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‘Hoe zouden we toch aan Klaas Vaak komen? Zou die ook iets met kabouters te maken 
hebben?’ ‘Klaas Vaak?’ hij wendde zich weer af. ‘Klaas Vaak interesseert me niet. En 
die zal me ook nooit interesseren.’ (Voskuil 1996:104).

Deze dialoog tussen Maarten Koning en meneer Beerta is weliswaar fictief, maar 
zou heel goed ook in werkelijkheid zo in 1957 gehouden kunnen zijn tussen J.J. 
Voskuil en P.J. Meertens op het Amsterdamse volkskundebureau, de voorloper 
van het huidige Meertens Instituut. Voskuil was op dat moment bezig met de 
verwerking van de antwoorden op de vraag, gesteld in een al in 1943 uitgezonden 
enquête, over hoe men zich ‘het slaperig worden der kleine kinderen’ voorstelde. 
Werd dat veroorzaakt door het zandmannetje, Klaas Vaak of door de slaapluizen? 
(Voskuil 1996:107; Dekker en Schell 1989:55). Het is jammer dat Beerta geen uitleg 
gaf voor zijn desinteresse. Misschien werd hem door Maartens vraag de futiliteit 
van zijn vakge bied even te veel. Of toch eerder de kwetsbaarheid daarvan.

In die tijd werd in Amsterdam gewerkt aan verspreidingskaarten van volks-
kundige verschijnselen ten behoeve van de volkskunde-atlas. Gegevens uit vra-
genlijsten leverden daarvoor het materiaal. Omdat de voorzitter van de toezicht-
houdende volkskundecommissie, de hoogleraar en priester J. Schrijnen, allereerst 
daarvoor belangstelling had (Dekker 2000:48), werd begonnen met onderwerpen 
uit het domein van de ‘volksreligie en geestenwereld’, zoals voorstellingen over 
imaginaire wezens zoals elfen, witte wieven, dwergen, aardmannetjes, kabouters, 

De kleine Olympus*

Ter inleiding

John Helsloot**

* Met dank aan Hans Bennis, directeur van het Meertens Instituut, voor de suggestie van 
deze titel.

** Zonder de stimulerende discussies met mijn mederedacteur Eveline Doelman was deze 
tekst niet tot stand gekomen.
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spookdieren en het mannetje in de maan. Meertens was zich ervan bewust dat dit 
enigszins ouderwetse thema’s waren, die ‘de volkskunde in veler ogen als weten-
schap verdacht maken’. Want de keuze daarvoor zou de indruk kunnen wekken 
dat men in theoretisch opzicht nog steeds niet veel verder gekomen was dan het 
type onderzoek dat de gebroeders Grimm in de eerste helft van de negentiende 
eeuw verichtten (Meertens 1958:128; Dekker 2002:296). Anderzijds is het ook 
mogelijk dat Beerta/Meertens wist of intuïtief aanvoelde dat Klaas Vaak een min 
of meer recente figuur was (zie de bijdrage over Klaas Vaak in deze bundel) en 
daardoor onvoldoende beantwoordde aan waarnaar toen vooral de aandacht op 
het volkskundebureau uitging: het ‘oude, middeleeuwse of wie weet nog oudere 
volksgeloof’. De kaarten van de volkskunde-atlas waren bedoeld om te laten 
zien dat daarvan ‘zo merkwaardig veel bewaard is gebleven’ (Meertens 1958:129; 
Dekker 2002:297). Wel is een proefkaart getekend van de vermeldingen van Klaas 
Vaak en de andere slaapbrengers, maar die werd, mogelijk omdat het kaartbeeld 
onvoldoende beantwoordde aan de verwachtingen, niet geselecteerd voor publi-
catie in een van de atlasafleveringen. Sindsdien is Klaas Vaak buiten het zicht van 
Nederlandse volkskundigen gebleven (vgl. Voskuil 1965:117).

Dat Maarten bij Klaas Vaak aan kabouters dacht was gezien het kader waarin 
hij werkte dus niet verwonderlijk. Al snel na zijn aanstelling moest hij zich van 
Meertens in de literatuur daarover verdiepen. ‘Wat hij las, was nieuw voor hem en 
verbazingwekkend.’ Verhalen over kabouters waren geen ‘kindersprookjes, zoals 
hij zelf altijd gedacht had, maar herinneringen aan een voorchristelijk verleden, die 
tot op de huidige dag mondeling van generatie op generatie waren overgeleverd’. 
Ondanks zijn ‘ongeloof’, en vooral uit loyaliteit aan Meertens, deed Voskuil zijn 
best om zich in deze op de Grimms teruggaande theoretische benadering in te 
werken en die op haar bruikbaarheid te toetsen in zijn onderzoek (Voskuil 1996:23; 
Heymans 2000:156). Dat richtte zich als eerste op de zogenaamde kinderschrik-
ken, griezelige figuren bedacht om kinderen af te houden van allerlei vormen van 
gevaarlijk of ongewenst gedrag.

Onderzoek naar de ‘lagere mythologie’

Bij dit onderzoek bleken de premissen van de Grimms, ondanks Meertens’ streven 
daar boven uit te stijgen, nog steeds onontkoombaar. Kenmerkend voor hun werk-
wijze was dat zij in de allereerste fase van de begripsvorming een cruciale keuze 
maakten. Bij een onderwerp als de kinderschrik keken zij niet naar de contempo-
raine handelingscontext – het bangmaken van de kinderen door de ouders om te 
voorkomen dat hen iets overkwam – maar richtten zij zich op de interpretatie van 
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de specifieke figuren waarmee gedreigd werd (vgl. Weber-Kellermann 1965:20-21, 
Weber-Kellermann en Bimmer 1985:40). Daarin wilden zij overblijfselen zien van 
een veel ouder, tot de tijd van de Germanen teruggaand, geloof in ‘vegetatiedemo-
nen’ en ‘korengeesten’. Deze mythologische wezens rekenden zij, in tegenstelling 
tot de meer verheven of ‘hogere’ wereld van de Germaanse goden, tot de ‘Religion 
für den ganz niederen Hausbedarf’ (Jacob Grimm gecit. in Korff 2003:152 n. 40). 
Later noemde Wilhelm Schwartz deze verbeeldingswereld kortweg ‘die niedere 
Mythologie mit ihren Gebräuchen’ (1884:5-6). Het ‘lagere’ kon betrekking heb-
ben op de eenvoud van de mensen die in deze mythologische figuren heetten te 
geloven, op de alledaagse werkelijkheid waarin dat geloof tot uitdrukking kwam 
of op de manier waarop die wezens voorgesteld werden. ‘Das niedere Volk’, stelde 
Wilhelm Mannhardt, ‘hält mehr oder minder an den roheren Naturgestalten der 
Götter fest. So erzeugt sich ein Unterschied zwischen der höheren Mythologie 
der Dichter und der Edeln und der niederen (Natur-)Mythologie des Volkes’ 
(Mannhardt 1860:40, vgl. 73). Als ‘lagere mythologie’ was het rond het midden van 
de vorige eeuw ook onder Nederlandse volkskundigen een niet onbekend begrip. 
De sprookjesonderzoekster Marie Ramondt bijvoorbeeld verstond daaronder ‘de 
wereld (...) van heksen, reuzen, dwergen, monsters, draken, weerwolven, van feeën 
en elven, mensen met wonderbaarlijke eigenschappen en tovenaars’ (Ramondt 
1948:54; vgl. De Vries 1934:3, 1939:90-91, Voskuil 1964:154). Zelfs wetenschap-
pelijk geïnformeerde correspondenten van het volkskundebureau bleken daarmee 
bekend. Op de vraag hoe men zich Sinterklaas voorstelde, antwoordde een van 
hen in 1943: ‘Soms als bisschop, soms als een soort mythologische figuur’ (Volks-
kundevragenlijst 9 (1943) 32b, K 169).

