
Tègelijkertijd willen de meeste mensen niet in een gespleten samenleving
leven. Ze hebben als het erop aan komr meer behoefte aan binding dan aan
scheiding;,ze willen zich bovendien lieve¡ laren leiden door hoop en r'ertrou-
wen d.an door angst en negaflvlsme.
Het is val groot belang dat de negatieve gevoelens rond 'integratie' worden
overwonnen en dat we opnieuw leren niet alleen te kijken naar wat mensen
scheidt, maar ook naa¡ wat diezelfde mensen bindt. De meeste mensen besef-
fen maar al te goed dat de klok van de geschiedenis niet kan worden terug-
gedraaid. En aan aÌ die mensen van goede wil valt, zo nodig, uit te leggen dat
de enige opgave die er echt toe doet, erop neerkomt opnieuw 'eenheid in ver-
scheidenheid ' re const¡ue¡en.

Het zou absurd en aanmarig€nd zijn te doen alsof het Nede¡lands
Openluchtmuseum of welke ande¡e culturele instelling dan ook - in staat
zou ztln deze problemen 'op te lossen'. Het is echter niet aanmatigend te stel-
Ien dat juist het Openluchtrnuseum een unieke eigen bi.jdrage kan leveren
aan die 'oplossing' doo¡ een zeer groot en breed publiek de gelegenheid te
bieden op een ontspannen manier opnieuw in te burgeren in het huidige
Nederland. Dat grote en brede publiek hoeft niet uit her niets te worden
geworven: dat publiek is e¡ al en het weet alle ve¡nieuwingen van het afge-
lopen decennium overduidelijk te waarderen.

De'gevestigde' nationa.le culturele instellingen in Nede¡land reproduceren
voor het overgrote deel de canon van de overgeleverde 'klassieke' cultuur - en
het is ook van wezenlijk belang dat dat gebeurt.. .

In de aan ons ove¡geleverde literatuu¡ muziek, beeldende kunst, maar ook in
godsdienst, wetenschap, filosofie zijn waarden belichaamd die van essentiële
betekenis zi.jn voor onze samenleving. Tegeli.jkerrijd kan - en moet zelfs
worden vastgesteld dat de uitsluitende gerichtheid op de klassieke canon - en
op het daa¡mee ve¡t¡ouwde publiek - ertoe leidt dat die cultuu¡ een eiland
wìrdt, omspoeld doo¡ een- zee van onwetendheid en onverschilligheid.
Bovendien leidt het ook tot verstarring en verarming. Cultuu¡ kan nier aan
een samenleving worden opgelegd, maar komt juist uit een levende samen-
leving voort.

Van cultu¡ele instellingen mag worden verwacht dat zij deuren en ram€n
opengooien, dat zy zich openstellen voor wat e¡ in de samenleving leeft, dat
zi.j niet alleen voor een groep ingewijden van betekenis willen zijn. Val cul-
urele instellingen mag worden geëist dat zij al het mogelijke doen om het
erþed - materieel of immate¡ieel - dat zij beheren 'levend' te houden, door
confrontatie en ontmoeting met a1 datgene wat zich als anders aandient. Het
Nede¡lands Openluchtmuseurn heeft die knop - met overtuiging en plezier

- omgezer.
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Canonitis

Op 16 oktobe¡ 2006 p¡esenteerde de Commissie Va¡ Oost¡om de Canon
van Nede¡land, een nationaal geschiedverhaal in vijftig vensrers, van de
hunebedden tot de eenwording van Europa.' De canon voldeed onder ande-
re aan een breed maatschappelijk verlangen om mee¡ aandacht te schenken
aan de eigen historie en - daa¡mee nauw samenhangend - de Nederlandse
identiteit. De ministe¡ van Onderwijs, Culruu¡ en \Øetenschap, destijds
Maria J.A, van der Hoeven, gaf tevens opdracht rot het samenstellen van een
canon om de "burgerschaps.,orming en integratie" re bevorderen.' Zij vroeg
dit in een ti.jd dat onder ande¡e allochtone jongeren in toenemende matè
belangstelling begonnen re tonen r.oor de radicale islam en zich minder ver-
bonden voelden met de Nede¡landse samenleving. Dat de canon in het
onderwi.js ingezet zou kunnen wo¡den als een soorinburgeringscursus werd
doo¡ de Commissie Van Oost¡om enigszins gerelativee¡d.3 De canon wordt
doo¡ de samenstelle¡s vooral samengevat als 'ie¡haal van het land dat wij
gezamenlijk bewonen", "een canon die betrokkenheid oproept", "levend erf-
goed" en "valzelßprekende bagage".'

Na de presentatie van de Canon van Nede¡land brak er een wa¡e canoniris
uit: vele groeperingen in Nederland onrwikkelden hun eigen alte¡natieve
canon om de eigen belangen en identiteiten veilig te stellen. Zo kwam e¡ de
sportcanonr de canon van het schaatsen, de canon voor het christelijk onder-

ETNISCHE DTVERSITEIT IN DE CANON
MET DE KLEINE c

Tu¡o M¡,o¡,n

' Ze Enøen.nu. De canon uan Ned¿rknd. Pttl>licarie van de Commissie Onwiklceling Nederlandse
Canon. De delen A, B en C zijn in 2007 uirgegeven door Amsrerdam Universiry Press. Zie tevens
de *eb'ite hrrp://enroen.nu.
1 Entoen.nu, deel A, p.96.
' Idem, p.24.
! Idem, p. 12.

