels66 bij De Arbeiderspers, bestaande uit een selectie 

van de verhalen uit Het Parool. De liggende streepjes tussen de lettergrepen conform de 

leesmethoden van die tijd werden ook in de Jip-en-Jannekeboeken toegepast. De 

illustraties uit de krant werden grotendeels in de boeken overgenomen, maar in een 

aantal gevallen maakte Westendorp nieuwe illustraties.  

Van 1963 tot 1965 werd een groot deel van de verhalen bovendien 

samengebracht in vijf ABC-pockets voor de jeugd67. In deze boeken, waarin ook een 

aantal niet eerder opgenomen verhalen verschenen, verdwenen de zo gebruikelijke 

lettergreepstreepjes en werden sommige woorden, in de meeste gevallen herhalingen, 

geschrapt.68 In 1969 verscheen bij De Arbeiderspers de eerste zogenoemde 

discoboekuitgave van Jip en Janneke. Naast de gebruikelijke verhalen van Annie M.G. 

Schmidt en de tekeningen van Fiep Westendorp hoorde bij dit boek een 

grammofoonplaat met muziek van Harry Bannink. Van de discoboekuitgave verschenen 

in 1977 nog een 2e en 3e druk.  

In de jaren ’70 moderniseerde Westendorp alle zwartwit-silhouetjes in de 

bestaande vijf pockets. De anatomie van de beide kleuters werd hoekiger en scherper, 

hun nekjes verdwenen en de hoofdjes werden ronder. Ook de kleding werd 

gemoderniseerd en meer getailleerd. Daarnaast moderniseerde Westendorp de 

                                                 
64 Hans Vogel, Wacht maar tot ik dood ben (Amsterdam 2000) 207. 
65 Marcel Raadgeep, Ik krijg zo’n drang van binnen…: bibliografie van Annie M.G. Schmidt 1911-

1995 (Delft 1999) 36. 
66 De acht boeken zijn: Jip en Jan-ne-ke (1953), De groe-ten van Jip en Jan-ne-ke (1954), Hop 

maar Jip en Jan-ne-ke (1955), Daar gaan Jip en Jan-ne-ke (1956), Een zoen-tje van Jip en 
Jan-ne-ke (1957), Goed zo, Jip en Jan-ne-ke (1958) en Pas op, Jip en Jan-ne-ke (1959). 
E-ven-tjes la-chen Jip en Jan-ne-ke (1960). 

67 De vijf ABC-pockets zijn: Jip en Janneke eerste boek (1963), Jip en Janneke tweede boek 
(1964), Jip en Janneke derde boek (1964), Jip en Janneke vierde boek (1964), Jip en Janneke 
vijfde boek (1965). 

68 Marcel Raadgeep, Jip en Janneke – het beroemdste kleuterduo van Nederland (Actuele 
Onderwerpen AO 2848, 2006) 15. 
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achtergronden van de tekeningen. Zo verdwenen te gedateerde voorwerpen als 

lampenkappen en potkachels.69 Tot slot waren de poes Siepie en de hond Takkie veel 

vaker terug te vinden op de nieuwe illustraties.  

Tussen 1976 en 1980 werden bovendien circa 240 Jip-en-Jannekeverhalen 

herdrukt in het kleuterweekblad Bobo70. Op verzoek van dit weekblad maakte 

Westendorp wederom een nieuwe reeks illustraties. Hoewel Jip en Janneke zelf hun 

zwarte silhouetvorm behielden, werd de omgeving van kleur voorzien. Hoewel Fiep 

volgens een redactrice bij Bobo echt overgehaald moest worden om Jip en Janneke in 

kleur te maken, reageerde ze zelf ronduit enthousiast: 

 

‘Ik vond het heerlijk om te doen. Ik maakte eerst een schets met heel zacht 

potlood. Meestal nam ik daarna een nieuw blad en begon dan met een heel fijn 

penseeltje met plakkaatverf, vermeng met veel water, in kleur te werken. Eerst 

de lichte kleuren en dan naar steeds donkerder. Wanneer de kleurentekening 

klaar was, bracht ik de details aan met pen: kroontjespen of fineliner. Eigenlijk 

heb ik nooit iets weggegooid. Was er een detail mislukt, dan kon ik altijd nog 

dekwit gebruiken als redmiddel.’71  

 

In 1977 verschenen de nog nooit eerder in boekvorm gepubliceerde Bobo-

kleurenillustraties samen met oudere verhalen en illustraties in een dikke 

verzamelbundel Jip en Janneke. In 1979 verscheen een 2e uitgebreide druk bij Em. 

Querido’s Uitgeverij, met een register op onderwerp. Inmiddels zijn er maar liefst 36 

drukken van dit boek verschenen. In 1984 en 1985 werden de titels van de boeken Jip 

en Janneke eerste boek tot en met Jip en Janneke vijfde boek aangepast door toevoeging 

van een cijfer.  

 

 

 

                                                 
69 Linders, Doe nooit wat je moeder zegt, 122-123. 
70 Bobo nr. 40 1976 - nr. 52 1980. 
71 Fiep Westendorp, geciteerd in: Smid en Holtrop, Getekend: Fiep Westendorp, 100. 
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In 1985 was het ook tijd voor een unieke Jip-en-Jannekeuitgave, het Henzo foto-album 

Foto maken met 25 Jip-en-Jannekeverhalen met ruimte om foto’s te plakken. De 

verhalen vormden een selectie uit de verzamelbundel Jip en Janneke en waren voorzien 

van tekeningen van Fiep Westendorp. 

Ter ere van het vijftigjarig jubileum verschenen in 2003 bij uitgeverij Querido 

twee nieuwe boeken. Het Jip en Janneke Jubileumboek is een bundeling van vijftig 

bestaande verhalen, voorzien van de welbekende prenten van Westendorp. Hier en daar 

zijn prenten bewerkt met de computer. In november 2009 verscheen dit boek onder de 

gewijzigde titel Een jaar met Jip en Janneke. In het boek Jip en Janneke spelen samen 

zijn dertien verhalen samengebracht waarin Jip en Janneke spelletjes spelen die alle 

kleuters kennen. Onder anderen blindemannetje, poppenwas, steppen en touwtje 

springen komen aan bod in het boek. 

In 2005 zijn de vijf verzamelboeken van het populaire kleuterduo gerestyled. De 

vijf delen kregen kleuromslagen met bijbehorende ondertitels72. Daarnaast werden het 

formaat en de vormgeving van het boek aangepast en nam het kleurgebruik toe. Ook 

tekstueel werden er lichte aanpassingen gedaan. Zo werden er dialoogtekens in de tekst 

geplaatst om het voorlezen te vergemakkelijken en werden bepaalde woorden 

vervangen; zo zijn ‘centen’ voortaan ‘munten’. In hetzelfde jaar werden ook de Jip-en-

Jannekeverhalen rondom Sinterklaas gebundeld in een boek: Jip en Janneke: Sinterklaas 

komt en verschijnt er speciaal voor de kleinsten het Jip en Janneke vakantieboek.   

 

 

 

 

                                                 
72 Deze ondertitels zijn: Jip en Janneke Poppejans gaat varen en andere verhalen dl 1 (2005), Jip 

en Janneke Bloemen plukken en andere verhalen deel dl 2 (2005), Jip en Janneke In Artis en 
andere verhalen dl 3 (2005), Jip en Janneke Oe! Een Koe! en andere verhalen dl 4 (2005), Jip 
en Janneke Naar het circus en andere verhalen dl 5 (2005). 
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3.3 De culturele betekenis  

Het gaat te ver om op deze plaats in de scriptie al te diep in te gaan op de betekenis van 

Jip en Janneke voor de Nederlandse cultuur. In hoofdstuk vier komen namelijk de inhoud 

van de Jip-en-Jannekeverhalen nog uitgebreid aan bod, terwijl hoofdstuk vijf geheel 

gewijd is aan de waardering voor het literaire erfgoed Jip en Janneke. Toch kan na de 

zojuist ontvouwde cultuurgeschiedenis een korte analyse over de culturele betekenis van 

Jip en Janneke niet ontbreken. Opvallend is immers de (blijvende) waardering van het 

Nederlandse lezerspubliek voor de ogenschijnlijk eenvoudige verhaaltjes over het 

kleuterduo, die in de loop der tijd vele aanpassingen en vernieuwingen hebben 

ondergaan.   

 In hoofdstuk twee werd al beschreven dat er bij literair erfgoed onderscheid kan 

worden gemaakt tussen oorspronkelijke bronteksten en bewerkingen daarvan. In het 

geval van Jip en Janneke zijn de krantenartikelen bronteksten. Deze zijn interessant 

omdat ze informatie verschaffen over de tijdsgeest waarin de verhaaltjes geschreven 

zijn. De culturele normen en waarden, maar ook de voor die tijd ‘alledaagse’ zaken als de 

kolenboer, de schillenman, potkachels en centen komen immers in de verhalen voor. 

Maar naast deze oorspronkelijke teksten, kunnen ook de gedrukte bundels van veel 

recentere datum als erfgoed worden bestempeld. Erfgoed omvat immer díe literaire 

werken die als waardevol voor de hedendaagse samenleving worden beschouwd. En dat 

is onmiskenbaar het geval met de Jip-en-Jannekeverhalen, die bijna zestig jaar na dato 

nog altijd worden herdrukt en verkocht.  

De aanpassingen en vernieuwingen die in de loop der tijd hebben plaatsgevonden, 

doen daarbij enerzijds afbreuk aan de originele bronteksten. Maar zoals gezegd wordt bij 

veel erfgoedobjecten en –elementen identiteit boven authenticiteit gesteld; iets wat 

zeker het geval is bij literair erfgoed. Het is de hedendaagse lezer van Jip en Janneke 

niet te doen om de authentieke krantenknipsels, maar om de herkenbaarheid waar de 

verhalen door gekenmerkt worden. Lezers kunnen zich identificeren met de verhalen, 

omdat ze de nationale identiteit en eigenheid erin terug vinden. Daarnaast roepen de 

verhalen, doordat ze slechts in beperkte mate gemoderniseerd zijn, ook herinneringen op 

aan een recent verleden en bieden ze zo een gevoel van continuïteit. Er kan tot slot 

gesteld worden dat aanpassingen en vernieuwingen juist betekenis geven aan de 

verhalen van Jip en Janneke, omdat bewerkingen steeds conformeren aan heersende 

jeugdliteraire, pedagogische, sociale, maatschappelijke, educatieve en economische 

opvattingen en daar indirect inzicht over verschaffen. Dat het geen afbreuk doet aan de 

waardering voor het werk blijkt wel uit het feit dat de teksten bijna zestig jaar na dato 

nog altijd goed verkocht worden.  
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3.4 Jip en Janneke veroveren de wereld 

Niet alleen de vorm (kranten, boeken, cd-roms en tijdschriften) en inhoud van de Jip-en-

Jannekeverhalen is de afgelopen jaren meer dan eens gewijzigd, ook de taal is geen 

vaste factor gebleken. In het jaar 2000 werd bij wijze van grap een Latijnse versie van 

Jip en Janneke uitgegeven onder de titel Jippus et Jannica, omdat het thema van de 

Boekenweek ‘De klassieke oudheid’ was. Een jaar later verscheen Jipke en Jannöaken, 

een Twentse uitgave van het populaire kinderboek. Maar deze twee ‘ludieke’ uitgaven, 

zijn niet de enige twee vertalingen die er vervaardigd zijn. De eerste vertalingen voor het 

buitenland werden in 1961 uitgegeven in Duitsland onder de titels Heiner und Hanni, Da 

gehen sie, Heiner und Hanni en Aufgepasst, Heiner und Hanni.  

In Engeland verschenen in hetzelfde jaar drie bewerkingen van Jip-en-

Jannekeboeken. De verhalen werden niet letterlijk vertaald, maar bewerkt door Rose E. 

Pool en uitgegeven onder de titels Good luck Mick and Mandy, Love from Mick and Mandy 

en Take care Mick and Mandy. In deze boekjes werden de tekeningen van Fiep 

Westendorp overgenomen. Dat is opmerkelijk, want vijftien jaar later besloot uitgeverij 

Methuen Children's Books bij de letterlijk  vertaalde boeken over Bob and Jilly de 

illustraties te vervangen door tekeningen van Carolyn Dinan. Volgens de uitgever 

werkten de silhouettekeningen van Fiep Westendorp discriminatie in de hand, omdat de 

kinderen eruit zouden zien als negertjes. Iets waarover schrijfster Annie M.G. Schmidt 

destijds zo boos zou zijn geweest dat ze het boek in een hoek zou hebben gesmeten.73  

Naast Duitse en Engelse uitgaven, verschenen er in de loop der jaren ook 

vertalingen in het Chinees (Yiyi en Yaya), Ests (Jip ja Janneke), Hebreeuws (Yip ve-

Yaneke), Indonesisch (Tono dan Tini), Ivriet (Yip we Yaneqe), Japans (Ippu to Yaneke), 

Litouws (Jipas ir Janik÷), Pools (Julek i Juka), Russisch (Saša i Maša) en Spaans (Mila y 

Yaco). In de bijlagen is een volledig overzicht te vinden van de titels, verschijningsdata 

en inhoud van deze vertalingen. Op de overzichtskaart op de volgende pagina, afkomstig 

uit De atlas van de geschiedeniscanon74, is in één oogopslag te zien hoe de boeken van 

Schmidt middels vertalingen over Nederland, Europa en buiten Europa verspreid zijn. 

 

                                                 
73 NN, ‘Jip en Janneke vertaald in het Engels’ (24 april 2008) via: http://www.fiepwesten 

dorp.nl/nieuwsitem.php?id=99 (10 juli 2009). 
74 Noordhoff Atlasproducties (red. en cartografisch ontwerp), De Bosatlas van de 

geschiedeniscanon (Groningen 2008). 
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Al eerder is er kort aandacht besteed aan het belang van vertalingen voor de status van 

een literair werk. Annie M.G. Schmidt zei eens in een interview: ‘Taal is zo je eigen 

identiteit. Je zit met honderdduizend taaldraadjes vast aan je jeugd... Die associaties uit 

je eigen geschiedenis zijn aan taal gebonden en als je dat moet overhevelen naar een 

andere taal ben je ineens een banneling.’75 Een boek bevat immers qua taal, maar ook 

qua inhoud vaak elementen die kenmerkend zijn voor een bepaalde cultuur. Een vertaler 

moet niet alleen de keuze maken of het boek letterlijk of vrij vertaald wordt, maar ook 

rekening houden met de socio-culturele context van het werk. Vertalen is als het ware 

een totaalproject waarbij ook de stilistische kernmerken van de brontekst op een juiste 

wijze in de doeltekst overgebracht moeten worden. 

 Een van de talen waarin de Jip-en-

Jannekeboeken vertaald zijn, is het Chinees 

(2007). Volgens vertaler Jaap Sie, die twintig 

jaar daarvoor Max Havelaar in het Chinees 

vertaalde, was dat precies het goede moment 

om Yiyi en Yaya in China uit te brengen: ‘De 

ouders van de kinderen van de 

eenkindpolitiek-generatie zijn soms 

wanhopig. Ze zetten hun kinderen onder 

                                                 
75 Annie M.G. Schmidt, geciteerd in: Hans Vogel, ‘De toneel-voorleesclub: Annie’s grote vreugde’ 

in: Het Parool (27 september 1988) via: http://annie-g.com/huiskamer/over_annie/de_wereld 
_volgens_annie/wonen_zuidfrankrijk.html (4 juli 2009) 
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grote druk. De concurrentie is enorm en iedereen denkt dat een goede opleiding de enige 

uitweg voor hun kind is. Jip en Janneke laten kinderen zien dat ze ook zelf mogen 

nadenken en zelfs stout mogen zijn.’76 Uit een dergelijke uitspraak blijkt dus expliciet dat 

de Nederlandse cultuur anders is dan de Chinese cultuur, maar dat niet per definitie 

problemen hoeft op te leveren voor de vertaling. Volgens de vertaler dragen dergelijke 

nieuwe inzichten immers alleen maar bij aan de bestaande cultuur in China. 

 Bijzonder in deze context is de uitgave van het viertalige boek Mijn Huis, Jouw 

Huis (2008) met ondermeer verhalen van Jip en Janneke. Het boek is uitgegeven door 

het Joods Historisch Museum en bevat van oorsprong Nederlandse teksten, die zijn 

vertaald naar het Engels, Hebreeuws en Arabisch. De uitgave is bedoeld om bruggen te 

slaan en kinderen plezier te laten beleven aan elkaars cultuur. Door middel van literaire 

werken leren mensen dus elkaars cultuur, identiteit en afkomst kennen.   

Maar het meest expliciete voorbeeld van cultuuroverdracht door middel van een 

jeugdliterair werk is misschien wel het in 2008 verschenen Jip and Janneke, Two kids 

from Holland met tekeningen van Fiep Westendorp. De teksten in het boek zijn 

geschreven door Gioia Smid en Hans van der Voort in de stijl van de oorspronkelijke Jip-

en-Jannekeverhalen van Annie M.G. Schmidt en vervolgens vertaald door Rina Vergano. 

Het boek is bedoeld ‘om niet alleen deze twee buurkinderen, maar ook de Nederlandse 

cultuur beter te leren kennen’77. Door middel van allerlei ‘typisch Nederlandse dingen’ 

kunnen kinderen en volwassenen iets leren over Nederland. Zo wordt ondermeer 

uitgelegd dat Nederland een koningshuis heeft, de fiets één van de belangrijkste 

vervoersmiddelen is, water een grote rol speelt in 

het landschap en dat Nederland beroemd is 

geworden door haar windmolens en tulpenvelden. 

Daarna volgt een jaaroverzicht aan de hand van de 

vier seizoenen, waarbij zaken als eieren schilderen, 

picknicken, in de plassen stampen, naar de kermis 

gaan, schoen zetten, schaatsen en het bouwen van 

sneeuwpoppen aan de orde komen. Het boek laat 

zien dat Jip en Janneke zijn toegeëigend door 

Nederland, één zijn geworden met de Nederlandse 

identiteit en in die vorm als nationaal symbool 

worden neergezet in het buitenland.  

 

                                                 
76 Bettine Vriesekoop, ‘Yiyi en Yaya zijn heel erg stout’ in: NRC Handelsblad (4 juni 2007). 
77 NN, ‘Jip and Janneke, two kids from Holland. Nieuw boek over Jip en Janneke nu te koop’ (12 

september 2008) via: http://www.fiepwestendorp.nl/nieuwsitem.php?id=111 (4 juli 2009). 
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4. Jip en Janneke an sich 

 

Natuurlijk kan na de cultuurgeschiedenis over dit kleuterduo een inhoudelijke 

uiteenzetting over de verhalen en de tekeningen niet ontbreken. Wat opvalt bij het lezen 

van de verhalen is het alledaagse, het realistische dat uit de verhaaltjes spreekt. De term 

volkscultuur komt hier dan ook in alle aspecten bovendrijven. Bovendien heeft de 

vertelkunst van Annie M.G. Schmidt bijgedragen aan de populariteit van het boek. 