Doel van het onderzoek naar de figuren van de ‘lagere mythologie’ was het 
vaststellen van hun betekenis. Eveneens een premisse van de Grimms en hun 
navol gers was dat die slechts te achterhalen viel wanneer men tot de oorsprong 
daarvan kon doordringen. Optekeningen van het eigentijdse ‘volksgeloof’ vorm-
den daarbij het uit gangspunt. Dat werd niet als tegenstrijdig beschouwd. Omdat 
schriftelijke bronnen juist op dit vlak schaars waren, kon men voor de kennis van 
oude geloofsvoor stellingen het beste te rade gaan bij de ongeletterde plattelandsbe-
volking, wier denkwereld eeuwenlang goeddeels onveranderd heette te zijn. Men 
verschilde wel van mening of van daaruit rechtstreeks inzicht in die oorspronke-
lijke voorstellingen verkregen kon worden of dat men daarbij toch ook rekening 
moest houden met verschuivingen en vervormingen die opgetreden konden zijn 
tijdens het eeuwenlange transmissieproces. Die dienden dan eerst ‘afgepeld’ (Van 
der Zeijden 1995:337) te worden door de onder zoeker om tot de kern te kunnen 
doordringen. In dit verband hechtte men groot belang aan de cartografische me-
thode, vanuit de gedachte dat het verspreidingspatroon de gewenste oorsprong 
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of althans een begrensd kerngebied zou kunnen aanwijzen: ‘die Verbreitung und 
so die ursprüngliche Heimat’ (Mannhardt 1858:vii).

In deze geest tekende men ook op het volkskundebureau gegevens uit de 
vragenlijsten in op kaarten. Een niet gering probleem was daarbij echter dat het 
kaartbeeld niet of nauwelijks ‘sprak’. Het commentaar bij de kaarten bleef mede 
daarom goeddeels beperkt tot een gedetailleerde verantwoording van het gebruikte 
bronnen materiaal. Toch deed Voskuil, toen hij zag dat de kinderschrik de ‘rogge-
moeder’ alleen in Noordoost-Groningen voorkwam, in een uitvoerig artikel een 
even ingenieuze als kamikazeachtige poging om door te dringen tot de gewenste 
‘oorspronkelijke betekenis’ daarvan. Daarbij sloot hij zelfs niet helemaal uit dat 
die ‘inderdaad in de richting van de verklaring van Mannhardt’ gevonden kon 
worden, dat wil zeggen als getuigend van het geloof in het verleden in een soort 
korendemon. Tegelijkertijd concludeerde hij dat ‘het oorspronkelijk karakter’ van 
de roggemoeder of ‘wat haar vroegere functie is geweest, zich niet (laat) vaststellen’. 
Hij veronder stelde dat de roggemoeder pas als kinderschrik werd aangeroepen toen 
de, dus onbekende, ‘oorspronkelijke betekenis haar functie begon te verliezen’, 
waarschijnlijk na de zeventiende eeuw (Voskuil 1964:179-180, zie ook 1996:655-
656; vgl. Goossens 1997:132, Dekker 2000:49, 2002:312).

Dit was, al met al, een betrekkelijk mager resultaat. Al mocht dan door de 
verzamelde gegevens ‘een duidelijk beeld’ verkregen zijn ‘van de verschillende 
schrikfiguren, waarmee men in ons land tracht de kinderen in toom te houden’ (Vos-
kuil 1958:8), door de gevolgde blikrichting bij het verzamelen en het interpreteren 
van de bronnen was het onderzoek naar deze figuren van de ‘lagere mythologie’ 
eigenlijk vastgelopen. Opvallend is dat Voskuil weliswaar de bezwaren vermeldde 
die al sinds het begin van de twintigste eeuw tegen de mythologische manier van 
interpreteren waren geuit, maar daar niettemin per saldo aan voorbijging. Zoals 
hij zelf veel later vaststelde: ‘Wanneer je in het opgemaakte bed van een vorige 
generatie stapt, kun je je daar heel moeilijk los van maken’ (Heymans:176; vgl. 
een eerdere soortgelijke observatie bij De Vries 1934:30). Inderdaad valt alleen 
met wijsheid van achteraf te zien waar ook toen al aanknopingspunten lagen om 
uit de impasse te komen.

Vooral de Zweedse volkskundige Carl von Sydow (1948:m.n. 95, 101-102, 
173-174) had in de jaren 1930 tegen het zoeken naar een archaïsch demonengeloof 
krachtig stelling genomen, zoniet daarmee de draak gestoken. Zich beroepend op 
eigen veldwerkervaringen stelde hij dat het bij kinderschrikken, maar evengoed 
bij het verhaal dat het de ooievaar was die de kinderen bracht, om niet meer ging 
dan toevallige, grappige verzinsels, ‘pedagogische ficties’, bedoeld voor kinderen. 
Volwassenen hechtten daaraan volgens hem uiteraard geen enkel geloof. De stelling 
dat het hier om toevalligheden ging, legde de bijl aan de wortel van het dominante 
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geografisch determinisme. Voskuil (1964:156-158) bracht daar dan ook enigszins 
sputterend tegenin dat Von Sydow de mogelijkheden van de fantasie overschatte 
en voorbijging aan het feit dat bepaalde voorstellingen soms wel degelijk alleen in 
een bepaald gebied aangetroffen werden, en dat bovendien gedurende langere tijd. 
Maar Jan de Vries, die het perspectief van Von Sydow onmiddellijk enthousiast 
had omarmd, had er al op gewezen, door twee in verschillende jaren gemaakte 
Duitse kaarten van ‘korendemonen’ met elkaar te vergelijken, dat verspreidings-
gebieden in de loop van vijftig jaar grote verschillen konden vertonen. Zeker niet 
alle voorstellingen waren dus ‘ten opzichte van elkander in duidelijk gescheiden 
gebieden begrensd’ (De Vries 1934:14). Integendeel, ze lieten beweging zien en 
dynamiek. Van belang zijn ook zijn inzichten ‘daß Sonderformen, die sich lokal 
ausgebildet hatten, allgemeinere Gültigkeit’ (1939:94) gekregen kunnen hebben 
en dat er een onderscheid te maken is tussen ‘meer of minder toevallige vormen 
en die, welke vrij algemeen worden aangetroffen’ (1934:11). Bepaalde culturele 
elementen kunnen ‘aanslaan’, in steeds bredere kring geaccepteerd raken en daar-
door geleidelijk onderdeel worden van wat men als ‘de traditie’ gaat zien. Als 
motor achter dit dynamische proces wees De Vries op de wisselwerking tussen de 
culturen van verschillende maatschappelijke groeperingen en de daaruit resulte-
rende specifieke en selectieve toe-eigening van bepaalde voorstellingen, objecten, 
enz. (Dekker 1995:355, Dekker, Roodenburg en Rooijakkers 2000:9). Toegespitst 
op de bronnen betekende dat aandacht voor de beïnvloeding van de mondelinge 
overlevering door de schriftelijke cultuur, en omgekeerd. Daar had als derde grote 
factor, zoals Gerard Rooijakkers (1996) later heeft benadrukt, de beeldcultuur nog 
aan toegevoegd moeten worden.

