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Het varken in de trein en 
de blote bil van Jantje 

Moppen over gezagsverhoudingen en rivaliteit 

Eveline Doelman 

I. Inleiding 

Jonge vrouw (Nederlands): "0 ja. D'r zit een man in de trein met een varken. 
En de conducteur komt langs en die zegt zo van èh: 'Ja meneer, wat is dit 
nou? U mag toch helemaal niet in de trein zitten met een varken?' En die 
man die zegt van: 'Ja, maar daar zit iemand met een hond.' En die, die man 
die zegt dus van: 'Ja, waarom kan ik niet blijven zitten?' En die conducteur 
zegt: 'Ja, maar dat is een huisdier.' En die man zegt: 'Ja, maar dit is ook een 
huisdier. Zal ik het even bewijzen?' Dus die pakt de pet van de conducteur, 
gooit het uit het raampje en zegt keihard tegen het varken: 'BLIJF!'" 

Jongen (Turks): "Er was een ... Jantje ging naar school. De meester zei: 
'Morgen moeten jullie allemaal kaal zijn.' Hij dacht èh ... Hij wilde niet 
kapper toe ... hij wilde niet zijn hoofd scheren. 't Volgende dag, de volgende 
dag kwam Jan naar school." 
Luisterend meisje: "-je." [Zij corrigeert zo Jan in Jantje] 
Jongen (Turks): "Toen ging de meester kijken of iedereen zijn haar ... sch ... 
afgeknipt hebt. Toen gingtie naar Jantje kijken. Toen ging Jantje zijn broek 
uittrekken. Toen raakte die zijn kontje aan. Zei de meester ... Hij had zijn 
broek uitgetrokt. Had 'ie aan de kontje aangeraakt. Toen zeidie: 'Wat een 
gladde hoofd.'" 
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Deze twee schijnbaar totaal verschillende moppen hebben tenminste drie 
dingen gemeen. Ze gaan allebei over gezag en gehoorzaamheid, ze wer
den beide verzameld tijdens Salaam Lombok op 27 september 1998, en ze 
werden allebei in het Nederlands verteld. Verder hebben ze op het eerste 
gezicht niet veel met elkaar te maken. Een verschil is in ieder geval de 
verteller: de eerste mop werd verteld door een autochtone Nederlandse 
vrouw, de tweede door een Turks jongetje. 

Gezags- en machtsverhoudingen tussen groepen mensen in een samen
leving zijn onuitputtelijke bronnen van sociaal conflict en verzet en daar
mee onontkoombare thema's voor de vertelcultuur. Voor een belangrijk 
deel vinden gevoelens en opvattingen over hiërarchie een uitweg via humor. 
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Grappen en moppen kunnen allerlei gevoeligheden op het gebied van nor
men en waarden tot uiting brengen die anders taboe zijn. Via een grappige 
omkering of doorbreking van waarden kunnen op indirecte wijze allerlei 
meningen, denkbeelden, oordelen en vooroordelen worden overgebracht. 
Dat werkt relativerend en ontspannend, en geeft tegelijk aan wat er leeft 
binnen bepaalde groepen in de maatschappij. In moppen over gezag heeft 
slimheid meestal de macht en moet domheid het nogal eens ontgelden. 

Een groot aantal van de moppen die door TCULT op Salaam Lombok in 
septemberI998 zijn verzameld, gaat over gezag en macht. Het zijn verha
len over confrontaties met hiërarchie in allerlei contexten. Slechts enkele 
van deze moppen zijn afkomstig van autochtone vertellers. De meeste zijn 
verteld door allochtone, vooral Turkse en Marokkaanse kinderen van tus
sen de zes en dertien jaar oud. Dit was de belangrijkste vertellers groep die 
dag. 

Gezag en gehoorzaamheid hebben in de Turkse en Marokkaanse cultu
ren een andere waarde dan in de West-Europese samenleving. Voor kinde
ren in het algemeen heeft gehoorzaamheid ook weer een andere betekenis 
dan voor volwassenen. Dat er zoveel moppen over gezag door kinderen op 
Salaam Lombok zijn verteld, sommige zelfs een aantal malen, laat wel zien 
dat het thema bij hen favoriet is, en dat het dus kennelijk van belang is. Het 
lijkt nu interessant om na te gaan hoe dat komt en of cultuurverschillen daar 
een rol bij spelen. Een nadere beschouwing van de gezagsmoppen kan, wel
licht cultuurgebonden, motieven of elementen blootleggen, die mogelijk 
ook iets over de populariteit van deze moppen kunnen onthullen. 