Hetzelfde geldt voor de illustraties van Fiep Westendorp. Door het kleuterduo op zo’n 

bijzondere wijze neer te zetten, blijven het tijdloze kleuters die voor iedereen in één 

oogopslag te herkennen zijn. ‘Annie M.G. Schmidt heeft ze samen met Fiep Westendorp 

onsterfelijk gemaakt.’78 In dit hoofdstuk wordt daarom achtereenvolgens aandacht 

besteed aan schrijfster Annie M.G. Schmidt en de inhoud van de Jip en Janneke verhalen, 

alsmede aan illustrator Fiep Westendorp en haar tekeningen van Jip en Janneke. 

4.1 De schrijfster 

De auteur wordt algemeen beschouwd als de schepper of maker van een literair werk. De 

Nederlandse schrijfster Annie M.G. Schmidt is de schepper van de Jip en Janneke 

verhalen, vaak omschreven als de ‘moeder’ van Jip en Janneke. Het gaat te ver om hier 

uitgebreid in te gaan op het leven en oeuvre van deze veelgeroemde Nederlandse 

schrijfster. De biografie Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt (Amsterdam 2002) van 

Annejet van der Zijl kan daarvoor geraadpleegd worden. Toch zijn er een aantal zaken 

van belang om de totstandkoming van de verhalen van Jip en Janneke beter te kunnen 

begrijpen.  

Anna Maria Geertruida Schmidt werd op 20 mei 1911 geboren in Kapelle op Zuid-

Beveland. Haar vader was dominee in het Zeeuwse dorp en het gezin woonde in de 

pastorie tegenover de kerk. De kinderen in het dorp vonden de kleine Anna een beetje 

vreemd, omdat ze geen Zeeuws sprak en geen klederdracht droeg. Schmidt, ook wel Zus 

genoemd, was daardoor erg op zichzelf en ontdekte al snel de literatuur. Op de 

middelbare school, de HBS in Goes, veranderde ze in een opstandig meisje dat vaak 

spijbelde. Het waren de jaren waarin de seksuele revolutie door Nederland waadde en 

vrouwen en meisjes hun haren afknipten, korte rokken gingen dragen, leerden autorijden 

en rookten als ketters. Na de middelbare school ging Schmidt op kamers wonen in Den 

Haag om net als haar broer een notarisstudie te volgen. Deze studie ruilde ze echter al 

                                                 
78 Aly Knol, ‘Portret: levensloop Fiep Westendorp – de illustratrice van Annie had ook wel eens 

genoeg van Jip en Janneke’ in: De Gelderlander (6 februari 2004). 
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snel in voor een cursus steno en typen bij Schoevers, waarna ze in 1930 een poosje als 

au pair werkte in een gezin in Hannover.  

Terug in Nederland werd Schmidt bibliothecaresse, onder andere in de Openbare 

Leeszaal in Middelbug. Op aandringen van haar moeder debuteerde ze in 1938 ‘officieel’ 

met twee verzen in het christelijk letterkundig tijdschrift Opwaartse Wegen. Maar een 

echte schrijverscarrière was op dat moment nog niet voor haar weggelegd. In het begin 

van de Tweede Wereldoorlog werd ze directrice van de Openbare Bibliotheek in 

Vlissingen. Haar werk in bibliotheken was niet onopgemerkt gebleven en na de oorlog 

werd ze dan ook gevraagd om bij dagblad Het Parool een archief op te komen zetten. De 

oorlog was net voorbij en bij de krant heerste een uitbundige sfeer met veel feestjes. In 

deze tijd werd Schmidt ongewenst zwanger en liet ze in paniek abortus plegen.  

Incidenteel leverde Schmidt een bijdrage aan Het Parool, maar haar 'echte' 

schrijverscarrière begon met de (cabaret)teksten die ze schreef voor een 

personeelsfeest. De voorstelling was zo'n succes, dat het cabaret op verschillende 

plaatsen ging optreden onder de naam ‘De Inktvis’. Bovendien werden de teksten van 

Schmidt gekocht door bekende cabaretiers als Wim Kan, Cor Ruys en Wim Sonneveld. 

Door het succes van haar cabaretteksten en haar versjes, verhalen en cursiefjes in Het 

Parool, kwam er steeds meer waardering bij het publiek. Schmidt verliet dan ook de 

documentatieafdeling en werd fulltime schrijfster. In de periode 1948-1957 schreef ze 

vrijwel wekelijks enkele teksten voor Het Parool, waaronder columns (Impressies van een 

simpele ziel), kinderversjes (Dikkertje Dap en Het schaap Veronica) en kinderverhalen 

(Jip en Janneke).  

In 1950 verschenen haar eerste drie bundels En wat dan nog?, Het fluitketeltje en 

Brood en Mangelpers, waarna er nog tientallen zouden volgen. In haar werk ging 

Schmidt vaak in tegen de moraal en de opvattingen van de tijd. Ook in de persoonlijke 

sfeer maakte ze ongebruikelijke keuzes, want ze besloot een contactadvertentie te 

plaatsen en kreeg een verhouding met de reeds getrouwde Dick van Duijn. Twee jaar 

later beviel ze van hun zoon Flip van Duijn (1952). In hetzelfde jaar schreef Schmidt 

voor de Vara-radio de allereerste Nederlandse soap In Holland staat een huis, beter 

bekend als De familie Doorsnee. In het programma werden thema’s als woningnood, 

emigratie, de komst van de televisie en de nylon bh en het gebruik van make-up aan de 

orde gesteld. Met de winkelbediende Fred introduceerde Schmidt bovendien de eerste 

homoseksueel in de Nederlandse media.  

In de jaren die volgden publiceerde Schmidt ondermeer de boeken Abeltje, 

Wiplala, Floddertje, Minoes, Pluk van de Petteflet en Otje. Voor volwassenen maakte ze 

bovendien cabaretliedjes, columns en teksten voor radio- en televisieseries, zoals Ja 

zuster, nee zuster. Schmidt kreeg veel waardering voor haar werk. Zo ontving ze in 1965 
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als eerste de Staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur (nu de Theo Thijssenprijs). Voor 

haar hele oeuvre kreeg ze in 1987 de Constantijn Huygensprijs, gevolgd door de hoogste 

internationale prijs die er voor kinderboeken bestaat: de Hans Christian Andersenprijs. 

Deze ontving ze in 1988 uit handen van de Zweedse kinderboekenschrijfster Astrid 

Lindgren. Op 21 mei 1995, in de nacht na haar vierentachtigste verjaardag, stierf Annie 

M.G. Schmidt. Ze is begraven op de Amsterdamse begraafplaats ‘Zorgvlied’.  

In 2006 werd Annie M.G. Schmidt postuum geëerd door haar een venster in de 

Canon van Nederland toe te wijzen. Dit omdat zij ‘met haar tegendraadse teksten […] 

een van de meest invloedrijke en tegelijk zachtaardigste criticasters van brave, 

burgerlijke en verzuilde Nederland’ was. Daarnaast inspireerde Schmidt met haar werk 

vele kinderen en volwassenen en kreeg zij niet voor niets van haar uitgeverij de bijnaam 

‘de echte koningin van Nederland’.79  

4.2 De verhalen 

Jip en Janneke zijn twee buurkinderen die elkaar ontmoeten door een gaatje in de heg en 

vervolgens onafscheidelijke speelkameraadjes worden. Beide kleuters hebben een 

huisdier, Janneke een poes die Siepie heet en Jip een hond met de naam Takkie. Jip en 

Janneke hebben geen broers en zussen, maar wonen alleen met hun ouders in een dorp 

dat is omgeven door weilanden met koeien en schapen. Deze ouders worden overigens 

nergens afgebeeld, omdat Fiep Westendorp van mening is dat de lezers hun eigen ouders 

erbij moeten denken. Enige 

uitzondering hierop is de tekening bij 

het verhaaltje ‘Jonas in de walvis’80, 

waar de huishoudster samen met de 

moeder van Jip of de moeder van 

Janneke – dat blijkt niet uit het 

verhaal – wordt afgebeeld. Naast de 

ouders komen ook andere familieleden 

als ooms, tantes en nichtjes in de 

verhalen voor, die vaak wel worden 

afgebeeld. De persoonlijke 

familiebanden worden dus ontvouwd in 

de verhalen.  

                                                 
79 Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon, Entoen.nu De canon van Nederland Deel B (Den 

Haag 2006) 98-99. 
80 Schmidt, ‘Jonas in de walvis’ in: Jip en Janneke, 179-180. 
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Wat opvalt bij het lezen van de Jip-en-Jannekeverhalen is dat ze allemaal heel 

realistisch zijn. De verhalen zijn dan ook vaak vergeleken met de boeken over het 

welbekende kleuterduo Ot en Sien. Schmidt zelf zegt daarover: ‘Natuurlijk zullen mijn 

eigen herinneringen aan Ot en Sien een rol gespeeld hebben, maar dat was zeker niet 

bewust. […] Ik heb toen twee buurkinderen bedacht en gewoon verteld wat ze zoal 

konden beleven.’81 Volgens Peter van den Hoven, publicist over jeugdliteratuur, zijn er 

drie typen te onderscheiden in de verhalen over het kleuterduo. Allereerst zijn er 

vertellingen waarin de geborgenheid voorop staat en die zich afspelen binnen de 

begrenzing van huis, tuin en straat. Daarnaast zijn er verhalen waarin de kinderen de 

buitenwereld in gaan: uit logeren, een bezoek aan het strand of dierentuin en 

boodschappen doen. Tenslotte zijn er verhalen waarin de kinderen in conflict komen met 

de hen omringende wereld, doordat ze dingen doen die de omgeving niet waardeert: 

plaatjes knippen uit dure boeken bijvoorbeeld.82 In veel verhaaltjes treedt een van de 

volwassenen, meestal de moeder, corrigerend op als Jip en Janneke weer eens stout zijn 

of ruzie hebben. Maar, zo merkt Van den Hoven op, ‘er is ook de uitleg, waarbij de 

kinderen volop de kans krijgen vragen te stellen en hun eigen visie te geven.’83 

Bovendien stimuleert de schrijfster in een aantal verhaaltjes een dialoog met de lezer 

door het verhaal te eindigen met een vraag, bijvoorbeeld: ‘Wat denken jullie? Zou er een 

meloenboom groeien in Jips tuin?’84      

 De Jip-en-Jannekeverhalen berusten op een verhaaltraditie waarin de ene figuur 

de ander aanvult, op gang brengt, corrigeert en stimuleert. De spanning in de verhalen 

ontwikkelt zich door de botsing tussen de twee figuren, die zich grotendeels schikken 

naar de voor die tijd kenmerkende rolverdeling tussen man en vrouw. Van 

vrouwenemancipatie is in de verhalen immers nog geen sprake. Zowel de moeder van Jip 

als de moeder van Janneke is overdag altijd thuis en doet het huishouden en de 

boodschappen. Jip en Janneke mogen vaak mee, want ‘het is heerlijk om met moeder te 

winkelen’85. Vader werkt ‘op kantoor’86 en komt altijd op de fiets naar huis om te eten, 

zowel tussen de middag als ’s avonds: ‘En om half een komt de vader van Jip voorbij. Op 

de fiets. […] Dan gaan ze naar huis op vaders fiets. Om te eten.’87 Ook Jip en Janneke 

hebben duidelijk hun eigen man-vrouw identiteit: ‘Als ik groot ben, zegt Jip, dan word ik 

vliegenier. En wat wil jij worden, als je groot bent? Ik word moeder, zegt Janneke.’88 En 

                                                 
81 Peter van den Hoven, ‘Jip en Janneke’ in: Bzzlletin 149 (Den Haag 1987), 57-59, aldaar 13. 
82 Van den Hoven, ‘Jip en Janneke’, 58. 
83 Van den Hoven, ‘Jip en Janneke’, 58. 
84 Schmidt, ‘De meloen’ in: Jip en Janneke (..), 147-148, aldaar 148. 
85 Schmidt, ‘Winkelen’ in: Jip en Janneke, 115-116, aldaar 116. 
86 Schmidt, ‘Zaaien in het tuintje’ in: Jip en Janneke, 43. 
87 Schmidt, ‘In de draaimolen’ in: Jip en Janneke, 121-122, aldaar 122. 
88 Schmidt, ‘Jip en Janneke trouwen in: Jip en Janneke, 69. 
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in een ander verhaal: ‘Ik was bang hè? zegt Janneke. Ja, zegt Jip. Jij was bang. Ik niet. 

Maar ik ben een man. O ja, zegt Janneke.’89 

Toch figureert Janneke ‘zeker niet als iemand die achter Jip aan sukkelt, in alles 

zwakker is en elk initiatief aan hem overlaat’90. Ze komt meer dan eens met praktische 

oplossingen en voert vaak het hoogste woord. Volgens Linders functioneert Janneke dan 

ook als de ideale jaren-vijftig-moeder, doordat ze ondersteunend en belangstellend is, 

initiatieven neemt, doorgaans minder bang is dan Jip en niet zo nodig in het middelpunt 

van de belangstelling hoeft te staan.91 Bovendien benadrukt de moeder van Jip een 

aantal keer dat rolpatronen helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn. Bijvoorbeeld als Jip 

moet helpen met afwassen: ‘En dan wordt Jip boos. Het is ook geen jongenswerk, roept 

hij kwaad. Het is vrouwenwerk. […] Nee hoor, zegt ze. Afwassen is ook jongenswerk.’92 

Een ander mooi voorbeeld is het verhaaltje waarin Jip en Janneke treintje spelen: 

 

‘Maar de dame in de trein verveelt zich zo. Nou wil ik de chef zijn! roept ze. Hoe 

kan dat nou? Zegt Jip, dames zijn geen chef. Ik ben geen dame, huilt Janneke. Ik 

ben Janneke. Jannekes zijn nooit chef, zegt Jip. Meisjes kunnen geen chef zijn. 

Wel waar! huilt Janneke. En ze pakt zijn pet af. Niet waar, brult Jip. En hij grist de 

pet weer terug. Wat doen jullie nou, zegt moeder. Maken jullie ruzie? Zij wil chef 

zijn, zegt Jip. En meisjes zijn nooit chef. Ja hoor, zegt moeder. Een meisje kan net 

zo goed chef zijn als jij. Ik heb nog nooit een meisje gezien, die chef was, zegt 

Jip. Ik wel, zegt moeder. Ik heb het wel eens gezien. Heus? Vraagt Jip. Heus zegt 

moeder. En dan geeft Jip de pet aan Janneke. En de fluit, en de kaartjes en het 

spiegelei. Daar dan, zegt hij. Eventjes mag jij ook. En dan doen ze om de beurt.’93 

 

Behalve afkeuring van de traditionele rolverdeling, zit er nog iets vernieuwends in 

bovengenoemd verhaal, namelijk het in enigermate ontbreken van discipline. In veel 

verhalen botsen Jip en Janneke met elkaar en zetten het op een brullen, ook tegen hun 

ouders. Daarnaast doen ze vaak dingen waarvan ze weten dat het niet mag, zoals 

stiekem van de taart snoepen94 of plaatjes uit dure boeken knippen95. Een en ander zou 

teruggevoerd kunnen worden op de opvoedingsideeën van Dr. (Benjamin) Spock (1903-

1998) die in de jaren ’50 gemeengoed werden in Nederland. De Amerikaanse arts werd 

in 1946 in één klap beroemd met zijn boek Baby and Child Care, dat in 1950 in 

                                                 
89 Schmidt, ‘Zwemmen’ in: Jip en Janneke, 232. 
90 Linders, Doe nooit wat je moeder zegt, 124. 
91 Idem. 
92 Schmidt, ‘Afwassen’ in: Jip en Janneke, 130-131. 
93 Schmidt, ‘Jip is de chef’ in: Jip en Janneke, 171-172, aldaar 172. 
94 Schmidt, ‘Een taart met holletjes’ in: Jip en Janneke, 93-95. 
95 Schmidt, ‘Plaatjes knippen’ in: Jip en Janneke, 17-18. 
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Nederland werd uitgegeven onder de titel Baby en kinderverzorging. De arts pleitte 

ervoor kinderen met meer genegenheid en als individuen te behandelen en flexibeler met 

ze om te gaan.  

Deze ideeën waren revolutionair voor die tijd, omdat het opvoeden van kinderen 

daarvoor altijd gericht was op het opbouwen van discipline. Het is vrijwel zeker dat Annie 

M.G. Schmidt, die in 1952 zelf moeder was geworden, het praktische opvoedingsboek 

van Spock kende. In een dialoog in het door Schmidt geschreven televisieprogramma De 

familie Doorsnee zegt de moeder immers: ‘Ja maar, hoor nou toch eens Theo, in dat 

boek van mij…’ Waarop vader antwoordt: ‘Ja, dat ken ik ja, dat boek van ‘la-maar-gaan.’ 

(‘Je moet ze vrij laten).’96 Feit is dat Schmidt van mening was dat kinderen moesten 

kunnen lezen wat ze wilden lezen en vooral lekker hun gang moesten kunnen gaan. Zij 

wordt dan ook niet voor niets gezien als dé schrijfster die zorgde voor een definitieve 

breuk met ‘de bekrompen sfeer van veel infantiliserende, vaak moralisterende 

(k)leuterliteratuur’97. 

Naast maatschappelijke zaken als traditionele rolverdeling en opvoedingsidealen 

geeft ook de entourage waarin Jip en Janneke hun avonturen beleven een goed beeld 

van de tijd waarin Annie M.G. Schmidt de verhalen op papier zette. De jaren vijftig 

stonden in het teken van de wederopbouw. Jaren die daardoor vaak worden gezien als 

een saaie tijd van hard werken en weinig veranderingen en vaak in één adem worden 

genoemd met burgerlijkheid en truttigheid. ‘Maar intussen wel gezellig, waar geluk heel 

gewoon was, de kolenkachel altijd snorde […] en waar het hele gezin wekelijks om de 

radio kroop om te luisteren naar het nationale huisgezin, de familie Doorsnee.’98 Met 

deze omschrijving in het achterhoofd is eenvoudig vast te stellen dat Jip en Janneke een 

product van hun tijd vormen. Het huiselijke en knusse spat van de verhaaltjes af. Zo 

wordt er met het hele gezin aan tafel een pannenkoekenwedstrijd gehouden99, bakken de 

kinderen een cake met moeder100, houden een muziekconcert op zolder voor hun trotse 

vader101 en spelen het spelletje ‘Jonas in de walvis’ met moeder en de huishoudster102.  