Voskuil was zo’n perspectief wel heel dicht genaderd, met name in zijn eerste 
(populairwetenschappelijke) artikel over kinderschrik van 1958. Hij vermeldde 
daarin weliswaar de ‘bietbauw’ en de ‘boesjeude’ als toen al nauwelijks meer 
bekende kinderschrikken, maar noemde in die rol evengoed de politieagent, de 
kinderverlam ming, de tram en ‘de Heer die in je hartje woont’. Als ‘goedaardige 
kinderschrik’ betrok hij ook Sinterklaas, Zwarte Piet en Klaas Vaak bij zijn on-
derwerp. Opmerke lijk is dat hij een gedicht van Annie M.G. Schmidt citeerde 
en als illustraties details van achttiende-eeuwse prenten en een illustratie uit een 
twintigste-eeuws kinderboek opnam. De, zo lijkt het nu althans, kleine logische 
stap om de kinderliteratuur en de beeldcultuur daadwerkelijk en op grotere schaal 
als bron te gebruiken, werd net niet gezet. Ook enkele spontane mededelingen 
bij de antwoorden op de vraag over Klaas Vaak, namelijk dat men deze figuur op 
school had leren kennen via kinderboeken en liedjes (zie de bijdrage over Klaas 
Vaak in deze bundel; vgl. Lindig 1987:166), zetten hem er niet toe aan om dat spoor 
verder te volgen (vgl. Rooijakkers 2000:176-177). Pas veel later zou Michael Simon 
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in een innovatief artikel (1989/1990; vgl. 1995) laten zien dat het toenmalige, voor 
de Duitse volkskunde-atlas bijeengebrachte, vragenlijstmateriaal – in dit geval 
over de ooievaar als kinderbrenger – goed gebruikt had kunnen worden om het 
doordringen van een imaginaire voorstelling uit de stedelijk-burgerlijke cultuur 
op het platteland in kaart te brengen. In de jaren 1930 had men daar eenvoudig 
onvoldoende oog voor (vgl. Metken 2000:55) of kon zich dit gezichtspunt on-
voldoende doorzetten (zie het artikel van Michael Simon in deze bundel) en het 
ongedrukt gebleven en pas onlangs mede door hem uitgegeven (Simon en Rieken 
2007) ‘Habilitationsschrift’ uit 1933 van Richard Beitl (2007) over kinderschrik-
ken en de mythologie van de kinderwereld. In theoretisch opzicht stipte Voskuil, 
de hem ten dienste staande literatuur volgend, als mogelijkheid aan dat sommige 
kinderschrikken teruggingen op ‘oude voorstellingen van demonen’. Maar bij 
andere was het voor hem toen al ‘duidelijk’ dat ze waren ‘ontsproten aan de fan-
tasie van volwassenen (Voskuil 1958:8-9). Het artikel vertoont in het algemeen 
een frisheid en openheid – misschien wilde Voskuil het daarom later zien als ‘een 
doorbraak in mijn denken’ (Heymans 2000:173) – die in de jaren direct daarna 
zullen verdwijnen. Zo noemt hij in het artikel over de roggemoeder veranderingen 
in ‘de houding ten opzichte van de kinderen’ als mogelijke verklaring voor het al 
of niet voorkomen van kinderschrikken – om daar vervolgens niets mee te doen. 
Terwijl dit veranderd kindbeeld goed verbonden hadden kunnen worden met de 
wel veronderstelde ‘functieverschuivingen’ in de betekenis van de kinderschrikken 
(Voskuil 1964:178-179).

Vanaf de jaren 1960 zou de zoektocht van de volkskunde naar theoretische 
vernieuwing zich in Nederland richten op andere onderwerpen (zoals de materië-
le cultuur) dan de kinderschrikken en aanverwante imaginaire figuren. De ‘hele 
bundels vraagtekens over hun herkomst, hun ouderdom en hun uiterlijk’ (Vos-
kuil 1958:13) bleven daarmee staan. Het lijkt wel of door het gevolgde, heilloos 
gebleken, perspectief ook het onderwerp zelf, en zeker een daarop toegesneden 
begrip als ‘lagere mythologie’, besmet en uit de gratie waren geraakt. Daaraan had 
in zekere zin ook het belangrijke boek van Karl Meisen (1931) over Sint-Nicolaas 
bijgedragen. Hij toonde daarin overtuigend aan, althans voor de meeste academi-
sche volkskundigen, dat de sinterklaasgebruiken niet verder teruggingen dan tot 
de middeleeuwen. Het zou echter nog geruime tijd duren voordat de zoektocht 
naar de voorchristelijke of heidense oorsprong van andere, soortgelijke imaginaire 
figuren helemaal opgegeven werd. Als begin van een niet door het mythologische 
perspectief belaste benadering van de kinderschrik is de in Canada verschenen 
studie te beschouwen van John Widdowson (1977). Daarin gaf hij niet alleen 
een uitgebreide inventarisatie en classi ficatie van in Newfoundland genoemde 
kinderschrikken, maar ging hij ook in op de contexten waarin daarmee gedreigd 
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werd, de verschillen tussen ouders en kinderen in de perceptie van deze figuren 
en op de taalkundige structuur waarin de dreigementen vervat waren (zie ook 
Green 1980). Hoe waardevol ook, juist door dit contemporaine perspectief, een 
expliciete theoretische bijdrage beoogde dit boek niet te geven.

Een nieuwe visie op de ‘lagere mythologie’: Gottfried Korff

Zo’n nieuw perspectief op dit inmiddels wat ouderwets geworden onderwerp werd 
in 1995 geboden door Gottfried Korff in zijn artikel ‘Hase & Co. Zehn Annotati-
onen zur niederen Mythologie des Bürgertums’. Hierin introduceert hij opnieuw 
het oude, zelfs verouderde, begrip ‘lagere mythologie’. Tegelijkertijd vernieuwt hij 
het, door daar als bepaling onmiddellijk aan toe te voegen ‘des Bürgertums’. Dat 
was niet toevallig. Vooral in Duitsland had het sociaal-historisch onderzoek naar 
de achttiende- en negentiende-eeuwse burgerij sinds de jaren 1970 een hoge vlucht 
genomen. De specifieke cultuur van de burgerij kreeg eveneens aandacht, ook van 
volkskundigen. Hier moet met name gewezen worden op het werk van Ingeborg 
Weber-Kellermann. Zij had al naam gemaakt met haar baanbrekende studie (1965) 
over oogstgebruiken, waarin zij door een heranalyse van het oorspronkelijk door 
Mannhardt verzamelde materiaal de onhoudbaarheid van diens mythologische 
interpretaties had aangetoond (vgl. Rooijakkers 2000:176). In haar boeken over 
het kerstfeest (1978) en de feestcultuur in het algemeen (1985) in Duitsland wees 
zij telkens op de invloed die burger-
lijke denkbeelden en voorstellingen 
daarop hadden uitgeoefend, zoals bij 
de imaginaire geschenkenbrengers 
(Korff 1995:78). Daarbij maakte zij 
bovendien veelvuldig  gebruik van 
populair beeldmateriaal. Bij deze 
onderzoeksrich ting (zie ook Dek-
ker 1991) knoopte Korff in zijn 
artikel aan.

Uitgangspunt daarvan vormt het 
gegeven dat de paashaas, voorzover 
nu bekend, voor het eerst is afge-
beeld op een prent in de National-
Kinderlieder für die Zürchersche 
Jugend uit 1789. Voor Korff wil deze 
scène van eieren zoekende kinderen 

De paashaas in de National-Kinderlieder für die 
Zürchersche Jugend (Zürich 1789): ‘Der Osterhase, 