Etnische dive¡siteit in de canon met de kleine c 255



wijs, de canon van sociaal werk, de canon van de wiskunde, de canon van de
Nederlandse film, de canon van de Nederlandse klassieke muziek, de canon
van de kerkgeschiedenis et cete¡a. Een maritieme canon is in voorbereiding,t
Op lokaal en regionaal niveau ontstonden ook alle¡lei canons: onde¡ ande¡e
de provincies Groningen, Friesland en Overijssel, en de steden Harderwijk,
Leiden, Den Haag, Rijswijh Haarlem, Nieuwegein, Eindhoven en Breda
kregen hun eigen canon.6

De officiële Canon van Nede¡land, die vanaf september 2009 in het onde¡-
wijs van basisschool en onderbouw van het voortgezet onderwijs moet gaan
functioneren, kreeg de nodige kritiek. Zoals Nederland tijdens voetbalkam-
pioenschappen zestien miljoen trainers telt, zo lieten nu bijna evenveel men-
sen weten persoonlijk een aangepast€ canon de voorkeu¡ te geven. Onder
ande¡e werd geoordeeld dat de Verzuiling of Pim Fortuyn in de Canon van
Nede¡land ontbraken, en dat Eise Eisinqa of A¡nie M.G. Schmidt ten
onrechte ecn plaats hadden gekregen.
Hoe dan ook: de offici¿le Canon van Nederla¡d is inmiddels vastsesteld,
ðeze zal in het onderwijs gaan functioneren (niet als een staats-dictaár m¿a¡
a1s een leidraad) en er zal bovendien in -Arnhem een Nationaal Histo¡isch
Museum wo¡den opgericht waawoor de Ca¡on het beeldbepalende scenario
aa¡reikt. De Canon is overigens geen hordenloop aal geschiedfeiten: geen
rijtje personen en gebeurtenissen die men, inclusief de jaartallen, moet leren
opdreunen. E¡ wo¡dt nad¡ukkelijk gesproken ove¡ vensters die zicht kunnen
bieden op historische panorama's. Pe¡sonen en gebeurtenissen uit de Canon
zijn aadeiding om een brede¡ geschiedverhaal te ve¡tellen. Van de le¡aa¡
wordt een aanscherping van de vakinhoudelijke kennis verwacht, maar even-
eens een verbetering in de'iaardigheid in ve¡tellen'. Met enige weemoed
wordt teruggedacht aan de "meeslepend vertellende le¡aar" die tegenwoordig
regelmatig gemist wordt, en die idealiter binnen het vak geschiedenrs zou
moeten terugKeren.

De kleine ca¡ron

Op een bezinningsdag op de hei voor de etnologische onde¡zoeke¡s van het
Meertens Instituut in het najaar van 2007. werd tijdens een wandeling het
plan gesmeed om samen met enkele studenten een canon met volksve¡halen
samen te stellen die zou aansluiten bij de Canon van Nederland. Immers,
daar op de hei we¡d evident dat de sage van Elle¡t en B¡amme¡t een ideale
binnenkome¡ was bij de behandeling van de hunebedden in Drenthe. Bij de

' Zie http://entoen.nu/ardere.aspxìsoort=thematisch.

' Zie hnp://entoel.nu/andere.aspx?soort=regionaal&begin=0.

' Entoen.nu, deel A, p. 61.
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Hanze moest men het verhaal van het Vrouwtje van Stavoren vertellen, en bij
de VOC hoorde de sage van de Vliegende Hollander. Net als die ve¡halende
docenten van vroeger dat deden, zouden deze vertellingen ook nu gebruikt
moeten worden als ankerpunten bi.j een breder geschiedve¡haal. Een ve¡haal
beklijft immers veel eerder dan alleen een betoog met historische feiten, en
aan de hand van een vertelling kalr een geschiedenis beter in de herinnering
blijven hargen.

Gerard Rooijakkers startte met Theo Meder en Ruben Koman een we¡kcol-
lese samen met een viertal studenten van de Unive¡siteit van Amsterdam: Iris
Bãering, Renate Moria, Sharon Hellings en Aìyssa Hendrìks. Ti.idens het eer-
ste werkcollege werden de vijÍìig volksverhalen geselecteerd en de lemma's

geschreven. In een aansluitend prakrisch werkcollege werd toegewerkt naar
een aantal produkten: een website, een boek en een voorstelling.

Na verloop vall tijd kreeg de verhaìencanon de tiæl c/lnon met de þleirce c.lr{et
grote geschiedverhaal werd reeds aangeleverd door de grore Canon, terwijl de

Ëleine"canon de verhalen uit de aÌlãdaaese cultuur iou leve¡en. Het bleek
ondoenlijk om louter volksverhalen (sagen, legenden, sprookjes e.d.) te selec-

reren. Soms diende een volkslied ofeen getuigenis zich nadrukkelijk aan. Bij
'llillem van Oranje lag het \Yilheltnus wel erg voor de hand, en bij Floris V
het histo¡ielied over zijn moord. De watersnood¡amp van 1953 en de geno-
cide van Srebrenica konden naa¡ het oordeel van de werkgroep beter door
een persoonlijke getuigenis worden vertegenwoordigd. Overigens is er bij de

volksverhalen niet loute¡ uit t¡aditioneel verhaal-materiaal geselecteerd: ook
de mop en het broodjeaapverhaal komen aan bod. De nadruk ligt weliswaa¡
op de mondelinge overlevering, maar soms is e¡ ook een uitstapje gemaakt
naa¡ de schriftcultuur (pamflet, Lrant) en de beeldcultuu¡ (spotprent, school-
Dtaâti.