Maar er moet niet vergeten worden dat de progressieve, linkse Amsterdamse 

Schmidt altijd een haat-liefdeverhouding heeft gehad met deze burgerlijkheid. Enerzijds 

creëert ze een sfeer van huiselijkheid, maar tegelijk neemt ze het conformisme, de 

                                                 
96 Annie M.G. Schmidt, Tot hier toe; gedichten en liedjes voor toneel, radio en televisie 1938-1985 

(Amsterdam 1986) 206-207 geciteerd in: Linders, Doe nooit wat je moeder zegt, 136. 
97 Van den Hoven, ‘Jip en Janneke’, 59. 
98 N.C.F. van Sas, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit 1750-1900 

(Amsterdam 2005) 605. 
99 Schmidt, ‘Wie eet het meeste pannekoeken?’ in: Jip en Janneke, 72-73. 
100 Schmidt, ‘Deeg is lekker’ in: Jip en Janneke, 279-280. 
101 Schmidt, ‘Muziek op zolder’ in: Jip en Janneke, 259. 
102 Schmidt, ‘Jonas in de walvis’ in: Jip en Janneke, 179-180. 



 
Esther van Velden                  ‘Erfgoed in een literair jasje’  
 
 

    

 - 40 -  

hypocrisie en de benepenheid op de korrel.103 De luchtige toon en humor die ze daarbij 

gebruikt, maken echter dat zij een moralist is die nooit belerend is. Hoewel deze aversie 

tegen de burgerlijkheid nog het beste naar voren komt in Het schaap Veronica, zijn er 

ook in de Jip-en-Jannekeverhalen een aantal voorbeelden terug te vinden.  

Zo beschrijft Schmidt een theevisite waar Jip en Janneke met moeder mee 

naartoe mogen. De kinderen moeten er net als de volwassenen netjes op een stoel zitten 

en krijgen thee met een koekje. ‘En dan gaan de grote mensen praten. Ze praten zoveel 

en ze praten zolang. […] Ze praten en ze praten maar.’104 Totdat Jip en Janneke de tafel 

oplichten en alle kopjes rammelen en de koekjesschaal en asbak op de grond vallen. En 

hoewel alle grote mensen een beetje moeten lachen, zegt moeder: ‘Vort, de straat op. 

En je gaat nooit meer mee op visite.’ 105 En als Jip en Janneke zelf theevisite spelen met 

een plastic servies weet Janneke precies hoe ze de thee moet inschenken, namelijk met 

de pink in de lucht. En als Jip dan vraagt wat hij moet doen, zegt Janneke dat hij niets 

moet doen, alleen theedrinken en zeggen ‘Mooi weer, mevrouw’. En als Jip dan tot slot 

vraagt om een koekje, zegt Janneke resoluut: ‘Als je op visite bent mag je niet vragen 

om een koekje’106 en krijgen de twee ruzie. Er zit dus een paradox in het werk van 

Schmidt, waarbij enerzijds de huiselijkheid en anderzijds de bevrijdende denkbeelden 

van de jaren ’50  naar voren komen.  

Een ander kenmerk van de jaren ’50 is de spreiding van geld en kennis onder 

grotere groepen van de bevolking. Met de oorlog nog in het achterhoofd is het de tijd 

waarin men nog zuinig is - ‘En dan gaan ze hun appelflap eten. Die is nog over van 

gisteravond’107 - maar ook het tijdperk waarin de consumptiemaatschappij ontstaat en 

gebruiksvoorwerpen bereikbaar worden voor meer mensen. Ook in de verhalen van Jip 

en Janneke tekenen zich de eerste contouren van de moderne samenleving af. Zo doen 

ondermeer de badkuip mét handdouche, de typemachine, televisie, radio, en 

vliegmachine hun intrede in het gezinsleven. Uit een aantal verhaaltjes blijkt heel 

duidelijk dat het draait om een noviteit en dat het heel bijzonder is dat Jip en Janneke 

het meemaken: ‘Janneke mag haar mooie jurk aan. En Jip krijgt een nieuwe broek aan. 

Want tante Mies komt met haar auto. En Jip en Janneke mogen mee.’108 En ook als 

moeder een nieuwe stofzuiger krijgt, is dat een bijzondere gebeurtenis:  

  

‘Er wordt gebeld. Daar is een man. Met een hele grote doos. Jannekes moeder is 

zo blij. Dat is de stofzuiger, zegt ze. De nieuwe stofzuiger. […] Afblijven, zegt 

                                                 
103 Anne de Vries, ‘Annie M.G. Schmidt’ in: Lexicon van de jeugdliteratuur 56 (juni 2001) 3. 
104 Schmidt, ‘Op visite’ in: Jip en Janneke, 70-72. 
105 Schmidt, ‘Op visite’ in: Jip en Janneke, 70-72. 
106 Schmidt, ‘Theevisite’ in: Jip en Janneke, 237-238. 
107 Schmidt, ‘Varkentje van goud’ in: Jip en Janneke, 83-83, aldaar 83. 
108 Schmidt, ‘Een tante met een auto’ in: Jip en Janneke, 104-105, aldaar 104. 
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moeder. Jullie mogen er helemaal niet aankomen. Het is mijn stofzuiger. […] 

Moeder! Roept Janneke. Ik heb honger. O jee, zegt moeder. Ik was het eten 

helemaal vergeten. Ik was aan het stofzuigen. Jip en Janneke vinden het gek. Een 

moeder die het eten vergeet. Dat gebeurt nooit.’109 

 

Tot slot kan de ontzuiling die in de jaren ’50 ontketende niet ontbreken in een analyse 

van de Jip-en-Jannekeverhalen. Volgens de Nederlandse auteur Rob Schouten bestaat er 

geen twijfel dat Jip en Janneke ontzuild zijn, al benadrukt hij wel ergens een 

vanzelfsprekende dominee tegen te komen.110 Die vanzelfsprekende dominee komt voor 

in het verhaal waarin Jip en Janneke gaan trouwen en de beer met een zwarte lap wordt 

omgetoverd tot dominee.111 Verder ontbreken bij alle verhaaltjes over christelijke 

feestdagen als Pasen en Kerstmis de religieuze elementen en gaan de kinderen in geen 

van de verhalen naar de kerk. Er kan dus gesteld worden dat de verhalen van Jip en 

Janneke laten zien dat Nederland in de jaren ’50 al in een vergevorderd stadium van 

ontzuiling was. Daarbij moet overigens niet over het hoofd gezien worden, dat Schmidt 

zich als domineesdochter al vroeg afzette tegen het geloof en daarin wellicht een 

voorloper was. 

4.3 Volkscultuur 

Wat het duidelijkst naar voren komt in de verhalen van Jip en Janneke is dat het gaat 

over het gewone, het dagelijkse, ook wel volkscultuur genoemd. De auteurs van het boek 

Volkscultuur. Een inleiding in de Nederlandse etnologie omschrijven volkscultuur niet 

voor niets als ‘het schijnbaar triviale van onze dagelijkse cultuur’.112 Volgens 

literatuurwetenschapper Piet Mooren zijn er tien raakvlakken vast te stellen tussen 

jeugdliteratuur en volkscultuur: de alledaagse cultuur in gezin en school, de 

geseculariseerde sacraliteit, identiteitsvorming, de multiculturele habitus, het sociale en 

longitudinale perspectief, intertekstualiteit, revitalisering van de volkscultuur, rituelen, 

grensverkeer en jeugdliteratuur tussen volkscultuur en literatuur. Omdat deze tien 

raakvlakken niet allemaal even nauw aansluiten bij het jeugdliteraire kleuterduo Jip en 

Janneke, worden in deze paragraaf alleen de alledaagse cultuur in gezin en school, de 

geseculariseerde sacraliteit, identiteitsvorming, de multiculturele habitus, 

intertekstualiteit en rituelen uiteengezet. 

 

                                                 
109 Schmidt, ‘Vliegen’ in: Jip en Janneke, 177-178, aldaar 177. 
110 Schouten, ‘Jip en Janneke zien Abraham/Ouders zijn overbodig’. 
111 Schmidt, ‘Jip en Janneke trouwen’ in: Jip en Janneke, 69. 
112 Ton Dekker, Herman Roodenburg en Gerard Rooijakkers, Volkscultuur. Een inleiding in de  

Nederlandse etnologie (Nijmegen 2000) 7. 
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1. De alledaagse cultuur in gezin en school 

Dat de alledaagse cultuur veelvuldig voorkomt in Jip en Janneke behoeft eigenlijk geen 

uitleg. ‘Al even onbekommerd houden ze zich bezig met wat wel en niet tot de canon van 

de volkscultuur behoort: het optuigen van de kerstboom, het luiden van de 

sneeuwklokjes of het spelen van ‘Jonas in de walvis’ als moeder dekens uitklopt.’113 

Mooren vraagt zich af of die schijnbare trivialiteit louter naïviteit is of dat er nog andere 

dimensies in het geding zijn. Als antwoord op deze vraag stelt hij zelf dat de dagelijkse 

werkelijkheid in de verhaaltjes door de onbevangen blik van Schmidt niet triviaal maar 

‘aanstekelijk fris’ op de lezer overkomt.  

Daarnaast wijst hij erop dat Schmidt de gebeurtenissen in de alledaagse context 

van de jaarkalender met de vast terugkerende rituelen van seizoenen, familiefeesten en 

andere vaste feesten plaatst. Zo zien de kleuters sneeuwklokjes bloeien in de lente, gaan 

ze naar het strand en eten ze ijsjes in de zomer, harken ze bladeren in de herfst en 

maken ze ’s winters een sneeuwpop. Maar ook vieren ze verjaardagen, schilderen ze 

eieren met Pasen, zetten ze hun schoen met Sinterklaas, tuigen ze de kerstboom op met 

kerst en kijken ze naar het vuurwerk en eten oliebollen tijdens de jaarwisseling. ‘Stuk 

voor stuk zijn dat momenten van alledag, maar ook mijlpalen uit de inwijding van 

Schmidts geesteskinderen in onze dagelijkse cultuur.’114  

Met haar verhaaltjes zorgt Schmidt aldus voor een tweezijdige initiatie in de 

dagelijkse cultuur: circulair en lineair. In circulair perspectief komt het tijdsverloop van 

de seizoenen en de feesten van het jaar aan bod, terwijl in lineair perspectief de (prille) 

geschiedenis van het eigen ik en andere familieleden ontvouwd wordt. ‘Door dit 

tweezijdige perspectief komen ‘verhalen als die in Jip en Janneke ook uitstekend van pas 

bij het stimuleren van ontluikend historisch besef binnen het geschetste dubbele 

domein’115. 

Het antwoord op de vraag of de schijnbare trivialiteit in de verhalen slechts 

naïviteit is of dat er ook nog andere zaken meespelen, kan ook gezocht worden in 

hetgeen Schmidt zelf over literatuur heeft geschreven. In 1954 heeft zij een boekje 

geschreven over kinderliteratuur, het boekje Van Schuitje varen tot Van Schendel116. Zij 

schrijft daarin onder meer dat als een kind twee jaar is, er verhaaltjes komen over kleine 

voorvalletjes zoals het die zelf elke dag meemaakt. Volgens Schmidt hebben kinderen 

hetzelfde verhaaltje steeds opnieuw nodig:  

 

                                                 
113 Piet Mooren, ‘Kinderen van het volk. Tien raakvlakken tussen jeugdliteratuur en volkscultuur’ in: 

Literatuur zonder leeftijd 59 (2002) 372-397, aldaar 372. 
114 Mooren, ‘Kinderen van het volk’, 373. 
115 idem. 
116 Annie M.G. Schmidt, Van schuitje varen tot Van Schendel (Amsterdam 1954). 
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‘Het is voor hem tegelijkertijd uitbreiding van zijn wereld (weg van huis dus, 

avontuurtje, stoutigheidjes) en het is veiligheid (bedje toe, zoentje van moeder, 

niet meer stout zijn). Bovendien hebben deze verhaaltjes blijkbaar voor het kind 

nóg een functie: ze bevestigen en objectiveren zijn bestaantje. Dit heel kleine kind 

heeft al de behoefte om de plaats te weten ‘waarop hij staat’. Het is het begin van 

zijn sociale aanpassing.’117 

 

Schmidt beschrijft in dit deel van het boekje de literaire en emotionele behoeften van 

kinderen en verwijst daarbij naar de eigen wereld en sociale aanpassing daarbinnen. 

Maar, zo stelt Schmidt iets verderop, we moeten wel dééls maar niet alléén uitgaan van 

het kind. Kinderen lezen volgens Schmidt uit behoefte aan bepaalde emoties, hun smaak 

is nog niet ontwikkeld en ze lezen kritiekloos. Zij meent daarom te moeten stellen dat 

het niet de bedoeling is dat smakeloze kinderboeken verboden worden, maar dat het wel 

zaak is er iets positiefs tegenover te stellen. Onder andere door goede boeken voor te 

lezen, waarmee je kinderen iets onvervangbaars geeft: ‘het fundament van hun 

cultuur’118. Hoewel Schmidt hierbij wellicht niet specifiek naar haar eigen werk verwijst, 

kan wel gesteld worden dat zij een duidelijke visie heeft over de invloed van literatuur op 

kinderen. Schmidt is zich duidelijk bewust van het feit dat het schijnbare triviale in 

boeken van invloed is op de emoties van kinderen en ze bovendien het ‘fundament van 

hun cultuur’ geeft.  

 

2. De geseculariseerde sacraliteit 

Religie is het tweede raakvlak dat Mooren aanhaalt in zijn vergelijking van 

jeugdliteratuur en volkscultuur. ‘In de volkskunde bestaat van oudsher belangstelling 

voor het geheel van voorwerpen en gedragingen die met het sacrale in verband worden 

gebracht.’119 Dat ook Jip en Janneke zich op het gebied van religieuze volkscultuur 

wagen, is met name te zien in het verhaaltje ‘Jip en Janneke trouwen’:  

 

‘Dan trouw je met mij, zegt Jip. Ga je mee trouwen? Hoe doe je dat? Vraagt 

Janneke. Gewoon. In de kerk. Het schuurtje is de kerk. […] Daar loopt het 

bruidspaar. Arm in arm naar de kerk. Maar er is geen dominee in de kerk. Hoe 

                                                 
117 Schmidt, Van Schuitje varen, 33-34. 
118 Schmidt, Van Schuitje varen, 76. 
119 Peter Nissen, ‘Percepties van sacraliteit. Over religieuze volkscultuur’ in: Ton Dekker, Herman 

Roodenburg en Gerard Rooijakkers, Volkscultuur. Een inleiding in de Nederlandse etnologie 
(Nijmegen 2000) 231-281, aldaar 233. 
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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.’120 

 

Dat trouwen in de kerk gebeurt, onder inzegening van een dominee, wordt in het verhaal 

als vanzelfsprekend aangenomen. Naast de trouwpartij komen er nog meer (van 

oorsprong) kerkelijke feesten in de kleuterverhalen aan bod, allen min of meer 

gerangschikt in het patroon der seizoenen dat kerkhistoricus Peter Nissen schetst in 

Percepties van sacraliteit. Over religieuze volkscultuur121. Volgens Nissen zijn er twee 

lijnen die door de jaarcyclus heenlopen en die elkaar beïnvloeden. De eerste lijn wordt 

gevormd door het ritme van de landbouw, gevoed door de afwisseling van de seizoenen, 

ondermeer gekenmerkt door de variatie tussen licht en donker (lange en korte dagen en 

nachten) en door veranderingen in het weer. De tweede lijn is die van het kerkelijk jaar, 

met zijn sterke (advent, kersttijd, vasten en paastijd) en zwakke liturgische tijden en zijn 

feestdagen. ‘De ritmen van landbouw en liturgie bepaalden de beleving van de tijd, en 

daarmee de wisselwerking tussen werkdagen en ‘vrije’ of ‘heilige tijd’.’122 Deze twee 

lijnen sluiten aan bij de circulaire en lineaire perspectieven die eerder al naar voren 

kwamen bij de uitwerking van de schijnbare trivialiteit in de verhalen van Jip en Janneke.  

 Terecht merkt Mooren echter op dat er in de verhalen van het kleuterduo sprake 

is van toenemende secularisering. Het zijn met name ‘mooie beschrijvingen van rituele 

contexten, zonder enig oogmerk van missionering’123. Het is immers geoorloofd dat de 

beer in Jip en Janneke trouwen de dominee speelt. Verder vieren Jip en Janneke met 

Pasen – het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar - niet de opstanding van 

Jezus, maar schilderen ze eieren en krijgen ze een paashaas van chocolade.  

 

3. Identiteitsvorming 

Onder de noemer identiteitsvorming bespreekt Mooren met name de aanwezigheid van 

rituelen en hoe die bijvoorbeeld bijdragen aan identiteit en gemeenschapsbesef. Er is in 

binnen de volkscultuur een tweedeling tussen degenen die rituelen een natuurlijke dood 

gunnen en degenen die kunnen leven met een gefolkloriseerd, tweede bestaan. Omdat 

Mooren rituelen ook als apart raakvlak behandelt, wordt hier nader ingegaan op de rol 

van Jip en Janneke in de vorming van identiteit.   

Zoals al eerder genoemd, geeft het schijnbaar triviale in jeugdboeken kinderen 

het ‘fundament van hun cultuur’. Hoewel grotendeels ongemerkt, is dat ook wat er 

gebeurt met de verhalen van Jip en Janneke. De ervaringen die de kinderen hebben zijn 

                                                 
120 Schmidt, ‘Jip en Janneke trouwen’, 69. 
121 Nissen, ‘Percepties van sacraliteit’, 231-281. 
122 Idem, 245. 
123 Mooren, ‘Kinderen van het volk’, 376. 
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alledaags, maar spiegelen daarmee ook de Nederlandse samenleving, met haar tradities, 

gebruiken en rituelen. Het is niet voor niets dat allochtonen die de Nederlandse taal en 

cultuur willen leren begrijpen, vaak inburgeren met de verhalen van Jip en Janneke. ‘Jip 

en Janneke hadden mijn buurkinderen in Marokko kunnen zijn, M’hand en Rqia. Annie 

M.G. Schmidt onthulde mij hoe de Hollandse maatschappij in elkaar zit. Ze neemt 

kinderen serieus, laat zien dat ze zichzelf kunnen zijn, een beetje brutaal. Hollanders zijn 

zo gek nog niet, dacht ik toen ik die boeken als kind las.’124  

Iemand die veel in het openbaar gepleit heeft voor het gebruik van Jip en Janneke 

bij inburgering is de Iraanse schrijver Kader Abdolah. Hij heeft naar eigen zeggen 

Nederlands geleerd dankzij het kleuterduo en is van mening dat iedereen de taal zou 

moeten leren door middel van het oeuvre van Schmidt:  

 

‘Jip en Janneke is het beste leermiddel. Deze twee personages hebben een magische 

werking. Geef aan iedereen die nog leren kan een gebundelde editie van dat boek en 

verplicht ze om het te leren. Dat is de sleutel van het slot naar de Nederlandse 

cultuur en samenleving voor een nieuwkomer. Immigrant leer! Anders zullen 

Nederlanders nooit ophouden ons te beledigen, te slaan en te vernederen om dit 

gebrek.’125 

 

Bijzonder is dat de aanbevelingen van een zogenaamde knuffelallochtoon als Kader 

Abdolah, vermoedelijk hebben bijgedragen aan toenemende waardering en canonisering 

van Jip en Janneke. De triviale verhalen zorgen blijkbaar niet alleen voor de 

identiteitsvorming van Nederlanders, maar dragen ook bij aan het identiteitsbesef van 

nieuwkomers. Ze geven immers inzicht in het de tradities, gebruiken en rituelen van 

Nederland en laten nieuwkomers zo kennismaken met de Nederlandse cultuur. Een 

cultuur waar ze zich desgewenst bij kunnen aansluiten, omdat identiteit nou eenmaal een 

constructief en dynamisch begrip is.  