oder an Oster-Dienstag zu singen’. Uit: Korff 1995, 78.
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welbewust een beeld geven van enerzijds hun spel en fantasie, maar tegelijk en 
op de achtergrond, van de orde en discipline waarin die zijn ingekaderd. Dat de 
paashaas juist aan het eind van de achttiende eeuw ontstaat, hangt volgens hem 
samen met sociaal-culturele veranderingen. Precies in die tijd begint in de Duitse 
gebieden een aantal waarden en normen zich samen te ballen tot een samenhangend 
geheel, waaraan later de naam ‘burgelijke cultuur’ wordt gegeven. Die levensstijl 
en -houding verenigde mensen met een verwante oriëntatie in denken en doen. 
Om deze cultuur in stand te houden en in het bijzonder om kinderen daarin te 
socialiseren was het nodig die symbolisch expressie te geven. Daartoe constru-
eerde men, met name in het Bildungsbürgertum, een ‘hogere mythologie’, rond 
bijvoorbeeld de figuur Germania (zie bijvoorbeeld Gall 1993) of de helden van 
het Nibelungenlied. Maar daarnaast ontstond, voor de burgerij in ál haar diverse 
schakeringen, een ‘lagere mythologie’ van allerlei bedachte figuren, zoals de paashaas 
en ook de Kerstman, de ooievaar of de beschermengel (waartoe ‘het mannetje van 
binnen’, als personificatie van het kinderlijke geweten, eveneens te rekenen valt, 
Baggerman en Dekker 2005:93-95). Zij dienden ertoe om ‘die Regeln und Gesetze, 
Bedürfnisse und Werte des Bürgertums in phantasiestimulierender und zugleich 
sinnenfälliger Form’ over te dragen (Korff 1995:83). Dit doet men vooral tijdens 
op kinderen gerichte rituelen in de huiselijke sfeer, waarin een milde pedagogie en 
spelelementen samengaan. Het belang van goed gedrag en vlijt wordt daarin niet 
zozeer religieus gemotiveerd of vanuit het belang van de ouders, maar indirect, 
door imaginaire figuren die in geanonimiseerde geschenkri tuelen van hun goed- 
of afkeuring blijk geven. Door dat laatste hebben ze doorgaans een ambivalent 
karakter. ‘So kann über die mythologischen Mystifikationen des brauchmässigen 
Erziehungshandelns die Sozialisationsabsicht objektiviert und jenseits der eines 
individuellen Interesses als quasi selbstverständliche Ordnung ausgegeben werden’ 
(Korff 1995:82).

Het kan een eye-opener genoemd worden dat in dit perspectief de verschil-
lende, doorgaans afzonderlijk beschouwde, fictieve figuren geplaatst worden in 
een samenhangend geheel, een ‘mythologie’, waaraan zij hun betekenis ontlenen. 
Die betekenisgeving wordt bovendien gecontextualiseerd, historisch en sociaal-
cultureel. Korff noemde zijn artikel slechts een aantal ‘notities’. Hij kon daarin 
geen totaalbeeld geven van de geschiedenis van de ‘niedere Mythologie’. Maar met 
de paashaas als voorbeeld schetst hij daarvan wel de contouren.

De paashaas kreeg omstreeks 1800, in de tijd van de Verlichting, dan wel zijn 
‘Zweckbestimmung’ (Korff 1995:84), de verdere uitbouw van diens rol en betekenis 
vond toch vooral plaats in het, door een grote belangstelling voor mythen, sprookjes 
en sagen gekenmerkte, denken van de Romantiek. Een voorbeeld daarvan is het 
kinderboek Die Ostereier (1816) van Christoph [von] Schmid, dat in vele talen 

John Helsloot


John Helsloot


John Helsloot
[*]

John Helsloot


John Helsloot


John Helsloot
[*] Latere correctie: lees in plaats van ‘ontstaat’: aan populariteit wint – het idee van de 
haas als brenger van de eieren was op zich ouder, zij het slechts bekend in enkele Duitse gebieden,



13De kleine Olympus

vertaald werd, in 1825 ook in het Nederlands (zie kleurenkatern, afb. 3). In het 
in de middeleeuwen spelende verhaal leert een dame plattelandskinderen op een 
nieuwe manier het paasfeest te vieren. Zij laat ze eerst eieren kleuren of voorzien 
van spreuken als ‘Een goed geweten / Doet smakelijk eten’. Ook moeten ze een 
nestje van mos maken en dat in het bos leggen. Terwijl de kinderen paasbrood eten, 
legt de dochter van de dame ongemerkt gekleurde eieren in de nestjes. Dan mogen 
de kinderen gaan zoeken. Als het kleinste meisje een gekleurd ei vindt, zegt ze: 
‘“zulke schoone eijeren leggen de hoenders immers niet; ik geloof zoo waar, dat 
het haasje ze gelegd heeft, dat zoo even uit die struiken sprong en voortliep, toen 
ik mijn nestje daar zetten wilde”. De kinderen lachten luid en zeiden: “de hazen 
leggen bonte eijeren!”. Dit spreekwoord is tot op heden in verscheidene streken nog 
gebruikelijk’ (Schmid 1832:33, 31). Volgens Korff moest Schmid hier ‘den Mythos 
als Scherz verkaufen, um ihn in seiner romantischen Geschichte zuzulassen’ (Korff 
1995:86). De notie dat een ander dier dan de kip, zoals de vos of de koekkoek, de 
paaseieren bracht was niet onbekend in Duitsland. Maar door een in brede kring 
bekend geworden verhaal als dat van Schmid 
krijgt de haas een bevoorrechte en uiteindelijk 
unieke positie, een verzonnen historische legiti-
matie en, het belangrijkste, een rol in een groter 
pedagogisch geheel (vgl. Rumpf 1955:4-5). Want 
de dame belooft dat er volgend jaar weer zo’n 
feest is. ‘Doch wie ongehoorzaam of stout is, 
mag niet mede komen; want het is alleen een 
feest voor goede kinderen’ (Schmid 1832:37; 
vgl. Van der Veer 2005:28).

Ook bij andere feestdagen, met name die 
in de maand december, worden ‘oude’, ‘wilde’ 
en ‘boerse’ rituelen met imaginaire figuren 
omgevormd en, in een proces van ‘Mythen-
bricolage’, herduid in nieuwe verhalen met een 
opvoedkundige strekking. Regionale voorstel-
lingen en tradities ruimen steeds meer het veld 
voor de burgerlijke alledaagse mythologie (zie 
de eerder genoemde opmerking van De Vries 
hierover). Een reflectie van en tegelijk motor 
achter dit proces zijn, dankzij de nieuwe re-
productietechnieken vanaf vooral het midden 
van de negentiende eeuw, de afbeeldingen van 
de mythologische figuren op kinderprenten, Uit: Voor onze jeugd 5 (1908) 49.
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in kinderboeken en in geïllustreerde kinder- of fa-
milietijdschriften. Tussen circa 1880 en 1920 zorgen 
prentbriefkaarten voor verdere, massale verspreiding. 
In het geval van de paashaas komen daar nog bij de 
producten van de chocolade-industrie, reclamemateriaal 
daarvoor en de plaatjes op verf voor de eieren. Telkens 
wijst Korff erop hoe opvoedingsideeën, stromingen in 
de (jeugd)literatuur en de beeldende kunst en specifieke 
tijdsomstandigheden op elkaar inwerken en zorgen 
voor zich alsmaar ontwikkelende voorstellingen van de 
figuren van de ‘niedere Mythologie’ – bij de paashaas 
zijn toenemend antropomorfe uiterlijk en zijn vlijtige 
en ordelijke gedrag waarmee kinderen geacht werden 
zich te identificeren.

‘Obwohl schwer zu übersehen war’, aldus Korff 
(1995:82), ‘dass sie [de imaginaire figuren] im Rahmen 
eines edukativen Mythensystems am Ende des 18. Jahr-
hunderts konstruiert und im Verlaufe des 19. und 20. 
Jahrhunderts in allen Teilen der Gesellschaft populari-
siert worden sind’, gebeurde dit toch. Begrijpelijk was 
en is dat wel. Want de figuren van de ‘lagere mythologie’ 
zijn algemeen bekend en tegelijk mysterieus. Ze bestaan, 

zoals de schrijver van een ingezonden brief in de Metro enkele jaren geleden vast-
stelde, ‘in een zweem van verromantiseerde onduidelijkheid’ (25-11-2004, Ralf 
Cornelissen). Dat dwingt als het ware tot de, vooral bij volwassenen, ieder jaar 
opkomende vraag naar de herkomst en ‘eigenlijke’ betekenis van Zwarte Piet (zie 
de bijdrage van Helsloot in deze bundel) of de paashaas. Zoals Korff schrijft: ‘Die 
Ursprungsidee ist den rätselhaften Gegebenheiten “virtuell” eingelagert: sie wird 
jeweils neu erschlossen, sie produziert jeweils neue Kausalfiktionen’ (1995:94). Deze 
jaarlijkse in de media en andere publicaties te vinden ‘Mythenbastelei’, waarbij 
graag en soms fantasievol gebruik wordt gemaakt van verouderde volkskundige 
interpretaties (zie bijvoorbeeld Janssen 1993, Van Renterghem 1996), blijft niet-
temin volkskundig buitengewoon interessant. Want men kan die eveneens als 
‘Bauelement der niederen Mythologie’ opvatten en als zodanig, dat wil zeggen 
op het niveau van de beleving en de perceptie, onderzoeken (Korff 1995:94, 93; 
vgl. Rooijakkers 2000:181-182, 2001:47 en voor concrete gevallen, Rooijakkers 
1995:123, Kunst 1999:447-448).

