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Engelland [1J: historische ach
tergrond 
Jacob Markus - Castricum 

J aap Cieraad kent in hetjuninum
mer van Onze Taal een religieuze 
betekenis toe aan het kinderversje 

'Witte zwanen, zwarte zwanen'. Mijns 
inziens heeft het kinderliedje eerder 
betrekking op een wapenfeit uit de 
geschiedenis van de Nederlandse ma
rine. 

De Engelse marinebasis Chatham 
werd beschermd met een ketting over 
de rivier de Theems. Engeland was 
dus "gesloten". Deze ketting werd in 
het jaaf1667 stukgevaren door de Ne
derlandse marine onder bevel van ad
miraal De Ruyter. De aanval zelf werd 
uitgevoerd door schout-bij-nacht Van 
Ghent. Paniek in Chatham en zelfs in 
Londen: schepen werden door de Ne
derlanders verwoest en enkele van 
onze eigen schepen werden terugver
overdo De "sleutel" werd hiermee 
"gebroken". 

Engelland [2J: kruis als 'sleutel' 
L.A. de Graaf - dovenpastor, Middelburg 

I
n hetjuninummervond ik een aar
dige bespreking van het lied 'Witte 
zwanen, zwarte zwanen' door Jaap 

Cieraad. De regels "Is er dan geen tim-
merman I Die de sleutel maken kanT 
hebben volgensCieraad betrekking 
op "Jozef, de timmerman van Naza-

de zoon van Jozef. Volgens mij 
slaat de "sleutel" op het kruis, 
waarmee Jezus de toegang tot 
het "Engelland" opnieuw open
de. 

Verder schrijft Cieraad: 
"Maar een timmerman maakt 
toch geen sleutelT In de tijd 
van Jezus (en nog lang daarna) 
maakte de timmerman de deur, 
inclusief slot en sleutel, van 
hout. Sleuteis uit oude tijden 
kun je nog vinden in musea: een 
plankje met uitsteeksels of deu
vels die in de gaten pasten. Met 
je arm ging je door een gat in de 
deur, dan stakje de pinnen in de 
gaten en vervolgens schoof je 
de grendel eraf. 

Engelland [3J: de oorsprong van 
kinderliedjes 
A. van Kleij-van Rossum - Hoogeveen 

M
et belangstelling heb ik het 
artikel 'Engelland' van Jaap 
Cieraad in hetjuninummer 

gelezen. Naar aanleiding hiervan heb 
ik mij afgevraagd of er iets te vertellen 
valt over de oorsprong van andere 
kinderliedjes. Hier en daar heb ik wel
eens iets gelezen wat mij nieuwsgie
rig maakt. Zo zou hetversje 'Daar 
kwam ene boer uit Zwitserland' te
ruggaan op Jean de Labadie ("Laber
die, laberda, laberdonia"), de Zwitser
se stichter van de sekte der labadis
ten. 

Het liedje 'Joepie, Joepie is geko
men, heeft mijn meisje weggehaald' 
zou dateren uit de tijd van de pestepi
demieen, en Joepie zou Joost zijn, of
tewel de duivel of de dood. 

En 'Daar was een wuf dat spon' ten 
slotte zou over een lonkende prostitu
ee gaan. De tekst zou oorspronkelijk 
nogal gewaagd zijn geweest, maar de 
dubbelzinnigheden zijn voor ens niet 
meer begrijpelijk. 

Naschrift Marie van Dijk. Meertens 
Instituut 
'Witte zwanen, zwarte zwanen' is 
een combinatie van twee teksten: de 
eerste helft I(omt van het begin van 
een aftelversje, de tweede helft van 
eenliedje dot gezongen werd bij het 
zogenoemde bruggenspel, dat ook 

bruggenspel, dat vanaf de late Mid
deleeuwen beschreven en afgebeeld 
is, werd in heel West-Europa gespeeld 
en werd in Nederland en Vlaanderen 
ookwel 'haaskejagen', 'kruip-door
sluip-door', 'engel of duivel' en 
'poortspel' genoemd. Het gaat als 
voigt: een rij (of kring van) kinderen 
die elkaar bij de hand of aan een 
kledingstuk vasthouden, trekt al zin
gend onder de 'poort' of 'brug' van 
twee paar opgeheven armen door, 
onderbroken door een versperring. 
Het kind dat bij de laatste lettergreep 
van de laatste regel 'gevangen' 
wordt, stelt zich na geheim overleg 
met de 'poorthouders' achter een 
van beiden op; zo ook al/e volgende 
kinderen, totdat zich ten slotte twee 
rijen hebben gevormd die elkaar 
moeten bevechten, bijvoorbeeld door 
de andere rij over een streep te trek
ken. 

Negentiende-eeuwse volkskundi
gen associeerden het spel- en daar
mee oak het liedje 'Witte zwanen, 
zwarte zwanen' - wei met bouw
offers (het inmetselen van levende 
wezens in nieuwe bouwwerken am 
de goden gunstig te stemmen), maar 
ze brachten het vooral in verband 
met de Germaanse mythologie. Het 
lop en door de 'poort' zou een weer
gave zijn van de rit over de doden
brug, die over het water loopt tussen 
mensenwereld en dodenrijk (Walhal
la) en bewaakt wordt door poort
houdster Modgudr. Het gevecht aan 
het eind van het spel zou een vooraf
spiegeling zijn van de strijd die bij de 
instorting van de brug op de jongste 
dag zal plaatsvinden tussen goden en 
heiden enerzijds en bewoners van de 
onderwereld anderzijds. In term en 
van christelijk (volks)geloof werd 
deze mythologische eindstrijd een 
gevecht tussen engelen en duivels am 
het bezit van de afzonderlijke zielen, 
een gevecht dat zich eventueel af
speelt voor de poort van het hemels 
paradijs ('engel/and'). Een tekstinter
pretatie zoals die van jaap Cieraad 
en L.A. de Graaf past in deze traditie. 
De verldaring van jacob Markus lijkt 
aannemelijk, maar kan niet de twee
de vraag ("Is er dan geen timmer
man / Die de sleutel maken kan?") 
verklaren, want wie had daar, behal
ve Engeland, belang bij? ~ 
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