 

4. De multiculturele habitus 

De jeugdliteratuur heeft steeds meer oog voor een andere dan de eigen cultuur. Een 

goed voorbeeld daarvan is de Polleke-reeks van Guus Kuijer. In deze boeken heeft het 

Nederlandse meisje Polleke verkering met de Marokkaanse Mimoen, maar de verschillen 

in geloof en cultuur maken hun vriendschap bijna onmogelijk. De verhalen van Jip en 

Janneke zijn echter een duidelijk voorbeeld van monocultuur, omdat er alleen blanke 

                                                 
124 Naima Azough, geciteerd in: ‘Jip en Janneke hadden zo M’hand en Rqia in Marokko kunnen zijn’ 

in: De Volkskrant (11 mei 1996). 
125 Kader Abdolah, ‘Eerst Pippeloentje’ in: De Volkskrant (16 december 2002). 



 
Esther van Velden                  ‘Erfgoed in een literair jasje’  
 
 

    

 - 46 -  

Nederlanders in voorkomen. Kader Abdolah, de schrijver die Nederlands leerde aan de 

hand van de verhalen van Jip en Janneke, schrijft:  

 

‘Annie M.G. Schmidt heeft Jip en Janneke door de ogen van een immigrant 

geschreven. De manier waarop ze nieuwe dingen benaderen komt overeen met de 

houding van een immigrant ten opzichte van zijn nieuwe omgeving. Kijken, 

bewonderen, aanraken, proeven, proberen, en alles meemaken […].’126 

 

Een positief geluid dus over de verhalen van Annie M.G. Schmidt en de wijze waarop zij 

aan de hand van Jip en Janneke Nederland benaderd. Maar even verderop in zijn column 

is Kader Abdolah een stuk minder positief:  

  

‘De verhalen van Jip en Janneke gaan allemaal over blanke Nederlanders. Jip en 

Janneke zien alleen maar blanken. Mevrouw Schmidt moet ooit, één keertje maar, 

een gastarbeider, een Surinamer, een Indische man, weet ik veel, iemand ergens 

zijn tegengekomen, of vanachter haar raam hebben gezien. Dat is een minder 

moedige daad van Annie M. G. Schmidt tussen de vele moedige daden die Jip en 

Janneke hebben verricht. Jip en Janneke hadden tenminste één keertje één 

ergens die immigranten tegen moeten komen. Het is een mankement in haar 

meesterwerk dat Zwartepiet de enige donkere personage in haar werk is. Ik 

klaag! Ik protesteer!’127 

 

Het is inderdaad opmerkelijk dat Schmidt, als inwoner van Amsterdam niet één keer een 

ontmoeting met een persoon van buitenlandse afkomst beschrijft. Anderzijds moet wel in 

achting genomen worden dat er in de jaren ’50 nog weinig gekleurde mensen in 

Nederland waren. Uitzondering daarop zijn de grote aantallen Indonesische Nederlanders 

en Indonesiërs die vanaf 1945 naar Nederland kwamen als gevolg van de capitulatie van 

Japan en de soevereiniteitsoverdracht. 

Naast de zwartepiet die al beschreven wordt door Abdolah, is het enige dat in de 

Jip-en-Jannekeverhalen als multicultureel bestempeld zou kúnnen worden een 

negerpopje. Opmerkelijk genoeg wordt dit popje drie keer beschreven in een verhaaltje 

en maakt het drie keer hetzelfde mee. ´Janneke krijgt een heel klein negerpopje. […] En 

dat gaat het poppetje uit varen. […] O, o, het arme negertje valt in het water. Maar Jip 

en Janneke redden hem. Nog net op tijd.’128 Ook in ‘Pop mag varen’ komt dezelfde 

                                                 
126 Kader Abdolah, ‘Hiep hiep hiep Hoera’ in: De Volkskrant (19 mei 2003).  
127 Abdolah, ‘Hiep hiep hiep Hoera’.  
128 Schmidt, ‘Opa is er’ in: Jip en Janneke, 167-168, aldaar 167. 
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situatie voor: ‘Ik heb nog een heel klein poppetje, zegt Janneke. Een heel klein 

negerpopje. Mag die erin? […] het bootje schommelt erg. En eindelijk… Oei, daar slaat 

het om. En het zinkt. En het arme negertje ligt in de zee.’129 En in een ander verhaaltje 

gebeurt weer precies hetzelfde: ‘En Jip heeft een klein bootje. Dat kan erin varen. En het 

kleine negerpopje mag erin zitten. Als Jip en Janneke blazen, gaat het scheepje vooruit. 

Tot het omvalt. Het arme negertje valt in de gracht.’130  

 

5. Intertekstualiteit 

Intertekstualiteit is het verschijnsel dat literaire teksten echo’s bevatten van andere 

(literaire) teksten. Er worden in dat geval verwijzingen gemaakt naar volkcultuur in de 

vorm van bijvoorbeeld gedichten, verhalen of liedjes. Ook in de Jip-en-Jannekeverhalen 

komt intertekstualiteit voor, met name in de vorm van sprookjes. In het verhaal 

‘Griezelige reus’131 krijgt Janneke een sprookjesboek, waar moeder uit voorleest. En 

meer dan eens komen deze sprookjes terug. Zo spelen de kleuters in ‘Een wolf die erg 

lacht’ het bekende sprookje van Roodkapje na. Dit sprookje werd eens opgeschreven 

door de Franse schrijver Charles Perrault (1628-1703), en in gewijzigde vorm door de 

gebroeders Grimm, die begin negentiende eeuw vele sprookjes en volksverhalen 

verzamelden. In het rollenspel dat Jip en Janneke spelen, gaat het sprookje als volgt: 

 

‘Ik ga naar mijn grootmoeder, zegt Roodkapje. Zij is ziek. Ik ga haar een fles wijn 

brengen. En koek. En sigaren. Nu moet de wolf zo vreselijk lachen. Hij rolt omver 

van het lachen. Sigaren! roept hij. Sigaren voor jouw grootmoeder? Maar Janneke 

is boos. Een wolf lacht niet, zegt ze. Dat hoort er helemaal niet bij. Goed, zegt de 

wolf. Ik zal niet lachen. Als jij nou bloemetjes gaat plukken, Roodkapje, dan ga ik 

vast naar je grootmoeder. Dan eet ik haar op. En dan ga ik in bed liggen. En dan 

kom jij. Dat moet je niet zeggen, roept Janneke. Dan is de aardigheid er af. Ik 

mag niet weten dat jij alvast naar het huisje van grootmoeder gaat.’132 

 

Jip kent het sprookje Roodkapje blijkbaar helemaal uit zijn hoofd en weet niet alleen dat 

een grootmoeder geen sigaren wil, maar ook hoe de verdere verhaallijn loopt. Ook het 

door de gebroeders Grimm opgetekende verhaal over ‘Sneeuwwitje’ blijken de kleuters 

maar al te goed te kennen: 

 

                                                 
129 Schmidt, ‘Pop mag varen’ in: Jip en Janneke, 312. 
130 Schmidt, ‘Waterpistool’ in: Jip en Janneke, 317-318, aldaar 318. 
131 Schmidt, ‘Griezelige reus’ in: Jip en Janneke, 226. 
132 Schmidt, ‘Een wolf die erg lacht’ in: Jip en Janneke, 20. 
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‘Ik ben sneeuwwitje, zegt Janneke. En wie ben ik dan? vraagt Jip. Jij bent de boze 

stiefmoeder, zegt Janneke. Jip gaat voor de spiegel staan. En hij zegt: Spiegeltje, 

spiegeltje aan de wand, wie is de schoonste in het land? […] Nu moet je mij een 

appel geven. En dan eet ik van de appel. […] Wat moet ik nou dan? vraagt Jip. Nu 

ben jij de zeven dwergen, zegt Janneke. Je moet mij in een glazen kist leggen. En 

je moet huilen. […] Die arme Jip. Hij heeft het zo druk. Hij moet zo veel zijn. Eerst 

de stiefmoeder. En dan de zeven dwergen en dan de prins. Je moet mij een kus 

geven, zegt Janneke. dan komt het stukje appel uit mijn keel.’133 

 

Een derde sprookje dat de kinderen naspelen is Doornroosje, een sprookje dat dateert uit 

1667 en ook is opgeschreven door Charles Perrault.  

 

‘We hebben Doornroosje gespeeld. En Janneke moest honderd jaar slapen. En ik 

was de prins. En waar was het kasteel? vraagt vader. In die kast, zegt Jip. Dan 

doet vader de kast open. En daar ligt ze, Doornroosje. Ze slaapt. […] Moeder 

lacht. Maar Jip kijkt sip. Wat is er, Jip? Ik was de prins, zegt Jip. Ik moest haar 

wakker maken over honderd jaar. Maar ik was het helemaal vergeten.’134 

 

Een andere vorm van intertekstualiteit kan gevonden worden in de liedjes die Jip en 

Janneke zingen. Zo staat in het verhaaltje ‘Kleuteruurtje’ de hele tekst van het liedje 

‘Schaapje, schaapje, heb je witte wol?’ afgedrukt en twee zinnen van het liedje ‘Zwarte 

zwanen, witte zwanen, wie wil er mee naar Engeland varen’. Bijzonder is ook de reactie 

van Jip op het laatstgenoemde liedje: ‘dat kennen we al, zegt Jip. Daar vind ik niks 

aan.’135 Verder zingen de kinderen ook sinterklaasliedjes als ‘Sinterklaas kapoentje!’ en 

‘Hoor, wie klopt daar, kindren!’ en kerstliedjes als ‘de herdertjes lagen bij nachten’. 

Overigens staan de teksten van deze liedjes niet afgedrukt, maar worden als zijnde 

bekend aangenomen. 

 

6. Rituelen 

Volgens Rooijakkers vormen rituelen van oudsher een van de meest bestudeerde thema’s 

in de volkscultuur. Rituelen bestaan in allerlei vormen. Een van de vele rituelen die aan 

bod komen in de verhalen van Jip en Janneke is het optuigen van de kerstboom:  

 

‘Jips vaders versiert de grote boom. En Jip en Janneke versieren de kleine. Ze 

mogen het net doen, zoals ze het willen. Ze hebben een piek. En een engeltje. En 

                                                 
133 Schmidt, ‘Sneeuwwitje’ in: Jip en Janneke, 354-355. 
134 Schmidt, ‘Janneke is zoek’ in: Jip en Janneke, 95-96. 
135 Schmidt, ‘Kleuteruurtje’ in: Jip en Janneke, 242-243, aldaar 243. 
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een heleboel ballen. En slingers. En suikerkransen. En klokjes. Het wordt prachtig. 

En dan is het avond. En de kaarsjes mogen aan.’136  

 

De kleuters mogen dus de kerstboom optuigen zoals ze zelf willen, maar kiezen 

onbewust voor een clichématige kerstboomversiering met een piek, ballen, slingers en 

klokjes. Objecten waar al jarenlang kerstbomen mee versierd worden. En als Jip in een 

ander verhaaltje zijn teddybeer in de kerstboom heeft gehangen, moet Janneke daar om 

lachen. ‘Vind je het niet mooi? vraagt Jip. Nee, zegt Janneke. Ik vind het gek.’137 Hier 

blijkt duidelijk uit dat het niet ‘normaal’ is om je teddybeer in de kerstboom te hangen; 

het hoort niet bij het ritueel. Rooijakkers spreekt ook over vormveranderingen van 

rituelen. Het aansteken van kaarsen in de kerstboom is zo’n typisch voorbeeld van een 

vormverandering van een ritueel. Inmiddels heeft bijna iedereen immers geen echte 

kaarsen meer in de kerstboom, maar elektrische kerstlampjes. 

Naast dit ritueel in de kerstperiode, zijn er nog tal van Nederlandse tradities en 

rituelen die in de Jip-en-Jannekeverhalen aan bod komen. Bijzonder is dat er bijna 

twintig tradities uit de Top 100 van Nederlandse Tradities (2008) terugkomen in de 

verhalen. Ruim vijfenvijftig jaar na dato worden de rituelen zoals beschreven in de 

verhalen dus nog altijd als Nederlandse tradities gezien. De beschreven tradities uit deze 

Top 100 zijn: 

Nr. in top 100 + Traditie Verhaal 

1. Pakjesavond Sinterklaas  • De dag na Sinterklaas 
• Jip kan rijmen 

2. Kerstboom zetten Kerstmis  • De kerstboom 
• Kerstboompje 1 
• Kerstboompje 2 

4. Oliebollen Oud en Nieuw  • Eind van ‘t jaar 
5. Eieren kleuren Pasen  • Eitjes kleuren 
8. Kaarsjes uitblazen verjaardag  • Janneke is jarig en geeft een feestje 
9. Sint-Maartenzingen  • Afbeelding Fiep Westendorp op omslag 

verzamelbundel Jip en Janneke (1977) 
19. Schaatsen en ijspret  • Een sneeuwman met een bezem 
20. Kermis  • In de draaimolen 
22. Erwtensoep  • Soep 
30. Circus  • Naar het circus 

• Circusje spelen 
31. Koffie drinken  • Jonas in de walvis 
34. Fietscultuur  • Jip fietst 

• Het borstelmannetje 
46. Pannenkoeken  • Wie eet de meeste pannekoeken 

• De dag na Sinterklaas 
48. Kaas  • Kraaltjes rijgen 
57. Verhalen vertellen  • Griezelige reus 

                                                 
136 Schmidt, ‘Kerstboompje 2’ in: Jip en Janneke, 365-366, aldaar 366. 
137 Schmidt, ‘De kerstboom’ in: Jip en Janneke, 290-291, aldaar 291. 
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73. Zuinig zijn  • Varkentje van goud 
76. Spelletjes spelen  • Blindemannetje 

• Bellen blazen 
• Tollen 
• Verstoppertje 
• Touwtje springen 

91. Warme chocolademelk  • Jonas in de walvis 
• Paasbrood 

 
Voor de erfgoedscene geldt, dat deze is ontstaan rondom de vijf-voor-twaalf gedachte: 

het idee dat iets behouden moet worden voordat het helemaal verdwenen is. Dat is ook 

hoe er gedacht wordt over rituelen. Deze hebben immers een representatief karkater en 

verbeelden wat groepen in bepaalde situaties kenmerkend achten voor hun identiteit. De 

beschrijving van kenmerkende rituelen als paaseieren zoeken met Pasen of een schoen 

zetten voor Sinterklaas in verhalen als die van Jip en Janneke, zorgen ervoor dat de 

tradities behouden, of in elk geval ‘bekend’ blijven onder de Nederlandse bevolking. Ze 

worden door middel van deze verhalen dus overgedragen van generatie op generatie en 

zo ‘gered van de ondergang’.    

4.4 De illustrator  

Naast de literaire kwaliteit van Jip en Janneke, hebben ook de tekeningen van Fiep 

Westendorp een beslissende rol gehad in de wijze waarop Jip en Janneke zijn uitgegroeid 

tot nationaal erfgoed. Daarom kan een korte beschrijving over het leven van deze 

populaire illustrator hier niet ontbreken.  

Fiep Westendorp werd op 17 december 1916 in Zaltbommel geboren als Sophia 

Maria (Fiep) Westendorp. Na de HBS-opleiding volgde ze een opleiding aan de Koninklijke 

School voor Kunst, Techniek en Ambacht (KTA) in ’s Hertogenbosch, waarna ze in 1938 

werd toegelaten op Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam. Haar eerste 

opdracht was het illustreren van de VVV-gids van haar woonplaats Zaltbommel in 1937. 

In de beginjaren van de oorlog woonde ze in Den Haag, maar van 1943 tot 1945 weer in 

Zaltbommel en omstreken. Daar maakte ze gebruik van haar tekentalenten om in de 

oorlog persoonsbewijzen te vervalsen. Aan het eind van de oorlog verhuisde ze voorgoed 

naar Amsterdam, waar ze terechtkwam in de kringen van Het Parool en Vrij Nederland. 

 Haar eerste kinderboek illustreerde Westendorp in 1945: Sneeuw van Henriette 

van Eyck. Vanaf 1946 begon ze voor Het Parool te tekenen, waar ze in 1947  Annie M.G. 

Schmidt leerde kennen. Vanaf 7 oktober 1948 verscheen de rubriek ‘Voor de vrouw 

(maar voor haar niet alleen…)’ waarvoor Westendorp als mede-illustrator werd gevraagd 

door Wim Hora Adema. Naast de wekelijkse illustratie maakte ze tal van afbeeldingen 

voor de columns, rubrieken en boekjes die door de bevlogen journalisten van Het Parool 
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werden geschreven. Vanaf september 1952 verschenen Jip en Janneke op de 

kinderpagina van Het Parool.  

Door haar kenmerkende manier van tekenen maakte Westendorp in de jaren ’50 

naam als illustrator. Ze werd vanaf dat moment naast het maken van afbeeldingen voor 

boeken, kranten en tijdschriften ook gevraagd om tekeningen te maken voor 

verschillende reclamecampagnes. Ondermeer voor Big Ben regenkleding, Nivea en KLM 

vervaardigde Westendorp verschillende afbeeldingen voor verpakkingen, brochures en 

affiches. Later verschenen reclameboekjes over De drie stoutertjes, Prelientjes, Pluis en 

Poezeltje en Floddertje. Nadat de Jip-en-Jannekeserie op de jeugdpagina gestopt was, 

tekende ze bovendien de illustraties bij de opvolgers Pim en Pom van de schrijvende 

hand van Mies Bouhuys. In de jaren die volgden bleef Westendorp veel opdrachten 

ontvangen. Zo illustreerde ze ondermeer de boeken Rijmpjes en versjes uit de nieuwe 

doos, De IJsmuts van Prins Karel, Het geheim van Toermalijn, Ziezo en Jorrie en Snorrie.  