Dat neemt niet weg dat het Korff in de eerste plaats te doen was om, zoals 
hij elders schrijft, de ‘amnesie van de genese’ (een begrip dat hij ontleent aan 

Uit: Kleuterblaadje 9 (1924) nr. 17.
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Pierre Bourdieu en Jean-Claude Passeron) tegen te gaan. Het ‘raadselachtige’ 
van figuren als die uit de ‘lagere mythologie’ is immers ‘oft nichts anderes als das 
Nebenprodukt’ van dit type geheugenverlies. Door te vragen naar de ‘genese’ 
van bepaalde voorstel lingen, krijgt het zoeken naar een ‘oorsprong’ een andere 
inhoud: ‘die Frage (ist) nicht nach einem Ursprung, sondern nach sozialen Ent-
stehungs- und Verwendungs zusammenhängen’. Het gaat dan om onderzoek naar 
de wisselwerking tussen enerzijds traditionaliseringsprocessen, waarin ‘verfestigte 
Erfahrungsmuster (entstehen), die als Deutungsschemata für weitere Erfolge bereit-
stehen’ en anderzijds naar de ‘ständige Neuanpassung’ van deze betekenisgeving 
‘an sich wandelnde soziale Kontexte’ (Korff 1997:24-25). Daarbij is steeds de 
vraag ‘wie sich überlieferte Darstellungsmuster mit neuen Kontexten verbinden’ 
(Korff 2003:156, vgl. 2005:62). Ook John B. Smith pleit er in dezelfde geest voor 
om bij onderzoek naar ‘the actual role of such figures at a particular point in time 
or period’ tegelijkertijd een diachroon perspectief te hanteren (Smith 2004:177). 
In het geval van de paashaas, die als zodanig eind achttiende eeuw vorm kreeg, 
was het voor Korff niet nodig om verder terug te gaan dan die periode. Andere, 
al langer bekende, figuren uit de ‘lagere mythologie’ ondergingen in dezelfde tijd 
soms eveneens een betekenisverandering. Die krijgt echter pas reliëf wanneer 
men kennis heeft van hun eerdere, vaak al tot het eind van de middeleeuwen te-
ruggaande, (gedocumenteerde) geschiedenis. ‘Sint-Nicolaas’ of de ‘kindervreter’ 
(vgl. Korff 2003:150-152, Rumpf 1980, Mezger 1993:163-170) zijn hier in het oog 
springende voorbeelden. Ook ten aanzien van de wereld van de kinderschrikken 
(en hun bestrijding), waarvoor de historici Herman Roodenburg (1983:320-323) 
en Rudolf Dekker (1995:130-135) gegevens uit de zeventiende en achttiende eeuw 
hebben bijeengebracht en geanalyseerd, dient men zich de vraag te stellen naar de 
‘Dialektik von longue durée und Transformation’ (Korff 2003:156).

Verder onderzoek: intermedialiteit, geloof en identiteit

Korff gaf met zijn artikel en verwante publicaties op het gebied van symboliek en 
beeldcultuur de ‘lagere mythologie’ opnieuw een plaats op de volkskundige agenda. 
Voor meer aandacht van de zijde van historici had Herman Roodenburg al meer 
dan een decennium eerder (1983:323) gepleit. In Engeland en Amerika, waar men 
waarschijnlijk onbekend was met de geschiedenis van het begrip ‘lagere mythologie’ 
in de Duitse volkskunde, hanteert men het overigens nogal vanzelf sprekend als een 
verschijnsel in de kinderwereld: ‘the nursery mythology’ (Pimlott 1978:117), of: 
‘the “gods” contained in the juvenile pantheon’ (Clark 1995:44). Bovendien wees 
Korff een heldere weg aan voor verder onderzoek. Met de paashaas als voorbeeld 
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liet hij zien hoe zo’n imaginaire figuur verbeeld wordt en betekenissen krijgt op 
afbeeldingen (illustraties, wenskaarten), in verhalen en in (chocolade)voorwerpen 
(zie ook Durry, Müller en Wilkens-Ali 2001). Het zo precies mogelijk documenteren 
en analyseren van dit iconografische tracé is daarbij een eerste opgave.

Hoe die uitgevoerd kan worden bewees zijn promovenda Martina Eberspächer 
voorbeeldig in haar, in 1999 verdedigde en in 2002 in druk verschenen, studie 
over de figuur van de Kerstman in Duitsland in de achttiende en negentiende 
eeuw. Op grond van een brede, in het boek zelf ook opgenomen, iconografische 
documentatie toonde zij aan hoe variabel de voorstelling van deze figuur was, hoe 
de krachten, met name het kindbeeld en opvoedingsideaal, van achtereenvolgens 
Verlichting en Romantiek daarop inwerkten – de eerste stroming zo’n imaginaire 
gestalte afwijzend, de andere deze juist enthousiast omarmend – en hoe belangrijk 
de rol van gerenommeerde kunstenaars bij de uitbeelding van de Kerstman was. 
Vanzelfsprekend situeerde Eberspächer diens rol tevens in de zich ontwikkelende 
geschiedenis van het burgerlijke kerstfeest in Duitsland. Daarvan maakten ook 
bezoeken van een Kerstman in levenden lijve deel uit. Het accent van haar onder-
zoek lag evenwel niet op deze rituelen, evenmin als bij Korff.

Toch is het een belangrijk gegeven dat mythologi-
sche figuren zich in het algemeen manifesteren op 
verschillende gebieden van symbolische expressie: 
in de rituele, de materiële, de beeld-, en de vertel-, 
zang- en leescultuur. Die ‘plurimediali teit bevor-
dert intermedialiteit’, onderstreept Willem Frijhoff 
(2006:64). Dat verschil lende typen van expressie 
nauw op elkaar betrokken kunnen zijn, is een al 
langer bestaande notie. Gerard Rooijakkers wees 
eerder op de interferenties tussen ‘oraliteit, schrift-
cultuur en beeldlore’ (1996: speciaal 142-143, met 
schema; zie ook Rooijakkers en Van den Berg 
1992). Te denken valt ook aan de ‘mythe-en-rite-
theorie’ in de godsdienstwetenschap (zie bijvoor-
beeld Segal 1998) of het werk van de volkskundige 
Dietz-Rüdiger Moser. Hij stelt dat veel gebruiken 
op kalenderfeesten hun oorsprong vinden in op 
die dagen in de rooms-katholieke kerk gelezen 
bijbelgedeelten (perikopen) en daardoor een, mis-
schien door de uitvoerenden niet altijd als zodanig 
begrepen, bijzondere vorm van godsdienstonder-
richt waren (samengevat in Moser 1993).‘De Kerstman komt!’ 