Van linl¿s naar rechx: Ruben Koman, Itìs Boeùng Renate Morìa, Theo Meder Sharun Hellings,
Aþssa HendriÞs en Gerad RooijahÞers.
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Elk lemma heeft een eigen titel, en een verwijzing bij welk venster het in de
grote Canon hoort. Iede¡ lemma heeft een eìgen icoon. Vervolgens heeft
ieder lemma een korte inleiding, het verhaal (ofeen samenvatting ervan), een
toelichting en een literatuuropgave. Tot slot is aan elk lemma een driehoek
toegevoegd, waarin staat ingetekend welke positie het behandelde verhaal (of
lied) inneemt binnen het k¡achtenveld van mondelinge overlevering, schrift-
cultuur en beeldlo¡e.3 De website van de canon mer de kleine c is tot stand
gekomen in samenwerking met uitgeverij P¡ofiel in Bedum: daar is ook een
tijdsbalk met aanklikba¡e iconen ontwikkeld als portaal naar de afzonderlijke
ve¡halen toe. Men zie hiervoor http://www.canonmetdekleinec.nl. De web-
site is op vrijdag 16 mei 2007 feestelijk gepresenreerd op kasreel Hoensbroek,
toen de landelijke Canonkaravaan Limburg aandeed.

De canon met de kleine c is beslist niet bedoeld als vervanging voor de
Canon van Nede¡land, maar nadruÌkelijk als een aanvulling erop. De kleine
canon levert bij elk venster een ve¡haal of lied, dat in het verleden al bewe-
zen heeft aansprekend en langer houdbaar te zijn. Na voltooing van de web-
site, is op 7 oktober 2008 het boek van de canon m€t de ldeine c aange-
boden aan de huidige OC&Sø-ministe¡ Ronald Plasterk, in de Kennismaand
Oktober en vlak voã¡ de \Øeek van de Geschiedenis, waarin dit jaar geschie-
denis en ve¡halen centraal staan. Vanaf het najaar van 2008 gaan twee pro-
fessionele ve¡telle¡s door het land tou¡en met een vertelprogramma op basis
van de canon met de kleine c. Vertelle¡s Raymond den Boeste¡t en Ma¡co
Holmer zullen scholen (en theaterties) afreizen om op basis van €€n vanre-
voren gekozen thema canon-verhalen Le verrellen.

Met de Canon va¡ Nede¡la¡d is geprobeerd een afgewogen en veelzijdig
geschiedbeeld afte leveren, dat in zijn totaliteit de voortgang van de geschie-
denis in een nationaÌe en internationale context schetst. Naast lofis e¡ - zoaÌs
gezegd - ook kritiek gekomen. Allerlei groepen zagen hun histo¡ische en cul-
turele waarden en belangen niet yoldoende weerspiegeld, en de algemene kri-
tiek - in de opiniërende media en op de website entoen.nu luidde mee¡
dan eens: de Canon is te Hollands, te elitair, te manneliìk, re Þroresrants en
te blank. Enerzijds is dat verwi.jt een beetje flauw: her valt nieite ontkennen
dat de historie van Nederland nogal is gedomineerd doo¡ blanke Hollandse
protestants€ mannen uit de hogere kringen. Bovendien is de Canon niet zo
monomaan als menis kriticaster beweert en bieden de vensters voldoende
ruimte om meer diveisiteit op te zoeken, zowel op het gebied van regio, soci-
ale klassen, gender, religie als etniciteit. De canon met de kleine c heeft die
gelegenheid aangegrepen om iets meer naar de provincie uit te wijken, meer

aandacht te besteden aan volkscultuur, aan vrouwen, aan katholicisme en aan
vollsgeloof, en.ook de mogeli.lkheden ten aanzien van etnische diversiteit
Yeroer ult te Dulten.

Etnische diversiteit

Onvermijdelijk komen buurvolken als de Duitsers, Belgen, F¡ansen en
Engelsen aan de orde, alleen aI als we enkele oorlogen in beschouwing
nemen. En met het Wilheltnus komt de strijd tegen de Spanjaarden aan de
orde. Opvallender in de kleine canon is onder meer de komst van de
Kozakken. Sí'aa¡ de grote Canon het heeft over Napoleon Bonaparte, behan-
delt de kleine canon €en spotprent waarop een Kozak de gehate bezetter
Napoleon aan e€n speer rijgt. De prent ¡¡/as gemaakt door de Haagse kunst-
handelaar-ll. Esser en heeft als bijschrift: 'Om het gedaane aan het mensch-
dom te vreeken wil ik hem zoo door steeken.' De orent is een actueel com-
mentaar oD de komst van de Kozakken naa¡ Nederland die de Franse t¡oe-
pen kwamen verjagen. Alhoewel de Kozakken maar een half jaar in
Nederland zijn gebleven (1813-1814), zijn er veel verhalen over hen in
omloop geraakt en als voll<sove¡levering blijven bestaan. De kleine canon
bevat een sage over de komst van de Kozakken in het Overijsselse dorp
Nieuwlensen: ze waten weliswaa¡ bevrijders, maa¡ werden tegelijkertijd
gevreesd. Het waren eigenaardige vreemdelingen, met lange baa¡den en
gewaden, rijdend op kleine paarden. Men meende dat het woestelingen
waren; a1s ze honger hadden, sloegen ze aan het plunderen, en ze deinsden er
niet voor terug om kinderen te roven €n op te eten. Mensen meenden met
heidenen van doen te hebben, maar niets was minder waar: de Kozakken
waren orthodoxe ch¡istenen. Het is de rypische beeldvorming die kan ont-
staan van The Other - de vreemde die wordt voorgesteld als wild, gevaarlijk
en angstaanjagend. Niet voo¡ niets clat in het Nieuwleusense ve¡haal uitein-
delijk een Kozak om het leven wordt gebracht.'