Hoewel Westendorp een veelgevraagd illustrator was, kreeg ze tot aan 1997 nooit 

officiële erkenning voor haar werk. Speciaal voor haar werd daarom door de Stichting 

Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) de eenmalig uit te reiken 

Oeuvre Penseel in het leven geroepen. Volgens het juryrapport werd zo ‘een uniek 

tekentalent geëerd dat al decennia lang haar eigenzinnige en springlevende stempel 

drukt op het beeld van het Nederlandse kinderboek’138. 

4.5 De tekeningen  

Al eerder werd benadrukt dat de tekeningen van Fiep Westendorp van ongekende waarde 

zijn geweest voor de waardering van Jip en Janneke in hun rol als Nederlands erfgoed. 

Zonder de unieke humoristische en verfrissende silhouetafbeeldingen van Westendorp 

zou het duo vermoedelijk nooit zo bekend zijn geworden. Westendorp koos destijds 

bewust, maar niet doordacht voor de silhouettechniek die het duo een eigen karakter 

heeft bezorgd. Ze wilde met name iets origineels doen en silhouetjes zouden in de krant 

met de tekst mee gedrukt kunnen worden. Dit was veel goedkoper en bovendien zouden 

de tekeningen beter overkomen op het eenvoudige en inktabsorberende krantenpapier. 

De beperkingen die Westendorp zichzelf oplegde bij het tekenen van de silhouetjes bleek 

later pas. De figuren moesten steeds vlak en en profil worden weergegeven in elke keer 

weer andere houdingen. Maar toch wist Westendorp steeds weer origineel te zijn en met 

oplossingen te komen. 

                                                 
138 Juryrapport van het Oeuvre Penseel 1997 geciteerd op: http://www.fiepwestendorp.nl (15 

augustus 2009). 
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 ‘De silhouetjes van Jip en Janneke met hun geprononceerde wipneuzen, in het 

zwart uitgespaarde oogjes (dus geen ingetekende stipjes) en kordate houdinkjes 

vertonen een sterke herkenbaarheid.’139 Aanvankelijk hadden de kleuters echter een 

andere anatomie. Met hun langere lichamen en echte nekjes leken het kinderen van een 

jaar of zes, zeven. Maar in de jaren zeventig werden ze massiever en kregen ze rondere 

hoofdjes zonder nekjes, waardoor ze meteen in jonge kleuters veranderden. Ook de 

kleding van de kinderen werd gemoderniseerd en de hond Takkie en poes Siepie vaker 

afgebeeld. Verder verwijderde Westendorp in deze periode alle voorwerpen die te 

gedateerd waren, zoals lampenkappen, potkachels en een ouderwetse aanrecht.  

 In het boek Altijd acht gebleven heeft auteur Murk Salverda op heldere wijze de 

verschillen uiteengezet aan de hand van de oude en nieuwe illustratie bij het verhaal 

‘Afwassen’140. Op de oude, linkse afbeelding uit 1956 staan staat een bescheiden afwas 

op het aanrecht met op de achtergrond een raam met gordijnen. In de versie van twintig 

jaar later is de achtergrond verdwenen maar de afwas enorm in omvang toegenomen. 

Bovendien wordt Siepie afgebeeld op de tekening.141 

  

 

 

Halverwege de jaren zeventig vroeg kleutertijdschrift Bobo aan Westendorp om een 

nieuwe reeks illustraties. Hoewel Jip en Janneke zelf hun oude vertrouwde zwart-witte 

                                                 
139 Truusje Vrooland-Löb, ‘‘Ik tekende het liefst in zwart-wit.’ Fiep Westendorp en het ambacht van 

het tekenen’ in: Smid en Holtrop, Getekend: Fiep Westendorp, 124-139, aldaar 128. 
140 Schmidt, ‘Afwassen’, 130-132. 
141 Murk Salverda, ‘In de tekeningen van Fiep zit ook altijd spanning en actie’. De illustraties van 

Fiep Westendorp bij Annie M.G. Schmidt’ in: Tine van Buul (et al), Altijd acht gebleven 
(Amsterdam 1991) 110-126, aldaar 115. 
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kleur hebben behouden, is de omgeving van kleur voorzien. Opvallend is hoe goed 

Westendorp in deze tekeningen het spanningsveld tussen de gekleurde achtergrond en 

de zwarte silhouetjes weet te behouden. De tweedimensionale kleuters ‘leven’ immers in 

een driedimensionale wereld.142  

‘De silhouetjes van Jip en Janneke vertonen een sterke homogeniteit, waarmee 

Westendorp een consequente vormentaal heeft ontwikkeld. Westendorps tekeningen 

doen het door haar goede gevoel voor compositie, paginabeheersing en gemakkelijke 

toegankelijkheid bij het publiek onverstelbaar goed in de ‘merchandising’.’143 Bovendien 

zijn inmiddels een aantal van Fieps voorwerpen en dieren, zoals de poes Siepie, de tekkel 

Takkie en de tafel met het overhangende ronde kleed prototypes geworden.’144 De 

herkenbaarheid en uniciteit van de silhouettekeningen van Jip en Janneke hebben al met 

al een belangrijke bijdrage geleverd aan de canonisering van het kleuterduo.  

                                                 
142 Vrooland-Löb, ‘‘Ik tekende het liefst in zwart-wit’, 128. 
143 Truusje Vrooland-Löb, ‘Ik stond erbij en ik keek ernaar. Een persoonlijke kijk op vernieuwende 

illustratoren tussen 1950 en 1960’ in: B.P.M. Dongelmans, Tot volle waschdom: bijdragen aan 
de geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur (Den Haag 2000) 181-210, aldaar 186. 

144 Smid en Holtrop, Getekend: Fiep Westendorp, 130. 
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5. Waardering 

 

Erfgoed werkt in feite als een etiket dat door een samenleving op een cultuurelement of 

–object geplakt wordt. Pas als een samenleving van mening is dat iets uit het verleden 

waardevol genoeg is om te bewaren en over te dragen aan een volgende generatie wordt 

het betreffende element of object tot erfgoed verheven. Maatschappelijke consensus en 

waardeoordelen zijn dus twee zaken die een belangrijke rol spelen in het selectieproces 

van erfgoed. Deze aspecten zijn echter wel tijd- en plaatsgebonden, omdat normen en 

waarden binnen een gemeenschap immers in de loop van de tijd veranderen. Zoals in 

paragraaf 2.2 naar voren is gekomen, bepalen ondermeer uitgeverijen, recensenten en 

lezers de ‘waarde’ van een literair werk. Daarbij zijn de literaire kwaliteiten van een 

auteur en de illustratiekwaliteiten van een illustrator van belang. Maar ook wordt de 

algehele inhoud van een literair werk afgewogen tegen de op dat moment heersende 

normen en waarden. Dit hoofdstuk gaat op chronologische wijze in op de waardering 

voor Jip en Janneke. 

5.1 Jaren ’50 en ‘60  

De verhalen van Jip en Janneke verschenen in eerste instantie alleen in de vrouwen- en 

kinderrubriek van Het Parool, waardoor er geen beoordelingen te vinden zijn over de 

beginperiode van dit literaire werk. Maar het feit dat de verhalen maar liefst vijf jaar lang 

dagelijks uit in de krant verschenen, geeft wel aan dat ze populair waren onder de lezers. 

Veel kinderen knipten de krantenartikelen uit en bewaarden ze in plakboeken, zodat ze 

telkens opnieuw gelezen konden worden.  

 De eerste recensies na het verschijnen van de verhalen in boekvorm waren 

positief, maar niet uitzonderlijk enthousiast. ‘Door het uitstekend aanvoelen van de 

kleutersfeer en de prettige, eenvoudige taal zijn deze aardige vertelsels zeker aan te 

bevelen voor jonge lezertjes’145 en ‘Aardig boek over de belevenissen en spelletjes van 

twee buurkinderen. Schrijfster blijft hier gelukkig eens af van de grote mensen 

problemen’146. Met name de veilige, geborgen en herkenbare wereld van de kleuters, 

alsmede het taalgebruik van Schmidt waren zaken die opgemerkt werden door 

recensenten. Ook bij de uitgave van het vijfde en laatste deel van de pocketserie met de 

belevenissen van Jip en Janneke, werden de kwaliteiten van Schmidt en Westendorp 

                                                 
145 Het Vaderland (3 november 1956) geciteerd in: Linders, Doe nooit wat je moeder zegt, 127. 
146 Onbekende bron en auteur (juli-augustus 1954) geciteerd in: Linders, Doe nooit wat je moeder 

zegt, 127. 
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waargenomen: ‘Bijzonder jammer voor de jeugd, dat de serie hiermede wordt beëindigd, 

want Annie Schmidt weet de jeugd bijzonder te boeien met haar fantasierijke en 

humoristische verhaaltjes, die door Fiep Westendorp op pittige wijze worden 

geïllustreerd.’147  

 Aan het eind van de jaren zestig veranderde het gemoedelijke klimaat in 

Nederland en hoewel Schmidt lange tijd een voortrekkersrol had gehad bij het ter 

discussie stellen van de gezagdragers, haalde de tijdgeest haar nu in en werd ze ineens 

zelf gezien als een onderdeel van de gevestigde orde.148 De cabaretier Wim Kan, een 

vriend van Schmidt, schreef erover in zijn dagboek: ‘Belde gisteren lang met Annie 

Schmidt, o.a. over de ontmoedigende kritieken. Annie heeft daar ook zo’n last van. De 

journalisten lusten ons niet meer.’149 Zelf schreef Annie in een brief aan de bevriende 

schrijver en columnist Simon Carmiggelt:  

 

‘Ik schrijf dus nu maar weer kinderverhalen. Die mogen nog altijd ouderwets lief 

zijn. Maar hoe lang nog? […] straks komt ook in die sector de grote Debunker. 

Doornroosje zal worden verkracht door de Gelaarsde Kat en iemand als ik zal me 

slechts kunnen handhaven als ik schrijf: ‘Ga je mee’, zei Jip, ‘moeders tieten 

afsnijden?’ ‘Hè ja,’ zei Janneke.’150 

 

De tijdsgeest veranderde en Schmidt was zich duidelijk bewust van het feit dat haar 

burgerlijke verhaaltjes met hier en daar een rebels tintje - die tien jaar daarvoor nog 

universeel herkenbaar waren - nu ineens niet meer pasten bij de Nederlandse 

samenleving. Daar kwam in de jaren ’70 nog een schepje bovenop, toen de kritiek op Jip 

en Janneke pas echt losbarstte.  

5.2 Jaren ’70, ’80 en ’90  

In de jaren ‘70 veranderde de kijk op kinderliteratuur aanzienlijk. De opvoeders die het 

kinderboek als middel in de opvoeding ontdekten, waren van mening dat kinderliteratuur 

een bijdrage moest leveren aan de maatschappelijke bewustwording en wilden kinderen 

daarom confronteren met de realiteit, zonder taboes.151 Ook Jip en Janneke moesten het 

ontgelden. Via een open brief aan Annie M.G. Schmidt, die in januari 1972 in opinieblad 

                                                 
147 Geciteerd in: Gerko Last, ‘Jip en Janneke bestaan vijftig jaar’ in: Friesch Dagblad (21 mei 

2003).  
148 Annejet van der Zijl, Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt (Amsterdam 2002) 282. 
149 Frans Rühl (red.), De dagboeken van Wim Kan. 1968-1983 (Amsterdam 1989) 32. 
150 Annie M.G. Schmidt in een brief aan Simon Carmiggelt (herfst 1968) geciteerd in: Simon 

Carmiggelt, ‘Annie’ in: Bzzlletin 149 (1987) 8-10, aldaar 10. 
151 Anne de Vries, Wat heten goede kinderboeken? Opvattingen over kinderliteratuur in Nederland 

sinds 1880 (Amsterdam 1989) 231. 
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Vrij Nederland werd gepubliceerd, opende VARA-medewerkster Jetta van Leeuwen de 

aanval op het kleuterduo. Haar kritiek had ondermeer betrekking op het verhaaltje ‘Eitjes 

broeden’ (vijfde deel), waarin Jip en Janneke een nest bouwen en Janneke gaat zitten 

‘broeden’ op vier zuurtjes.   

 

‘We liegen onze kinderen elke dag voor. Jip en Janneke hebben niet zo gedaan. Nee. 

Misschien speelden ze wél vogeltje en moest Janneke eitjes leggen. Maar... toen 

heeft Janneke haar broek uitgedaan en toen zei Jip: “Heb jij niks? Hoe kan dat, heb 

jij niks in je broek? Moet je bij mij kijken wat ik heb.” Toen heeft hij heel trots zijn 

pikkie laten zien en toen is Janneke heel erg geschrokken. En toen zei, daar heb je 

gelijk in, een stem: “Limonade” en dat was natuurlijk Jips moeder, maar Janneke 

dacht: Als Jip 't heeft, zal zij 't ook wel hebben, die moeder. Dus Janneke durfde 

niets te zeggen. Maar rot dat ze zich voelde, rot, daar moet je 

kinderboekenschrijfster voor zijn met een tien en een gouden griffel om dat onder 

woorden te brengen.’ 152 

 

Van Leeuwen vervolgde haar brief met op te merken dat als Jip en Janneke groot waren, 

ze in Peyton Place zouden wonen, een in die tijd populaire ‘triviale’ televisieserie. Ze was 

van mening dat kinderen werden ‘omgeturnd’ door schrijvers die van alles verzwegen. 

 

‘En ik bedoel zeer beslist niet alleen seks, maar ook alle andere facetten: ruzies 

tussen ouders, scheidingen, homofilie, driehoeksverhoudingen, waarvan elk kind 

al is het nog zo klein de onmiddellijke neerslag ondervindt, waar het nerveus, van 

mijn part neurotisch van wordt en waar het nóóit, denk je dat alsjeblieft eens in, 

nóóit door enig kinderboek, ook maar enigszins van bevrijd wordt.’153 

 

Van Leeuwen hervatte haar betoog met het verzoek aan Annie M.G. Schmidt om Jip en 

Janneke dood te verklaren. ‘Nu, want nu geloven ze je nog en jij moet heel hard roepen: 

Jip en Janneke zijn dood, dood, dood! Dan zou alles veel eenvoudiger worden. […] En ten 

slotte jij, Annie, kunt weer duizend pik-splinternieuwe verhalen schrijven.’154 Hoewel 

Schmidt - gezien de brief die zij schreef aan Carmiggelt - deze bui eind jaren ’60 al zag 

hangen, leek ze allerminst onder de indruk van de uitbarsting van Van Leeuwen. In 

hetzelfde nummer van Vrij Nederland reageerde ze als volgt: 

 

                                                 
152 Jetta van Leeuwen, ‘Als Jip en Janneke groot zijn dan wonen ze in Peyton Place’ in: Vrij 

Nederland (15 januari 1972). 
153 Idem. 
154 Ibidem. 
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‘Lieve Jetta van Leeuwen, de Jip en Janneke’s zijn twintig jaar geleden verschenen 

als kleuterrubriek in het Parool en daarna in boekjes verzameld. Dat was, zoals je 

weet, lang voordat de sexuele revolutie op gang kwam. Hiermee is je brief 

eigenlijk al beantwoord, maar omdat je aantijging interessant is, wil ik er graag 

nog even op doorgaan, Jip en Janneke zijn niet dood. Zoals kinderen er plezier 

aan beleven zijn ze niet dood. En duizenden kinderen beleven er plezier aan, 

samen met hun ouders. Omdat ze er nog altijd herkenning in vinden, 

geruststelling, grapjes, avontuurtjes. En dat allemaal ondanks het feit dat Jip z’n 

pikkie niet laat zien. Jij zou ze graag doodverklaren. Nu wordt er de laatste tijd 

erg veel doodverklaard. […] Maar God beware ons voor jouw versie: Janneke die 

met schrik ontdekt dat ze een gecastreerd jongetje is! En die verder moet leven 

met angst en penisnijd. Dat wou jij?’155 

 

Hoewel Schmidt er zeker van was dat er snel een ander soort kinderliteratuur zou 

komen, had ze oprecht bezwaar tegen de versie van Jetta van Leeuwen. Schmidt gaf toe 

dat het grootste deel van de kinderliteratuur uit ‘Peyton-Placeleugens’ bestond en de 

realiteit verdoezeld werd, maar ze wees er wel op dat het hier om kleuters ging. ‘Jonge 

kinderen hebben een immense behoefte aan warmte, veiligheid, bescherming, 

geruststelling. Zeker, ze willen ook van huis weg, het boze bos in.’ Maar kinderen wilden 

volgens Schmidt niet voorgoed het boze bos in gestuurd worden, net zomin als grote 

mensen. Ze zochten naar haar mening ‘hun grote en kleine zekerheden, hun vaste grond 

onder de voeten, hun escape en hun plezier’. Daarom is het, aldus Schmidt, ‘goed dat er 

naast Jan Wolkers ook een Jip en Janneke bestaat en óók nog Spinoza en ook Dick 

Hillenius en Paulus de boskabouter en Tolstoy en underground-strips en Iris Murdoch en 

zelfs ook Peyton Place. Stukjes veilig thuis en stukjes boos bos, naar keuze. Alleen maar 

boos bos leidt tot angst, agressie en het machteloos doodverklaren van alles en 

iedereen.’156  

Later meende Joke Linders dat de ironie van het antwoord van Schmidt er mede 

toe had bijgedragen dat de avonturen van Jip en Janneke in de verdere discussies over 

wat kinderen wel of niet zouden mogen of moeten weten, horen, lezen of zien nauwelijks 

meer een rol speelden. Toch verscheen er een jaar later weer een artikel waarin het 

kleuterduo werd bekritiseerd. Ditmaal viel schrijver Wim Alings jr. over de Jip-en-

Jannekeverhalen. ‘Suspecter kinderlectuur bestaat er niet in Nederland’, schreef hij in De 

Groene Amsterdammer, ‘die al bijna twee generaties heeft vergiftigd, […] Janneke die 

godvergeten trut, kan letterlijk niets.’ En verderop: ‘nergens komt het traditionele 

                                                 
155 Annie M.G. Schmidt, ‘Stukjes veilig thuis en stukjes boos bos’ in: Vrij Nederland (15 januari 

1972). 
156 Schmidt, ‘Stukjes veilig thuis en stukjes boos bos’. 
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rollenpatroon Man-Vrouw-Maatschappij onbeschaamder tot uiting dan in de 

voorleesavonturen van dit vrolijke tweetal’.157 Zelfs Wim Hora Adema, met wie Schmidt 

een groot aantal jaren bevriend was, zou  een keer met misprijzend gezicht een nieuwe 

uitgave van Jip en Janneke in een hoek hebben geworpen, terwijl ze riep: ‘Bah, alweer 

zo’n jongetje-en-meisje-verhaal’.158  

De correspondentie in de media had een reeks spraakmakende artikelen over de 

maatschappelijke relevantie van kinderboeken tot gevolg. Ook ontstonden er door het 

hele land werkgroepen die kinderboeken op hun ideologische inhoud wilden toetsen.159 

Eén van die werkgroepen was de Werkgroep Kinderboeken van Man Vrouw Maatschappij 

in Leiden, die in het Plus-min boek 1974 ook Jip en Janneke de revue lieten passeren. Bij 

de verhalen over het kleuterduo werd opgemerkt dat ‘de personages een traditioneel 

jongens- en meisjesgedrag vertonen, maar dat kinderen er veel in zullen herkennen: zij 

beleven dezelfde dingen als Jip en Janneke en kunnen zich makkelijk identificeren met 

hun emoties’160. Hoewel Jip en Janneke dus niet helemaal voldeden aan de nieuwe 

ideologische maatstaven, werden ze door de critici niet faliekant afgekeurd. Anderzijds 

werden de boeken ook niet in de brochures en pamfletten met ‘realistische boeken’ 

geplaatst die in de navolgende jaren verschenen. 