Uit: Voor onze jeugd 4 (1907) 3.
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Vanuit een verwant perspectief, met nadruk op de sturende invloed van le-
genden en iconografische voorstellingen op de vormgeving van rituelen, schreef 
zijn leerling Werner Mezger zijn in 1993 verschenen monumentale monografie 
over Sint-Nicolaas. De problematiek van de ‘lagere mythologie’ kwam daarin als 
zodanig slechts zijdelings aan de orde. Het belang van Mezgers boek ligt in zijn 
brede aanpak, zowel wat betreft de variëteit van de benutte typen bronnen als de 
geografische en historische reikwijdte (West-Europa, zij het vooral de Duitstalige 
gebieden, vanaf de vroege middeleeuwen tot heden). Telkens laat hij zien hoe de 
voorstelling en betekenis van Nicolaas, in beeld en ritueel, veranderden wanneer 
ideologische stromingen – niet alleen de achttiende- en negentiende-eeuwse bur-
gerlijke pedagogiek, maar ook de Reformatie en Contrareformatie daarvoor en de 
commercialisering en regionalistische instrumentalisering daarna – zich daarvan 
meester maakten en deze inzetten voor hun eigen doeleinden. De studie van Ma-
rianne Rumpf (1991) over de Oostenrijkse Perchtenfiguren had een min of meer 
vergelijkbare opzet. Zo’n ruime blik maakt gedetailleerde en precieze studies als 
die van Eberspächer echter niet overbodig. Op enkele punten kon zij daardoor tot 
een iets andere afweging komen dan Mezger, evenals ten aanzien van eerdere hy-
pothesen van Weber-Kellermann over de ontwikkeling van de Kerstmanfiguur.

Hoezeer de handelingscontext van feest en ritueel, die op zijn beurt weer 
gekleurd wordt door bredere maatschappelijke omstandigheden, omgekeerd van 
invloed kan zijn op de iconografie van een imaginaire figuur – de vraag naar de 
‘Wechselverhältnis von Ausdrucksgestalt und Lebenspraxis’ (Korff 2003:175) – 
werd, voor de Amerikaanse Kerstman in het New York van de eerste decennia van 
de negentiende eeuw, fraai geanalyseerd door Stephen Nissenbaum (1996:49-89), 
in het voetspoor van Charles Jones (1978: 339-346).

In de Nicolaas- en Kerstmanfiguur is de pluri- en intermedialiteit van hun ver-
beelding, tot op internet toe (Schoefs 2001), misschien wel het meest tastbaar. Bij 
andere mythologische figuren is dat meestal niet in die mate het geval. Kabouters 
bijvoorbeeld spelen een prominente (opvoedkundige) rol in teksten, illustraties, films, 
op internet en zelfs als ornament in de materiële cultuur (zie bijvoorbeeld Dhaene e.a. 
2001, Richlick 2002), maar zij worden weer niet verbeeld in rituelen. Dat laatste geldt 
ook voor een figuur als Klaas Vaak, die bovendien afwezig is in de materiële cultuur. 
Andere figuren, zoals de voorstelling van de ooievaar als kinderbrenger, Abraham en 
Sara en Sint-Maarten manifesteren zich op soortgelijke wijze op een of meer, maar 
niet alle mogelijke, terreinen van symbolische expressie (zie kleurenkatern, afb. 1). 
Hierbij kunnen zich bovendien ongelijktijdigheden en historische ontwikkelingen 
voordoen: verbeelding op het rituele vlak volgt soms op die in afbeeldingen, zoals 
bij Sinterklaas en Zwarte Piet in Nederland onder invloed van het prentenboekje 
(1850) van Jan Schenkman (Boer 1994:135, 1995:285-286). Met rituele verbeelding 
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kan geëxperimenteerd worden, zoals in het geval van ‘broeder Valentijn’ in Ne-
derland in de jaren 1970-1980 ter gelegenheid van Valentijnsdag, zonder dat deze 
zich uiteindelijk heeft doorzet. Inhoeverre dat het geval zal zijn, kan men zich ook 
afvragen bij een door mensen lijfelijk voorgestelde paashaas die, waar schijnlijk naar 
Amerikaans voorbeeld (vgl. Hickley, Thompson en Foster 1988), sinds enige tijd 
hier en daar ook in Nederland is te zien (zie kleurenkatern, afb. 2).

Een andere ritualisering, zoals het in Duitsland bedachte klaarzetten van een 
mandje voor de paashaas om zijn eieren in te leggen, kan in het ene land, zoals in 
delen van Amerika, worden overgenomen en elders, zoals in Nederland, onbe-
kend zijn (Shoemaker 1960:48-49; Van den Berg 1989:156). Weber-Kellermann 
(1985:136) citeert een oudere Duitse publicatie waarin gesproken wordt over een 
‘verjaardagsmannetje’ dat op verjaardagen de geschenken brengt – een voorstel-
ling die blijkbaar ooit wel eens verzonnen is, maar verder in geen enkel medium 
neerslag heeft gevonden. In ieder geval in de materiële cultuur is tegenwoordig een 
‘kerstbeer’ aan te treffen, zonder dat deze nog expliciete mythologische kwaliteiten 
heeft gekregen (Köhle-Hezinger 2000). Welke (bevorderende of belemmerende) 
mechanismen liggen aan die verschillende ‘medialiserings’-patronen en -processen 
ten grondslag en welke effecten hebben die op de betekenissen die de verschillende 
figuren kunnen krijgen?

Het nieuwe cultuurhis torische begrip intermedialiteit vestigt er nog eens in het 
bijzonder de aandacht op dat het bij de voorstelling van een bepaald motief of thema 
in verschillende media zelden om een statische een-op-eenrelatie gaat. Integendeel, 
door de dynamiek van het overdrachtsproces kunnen verschillen, verschuivingen 
en veranderingen optreden. ‘In die intermediale keten wordt de betekenis van de 
bood schap herhaaldelijk bijgesteld, niet alleen door de aard van de media zelf, maar 
ook in functie van de doelgroep, en in laatste instantie door de ontvanger, die aan 
de betekenis van de boodschap soms weer een geheel eigen draai geeft’ (Frijhoff 
2006:65). Juist bij de figuren van de ‘lagere mythologie’ komt het erop aan hier ook 
een internationaal perspectief te hanteren en de vraag te stellen hoe veelal in het ene 
land bedachte figuren in het andere werden aangepast aan eigen culturele kaders 
en behoeften of waarom zij niet of nauwelijks doordrongen (zoals in Nederland 
de voorstelling van het ‘kindje Jezus’ als brenger van kerstgeschenken (Dekker 
1982: 169, 173)). Het ontrafelen van dit complexe toe-eigeningsproces (Frijhoff 
1997, 2003), van dit ‘nagenoeg onontwarbaar kluwen van wederzijdse beïnvloe-
ding’ (Rooijakkers 1996:130) of ‘Geflecht von Wechselwirkungen’ (Eberspächer 
2002:249; vgl. ook Mezger 2001:27), is het uiteindelijke doel van het onderzoek 
naar de bewoners van de ‘kleine Olympus’. Daarbij kan, aanknopend bij de door 
Frijhoff genoemde functie voor de doelgroep, nog op enkele specifieke aspecten 
van hun hoedanigheid gewezen worden.
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In het oudere onderzoek was een van de vragen in hoeverre volwassenen in 
de mythologische wezens geloofden of, in een ver verleden, geloofd hadden. Als 
zodanig speelt deze vraag tegenwoordig een ondergeschikte rol. Want al noemen 
we de figuren imaginair, ze ‘bestaan’ natuurlijk wel. Hun ‘reality’, stelt Cindy Clark 
(1995:3), ‘is sustained by the active participation of the experiencer’s imagination, 
but they are not judged to be unreal’. Ten aanzien van de figuur van Sinterklaas komt 
de filosoof Machiel Keestra tot dezelfde conclusie: ‘Wie die in de maand november 
op tv, in de harten van de kinderen, op scholen, in de huiskamers en overal elders de 
spanning en opwinding constateert die de ‘nep’-Sinterklaas [d.w.z. in tegenstelling 
tot de historische heilige] teweegbrengt, zal ontkennen dat Sinterklaas bestaat? 
(...) Sinterklaas blijkt wel degelijk te bestaan en beslist niet als een illusie of mythe, 
maar als een sociaal-culturele activiteit die miljoenen mensen en miljarden euro’s 
in beweging brengt: daar is niets nepperigs 
of illusoirs aan’ (NRC Handelsblad 15/16-4-
2006). Het zijn in hoofdzaak volwassenen die 
deze illusie graag in stand houden. Wanneer 
zij hun verwachtingspatroon op kinderen 
projecteren en deze ‘opgewonden’ en ‘vol 
verwondering’ noemen in aanwezigheid van 
een verbeelde mythologische figuur, houden 
ze er volgens Clark onvoldoende rekening dat 
kinderen zelf ‘the whole affair as more flat and 
factual than awe inspiring’ kunnen ervaren 
(Clark 1995:40). Kinderen hebben een eigen 
inbreng ‘on what they believe and how they 
implement a ritual’. Om het ‘geloof’ in een 
mythologische figuur te peilen, zowel in his-
torisch als antropologisch (veld)onderzoek, 
is het daarom noodzakelijk ‘to assess both 
juvenile and adult viewpoints and dynamically 
interrelate them’ (Clark 1995:105, 106; vgl. 
Prentice, Manosevitz en Hubbs 1978 en in het 
algemeen Bausinger 1987). Clark gaf daarvan 
een mooi voorbeeld in haar studie (1995) over 
de hedendaagse beleving van Amerikaanse 
kinderen van mythologische figuren als de 
paashaas, de Kerstman en de meer recente, ook 
in Nederland niet onbekende tandenfee, die 
geld geeft voor een gewisselde tand. In haar 