\X/aar in de grote Canon de eindigheid van de gasbel te Slochte¡en aan bod
komt, en waar moeilijk een geschikt verhaal of lied bij te vinden was, richt
de blik in de kleine canon zich op de energieschaarste en op de oliec¡isis v¿n
1973-1974. Reeds in 1972 had de Club van Rome sewaarschuwd dat de
economische groei uiteindelijk zou leiden tot milieuschade en schaarste aan
natuurlijke hulpbronnen. Een voorproele van de schaarste werd zichtbaar,
toen Arabische landen de olieleveranties staakten en de Nederlanders een
aantaÌ autoloze zondasen beleefden. De ¡eden van ds olieschaa¡ste was de

' Vgl. Rooijalil(ers, Gerârd: 'Beeldlore tussen oralireit en verschrifrelijking. Een culturele drieien-
heid in de vroegmoderne Nederlanden.' In: Theo Bijvoet, Paul Koopman [et al.] Ge¿.\ Bkderen ;n
andernans hoofd: ouer lners en leesaúuu. Nijmegen 1996, p. 126-163.

" Zie: A¡ne Aalders: Met geuel"le kns en losse teugek: Koza€Þen in Nederlanl 1813-1814. Beàum,
2002 en Ruben A. Koman. 'Kozakkensagen. In Dalfer Mugen, uolhsuerhalen uit en Ouerijseltè
genente. Beá.un (2006) p. t44-t49.
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Een KozaÞ rijgt Napoleon Bonaparte aan zijn hns. 'Om het gedaane aan het uensch¿lom te tree-
þen ruil iþ hem zoo ¿loor :îeehen.' IIÞ u.'il hem aldus dooroeþ¿n ndat il¿ het onrecht þan wreþen
dat hij de nensheid heef aangedaanl Cartoon uan \YI E ser. Den Haa& circa 1813-1814. (Atks
uan Stolþ, Rotterd¿m)

uitgesproken pro-lsraëlische houding van Nede¡land tijdens de Jom
Kippoeroorlog in 1973. Een groepje humoristen bij de NCRV was gcwool
om onder de naam Farce Ma.jeure op allerlei gebeurtenissen commenraar te
Ieyeren. Ze maakten het lied Kiele Kiele Koeweit, dat nadien uitgroeide tot
een carnavalskraker Dit lied staat cent¡¿al in de kleine canon: heiis een bal-
dadig lied dat plagerig aangeeft dat de Nederlanders maling hebben aan de
olieboycot van de Arabie¡en. Toen het singletje was gepersr, besloot her ream
van Farce Majeure om, quasi verkleecl als Arabie¡en en velgezeld van een rele-
visiecamera, het ee¡ste exemplad te gaan aanbieden aan de honorai¡-consul
van Koeweir in Nederland, de hee¡ Mahmoud Rabbani. De heer Rabbani
toonde zich een goed diplomaat, die het Nederlandse spelletje sportief mee-
spe€lde, en liet weten dat we aÌlemaal ons gevoel voor humor nier moesren
v€rliezen. Nadat hij het plaatje in onwangst had genomen, vroeg hij, toen de
camera niet meer liep, aan Fred Benavente (één van de leden van Farce
Majeure): "\(/at gaan jullie nou doen met de opbrengst van dar plaarjel"
\Øaarop Benavente jennend antwoo¡dde: "Daar kopen we bomen voor..
voor IsraëI." Zo sportief a1s Rabbani het nog o pnam, zo geraakt reageerde de
r€gering van Koeweit. Rabbani kreeg een reprimande, maar .ook de

Nederlandse ambassadeu in Koeweit werd op het matie geroepen om tekst

en uitleg te geven over het lied.'0 Een discussiepunt in hec klaslokaal zou kun-
nen zij;, ofde inwoners van Nederland in conflicten nog aìtijd ber€id ?,ìjn

zo onvoorwaardelijk de kant van Israël te kiezen, en of Nederland het zich
nu nog zon kunnen veroo¡loven om zo luchthartig etnocentrisch op
Arabische tenen te trappen.

Op het gebied van buitenlandse betrekkingen biedt de canon met de kleine
. ,ìog..n "".r 

.r,trtig verhaal bij Sreb¡enica en enkele zorgeloze moppen over
de vèrhoudingen tuisen Nederlanders en hun Europese buren. Samen met
het canonverrs ., ovet Anne F¡ank behooft het venster over Srebrenica tot de

meest emotionele, omdat het onderwerp in beide gevallen genocide betreft.
De grote Canon gaat voor wat beüeft Srebrenica voornameliik in op de \ôJ-
t^"k van de Dutchbar-soldaten en de etnische zuivering op zeker 7000 mos-

lim-mannen in 1995. Geen van de vensters riep destijds zoveel e¡notionele
reacties en tegengestelde meningen op als juist dit venste¡ op de website
entoen.nu. Dè klèine canon bevat een getuigenis van journaliste Aìok van

Loon ove¡ één van de gevluchte weduwen, die nu elde¡s onder erbarmelijke
omstandigheden bij elkaar wonen, maa¡ niet terug naar huis kunnen ke¡en:

er wonen"nu Se¡viëis in hun huizen, en tussen de rioo¡denaars van hun echt-

genoten en zoons willen de vrouwen niet leven."