Opvallend genoeg verschenen tussen 1969 en 1977 ook geen nieuwe bundels bij 

uitgeverij Querido. Pas in 1977, toen alle commotie over Jip en Janneke een beetje was 

bedaard, verscheen de grote verzamelbundel. Vooral het ontbreken van prekerigheid en 

het feit dat al drie generaties met de verhalen opgroeiden, werden als positief 

aangemerkt.161 De negatieve berichtgeving had dus nauwelijks weerslag op de 

populariteit van het kleuterduo. En het ziet ernaar uit dat vanaf dat moment de 

waardering voor het kleuterduo, en ook voor hun schrijfster Annie M.G. Schmidt, alleen 

maar toenam. Zo werd op 25 mei 1984 in het Nederlands Theater Instituut een grote 

expositie geopend met de titel Kijk, Annie M.G. Schmidt. De tentoonstelling bestond uit 

drie zalen, waarin het werk en privéleven van Schmidt aan bod kwamen. In het boekje 

bij de tentoonstelling, getiteld Kijk, Annie M.G. Schmidt – de schrijfster in beeld schetste 

Kees Fens de omgeving van Jip en Janneke onder de noemer ‘Annie M.G. Schmidt Land’: 

 

‘Twee samenspanners tegen de keurige wereld van heggen en hekken. Het lukt 

nog niet. Het gezag moet nog redding brengen: vaders snellen toe. Maar het 

                                                 
157 Wim Alings jr., ‘Neem nou dit weer’ in: De Groene Amsterdammer (27 juni 1973).  
158 Wim Hora Adema, geciteerd in: Hans Vogel, Wacht maar tot ik dood ben (Amsterdam 2000) 

203. 
159 Linders, Doe nooit wat je moeder zegt, 285. 
160 Werkgroep Kinderboeken MVM Leiden, Plus-min boek 1974, geciteerd in: De Vries, Wat heten 

goede kinderboeken, 237. 
161 Linders, Doe nooit wat je moeder zegt, 127. 
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begin is er, van de omvorming van het Koninkrijk der Nederlanden tot een 

kleinere republiek, niet zonder licht anarchistische trekken, die de plaats van 

handeling van heel veel van Annie Schmidts werk zal worden: keteltjes fluiten er 

buiten de wet, alle heggen hebben gaten, hekken zijn vaak verdwenen, vader en 

moeder zijn geen meneer en mevrouw meer, soms is zelfs een van de twee 

helemaal zoek: het gezin is verdwenen, als tenslotte het kolenfornuis, en geen 

enkele autoriteit ontleent aan zijn functie enig recht of respect. Er ontstaat een 

vrij landje waarin het plezierig leven is en bijna iedereen deze zeer gelukkige 

eigenschap heeft: gevoel voor humor.’162 

 

De tekst geeft een mooie weergave hoe er in de jaren ’80 werd gedacht over de 

Nederlandse samenleving en de rol van Annie M.G. Schmidt daarin. In 1985 verklaarde 

de schrijfster in een interview: ‘De leukste bevestiging vind ik ouders die vroeger zelf Jip 

en Janneke lazen en het nu aan hun kinderen voorlezen. Dat vind ik altijd enig. Zo waren 

die verhalen ook bedoeld. Ik denk dan: ze zijn blijven bestaan, ze zijn niet 

doodgegaan.’163 Ook in het tijdschrift Bzzlletin, dat in 1987 een heel nummer aan 

Schmidt wijdde, schreef ze: ‘Kinderen blijken die verhaaltjes nog steeds te waarderen, 

ondanks het feit dat er veel veranderd is. Ze vinden er nog steeds herkenning in, 

geruststelling, grapjes, avonturen en veiligheid.’164 Ook aan het eind van de jaren tachtig 

werden de verhaaltjes, tot groot genoegen van de schrijfster, dus nog gewaardeerd. 

5.3 Vijftig jaar na dato en later 

In 2003 bestonden Jip en Janneke vijftig jaar. Het jubileum werd gevierd met een Annie 

Schmidt-week van 19 tot 25 mei. Bij uitgeverij Querido verschenen de twee nieuwe titels 

Jip en Janneke Jubileumboek en Jip en Janneke spelen samen. Daarnaast werd er ook 

een Jip en Janneke Vakantieboek uitgegeven. Verder werd er een tentoonstelling 

samengesteld die in maar liefst vijftig plaatsen in Nederland te bezichtigen was. 

Bovendien werden op tal van basisscholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen Jip-

en-Jannekeverkiezingen gehouden. Volkskrant Magazine gaf het speciale themanummer 

50 jaar lekker stout uit waarin zes kunstenaars en illustratoren hun interpretatie van Jip 

en Janneke lieten zien.  

                                                 
162 Kees Fens, Kijk, Annie M.G. Schmidt – de schrijfster in beeld (Amsterdam 1984), geciteerd in: 

Hans Vogel, Wacht maar tot ik dood ben (Amsterdam 2000) 332. 
163 René ’t Sas, ‘Vluchten kan niet meer? Nou, ik wel hoor.’ in: Hervormd Nederland (23 maart 

1985) geciteerd in: Annejet van der Zijl, Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt (Amsterdam 
2002) 384. 

164 Annie M.G. Schmidt, geciteerd in: Joke Linders-Nouwens, ‘Ik ben een God in mijn gedachten, 
maar niet zo heel veel in de maatschappij. In gesprek met Annie M.G. Schmidt’ in: Bzzlletin 
149 (Den Haag 1987) 11-16, aldaar 13-14. 



 
Esther van Velden                  ‘Erfgoed in een literair jasje’  
 
 

    

 - 60 -  

Ook andere kranten, tijdschriften en televisieprogramma’s sprongen bovenop het 

jubileum van het kleuterduo. Met name de ‘houdbaarheidsdatum’ van het jubilerende 

kleuterduo stond ter discussie. De algemene lijn in het debat kan worden geschetst met 

uitspraken als ‘De verhalen van Annie M.G. Schmidt mogen dan gedateerd zijn (kolenhok 

en schillenboer) en rolbevestigend (Jip kan niet breien), ze zijn nog immens populair’165 

en ‘Veel volwassenen zullen zich erover verbazen dat Jip en Janneke na al die jaren nog 

steeds springlevend zijn. Inhoudelijk zijn een hoop verhaaltjes namelijk erg 

gedateerd’166. Jip en Janneke werden rond het jubileumjaar dus als gedateerd en 

rolbevestigend bestempeld, maar waren ondanks die negatieve punten nog altijd razend 

populair. Er waren dan ook positieve geluiden te horen over het feit dat de verhalen niet 

gemoderniseerd zijn. Zo waarschuwde hoogleraar Kinder- en jeugdliteratuur Helma van 

Lierop er voor om ‘nooit de taal van Jip en Janneke aanpassen. Als de flik verandert in 

een chocolaatje wordt een tijdsdocument uit zijn verband gerukt.’167 En ook de 

Nederlandse dichter, schrijver en columnist Rob van Schouten zei blij te zijn dat de 

verhalen nooit volledig zijn aangepast aan de huidige tijd: 

 

‘We mogen ons bij de vijftigste verjaardag van Jip en Janneke in de handen 

knijpen dat de emancipatoren en kritische opvoeders met hun tengels van deze 

verhalen zijn afgebleven. Daardoor bleven ze tijdloos. In de wereld van vlak voor 

het slapengaan is geen plaats voor volwassen dingen als ruzies tussen ouders, 

scheidingen, homoseksualiteit en driehoeksverhoudingen.’168 

 

Maar wel werd meer dan eens de vraag gesteld hoe het mogelijk was dat nog altijd werd 

vastgehouden aan het kleuterduo uit de fifties. ‘Waarom zijn we niet uitgekeken op 

verhalen waarin jongetjes per definitie stoer zijn, chef willen worden en graag vechten? 

Waarom vertellen we onze kinderen met liefde dat meisjes bang zijn voor spinnen, 

makkelijk huilen en gilletjes slaken?’169 

 Herkenbare situaties die een gevoel van veiligheid oproepen, was één van de 

meest gehoorde argumenten.170 Maar ook de vriendschap tussen de twee werd genoemd, 

evenals de beknopte lengte van de verhaaltjes en het feit dat de beleving van kinderen 

nog altijd hetzelfde was.171 Volgens Flip van Duijn, de zoon van Schmidt, was er nog een 

                                                 
165 NN, ‘Jip en Janneke overleven al vijftig jaar alle trends’ in: De Volkskrant (3 mei 2003). 
166 Hanneke van den Berg, ‘Jip en Janneke voor altijd vijftig’ in: De Stentor/Apeldoornse Courant 

(15 mei 2003). 
167 Helma van Lierop, geciteerd in: NN, ‘Jip en Janneke overleven al vijftig jaar alle trends’. 
168 Schouten, ‘Jip en Janneke zien Abraham/Ouders zijn overbodig’. 
169 Joep van Ruiten, ‘Zo overzichtelijk, zo veilig’ in: Dagblad van het Noorden (16 mei 2003). 
170 Helma van Lierop, geciteerd in: NN, ‘Jip en Janneke overleven al vijftig jaar alle trends’. 
171 Marieke van Dormolen van de Stichting Lezen, geciteerd in: Van Ruiten, ‘Zo overzichtelijk, zo 

veilig’.  
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andere reden voor de blijvende waardering voor het kleuterduo: 'Alleen zaken als de bof, 

het bleken van was, kleuteruurtje luisteren op de radio en een tante die... ongelooflijk... 

een auto heeft, zijn tijdgebonden. Maar die aspecten zorgen tegelijkertijd voor een 

heerlijk soort nostalgie.'172  

 En ook na het jubileumjaar wisten Jip en Janneke hun aanzien te behouden. Zo 

kopte in 2007 een krant over een tentoonstelling met tekeningen van Fiep Westendorp in 

het Grafisch Museum ‘Jip & Janneke lokt duizenden’173. Toch was er ook na het 

jubileumjaar nog oog voor de  rolbevestigende tendensen van het duo. In maart 2009 

verscheen in het feministische tijdschrift Lover een uitgebreid artikel over moederfiguren 

in kinderboeken, waar de Jip-en-Jannekereeks werd omschreven als ‘zo’n andere 

Nederlandse kinderklassieker waarin de kinderen leuke avonturen beleven terwijl moeder 

in de keuken staat’. De schrijfster van het artikel klaagde over het feit dat de moeder in 

de Jip-en-Jannekeverhalen de morele ordebewaker is van het gezin. ‘Moeder naait, 

poetst, troost, kookt en plakt dat het een lieve lust is. Ze is altijd aanwezig en dienstbaar 

is, maar treedt ook streng en handhavend op.’174 Vader zou daarentegen, als hij al thuis 

was, alleen maar leuke dingen doen met de kinderen. Hoewel de schrijfster, gezien de 

huidige omgang tussen ouders en kinderen wel gelijk heeft, gaat ze er totaal aan voorbij 

dat het hier gaat om zestig jaar geleden opgetekende literaire personages.  

 Maar het hoofdstuk waardering kan gelukkig afgesloten worden met een zeer 

positief bericht. In augustus 2009, net voor het verschijnen van deze scriptie, werd 

bekend dat Jip en Janneke het meest populaire kinderboek aller tijden is. Tijdschrift 

Ezeltje Prik voor ouders met kinderen op de kinderopvang hield een enquête onder ruim 

duizend lezers, waarbij een kwart van de respondenten voor Jip en Janneke koos. De 

herkenbaarheid van de avonturen van Jip en Janneke en de tijdloze illustraties waren de 

belangrijkste redenen voor de deelnemers aan de enquête om voor de klassieker van 

Annie M.G. Schmidt te kiezen.175 Er valt dus niet te ontkennen dat Jip en Janneke, na de 

nodige kritieken te hebben doorstaan, bijna zestig jaar na dato nog altijd zeer 

gewaardeerd worden door de Nederlandse samenleving. 

 

                                                 
172 Flip van Duijn, geciteerd in: Arno Gelder, ‘Klassieke kinderheld; Pluk van de Petteflet ook in het 

theater’ in: Algemeen Dagblad (30 april 2003) 25. 
173 Jan Schlimbach, ‘Jip en Janneke lokt duizenden’ in: Dagblad van het Noorden (26 september 

2007). 
174 Manu Bühring, ‘‘Doe nooit wat je moeder zegt!’ Moederfiguren in kinderboeken’ in: Lover  

(maart 2009). 
175 NN, ‘Jip en Janneke populairste kinderboek’ in: Trouw (20 augustus 2009). 



 
Esther van Velden                  ‘Erfgoed in een literair jasje’  
 
 

    

 - 62 -  

6. Beeldvorming 

 

Naast de waardering voor de verhalen en illustraties, is de algemene beeldvorming een 

belangrijke factor in het proces waarbij Jip en Janneke zijn uitgegroeid tot nationaal 

erfgoed. Wat te denken van character merchandising, waarbij fictieve of bestaande 

karakters worden ingezet als productiestrategie. Ook de lancering en het veelvuldig 

gebruik van de term ‘jip-en-janneketaal’, het uitbrengen van kinderpostzegels met het 

kleuterduo en een theatervoorstelling hebben bijgedragen bij aan de beeldvorming. En 

niet te vergeten cultureel toerisme, waarbij de relatie die een bepaalde plaats of locatie 

heeft met Jip en Janneke en/of hun scheppers Annie M.G. Schmidt en Fiep Westendorp 

optimaal benut kan worden. Het opnemen van Jip en Janneke in het Nationaal Historisch 

Museum zou de grootste waardering zijn die het kleuterduo kan krijgen. Daarover in de 

laatste paragraaf meer.  

6.1 Character merchandising 

Character merchandising is een productiestrategie waarbij gebruik wordt gemaakt van 

een bekend personage of karakter, bijvoorbeeld afkomstig uit een stripverhaal, boek, 

film of televisieprogramma. Character merchandising kan worden gedefinieerd als de 

aanpassing of secundaire exploitatie van essentiële persoonlijke kenmerken (zoals de 

naam, een afbeelding of verschijningsvorm) van een karakter met betrekking tot 

verschillende goederen en/of diensten, omdat potentiële klanten affiniteit hebben met 

het karakter. Ook Annie M.G. Schmidt en Fiep Westendorp profiteerden met hun 

kleuterduo Jip en Janneke van zogenaamde character merchandising.  

Al in december 1959 bracht woningtextielfabrikant Dehnert & Jansen uit 

Rotterdam een aantal zogenoemde ‘prentedoeken’ op de markt met afbeeldingen van 

ondermeer Jip en Janneke. ‘In pers, radio, televisie en filmjournaal kregen de 

Prentedoek-gordijnen reeds een waarderend onthaal’176. Rond 1960 volgde een servies 

met bekende figuren uit de verhalen van Annie M.G. Schmidt, gemaakt door Wim 

Bijmoer. Rond dezelfde periode werden vier Jip-en-Jannekepuzzels met de titels ‘op de 

slee’, ‘in het bad’, ‘ballonnen kopen’ en ‘aan het strand’ uitgebracht door de Gebrs. 

Koster te Amsterdam.  

                                                 
176 Henk van Gelder, ‘Ik zal zorgen dat u de kopij maandag heeft. Over het reclamewerk van Annie 

M.G. Schmidt en Fiep Westendorp’ in: Van Buul, Altijd acht gebleven, 135. 
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In de jaren zeventig bracht warenhuis HEMA een aantal Jip-en-Jannekeproducten 

op de markt, in de modekleuren van toen: knalpaars en appeltjesgroen.177 In 1985 

verschenen vier puzzels bij speelgoedfabrikant Ravensburger, onder andere de puzzel ‘Jip 

en Janneke in de tuin’. In 1992, maar liefst veertig jaar na de verschijningsdatum van 

het olijke tweetal is het opnieuw de HEMA die contact legt met Fiep Westendorp, omdat 

ze iets willen doen met Jip en Janneke. Naar eigen zeggen is de HEMA op dat moment op 

zoek naar iets tijdloos, iets Hollands dat bij de HEMA past en iets dat zowel ouders als 

kinderen zal bekoren.178  

De eerste jaren bemoeide Westendorp zich heel actief met de vormgeving van de 

producten en werden Jip en Janneke alleen tegen een witte achtergrond afgebeeld. Later 

nam de betrokkenheid wat af, totdat de stylisten van de HEMA een serie roze en 

turkooizen Jip-en-Jannekeattributen uitbrachten. Vanaf dat moment regelde ze de 

kwaliteitsbewaking weer beter.179 'Ik kan erg goed met de HEMA overweg. Alle 

ontwerpen worden mij tevoren voorgelegd. En als iets me niet bevalt, zoals laatst dat 

vieze geel, wordt de boel afgekeurd'180, aldus Westendorp. Nog altijd produceert en 

verkoopt de HEMA producten met Jip en Janneke en zelfs in haar Belgische filialen zijn 

‘de oer-Hollandse Jip & Janneke […] in de armen gesloten’181.  

6.2 Naamsbekendheid 

Fictieve literaire personages kunnen alleen uitgroeien tot nationaal erfgoed als ze een 

toonaangevende rol spelen of gespeeld hebben in de beleving van mensen. Naast 

character merchandising zijn er nog een aantal zaken die de naamsbekendheid van Jip 

en Janneke hebben vergroot.  