Binnen dit onderwerp laten zich twee duidelijke categorieën onder
scheiden: moppen over conflicten met het gezag, en moppen over het recht 
van de slimste binnen de rivaliteit van een machtsverhouding. 

2. Conflicten met het gezag 

De zojuist geciteerde moppen 'Het varken in de trein' en 'Kaal hoofd, blote 
kont' lenen zich ondanks de verschillen goed voor een vergelijking, omdat 
het thema op eenzelfde wijze is uitgewerkt. In beide moppen verzet de held 
van het verhaal zich tegen een door het gezag (de treinconducteur en de 
leraar) opgelegde regel of gebod. Dreigen de man in de trein en Jantje in 
de klas aanvankelijk hun zaak te verliezen, tenslotte zijn ze onverwacht 
hun tegenspeler toch te slim af en komen zo als winnaar uit de bus. De 
grap wordt in beide gevallen ook bereikt door toepassing van traditionele 
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verhaalmiddelen, eerst door een gebaar van belediging of spot waardoor de 
mop iets gewaagds krijgt (I), dan door een absurde verwisseling van zaken 
(2). Hierdoor neemt het verhaal een zodanige wending dat wat in het begin 
alleen spot (ongehoorzaamheid) leek, plotseling ook het bewijs is van het 
tegendeel, namelijk het wel degelijk nakomen van de opdracht of naleven 
van de regel. 

(I) Een treinconducteur zijn dienstpet afnemen en weggooien is een 
veelbetekenend gebaar van spot. In de dagelijkse werkelijkheid is aantas
ting van het uniform misschien wel de ergste vorm van belediging die een 
ambtenaar in functie kan overkomen. Het is een soort degradatie, verge
lijkbaar met het afnemen van medailles. In de mop wordt het gezag van 
de conducteur in het openbaar ontkend door het weggooien van de pet. 
Het gebaar is een traditioneel verhalend motief (bekend bijvoorbeeld uit 
films) en bij uitstek herkenbaar (in alle culturen) omdat het dichtbij de 
werkelijkheid staat. 

In de andere mop maakt J antj e op school gebruik van een al even bekend 
symbool van spot: hij toont zijn meester zijn blote kont. Dit is een klas
siek gebaar dat overeenkomt met winden laten en vooral doet denken aan 
uitdrukkingen, grappige verhalen en afbeeldingen, zoals bijvoorbeeld het 
verhaal van Tijl Uilenspiegel waarin deze gezeten achter zijn vader op een 
paard de omstanders zijn blote kont liet zien. Een meer recent voorbeeld is 
een krantenbericht uit 1968 met het nieuws dat aan de Chinees-Russische 
grens Chinese soldaten elke morgen hun broek lieten zakken en hun blote 
billen naar de Sovjet-Unie richtten als gebaar van belediging. Nog actue
ler is het tumult in de pers over een Nederlandse journaliste die in 1995 
eveneens met haar blote kont protesteerde tegen Franse kernproeven op 
Mururoa en door de politie werd ingerekend. 

(2) Ook de verwisseling van zaken in beide moppen herinnert aan be
kende verhaalelementen. 'Dwaas gelooft dat blote bil de opkomende zon 
is' luidt een in Oost-Europa voorkomend verhaalmotief. Jantje laat in de 
kaalheidsmop de meester geloven dat zijn kont zijn kaalgeschoren hoofd is. 

In de treinrnop wordt een varken verwisseld met een huisdier. Dieren 
worden in verhalen en anecdotes voor tal van verwisselingen gebruikt. Een 
bestaand motief is dat waarin wilde of niet gedomesticeerde dieren worden 
aangezien voor een huisdier. Nog bekender, vooral in de West-Europese 
cultuur zijn de verhalen over wilde dieren die als een gehoorzaam huisdier 
de vaste metgezel worden van een mens, meestal een heilige, zoals de leeuw 
van Hiëronymus en het varken van Antonius. Een ander voorbeeld is het 
varkentje Babe uit de recente film dat herdershond wil worden. De grap 
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in de treinmop is dat een niet-huisdier, een varken,geacht wordt zich als 
hond te gedragen, maar dat niet zal doen en daarom de opdracht krijgt zijn 
kunstje niet te vertonen, waarmee dan toch het bewijs is geleverd dat het 
wel een huisdier is. 