Luchúq van toon is het viiftigste en laatste lemma over Nederland en Europa,

waa¡in-h.r genre van de 
tb,rienmop'aan bod komt. lØerden vroeger vooral

gÉpp€n gemaakt ov€r buurdorpen met vermeend minder snug_gere inwoners
(roàk Oõkk"-, Kampen, \Øeèrt en Eys), tegenwoordig heeft de blik zich
verwijd en hebben de grapp€n een internationaaL karakter. gekregen
Nedeilanders maken daarbij vooral grappen over Belgen en ook wel over

Duitse¡s. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van ve¡schillende scrìpts, omdat
e¡ toch anders tegetr de bur-en 

""ttgãk.k 
n wordt. De Belgen worden in het

daseìiikse leven se¿ien als een qoedmoedig buurvolk. met wie de
Nei..i"nder. zich [oeddeels g..r*.,ì""n, voelen-. Hoogstens wordt op basis

van hun taalgebruik geoordeeld dat ze een beetje achter lopen (wat natuur-
li.jk een vooroordeel is). Het clominante script voor de Belgen is dan ook:

d'om. De Duitse¡s worden met meer arg*a"tt beiegend. en het oorlogsver-
leden speelt daarin nog akiid een grote rol. De Duitsers krijgen in moppen
srrþt Jpgeplakt a1s, miitaristirch,Iuidruchtig en brutaal. Moppen zijn aliijd
kleine ia-ètrr-eringen onder gelijkgestemden, en ze creëren steeds een

'" Tíen jaar Farce Maþare. Uit het leuen gegrtp¿¿. Bussum, 1976; Het beste uan Farre Majeure.

NCRV 2004 (dvd); Johanva.¡ Ginkel: Het \Ve:ten en ¿le olienisis 1973-74. Den Haag' 1978; Duco

Andelen Hellema, Co¡nelis \Tiebes & Ge¡ardus 'lobi^sViûe: Doellrit P.otterdam: NederknrJ en de

olieoisí¡ 197i-1974. Den Haag, 1998.

" Alok va¡ Loon: Vrouuen tun Srebreníca. Amsredam 2005.
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warm en gerusrsrellend wij-gevoel, rerwiil andere groepen als aÂviìkend wo¡-
den uìrgesloren. Omgekierd vercellen Belien 'ook moppen ouer
Nederlanders. en voor laarsrgenoemden is her scrþl gìeriq (en in minde¡e
mare ook.onhyg¡ënisch t gereserveerd. Her scripr uan de"doriheid is overigenr
één var de meest succewolle en wordt in heel Europa (en zelfs in hee-i de
wereld) gebruikt om m€nsen uit zogenaamd minder ãnrwikkelde landèn of
gebieden te bespotten: in Belgiê delven de \ùZalen in moppen het onderspit,
in Ðenemarken de Jutlanders, in Duitsland de Ostf¡ieien, in Frankrijk de
Belgen en de Zwitsers, in G¡oot-B¡itanniè de Schoren, in Ierlanã de
Kerrymen, in Noorwegen de Lappen, in Rusland en Tsjechië de Slowaken,
in Zweden de No¡en en de Finnen, in Tu¡kiie de Lazen (Zwate Zee-l¡ewo-
ners) enzovoort. Vanuit de politiek moge e¡ weliswaar gewerkt worden aan
een eenwording van Europa, volksve¡hJen en andere uñingen van 'folklore'
geven soms signalen af dat de bevolking binnen Europa in veel.gevallen het
'eigene' wenst te koesteren en her locale en kleinschalige wil- behouden,
beschermen en cultive¡en.

Daa¡naast zi.jn er moppen te onderscheiden die in het eigen land bepaalde
etnische groepen tot mikpunt van spot maken; in Nedlrland wa¡èn het
achtereenvolgens de migrantengroepen van Suriname¡s, Tir¡ken en Ma¡ro-
kanen die aÌs kop van Jut hebben gefungeerd. De gevoelens ten opzichte varr
deze bevolkingsgroepen in verleden ofheden zijn argwanend ofzelfs vijandig
te noemeni en de scripts in de moppen waren ofzijn dan ook navenant nega-
tief: vies, armoedig, we¡Lschuw, pãrasitair, crimiíeel en dergelijke. Een dãel
yal.de qop¡9n draagt de_boodschap 'moet weg' uit. De tegènstelling tussen
wij' en 'zij'die in ãergelijke etnisch. -oppeî wordt geäeëerd is-in veel
gevallen maximaal. De moppen laten goed zien welke 'pikordes' e¡ nationaal
en internationaal geconstrueerd worden door mensen.'t

Koloniaal verleden: Saïdjah, Kantjil en Anansi

De Canon van Nederland biedt zelf al een aantal vensters waarin het
Nede¡landse koloniale verleden ter sprake wordt gebracht, van slavenhandel
naar de Nieuwe \Øereld en misstanden in Nederlands-Inclië tor de dekoloni-
satie van Suriname, de A¡dllen en Indonesië. De werkgroep van de kleine
canon heeft al deze vensters aangegrepen om volksverhalin uit die gebieds-
delen te behandelen, of toch tenminste verhalen over de koloniën.