 Zo verschenen in 1999 

de fictieve literaire personages 

Floddertje, Pluk van de Petteflet 

en Jip en Janneke tijdens de 

jaarlijkse kinderpostzegelactie 

op de postzegels. De  zegels 

werden een ‘ode aan de vier 

jaar geleden overleden 

                                                 
177 Smid en Holtrop, Getekend: Fiep Westendorp, 120. 
178 S. Evenleens (categorie-manager HEMA), geciteerd in: Raadgeep, Jip en Janneke, 20. 
179 Smid en Holtrop, Getekend: Fiep Westendorp, 120-121. 
180 Fiep Westendorp, geciteerd in: Cornald Maas, ‘Op papier kan ik stout zijn’ in: De Volkskrant (5 

september 1997). 
181 Edo Dijksterhuis, ‘De smaak van Nederland; HEMA. Van Armeluiszaak tot hip merk: 75 jaar 

HEMA in: NRC Handelsblad (13 september 2001). 
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kinderboekenschrijfster Annie M.G. Schmidt’ genoemd. Volgens een artikel in dagblad 

Trouw maakte het de literaire personages ‘nog beroemder dan ze al waren’.182 De 

tekeningen op de postzegels werden getekend door Fiep Westendorp en op 

postzegelformaat gemaakt door Barbara van Dongen Torman. De serie bestond uit drie 

postzegels, met een frankeerwaarde van ƒ 0,80. Op het postkantoor moest bovendien  

ƒ 0,40 per zegel worden bijbetaald voor het goede doel.183  

Opmerkelijk is overigens dat andere kinderboekenhelden al veel eerder op 

postzegels verschenen. Zo werd Pippi Langkous al in 1969 op een Zweedse 

kerstpostzegel afgedrukt, gevold door een tweede zegel in 1987 bij de uitgave ‘Astrid 

Lindgren vertelt’. Bovendien werd de bekende Zweedse schrijfster in 2002, haar 

overlijdensjaar, opnieuw geëerd met een postzegeluitgave, waarbij niet alleen zes 

sprookjesfiguren maar ook een beeltenis van de auteur zelf te zien was.184 Een ander 

voorbeeld is Winnie de Pooh, die al in 1980 op een postzegelserie te zien was samen met 

Peter Rabbit en Alice in Wonderland.  

Een hele andere vorm van naamsbekendheid hebben Jip en Janneke gekregen 

door een opmerkelijke gebeurtenis in de Nederlandse politiek in 2002. Tijdens de 

verkiezingscampagne riep Bas Eenhoorn, partijvoorzitter van de VVD (1993-2003), 

minister Hans Dijkstal (tevens VVD) op om in jip-en-janneketaal te spreken. Zelf noemde 

Dijkstal de opmerkingen van Eenhoorn tijdens de verkiezingscampagne 'een 

bedrijfsongeval' en zei dat het ‘tot de nodige gêne in onze kring [heeft] geleid.’185 Bij een 

informatief artikel over partijvoorzitters op de website ‘Europa Nu’ wordt het voorval nog 

altijd genoemd onder het kopje ‘incidenten’186. Na gebruik van de term door Bas 

Eenhoorn, namen tegenstanders van de VVD de term al snel over om te suggereren dat 

de VVD het electoraat als kleine kinderen zou beschouwen. De uitdrukking jip-en-

janneketaal wordt sindsdien zowel in positieve als in negatieve zin gebruikt om 

eenvoudig taalgebruik door politici en andere volwassenen aan te duiden.  

Volgens de Nederlandse Taalunie heeft Bas Eenhoorn ervoor gezorgd dat ‘de 

kinderboekenfiguurtjes werden verheven tot norm’187. In Den Haag werd zelfs de ‘Helder 

Haags’ campagne opgestart, waarbij ambtenaren jip-en-janneketaal kregen 

                                                 
182 NN, ‘Jip en Janneke komen op postzegel’ in: Trouw (28 september 1999). 
183 NN, ‘Zoek het eens op’ via: http://www.jeugdfilatelie.nl/jeugdfilatelie/catalog.htm (7 juli 2009). 
184 NN, ‘Astrid Lindgren op postzegels in Zweden’ via: http://www.filahome.com/postzegels/0203as 

tridlindgren.htm (7 juni 2009). 
185 NN, ‘Dijkstal vindt deel kiezers verwende diva’s’ in: Nederland kiest (27 maart 2002) via: 

http://www.nos.nl/archief/2002/nederlandkiest/paginas/nieuws/nieuwsberichten/2703_dijkstal
.html (7 juni 2009). 

186 NN, ‘Partijvoorzitters’ via: http://www.europa-nu.nl/9353000/1/j9vvh6nf08temv0/vh8lnhrt52ze 
(7 juni 2009). 

187 NN, ‘Wedstrijd’, via http://taalunieversum.org/thema/burger_taal_en_overheid/wedstrijd (7 
juni 2009). 
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voorgeschoteld.188 Het woord wordt vandaag de dag nog veel gebruikt in zowel spreek- 

als schrijftaal en is opgenomen in de lijst met beruchte dicteewoorden, waar de juiste 

schrijfwijze van het woord staat omschreven als: ‘kleine letters, streepje voor en na en, 

verder aaneen.’189 

Een derde voorbeeld van een 

concept dat heeft bijgedragen aan 

de naamsbekendheid van Jip en 

Janneke, is de muzikale voorstelling 

‘Jip en Janneke vervelen zich nooit’. 

Een voorstelling die in 2006 circa 

vijftig keer is gespeeld door 

jeugdtheater het Blauwe Huis uit 

Almere. De voorstelling was bedoeld 

voor kinderen vanaf twee jaar en gebaseerd op de verhalen van Schmidt. Sleutelwoorden 

van de voorstelling waren verkleden, de grote fantasie van Jip en Janneke en het ‘doen 

alsof’. In het theaterstuk speelde het kleuterduo onder andere het sprookje van 

Doornroosje en gingen ze op theevisite.190 Bijzonder is dat moeder een grote rol speelt in 

het stuk, terwijl zij in de verhalen wel aan bod komt, maar slechts één keer wordt 

afgebeeld.  

De drie voorbeelden waarmee de naamsbekendheid van Jip en Janneke in de 

afgelopen jaren is toegenomen, zijn allemaal van een ander kaliber. De kinderpostzegels 

hebben een jaarlijks terugkerend en landelijk karakter, het voorval in de Nederlandse 

politiek is van plotselinge aard met een onverwachts lang vervolg en de 

theatervoorstelling is een voorbeeld van een eenmalige reeks die bereikbaar is voor een 

selectief publiek. Met deze uiteenlopende voorbeelden wordt aangetoond dat de 

naamsbekendheid van literaire personages zowel op doordachte als ondoordachte wijze 

kan worden vergroot.  

 

 

 

 

                                                 
188 NN, ‘Den Haag leert ambtenaren Jip en Janneke-taal’ via: http://www.beleidsimpuls.nl/jip_en_ 

janneke_ taal.php (7 juni 2009). 
189 NN, ‘De Dikke Drieduizend Dicteewoorden’ via: http://www.onzetaal.nl/advies/dictee2006.php 

(7 juni 2009). 
190 Renee Fokkens, ‘Jip en Janneke op het toneel. Voorstellingen door heel Nederland’ (2 februari 

2006) via: http://www.dagjeweg.nl/nieuws/dagje-
uit/351/Jip%20en%20Janneke%20op%20het %20toneel (15 juli 2009). 
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6.3 Cultureel toerisme 

Erfgoed en toerisme zijn twee zaken die nauw met elkaar verweven zijn. Dat geldt ook 

voor literair erfgoed. Behalve (verzonnen) toeristische trekpleisters in de geest van een 

bepaald literair werk, zoals het in hoofdstuk twee beschreven Kameleondorp, zijn er ook 

in boeken beschreven lieux de mémoire die echt bestaan en te bezoeken zijn. Zo is er in 

de stad Alkmaar een route langs plaatsen die een rol spelen in het boek De buitenvrouw 

van Joost Zwagerman. Er is er ook nog een andere manier waarop literatuur en cultureel 

toerisme op elkaar inspelen: de projectie van de naam van een schrijver of een van zijn 

personages.  

Hoogleraar Algemene Literatuurwetenschap Ann Rigney gaat in het artikel ‘De 

herinneringen aan Scott: literatuur, erfgoed, immobiliteit’191 uitgebreid in op deze 

materie. Zij stelt dat een naam niet meer is dan een ‘mnemonisch symbool’, waarmee 

een symbool wordt bedoeld dat als herinnering aan een herinnering dient. Zo werkt de 

naam van Cervantes op de Spaanse euromunt als een mnemonisch symbool dat aan de 

auteur van Don Quichot en zijn werk herinnert.192 Het gebruik van de naam van een 

schrijver of een van zijn personages is een manier om de ‘waarde van diens werk te 

erkennen en zijn status als onderdeel van het nationale erfgoed te bevestigen’193. Zo 

getuigen straatnamen van de waardering voor bepaalde schrijvers in een bepaalde 

periode en van het belang van de literatuur als consensusscheppend referentiepunt in de 

openbare ruimte. Er wordt immers herkenbaarheid en een erkende status van een naam 

verondersteld.194 

Dat ook de personages Jip en Janneke en bedenkers Annie M.G. Schmidt en Fiep 

Westendorp in Nederland worden her- en erkend, blijkt wel uit het veelvuldige gebruik 

van hun namen. Het Pad van Jip en Janneke in Wageningen, de Annie M.G. 

Schmidtstraat in Amsterdam, de Annie M.G. Schmidtlaan in Gorinchem en de Annie M.G. 

Schmidtwijk in Kapelle met straatnamen als Krulleveer en De Stampertjes zijn maar 

enkele voorbeelden van de tientallen vernoemingen in straatnamen in Nederland. 

Daarnaast zijn tal van basisscholen, kinderdagverblijven, instellingen voor naschoolse 

opvang, gastouderbureaus en speel-o-theken naar het kleuterduo vernoemd. 

In Zaltbommel, de plaats waar Fiep Westendorp geboren en getogen is, wordt 

sinds 1993 aandacht besteed aan de tekenares door middel van een vaste tentoonstelling 

in Stadskasteel Zaltbommel – Maarten van Rossumhuis. Het museum bezit naast de 

                                                 
191 Ann Rigney, ‘De herinnering aan Scott, literatuur, erfgoed, mobiliteit, in: Rob van der Laarse 

(red.), Bezeten van vroeger. Erfgoed, identiteit en musealisering (Amsterdam 2005) 88-101. 
192 Rigney, ‘De herinnering aan Scott´95. 
193 Idem, 96. 
194 Ibidem.  
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inrichting van Westendorps woon- en werkkamer ook een uitgebreide collectie drukwerk 

en voorwerpen van Jip en Janneke en andere creaties van Schmidt en Westendorp. Ook 

staat er een standbeeld van Jip en Janneke op de Waalkade in Zaltbommel. In Kapelle, 

de geboorteplaats van Annie M.G. Schmidt, staat een standbeeld van Dikkertje Dap en 

wordt een Annie-M.G.-Schmidtwijk gerealiseerd met straatnamen die zijn gebaseerd op 

karakters uit Schmidts boeken.  

Maar de grootste culturele trekpleister gekoppeld aan Schmidt en de personages 

uit haar boeken zal in 2010 worden gerealiseerd op het Zeeburgereiland in Amsterdam. 

Twee voormalige silo’s zullen daar 

omgebouwd worden tot een cultuurhuis 

voor jong en oud, het Annie M.G. 

Schmidt Huis. In het cultuurhuis zal van 

alles te doen zijn op het gebied van 

theater, film, literatuur, beeldende 

kunst, media, muziek en horeca. Het 

Huis wordt nu al een eerbetoon aan de 

legendarische schrijfster genoemd: 

‘Annie M.G. Schmidt (1911-1995) heeft 

een onvergetelijke bijdrage geleverd aan ons collectief geheugen en culturele erfgoed 

met teksten voor kinderen, radio, televisie en theater. Met haar tegendraadsheid was zij 

een van de meest invloedrijke critici van het brave, burgerlijke en verzuilde 

Nederland.’195 Bij het ontwerp hebben Arons en Gelauff Architecten en ThisisJane 

Interieurontwerp het gedachtegoed van Schmidt als uitgangspunt genomen. Zo kenmerkt 

het interieur zich door tegendraadsheid en het spelen met verschillende perspectieven. 

Uitvergrotingen en vervormingen van herkenbare elementen als ouderwetse 

lampenkappen, Hollandse burgerlijkheid en andere sfeerbepalingen bepalen mede de 

inrichting.  

 De vele vernoemingen in straatnamen en instellingen, de vaste tentoonstelling, de 

standbeelden en het Annie M.G. Schmidt Huis zijn allen voorbeelden van cultureel 

toerisme in samenspraak met literair erfgoed. Het zijn lieux de mémoire die de waarde 

van het werk van Schmidt en Westendorp erkennen en de status als onderdeel van het 

nationaal erfgoed bevestigen.   

 

 

                                                 
195 NN, ‘Annie M.G. Schmidt Huis in de silo’s op het Zeeburgereiland’ (persbericht 8 april 2009) via: 

http://www.anniemgschmidthuis.nl/content/index.asp?Id=21&show=21 (15 juli 2009). 
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6.4 Jip en Janneke in het NHM 

In de vorige paragrafen werd nader ingegaan op character merchandising, 

naamsbekendheid en cultureel toerisme. Er is eigenlijk echter maar één locatie waar de 

waardering van de Nederlandse bevolking voor Jip en Janneke pas echt goed tot zijn 

recht zou komen, en dat is het Nationaal Historisch Museum in Arnhem. Nu de 

meningsverschillen over de aangestelde directeuren en de museumlocatie uit de weg zijn 

geruimd, kan zachtjes aan begonnen worden met de inhoud van het museum. Op vrijdag 

26 juni 2009 heb ik op het Publieksdebat over Nationaal Historisch Museum in Den Haag 

een pleidooi gehouden om Jip en Janneke in dat nog op te zetten museum te krijgen. Jip 

en Janneke zijn namelijk niet alleen zelf geschiedenis van Nederland, ze vertellen ook de 

geschiedenis van Nederland.  

 Jip en Janneke zijn vanaf 1952 tot 1957 in dagblad Het Parool verschenen. Daarna 

zijn de verhalen in grote getale herdrukt in verschillende bundels en boeken. Bovendien 

heeft de HEMA nog altijd een goedlopende lijn met Jip-en-Jannekespullen. Dit betekent 

dat Jip en Janneke in materiële vorm, dus als tastbaar object, te allen tijde beschikbaar 

zullen zijn. Wellicht niet in de authentieke, originele vorm, maar omdat bij erfgoed 

identiteit vrijwel altijd boven authenticiteit gesteld wordt, is een herdruk niet van minder 

waarde. Jip en Janneke zullen als objecten dus altijd te tonen zijn in het Nationaal 

Historisch Museum.  

Naast het simpelweg tentoonstellen van de oude krantenverhalen en nieuwere  

boeken en spullen, zouden ook de tekstuele veranderingen en aanpassingen in illustraties 

aan het publiek getoond kunnen worden. Daarbij kan er voor gekozen worden om minder 

aandacht uit te laten gaan naar Jip en Janneke en meer specifiek naar de twee 

koninginnen van Nederland Annie 

M.G. Schmidt en Fiep 

Westendorp. Deze dames zijn 

misschien wel Nederlands 

bekendste schrijf- en tekenduo 

en hebben een belangrijke rol 

gespeeld in de Nederlandse 

jeugdliteratuur.  

 Maar Jip en Janneke zijn 

zelf niet alleen geschiedenis, ze 

vertellen indirect ook de 

geschiedenis van Nederland. Zo 

kunnen Jip en Janneke aan de 
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hand van de karakteristieke weertypen en seizoensactiviteiten laten zien hoe belangrijk 

het agro-liturgisch jaar met de universele ordening van het dagelijks leven was voor de 

boerensamenleving die Nederland zo lang kende. Zo gaan de kinderen in de lente zaaien, 

plukken ze de eerste aardbeien en broeden ze net als de vogels eitjes uit. In de zomer 

gaan ze naar het strand, mogen ze onder de tuinslag en verbranden ze in de zon. In de 

herfst horen ze van twee oude mannen dat de zomer dood is en harken ze bladeren in de 

tuin, terwijl ze in de winter sneeuwpoppen bouwen en op het ijs spelen.  

 Daarnaast heeft Schmidt de verhalen van Jip en Janneke in de context van de 

jaarkalender met vast terugkerende rituelen als kerkelijke feestdagen en familiefeesten 

geplaatst. Zo vieren de kinderen hun verjaardagen, maar ook Pasen, Sinterklaas, 

Kerstmis en Oud en Nieuw. Belangrijk daarbij zijn tradities als kaarsjes uitblazen en de 

stoel versieren op een verjaardag, paaseieren zoeken en  eieren schilderen met Pasen, 

schoen zetten en pakjesavond met Sinterklaas, de kerstboom optuigen en kerstliedjes 

zingen met Kerstmis en oliebollen eten en vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling.  

 Maar er zijn nog meer mogelijkheden, want de verhalen van Jip en Janneke 

worden van begin tot eind gekenmerkt door cultuuroverdracht. Opmerkelijk is het grote 

aantal bestaande en verdwenen beroepen die in de verhalen naar voren komen. De 

kruidenier, de melkboer, de schoenmaker, de schillenman en het borstelmannetjes zijn 

nog maar enkele van de ruim dertig beroepen die aan de orde worden gesteld. Of wat te 

denken van de ‘moderne’ apparaten die als gevolg van de welvaartsstijging in de jaren 

’50 gemeengoed werden in Nederland. De draaitelefoon, de stofzuiger, de typemachine, 

de radio, de televisie, de auto en het vliegtuig; ze worden allemaal geïntroduceerd door 

het kleuterduo. Tot slot zijn er tal van verhalen waarin aandacht wordt besteed aan 

typisch Nederlands eten, zoals pannenkoeken, drop, appelmoes en appelflappen. In 

bijlage één van deze scriptie is een overzicht bijgevoegd met thema’s waar Jip-en-

Jannekeverhalen aan gekoppeld zijn. Het Nationaal Historisch Museum wil de 

Nederlandse geschiedenis presenteren in vijf zogenaamde ‘werelden’: ik en wij, land en 

water, rijk en arm, oorlog en vrede en lichaam en geest. Hoewel het niet gemakkelijk zal 

zijn om Jip en Janneke binnen deze vijf werelden in te passen, lijkt het geen onmogelijke 

opgave. Met name de wereld van ‘ik en wij’ lijkt hier uitermate geschikt voor. De 

verhalen van Jip en Janneke zijn voor veel mensen, zowel autochtone peuters als 

allochtone volwassenen, de eerste al dan niet bewuste kennismaking met de Nederlandse 

cultuur. De verhalen spelen een rol als het gaat om cultuuroverdracht en de vorming van 

een Nederlandse identiteit. Inmiddels zijn drie generaties opgegroeid met de verhalen 

van Jip en Janneke. Voor deze mensen zijn Jip en Janneke herkenbaar en roepen ze 

herinneringen op aan het verleden. Als ‘lieux de mémoire’ kunnen ze een gevoel van 

continuïteit bieden en betekenis geven aan het heden.  
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 Het Nationaal Historisch Museum heeft als uitgangspunt dat iedereen verschillend 

is en zich verenigd in een combinatie van identiteiten. Het museum wil dan ook een 

gelaagd museum zijn waarin de bezoeker zijn eigen geschiedenis kan herkennen, 

beleven en zelfs toevoegen. Het museum wil de verschillen tussen Nederlanders 

benadrukken, maar net zo goed hun verbondenheid.196 Het moet ten slotte een 

‘nationaal’ historisch museum worden, een museum dat de collectieve identiteit van 

Nederland uitdraagt. Daarbij komt geschiedenis, op allerlei manieren en via vele 

ingangen, centraal te staan. Jip en Janneke passen daar het beste in thuis door uit te 

gaan van wat historicus Willem Frijhoff de taak van historici noemt:  de herinnering van 

het verleden vormgeven. Alleen door actieve toe-eigening van en identificatie met het 

verleden kan de geschiedenis tot een ankerplaats voor een collectieve identiteit 

uitgroeien. Zonder toe-eigening slaat de historische vergetelheid snel toe.197  

 Dat Jip en Janneke inmiddels het proces van toe-eigening met verve hebben 

doorstaan, behoeft na het lezen van deze scriptie geen uitleg meer. Jip en Janneke zijn 

als geen ander literair personage in Nederland uitgegroeid tot nationale symbolen, die 

daarmee een rol verdienen in het Nationaal Historisch Museum. 