Een in Nederland vrijwel onbekende voorstelling: 
de Kerstengel als geschenkenbrenger. Franse 

prentbriefkaart, 1906. Collectie John Helsloot.
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breed opgezette studie over onder andere kinderschrikken accentueerde Marina 
Warner (1998) vooral de angstgevoelens die zij op kunnen roepen.

Een complicerende factor hierbij is dat (alleen al) de volwassenen bepaald 
geen gesloten front vormen. Zeker sinds de Verlichting bestaat er een voort-
gaande traditie om voor kinderen het geloof in imaginaire figuren te ontraden, 
als schadelijk voor hun geestelijke ontwikkeling, ook in Nederland. ‘Waarheid 
bovenal, geen ooievaarsverhalen, geen St. Nikolaasgeloof’ (1812) wordt hen dan 
voorgehouden (Knuttel-Fabius 1906:100; tegen het geloof in Sinterklaas, zie 
Boswijk-Hummel 1999 en al eerder Ligthart 1918). Het bijbrengen van ‘leugens’ 
of het ‘geloof in sprookjes’ kan meer in het bijzonder worden bestreden vanuit 
het streven om andere, met name ‘zuiver’ godsdienstige, voorstellingen als wel 
waarachtig overeind te houden – als zodanig of naar bepaalde confessionele invul-
lingen daarvan (in het geval van Sinterklaas: de afstand die protestanten voelen ten 
opzichte van een ‘roomse’ heilige). En ook hier kunnen zich allerlei nuances en 
variaties voordoen in standpuntbepaling (vgl. Dane 1996:205-212, De Bas 2003, 
m.n. hfst. 8). De betekenisgeving aan bepaalde imaginaire figuren blijkt veelal 
in hoge mate groepsspecifiek te zijn – of dat te kunnen wórden. Want ‘Symbole 
sind als Subjektvorgaben identitätsbildend, über sie realisiert sich die Erfahrung 
von Gemeinsamkeit’ (Korff 1997:24).

Waar geloof en wetenschap zich soms tegen 
de ‘lagere mythologie’ verzetten, wordt die 
al sinds het begin van de negentiende eeuw 
omgekeerd gretig omarmd door een ander 
ideologisch systeem, dat van de consumptie 
en de commercie (zie in het algemeen Schmidt 
1995). Bij de iconografie van de Amerikaanse 
Santa Claus (zie o.a. Restad 1995:45-56, 143-
154, Marling 2000:197-242) wedijverden 
kunstenaars in dienst van het bedrijfsleven in 
innovatief vermogen zelfs met hun collega’s in 
het, uiteraard eveneens commercieel gedreven, 
subsysteem van de boek- en tijdschriftenpro-
ductie. Ook figuren als Sinterklaas en Zwarte 
Piet, de Kerstman (zie ook Nagel 1975), de 
ooievaar en de paashaas en zelfs engelen (Fran-
kenberg 2000) worden op een dermate grote 
en zichtbare schaal als reclamemiddel ingezet 
dat het vaak lijkt of ze alleen op dit niveau 
functioneren. Deze inkapseling van imaginaire  Tekening: Peter van Straaten, 1996.
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figuren door de commercie heeft soms weerstan-
den opgeroepen.

Met enige over drij ving zou men kunnen 
zeggen dat een land als Nederland zo’n tien jaar 
geleden in rep en roer was toen de figuur van de 
Kerstman zich alom manifesteerde in de decem-
bermaand en daarmee niet alleen een concurrent 
werd van Sinterklaas, maar deze zelfs even van de 
troon dreigde te stoten. Correspondenten van ons 
instituut zagen hem in 1994 als ‘een inktvlek op een 
mooi Nederlands schilderij’ of een ‘sullig kitsch-
figuur. Een land dat Sinterklaas kent, zou geen 
behoefte moeten hebben aan een slap aftreksel als 
de kerstman’. Daartegen diende het Nederlandse 
volk zich teweer te stellen, ja zelfs in opstand te 
komen. Een doodswens als ‘Leve de sint, dood 
aan degene die dat niet vindt’, in 1998 aangetroffen 
op een internetsite, getuigt van de bijna grim-
mige ernst die 
het sommigen 
hierbij was. In 

de specifieke maatschappelijk-historische context 
van de jaren 1990 bleek de imaginaire figuur van 
Sinterklaas het symbolisch voertuig te kunnen wor-
den van percepties en emoties met betrekking tot 
een geponeerde onveranderbare en niet-variabele 
‘Nederlandse identiteit’ en van het verzet tegen glo-
balisering en commercialisering van de alledaagse 
cultuur (Helsloot 1996, Rooijakkers 1997b). Al 
in de jaren 1950 had zich op kleinere schaal een 
soortgelijke situatie voorgedaan, toen (vooral Lim-
burgse) behoudende katholieken te hoop liepen 
tegen het in hun ogen ‘heidense’, want commerciële, 
in ieder geval niet-godsdienstige ‘kerstmannetje’ 
– dat overigens al langer in Nederland aanwezig 
was (Cappers 1996). In beide gevallen ging het om 
botsingen die zich niet alleen in Nederland, maar 
ook elders in Europa voordeden (zie bijvoorbeeld 
Köstlin 1999:554-557).

Uit: Leeuwarder Courant 
4-12-1922.

Folder Haarlem, 2006.
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Deze bewuste pogingen om een contrast te creëren of te forceren mogen de 
ogen van onderzoekers er niet voor sluiten dat zich tussen imaginaire figuren, 
wat betreft hun iconografie, betekenis of rituele functie, interferenties kunnen 
voordoen, zoals dat ook steeds in het verleden het geval is geweest (zie met name 
Eberspächer 2002; vgl. Helsloot 2002:68): het ‘Vermischungs- oder Kontamina-
tionsproblem’ (Lindig 1987:164) of de vraag naar ‘hybridisering en eclecticisme’ 
(Schoefs 2001:335). Voorboden daarvan zijn al zichtbaar in grappige cartoons (vgl. 
Mezger 2001:30-32) en in een kinderboek als De sinterkersthaas (Demesmaeker 
2006). In het bijzonder zal het interessant zijn om na te gaan of er specifieke toe-
eigeningen of zelfs nieuwe mythologische voorstellingen zullen ontstaan door 
nieuwe Nederlanders met een andere, c.q. islamitische, culturele achtergrond 
(zie in het algemeen Dibbits 2000, 2002). Een Deense van Irakese komaf had er 
geen moeite mee haar kinderen te laten opgroeien met het geloof in de Kerstman, 
omdat zij zelf in haar jeugd in Irak op het Suikerfeest (Id al-fitr) cadeautjes kreeg 
in naam van ‘Oom Id’, die deze bracht als zij sliep (Pedersen 2004:11). Al valt niet 
uit te sluiten dat deze ‘Oom Id’, gezien de vroegere Engelse invloed in Irak, zijn 

oorsprong had in ‘Father Christmas’, theore-
tisch is het denkbaar dat, met het belangrij-
ker worden van het Suikerfeest in Europese 
samenlevingen, als onderdeel daarvan een 
islamitische mythologische figuur ten tonele 
verschijnt met Sinterklaas- en Kerstmanach-
tige trekken. Dat er anderzijds ook weer 
sterke blokkades kunnen bestaan om ruimte 
te bieden aan nieuwvormingen op dit vlak 
blijkt bijvoorbeeld uit de tot nu toe nauwe-
lijks succesvolle pogingen om verandering te 
brengen in de verbeelding en het rolpatroon 
van Zwarte Piet in Nederland (Helsloot 2005). 
Het is een voorbeeld te meer van de manier 
waarop dergelijke niet-bestaande figuren wel 
degelijk ‘bestaan’, welke emoties zij kunnen 
oproepen en welke faciliterende rol zij spelen 
bij het articuleren van rivaliserende sociaal-
culturele identiteiten. Vooral daarin ligt hun 
belang voor het etnologisch onderzoek.