'2 Christie Davies: Ethnic Hunor arot¿n¿l the worLd: a comparaxrr azafsri. Bloomington [etc],
1990; Giselinde Kuipers: Emisch¿ humor: een on¿ltzoeþ naai rte ny;eu¡h";a uo" h**n"la" g,opp;.
Amsrerdam, 1995 (ongepubliceerd afsrudeeronderzoek); Giselinde Kuipers: Goede humox stecøte

'rulat::en rlcl:ologle uan de nop. Amsterdam,2001 (diss.); Giselinde Kuipers: 'Onherroepelijk
racisrischl Nederlande¡s en grâppen ovff ernische minclerhederi. In: De Marge: tijÁchrif uor
lerensbeschouwing en wetenschap, jrg.7 (t998), r,r. 4, p. 42,49.

ì

I

Bij het venster ovet àe Max Hauelaør (1860) van Multatuli is gekozen voor
het verhaal van Saïdjah en Adinda, dat op de websire wordt samengevat
omdat het een heel hoofdstuk uit het boek betreft.'3 De vertelling is geen sage

ofook maar een volksverhaal, maar een lireraire vertelling die Multatuli ach-
ter zijn schrijftafel heeft vesonnen. Maar omdat de tragische geschiedenis zo
duidelijk het machtsmisbruik van de inlandse vorsten én de agressie van de
Nede¡landse kolonisaror scherst, kan de vertelling beschouv/d worder als een
bruikbaar exempel over de wanroestanden in heinegen ciende-eeuwse winge-
'west, -

De werkgroep van de ldeine canon wilde bij het venster over de vrijheids-
strijd van Indonesië (1945-1949) bij voorkeur een Indonesisch volksve¡haal
plaatsen. Eén van de meest ka¡akteristieke Javaanse verhaalfiguren is Kantjil
het dwerghert; een die¡ dat alleen in de bossen van Java te vinden is, en dat
in de vertelcultuur de ¡ol van tricþster vervult. De triclister is een slimme
bedrieger, fysiek zwald<er dan zijn tegenstande¡s, maa¡ door zijn sluwheid
toch superieur aan anderen. Kantjil is onder mee¡ te vinden in het djati-bos,
waar in de koloniale periode het teakhout we¡d verbouwd en gekapt voor
export naar Nederland. In het djati-bos is Kantjil zijn tegenstander de rijger
te slim a[ Kantjil eet van de jonge djati-wortels, die een rood sap bevatten.
Het sap smeert hij over zijn lichaam zodat het lijkt alsof hi.i onder het bloed
zit. Ve wolge ns. bewe e rt Kantjil dat hij al menig tijger gedood heeft en dat er
ti.jgerkoppen in het warer liggen. -A1s de tijger gaat kijken, schrikt hij, want
hij ziet inderdaad €en ti.igerkop: zijn eigen weerspiegeling. Vervolgens slaat
het ¡oofdier op de vlucht voor het nietige prooidier.'5 Het is maar de vraag
of de Kantjil-verhalen ooit bewust zyn ingezet om de strijd tussen de ove¡-
hee¡sende Nede¡landse kolonisato¡ en de onderd¡ukte inlandse bevolkine te
verbeelden. De Su¡inaamse en Antilliaanse verhalen ove¡ Anansi wo¡den - in
elk geval recent - wel geTnterpretee¡d als ve¡beelding van de strijd tussen
meestet en slaar.

De verhalen over A¡anse de spin stammen vân oorsprong uit Ìùí¡est-Afrika,

waar ze werden (en worden) verteld door het Ashanti-volk. In de oudere
Afrikaanse optekeningen heeft Ananse een (half) goddeli.jke status, soms als
schepper, maal vaker nog als middelaar tussen god en de mensheid. Bij het
venster van de slavernij (ca. 1637 -1863) is een Surinaams A¡ansi-verhaal

'' De kleine c¡¡on heeft op de website rn zulke gevallen rvel links rvrar de complete reksr te vinden
;s (;n dit geval naar de DBNL: htp://www.dbni.org/teksr/mult001m¿xh01 0l/mult00l
ma-rhO 1-0 1-00 I 9.h¡m)

'i Zie ook nog Philip Vermoorrel: De parabú bij Multatali. Hot moa iþ u aanspún an uerstaan

¡¿ uo en? Ge¡r 1994.

'5 G.B. Hooijer: Duaghot-urhakn (Kan¡1il fabeln) ait ln Oaç-Inrlisch¿n archipel. Amsrerdam

t¿jl; l. van Hulzeo: Het boeþ tun de hantjíL. Het Indiscbe dwerþet. Deleoter 1945; J. de Vries:
Indiscb¿ tnlþnwhaln. U rrechc/Anwerpen 1964, p.21.-22.
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gekozen. Door de slavenhandel zijn de Anansi-verhalen in het Caraïbisch
gebied en het Ame¡ikaanse vasteland terecht gekomen. Anansi is hier ook
van karakte¡ ve¡ande¡d: de verhalen raakten ontmythologiseerd, Aaansi ver-
loor zijn sacrale status, hij werd een spin met een gezin en veranderde in een
tricþster: een geslepen en vaak ook egoïstische bedrieger die telkens weer te
ove¡leven en doorgaans zijn strafweet te ontlopen, Het gekozen Anansi-ver-
haal ve¡telt over vader Ananse die in Afrika een touwtrek-wedstrijd aangaat,
maar stiek€m de olifant en de walvis tesen elkaar laat touwtrekken. Het touw
rekt zo ve¡ uit, dat het uiteindelijk van Afrjka naar Suriname ìoopt. Vader
Ananse stuurt vervolgens zijn zoon Anansi ove¡ de kabel naar Suriname, om
de gedeporteerde zwarte slaven in hun ellende te kunnen bijstaan met zijn
aanstekelijke avonturen. Deze ve¡sie van het verhaal, waa¡in de spin Anansi
nadrukkelijk in een context van slavernij wordt geplaatst, en waaruit de nodi-
ge compassie spreekt met het lot van de slaven, is echter pas tameli.jk recent
in Nede¡land verzonnen en ve¡teld. Ee¡st doo¡ cle Nederlandse schrijver
Simon Franke, en claarna doo¡ de Surinaamse illustratrice en schrijßter Noni
Lichseld. De bedrieglijke touwtrek-wedstrijd bestond al wel veel langer als
Alansi-verhaal, maa¡ de ove¡s¡eek van Anansi als troost voor de slaven rs een
betrekkelijk nieuw motief '6