 

 

 

 

                                                 
196 Valentijn Byvanck en Erick Schilp, Pamflet Nationaal Historisch Museum (Arnhem 2008) 19. 
197 Frijhoff, Dynamisch erfgoed, 16-18.  
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Tot besluit 

 
Onder de noemer cultureel erfgoed worden materiele objecten en immateriële 

symbolische praktijken geschaard die afkomstig zijn uit of verwijzen naar het verleden en 

gepresenteerd en gerepresenteerd worden in het heden. Deze (re)presentatie is er om 

een vorm van continuïteit te bewerkstelligen tussen verleden, heden en toekomst. Het is 

belangrijk om daarbij te beseffen dat erfgoed een normatief begrip is. Alleen datgene uit 

het verleden dat als waardevol wordt gezien voor het heden, ‘verdient’ als het ware het 

predicaat erfgoed. Op de vraag hoe fictieve literaire personages als Jip en Janneke 

kunnen uitgroeien tot nationaal erfgoed is dan ook geen eenduidig antwoord te geven. 

Bij ieder cultuurobject of –element dat tot erfgoed wordt verheven, spelen immers 

andere aspecten een rol. 

Het normatieve van erfgoed komt naar voren bij het toekennen van waarde een 

belangrijke rol bij jeugdliterair erfgoed. Ondermeer de inhoud van een werk en de mate 

van bewerking kunnen ertoe leiden dat een boek tot klassieker wordt verheven. Daarbij 

speelt het proces van canonisering een rol. door een systeem van sociale en esthetische 

waarden bepalen zij die boeken maken, zij die boeken vermarkten en zij die boeken 

lezen de ‘waarde’ van een literair werk. Zowel de status van de auteur, de illustrator als 

de vertaler van een boek zijn van invloed op de waardering voor een literair werk. De 

uitgever bepaalt of een boek economisch en cultureel interessant is en heeft daardoor 

ook een invloedrijke positie binnen het systeem. Ook de wijze waarop een werk in de 

markt gezet en verankerd wordt onder invloed van de commercie is een meespelende 

factor. Maar de belangrijkste spelers in het veld zijn de (voor)lezers, die ervoor kunnen 

zorgen dat een literair werk van generatie op generatie behouden blijft.  

 Elk land heeft naast een aantal standaard klassieke werken ook zijn eigen 

favoriete jeugdboeken en jeugdliteraire personages. In veel boeken spelen tradities, 

situaties of gebeurtenissen die kenmerkend zijn voor een bepaalde cultuur een 

belangrijke rol. Er vindt door middel van boeken dus cultuuroverdracht plaats, waarbij 

invloed wordt uitgeoefend op sleutelbegrippen als collectieve identiteit en toe-eigening. 

Boeken vormen immers net als musea een middel tot nationalisering en voorzien in hoge 

mate in de behoefte aan identiteitsvorming. Er zijn over de hele wereld dan ook musea, 

pretparken en gereconstrueerde dorpen waar literaire werken of de schrijvers ervan 

centraal staan.  

 In deze scriptie staat het literaire erfgoed Jip en Janneke centraal. Het allereerste 

verhaaltje over dit kleuterduo verscheen op 13 september 1952 in Het Parool. Maar liefst 

vijf jaar lang verscheen er wekelijks een verhaaltje in deze krant. Al vanaf 1953 
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verschenen de verhalen ook in boekvorm, in een aantal gevallen met aanpassingen in 

tekst en beeld. Hoewel deze aangepaste doelteksten niet zo authentiek zijn als de 

oorspronkelijke bronteksten, hebben ze wel degelijk een belangrijke erfgoedwaarde. Bij 

veel erfgoedobjecten of –elementen wordt immers identiteit boven authenticiteit gesteld. 

Zo worden de verhalen van Jip en Janneke meer dan zestig jaar na dato nog altijd goed 

verkocht, omdat het lezerspubliek zich met het kleuterduo kan identificeren. Overigens 

hoeft dat niet per definitie een Nederlands lezerspubliek te zijn. Dankzij de vele 

vertalingen die in de loop van de tijd verschenen, zijn de Jip-en-Jannekeverhalen over de 

hele wereld verspreid. Een boek als Jip and Janneke, Two kids from Holland heeft 

bovendien een belangrijke functie als het gaat om cultuuroverdracht en het bevestigen 

van Jip en Janneke als nationale symbolen.  

 Jip en Janneke hadden het echter nooit tot nationaal erfgoed geschopt als de 

vertelkunst van schrijfster Annie M.G. Schmidt en het illustratietalent van Fiep 

Westendorp er niet waren geweest. Het feit dat de namen van misschien wel de 

populairste Nederlandse schrijfster en de populairste Nederlandse illustrator aan dit 

kleuterduo verbonden zijn, is ontegenzeggelijk van invloed geweest op het 

canoniseringproces. Inhoudelijk worden de verhalen gekenmerkt door persoonlijke 

familiebanden en schijnbare trivialiteit. Maar ook typische toonbeelden van de jaren ’50 

als traditionele rolverdeling, opvoedingsidealen, de ontplooiing van de 

consumptiemaatschappij en de ontzuiling komen aan de orde. Meer specifiek komen er 

een groot aantal aspecten van volkscultuur in de Jip-en-Jannekeverhalen naar voren. De 

alledaagse cultuur, de geseculariseerde sacraliteit, identiteitsvorming, de multiculturele 

habitus, intertekstualiteit en rituelen zijn allemaal raakvlakken tussen jeugdliteratuur en 

volkscultuur die in de Jip-en-Jannekeverhalen aan de orde worden gesteld. Ze laten zien 

dat bepaalde representatieve elementen uit het verleden behouden en overgedragen 

kunnen worden door middel van een literair werk. 

 Naast de literaire en illustratieve kwaliteit van het literaire erfgoed Jip en Janneke 

is het met name de herkenbaarheid die heeft bijgedragen aan de waardering voor het 

tweetal. Zelfs de kritiek in de jaren zeventig als gevolg van de veranderende tijdsgeest 

heeft geen einde kunnen maken aan hun ongekende populariteit. In 2003 is in heel 

Nederland aandacht besteed aan het vijftigjarig jubileum van het kleuterduo en in 2009, 

bijna zestig jaar na dato, is de verzamelbundel zelfs uitgeroepen tot meest populaire 

kinderboek aller tijden.  

 Behalve deze blijvende waardering is de algemene beeldvorming een belangrijk 

aspect in het proces waarbij Jip en Janneke zijn uitgegroeid tot nationaal erfgoed. Zo 

heeft de character merchandising van de HEMA Jip en Janneke definitief op de kaart 

gezet. Puzzels, bekers, borden, broodtrommels, picknickkleden, laarzen; het is zo gek 
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niet te bedenken of de HEMA heeft er een Jip-en-Jannekevariant van uitgebracht en zo 

de beeltenis van het tweetal verspreid. Bovendien is de naamsbekendheid van het 

kleuterduo toegenomen onder invloed van de kinderpostzegels, de in de politiek 

geïntroduceerde term jip-en-janneketaal en de toneelvoorstelling.  

Daarnaast moet de rol van cultureel toerisme voor de beeldvorming niet 

onderschat worden. Met het vernoemen van ondermeer straatnamen, woonwijken en 

basisscholen naar de literaire personages Jip en Janneke wordt herkenbaarheid en een 

erkende status van deze namen verondersteld. De vele vernoemingen, de vaste 

tentoonstelling, de standbeelden en het Annie M.G. Schmidt Huis zijn voorbeelden van 

cultureel toerisme in samenspraak met literair erfgoed. Als lieux de mémoire wordt de 

waarde van het literaire werk van Schmidt en Westendorp erkend en de status als 

onderdeel van het nationale erfgoed bevestigd.  

De beeldvorming van Jip en Janneke in hun rol als nationaal erfgoed zou 

gecomplementeerd kunnen worden met opname van het tweetal in het nog op te zetten 

Nationaal Historisch Museum. Het literaire erfgoed Jip en Janneke presenteert immers op 

een bijzondere en indirecte wijze het verleden van Nederland. De verhalen van Jip en 

Janneke worden ook wel ‘de eerste bijbel van het dagelijkse leven’198 genoemd, omdat ze 

voor veel autochtone peuters én allochtone kinderen en volwassenen de eerste 

kennismaking met de Nederlandse cultuur zijn. Karakteristieke Nederlandse tradities, 

gewoonten, gebruiken en rituelen worden in de verhalen beschreven en daarmee 

overgedragen. Daarnaast roepen de verhalen voor eerdere generaties herinneringen op 

aan een recent verleden. Herinneringen die betekenis kunnen geven aan de huidige tijd 

en een gevoel van continuïteit kunnen bewerkstelligen.  

Zoals gezegd kan er geen eenduidig antwoord gegeven worden op de vraag hoe 

fictieve literaire personages als Jip en Janneke kunnen uitgroeien tot nationaal erfgoed. 

Bij de waardetoekenning van een gemeenschap spelen immers tal van componenten 

mee. De inhoud van het werk, literaire en illustratieve kwaliteiten, maar ook zaken als 

character merchandising en cultureel toerisme hebben invloed op dit proces. Feit is dat 

met het literaire erfgoed Jip en Janneke indirect een belangrijk deel van de Nederlandse 

cultuur behouden blijft. Laat dat, samen met de literaire en illustratieve kwaliteit, een 

reden zijn om Jip en Janneke te behouden. Leest het voort, leest het voort! 

 

                                                 
198 Piet Mooren, ‘De mondige jeugdliteratuur. Ter inleiding’ in: Piet Mooren, Jeanne Kurvers en 

Helma van Lierop-Debrauwer (red.), De mondige jeugdliteratuur. Over raakvlakken van 
jeugdliteratuur en volkscultuur (Leidschendam 2004) 7-36, aldaar 9. 
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Bijlagen 
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Verhalen 

Thema Verhaal 

  

Pasen Eitjes kleuren 

 Er liggen eieren in de tuin 

 Paashaas 

 Paasbrood 

  

Sinterklaas De dag na Sinterklaas 

 De schrijfmachine 

 Een brief aan Sinterklaas 

 Gooi wat in mijn schoentje 

 Jip kan rijmen 

 Sinterklaas komt 

 Sinterklaas komt (2) 

 Verdwaald 

 Vrachtauto 

 Water voor ’t paard van Sinterklaas 

  

Kerst De kerstboom 

 De Kerstman 

 Kerstboompje 1 

 Kerstboompje 2 

  

Oud en nieuw Een nieuwe kalender 

 Eind van het jaar 

 Oudejaar 

 Varkentje van goud 

  

Verjaardag Huilen en lachen 

 Janneke is jarig 

 Janneke is jarig en geeft een feestje 

 Kaarsen 

 Opa is jarig 
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 Siepie is jarig 

 Sigaren kopen 

  

Jaargetijden Verhaal 

  

Lente Bloemen plukken 

 De sneeuwklokjes luiden 

 Een nest met eitjes 

 Eerste aardbeien 

 Egeltje 

 Eitjes uitbroeden 

 Knotje 

 Koud en toch lente 

 Wormen eten 

 Zaaien in het tuintje 

  

Zomer Dat heeft de zon gedaan 

 Heel veel ijsjes 

 IJs eten 

 Jip spuit ook arme poes nat 

 Pootje baden 

 Strand 

 Teil 

  

Herfst Blaren in de tuin 

 De zomer is dood 

 Jip wil vliegen 

  

Winter Die stoute meeuwen 

 Een sneeuwman met een bezem 

 Het vriest 

 Het wordt winter 

 Veel te koud 

 Wanten 

  

Het weer De stoute wind 
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 Het regent zo 

 Lopen in een grote regenplas 

 Mist 

 Poppetjes van klei 

 Tik-tak-tak 

  

Beroep Verhaal 

  

Kapper  • Jip met de staart 

• Kappertje spelen 

• Naar de kapper 

Notaris  • Jip wil geen thee drinken 

Meester  • Jip is de meester 

Piloot/Vliegenier • Beer valt uit het vliegtuig 

• Jip en Janneke trouwen 

• Vliegen 

Boer  • Eerste aardbeien  

• Knotje 

• Noten en doppen 

• Pauw 

Schoenmaker  • Naar de schoenmaker 

Pruimenman • Ze komen thuis met een hondje 

Straatmuzikant  • Jip zingt op straat 

Dominee  • Jip en Janneke trouwen 

Kruidenier   • Jip is een meisje 

• Klaar-over 

• Wat een stout kind 

IJscoman  • IJs eten 

• Teil 

Gymnastieklerares • Gymnastiek 

Dokter • Bij de dokter 

Koning/Koningin • De koning en de koningin 

Winkeljuffrouw • Een kangoeroe in de havermout 

• Varkentje van goud 

• Winkeltje spelen 

Postbode • Varkentje van goud 
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Borstelmannetje • Het borstelmannetje 

Groenteman • Oma is ziek 

• Wat een stout kind 

Stationschef • Jip is de chef 

Kolenman • Kolenman 

Huishoudster • Jonas in de walvis 

(Banket)Bakker • Het regent zo 

• IJs eten 

• Jip wil vliegen 

• Warm brood 

• Wat een stout kind 

Schilder • Verven 

Brandweer • Brandweertje spelen 

Zwemjuffrouw • Zwemmen 

Melkboer • Klaar-over 

• Verdwaald 

Schillenman • Hannes 

Ballonnenverkoper • Een man met ballonnen 

Liftman • Winkelen 

Gymnastiekjuffrouw • Gymnastiek 

Schipper & matroos • Verrekijker 

Pruimenman • Ze komen thuis met een hondje 

Vrachtrijder • Verdwaald 

Poppendokter • Oogjes in de buik 

  

Eten Verhaal 

  

Chocola • Een plak chocola 

• Gooi wat in mijn schoentje 

• Roken 

Pannenkoeken • Wie eet de meeste pannekoeken? 

Taart • Een taart met holletjes 

• Kaarsen 

Noten • Noten en doppen 

IJs • Heel veel ijsjes 

Meloen • De meloen 
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Brood • Oe! Een koe! 

• Paasbrood 

• Warm brood 

Radijsjes • Radijsjes 

Pap • Dierentuin 

Pruimen • Pruimen eten 

Soep • Soep 

Aardbeien • Eerste aardbeien 

 • Oe! Een koe! 

Flensjes • Flensjes bakken 

Cake • Deeg is lekker 

 • Vogeltje 

Stroopwafels • Poppetjes van klei 

• Verstoppertje 

Druiven • Oma is ziek 

Appels • Eind van ’t jaar 

• Wat een stout kind 

Appelmoes • Jip snijdt zich 

Appelflap • Varkentje van goud 

Oliebol/appelbol • Eind van ’t jaar 

Zuurtje • Eitjes uitbroeden 

• Wat een stout kind 

Dropje • Wat een stout kind 

Melk • Janneke is jarig 

• Oe! Een koe! 

Thee • Deeg is lekker 

• Theevisite 

Sinaasappel • Oe! Een koe! 

Suikerkransjes • De kerstboom 

  

‘Modern’ apparaat Verhaal 

 •  

Draaitelefoon • Jip belt Janneke 

Stofzuiger • Vliegen 

Typemachine  • De schrijfmachine 

Radio • Kleuteruurtje 
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Vliegmachine/Helikopter • Veel te koud  

• Vliegen 

• Wormen eten 

Televisie  • Naar de kapper 

Badkuip • Pop mag varen 

Auto • Een tante met een auto 

• IJs eten 

• Tollen 

 

Vertalingen 

Taal Titel Jaar van uitgave 

Chinees  Yiyi en Yaya 2007 

 Yiyi en Yaya 2 2007 

 Yiyi en Yaya 3 2007 

 Yiyi en Yaya 5  2007 

Duits Heiner und Hanni 1961 

 Da gehen sie, Heiner und Hanni 1961 

 Aufgepasst, Heiner und Hanni 1961 

 Tausend Grüße von Heiner und Hanni 1962 

 Lachen mit Heiner und Hanni 1970 

 Spielen mit Heiner und Hanni 1970 

 Julia und Alexander 1989 

Engels Good luck and Mandy 1961 

 Love from Mick and Mandy 1961 

 Take care Mick and Mandy 1961 

 Bob and Jilly 1976 

 Bob and Jilly are friends 1977 

 Bob and Jilly in trouble 1980 

 Jip and Janneke 2008 

Ests Jip ja Janneke 1996 

Hebreeuws Yip ve-Yaneke 1997 

Indonesisch Tono dan Tini 1979 

Ivriet Yip we Yaneqe 1997 
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Japans Ippu to Yaneke 2004 

Latijns Jippus et Jannica 2000 

Litouws Jipas ir Janik÷. G÷lių skynimas ir kiti 

apsakym÷liai. 

2008 

 Jipas ir Janik÷. L÷l÷ Mar÷ išplaukia ir kiti 

apsakym÷liai 

2008 

Pools Julek i Juka 1 2004 

 Julek i Juka 2 2004 

 Julek i Juka 3 2007 

 Julek i Juka 4 2007 

Russisch Saša i Maša 2005 

 Saša i Maša 2  2006 

 Saša i Maša 3 2006 

 Saša i Maša 4 2007 

 Saša i Maša 5 2007 

Spaans Mila y Yaco 1988 

 Los inseparables Mila y Yaco 1990 

Twents Jipke en Jannöaken 2001 

 