Hier bevindt zich tevens een raakvlak met 
de figuren uit de ‘hogere’ of ‘niet zo hoge’ 
mythologie zoals het ‘Volendams meisje’ Het ‘Kerstmannetje’. Uit: de Volkskrant 24-12-1923.
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(Grever 2004) of ‘Frau Antje’ (Elpers 2005), de 
vele meer regionale of lokale mythische figuren, 
zoals ‘Hertog Jan’ (Rooijakkers 1997a:45-52) 
en de veelal tot het religieuze domein gerekende 
voorstelling van de (bescherm)engel (zie bijvoor-
beeld Meder en Venbrux 1995, Ghesquiere 2003, 
De Graaff 2004:193-222). Hoe verhouden al deze, 
weliswaar te onderscheiden, maar tevens toch 
nauw verwante, categorieën imaginaire wezens 
zich tot elkaar, in functie en betekenis? Daarbij 
zou bijvoorbeeld ook gelet kunnen worden op 
het gender van de mythologische figuren. Zijn 
sommige uit de ‘hogere mytholo gie’ vrouwelijk, 
Sinterklaas, Zwarte Piet en de Kerstman zijn man-
nelijk en ook de ooievaar en de paashaas worden 
doorgaans als zodanig gezien. Alan Dundes zag 
daarin ‘deep-seated facets of male chauvinism in 
American culture’ (1976:135) en bepleitte onder-
zoek naar (en daarmee het expliciteren van) de 
vanzelfsprekendheden die hier tot uitdrukking 
komen.

De bundel

In 1998 stootte de journalist Karel Knip nog hard zijn neus toen hij bij het Meertens 
Instituut om inlichtingen vroeg over de figuur van Klaas Vaak (NRC Handels-
blad 14-11-1998). Deze bundel wil laten zien dat de ‘lagere mythologie’ opnieuw 
de belang stelling heeft van Nederlandse etnologen, zoals die bij hun collega’s in 
het buitenland, met name in Duitsland en Amerika, nooit heeft ontbroken. Als 
voorbeelden die onderzoek in Nederland kunnen inspireren zijn hierna bijdragen 
opgenomen van de Duitse volkskundigen Michael Simon, hoogleraar in Mainz, 
over de ooievaar als kinderbrenger en Martina Eberspächer, thans werkzaam in 
de museumwereld, over de Kerstman, beide op grond van Duitse gegevens. In 
Nederland is de fakkel van de studie van de ‘lagere mythologie’ vooral brandend 
gehouden door vertegenwoordi gers van andere disciplines, al hebben etnologen 
zoals Gerard Rooijakkers en John Helsloot zich niet helemaal afzijdig gehouden. 
Het lag dan ook voor de hand dat kinderboekonderzoekster Janneke van der 
Veer, die veelvuldig gepubliceerd heeft over alleen al de verbeelding van rituelen 

Paasadvertentie van Suzuki, 1997.
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in jeugdlectuur, een artikel schreef over Klaas Vaak, in samenwerking met Hel-
sloot. Met name bij het onderzoek naar Sinterklaas en Zwarte Piet hebben kunst- 
en literatuurhistorici zoals Eugenie Boer (bijvoorbeeld 1993, 1994, 1995), Rita 
Ghesquiere (1989) vanuit Vlaanderen, Frits Booy (bijvoorbeeld 1994, 2002) en de 
historicus Jan de Bas (2003) belangrijke bijdragen geleverd. Voor zijn artikel over 
Zwarte Piet kon Helsloot eenvoudig aanknopen bij de door deze onderzoekers 
geïnitieerde discussie. Met haar hierna opgenomen bijdrage over de figuur van 
‘Vadertje Tijd’ betreedt de etnologe Eveline Doelman evenwel voor Nederland 
onontgonnen terrein.

Maar hiermee is het beeld van de ‘kleine Olympus’ in Nederland nog verre 
van volledig. Over bijvoorbeeld de ooievaar als kinderbrenger bestaat er nog altijd 
geen volwaardige opvolger van het korte artikel van G.J. Boekenoogen uit 1911. 
Daarin veronderstelt hij, fraai aansluitend bij de latere gedachtenlijn van Korff, 
dat deze voorstelling, afgezien van een enkel zeventiende-eeuws voorbeeld, vooral 
eind achttiende, begin negentiende eeuw, via ‘vertaalde Duitsche geschriften en 
nagevolgde Duitsche prenten’, uit Duitsland is overgenomen (1911:21, vgl. Ha-
verkamp [1948]:8, 12). Over de rol en betekenis van de paashaas in Nederland 
ontbreekt eveneens een goede studie (zie al wel Van den Berg (1989:156-158) en 
het artikel van Gerard Jaspers (2004), dat tevens een interpretatie van de paashaas 
in het algemeen geeft); overigens geldt dit ook voor Duitsland, waar het wachten is 
op een pendant over de paashaas van het boek van Eberspächer over de Kerstman 
(voor de paashaas in Amerika, vgl. Schmidt 1995:221-225). Ook na het fraaie boek 
over de Mannen met baarden (Dhaene e.a. 2001) valt er bij het onderzoek naar 
kaboutervoor stellingen in Nederland nog veel werk te verrichten (vgl. Priester 
1999:321, 323). Dit ‘verlanglijstje’ laat zich gemakkelijk uitbreiden.

Enigszins begrijpelijk is deze betrekkelijke stilte wel. Want alleen al voor de 
negentiende eeuw ligt het materiaal voor dergelijke studies, zoals Jurjen van der Kooi 
(1984:233-234) al eerder schreef ten aanzien van het nauwverwante sprookjesonder-
zoek, ‘verstrooid over en verborgen in een enorm scala van bronnen (...) te veel om 
op te noemen’. Deze ‘mer à boire’ is in de twintigste eeuw, met z’n vele nieuwe 
typen bronnen, alleen maar groter geworden. Vooral wanneer deze bronnen een 
seriëel karakter hebben, komen de verschillende mythische figuren daarin vaak in 
opeenvolging voor. Om praktische redenen is het doorgaans onvermijdelijk dat een 
onderzoeker zich op een van hen concentreert. Daarmee kan echter de onderlinge 
samenhang – het door Korff weer nieuw leven ingeblazen concept van de ‘lagere 
mythologie’ als geheel – uit het zicht raken. In het voorafgaande is uiteengezet 
welk betekenisverlies dit met zich meebrengt. Dit geldt ook de navolgende artike-
len, die aan afzonderlijke figuren gewijd zijn en bovendien daarvan slechts enkele 
aspecten belichten. In de huidige fase van het onderzoek kon dit niet anders. Maar 
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het ideaal zou moeten zijn om met vereende krachten (vgl. Mooren 2002; Mooren, 
Kurvers en Van Lierop-Brouwer 2004) de ‘kleine Olympus’ te bestijgen. Wanneer 
deze bundel daartoe kan stimuleren, is hij al in zijn opzet geslaagd.
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