Na de Tweede lü/e¡eldoorlog migreert -A¡ansi met bewone¡s uit Su¡iname en
de Nede¡landse A¡tillen naa¡ Nederland. Zo ka¡ het sebeu¡en dat de ve¡-
h¿len zich weer aan nieuwe situarìes a¿npassen, en dat A¡ansi aìs meisje mer
een rood cap.je (l) haar zieke grootmoeder gaat bezoeken in de Bi.jlmer (een
wijk in Amsterdam met een grote Surinaamse gemeenschap). Op de Ærtillen
wordt de spin overigens gewoonlijk Nanzi genoemd, maar de verhalen zijn
vergelijkbaar met de Surinaamse. Bij het Canon-venster over de dekolonisa-
tie van de lØest is door de werkgroep van de kleine c gekozen voo¡ het fan-
tasievolle verhaal van Kompa (= makker) Nanzi en Kompa Ver-smijter.
Nanzi laat zich hie¡ van zijn minder sympathieke kant zien: uit egoïstische
motieven jaagr hij meerdere van zijn vrienden de dood in. Alleen de aap
Makaku is slim genoeg om niet in de list te t¡appen en slaagt e¡in om Nanzi
in zijn eigen val te lokken: wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in.
Nanzi komt hie¡doo¡ om her leven, wat zeer ongebruikelijk is voor een
Anansi-verhaal, want meestal weet de spin zijn straf te ontlopen."

'6 Lieke van Dunr: Ala¡si rls klassieke held. Zijn de Afro'Caraïl¡ische A¡ansi-verhalen ld¡ssiekr',
in: Piet Mooren, Jeanne Kurvers c" Helma "a" Lie¡op-Debr¿uwet Ged.): Bíjna þlayieþ.
Leidschendam, 2003, p. I83-194r Simon Franke: An¿nsi. De auan¡uren t¡an Heer Spin in Surinane.
Meppel 1954; Michiel v n Kempen: Een gathiulenis un ¿le Suvinaanxe liter¿taxr. Deel2. De onle
lite¡atuu¡. P¿rama¡ibo, 2002; Noni L.ich,.veld Anarui le spin weef zich een web am de wereld.
Heusden en t-Gravenhâge, 1984, p. 7-8.

" Baart, ITim J.H.: Cuentanan ¿Jí Nanzi. Ë¿n onderzoeÞ naar de oorprong betehenis en funcrie uan
de Pa?i.lmenße spint'eruhahn. Oegsrgeesr 1983; Noni Lichweld: Anan¡i tussen god n duirel.
Rorrerdam 1997; Nilda Pin¡o: Kon Nanzi a Nèþ Shon Arei; Hoe Nanzi de Koning btetnam.
Amsterdam 2005: RobercS. Rattrav: Aþan-A¡banti Folþtah¡. Oxîord 1930.

Nanzì / Anansi ah meisje met een rood oxPje, op weg naar haar oma in de Bijlmer (Lichø,eld

1997, ?. 88)

Veelkleurig Nederland

Naast de komst van bewoners uit de (voormalige) koloniën heeft ook de

komst yan arbeidsmigranten Nede¡land langzaam maar zeke¡ ve¡ande¡d in
een multiculturele samenleving. De grootste groepen migranten die de

arbeidsteko¡ten kwamen aanvullen, l<wamen uit Tirrkije en Marokko. Ook
vertellingen uit deze landen beginnen langzaam maar zeker ingang te vinden.
Eén van de bekendste verhaalfiguren is Nasreddin Hodja, afkomstig uit
Turkije, maar ook bekend in omringende islamitische landen. Ook
Nasreddin is in zeke¡ opzicht een tricþster, maar gezien z:i¡r. religieuze status

is hij beslist een zachtmoediger persoonlijkheid dan tricþ¡ters aÌs A¡ansi,
Kantjil of Reinaert de vos. Om een artikel ove¡ ve¡halen niet te laten eindi-
gen zonder één enkel volledig verhaal ve¡teld te hebben, hier een Turks
Nas¡eddin Hodja-verhaal, zoals.,erteld door een Nederlandse studente in
Ut¡echt:

Nasreddin Hodja reisr door het land met zijn zoontje. Nasreddin Hodja zit op een

ezel en de .jongen loopt ernâast.
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O,-p.' een gegwen momenr komen ze in eer dorp aarì.
"\Øat een schande, wat een schande," roepen ¿e mensen: "Die man zit maa¡ lekke¡
op die ezel en hij laac het kind maar lopen."
Dus be'luir N¿<reddin Hodla her anden re doen. Hii zer zijn zoonrje op oe ezer, en
gaat er,/ett nråst topen. Ze komen weer ìn een ander dorp aan.
"\Øat een scharde, war een schande," roepen de mens€n:-.Dat kind zit maar op dre
ezef en laar z n arne oude vader lopen-'
Nr¡ berluiren.\¿sreddin Hodja en hec kj¡rd om dan maâ¡ (¿men op de ezel re gaan
/irtrn. Als 7e in heL volgende dor.p aankomen,_ is her weer niec goej.

war een scnande, wâ¡ een schrnde. roepen de men\en: ..Dat 
arme ezelrje bezwiikr

zowat o¡tdet h€t gewicht van die cwee.
Dan wecen Nas¡eidin Hod.ja en het kind niets anders mee¡ te bedenken dan samen
mâar n¿âs¡ de ezef re gaa¡ lopen. Weer komen ze in een ander dorp.
"Die ziin gek,' roepen de mensen regen elkrar: Ze hebben een åzel, en niem¿nd
gaac erop zicten!"
He¡ was voo¡ Nas¡eddin Hodja eens te meer duidelijk: wat ie ook doer, je doer her
ln oe ogen v¡ìn dc me[5en nootL goed,,d

Eigenlijk geldt zowel voor Anansi als voo¡ Nas¡eddin dat Su¡rname¡s.
Antillianen en Turken deze verhaalfiguren claimen als onde¡deel van hun
cultureel erfgoed..En regelijke.nijd zijide ve¡halen ook zo aanüekkelijk voor
blanke Nederlanders. dar zij de verhalen en pcrsonages beginnen roe re eioe-
nen \oor her eigen reperroire. De Nederl¿nàse p-Ërrion?ì. 

".r¡J."r*åìler Marco H9j-,* .h.:1 bilvoorbeeld jarenlang veel succes gehad mer zijn
programma Hodjn in Holland, wa¿rin hjj 

"e¡klied als de hoãia de.,e¡halén
over Nas¡eddin vertelde, ooit gesitueerd in Turkije, ma¿r nu handelend in
Nederla¡d: Holme¡ laat hem door de Kana¿lstraat in Ut¡echr wanqeren,
oproepen tot gebed in de Ulu-moskee en een bezoek afleggen aan de stad-
huis ir.r plaats van aan her paleis van de sulran.,, Van dergáì;ke vormen van
toe-eigening zijrr meerdere voorbeelden re geven, en her ziin euenzovele voor-
beelden van het feir d¿t Nederland een waãrlijk multiculiurele gemeenschap
aan het worden is.

Slot

Het is de hoop van de werkgroep van
de canon met de kleine c dat het ve¡tel-
len (en toelichten) van verhalen in de
toekomst weer deel gaat uitrnaken van
het onderwijs in geschiedenis en cul-
trÌu! en ook dat in een museale omge-
ving verhaÌen nog meer gaan fungeren
als ankerpunten en illustraties bij perso-
nen, feiten en gebeurtenissen. Met de
canon mer de ldeine c heeft de werk-
groep daartoe in ieder geval een aanzet
willen geven.

Het loeo van de canon met de kleine c bestaat uit een blauwe olifant, waa¡-
bij de litter c uit de slurfsteekt. Dit canonolifantje - een (niet inhoudelijke)
woordspeling op 'kamerolifant(je)' - blaast, net als in de uitdrukking, het
yerhâal uit. De olifant die een ve¡haal uitblaast is typisch Nederlands.
Internationaal wo¡dt een verhaaltje vaker ¿fgesloten met eèn fo¡mule als: 'En
als ze niet dood zijn, dan leven ze nog. Vroeger kon het in Nederland ook
een va¡ken met een lange snuit zijn, die het verhaaltje uitblies, maa¡ me¡
name in de noordelijke Nede¡landen heeft de olifant het van het va¡ken
gewonnen.

Logo øn de Mnon met de þleine c: het
canonolfantje.

'¡ Het verlraal st¿ar inre¡nationaal bekend ¡ls AIU t215, The M;ller His Son, aruÌ. Thc DonÞt¡,: zte
Hans lörg Urher: Tltt Tlpes of Internanonal Fotþta\¿¡. Deet 2. Hetsinkt 2004.
" Marco Ho\ner: Hadþt in Holknd. HetYerret Colt€crie[ Uuech! 2006 (cd, voo¡hee¡ aucrro,c¡;_
se¡te.1995); T. Mecler & M. van D¡k: Doe open zimzim. wrhabn en tiezljes uit tte utrethxt wíjt
Lomboþ. Ar,l;.e¡da,n 2000; T Meder: 'De àochteL van de Hodja. Of:-welke ve¡hârcn nemen
Nede.l¿ndeß o"er va¡r âttoth¡onen? . in: H. Bennis, G. Èxtra, I Muy.sken en J. Nonier (red.): _4rz
b,u,ur1! beytegtry Tal¿n cn rulturen in h¿t Ll¡echtse Lamboþ ex Traniuaal. .{msterdam 2002, p. 49_
66; T. Meder: "'Thcre were a Turk, a Mo¡occan and a Dutchman..." Na¡ative repetoires in the
mì lji'erhnic ¡eighbourhood oflombok in the Durch city of Utrechi, rn, Sabine Vi€nker_piepho
& Klaus Roth (ed.): ErzzTlen zwì¡chen len Kuta¡en.
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