Een verschil tussen beide moppen is, zoals al gezegd, de verteller. De 
mop van het varken is verteld door een volwassene, een vrouw met een 
Nederlandse achtergrond. In het verhaal wordt met behulp van traditionele 
en dus voor haar groep herkenbare verhaalmotieven een visie gegeven op 
een gezagsprobleem in de trein. De mop stamt uit de tijd dat treinconduc
teurs nog petten droegen en daarmee formalisme uitstraalden en respect 
afdwongen, de tijd ook dat zij nog echt gezag hadden in de ogen van de 
reizigers. De mop bestaat al meer dan twintig jaar maar blijft prikkelend 
en leuk omdat het gedrag van conducteurs nog altijd star kan zijn en de 
mop (ondanks het toegenomen agressieve gedrag van reizigers) dus niet 
echt aan actualiteit verliest. Of de mop ook voor jonge kinderen leuk is, is 
de vraag. Een conflictsituatie met het gezag in de trein lijkt eerder een pro
bleem voor oudere kinderen en volwassenen. Voor allochtone, islamitische 
kinderen zal een onrein dier als huisdier een niet zo herkenbaar thema zijn. 
Door hen zal deze mop dan ook niet zo gauw verteld worden. 

De mop over de blote bil van Jantje ('Kaal hoofd, blote kont'), die 
op Salaam Lombok tweemaal in verschillende, maar niet erg afwijkende 
versies is verteld, is op zijn beurt weer niet leuk voor volwassenen. Jantje 
verzet zich op een slimme manier tegen een hygiënische maatregel van 
kortgeknipte of kaalgeschoren hoofden op school en maakt daarbij gebruik 
van een klassiek gebaar met een dubbele betekenis (bil is spot en bil is kaal 
hoofd) dat vooral bij kinderen tot de verbeelding spreekt. Bloot, poep en 
pies zijn zaken die kinderen in de leeftijd van onze vertellers bijzonder 
bezighouden (vgl. de bijdrage van Van Dijk). 'Kaal hoofd, blote kont' is 
een typische kindermop; voor volwassenen is hij flauw: schoolopdrachten 
(kaalscheren) is niet hun probleem en in dit verband blote billen tonen 
meestal niet meer hun humor. In een andere context kan het gebaar voor 
volwassenen overigens weer wel een inspirerend middel zijn. In politiek 
protest, maar ook in religieuze sfeer kan het prikkelend werken, zoals in 
een bekende hiernamaalsmop, waarin Petrus alleen mannen met kale kop
pen de hemel binnenlaat. Een man met veel haar lukt het binnen te komen 
door Petrus te doen geloven dat zijn blote kont zijn kale kop is. 

De wereld waarbinnen kinderen worden geïnspireerd tot verzet tegen 
het gezag, en tot fantasieën en moppen over ongehoorzaamheid, staat dicht 
bij hen; het is hun directe omgeving, hun huis, hun school, de buurt, de 
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winkels, en het park. Als we de door kinderen vertelde moppen over gezag 
in de Lombokverzameling bekijken, dan blijkt zich een grote groep van de 
verhalen daar af te spelen. Altijd heeft in die verhalen een kind de hoofdrol. 
Zijn tegenspelers zijn de volwassenen: de juf, de meester, de ouders en 
andere familieleden en de winkeliers. Op deze moppen zullen we nu eerst 
wat nader ingaan. 

Moppen over school, huis en buurt 
In de moppen die de school als omgeving hebben, gebeuren vanzelfspre
kend allerlei dingen die niet mogen. Binnen de context van het verhaal 
proberen de kinderen met behulp van verschillende humoristische mid
delen (omkeringen, woordspelletjes, geluiden, herhalingen) de juf of de 
meester te slim af te zijn, en zo creëren ze een omgekeerde wereld. 

In 'Kaal hoofd, blote kont' ontloopt Jantje, zoals we zagen, listig een 
opdracht van de meester. In de versie van de mop 'Superman' zoals die werd 
verteld door een Turks meisje en geciteerd in de bijdragen van Meder en 
Boumans, voert een lui jongetje een huiswerktaak, waarbij hij vier zinnen 
moet meebrengen, zo consequent volgens de letter uit, dat hij hem in feite 
niet uitvoert. In een andere versie van deze mop, verteld door een alloch
tone jongen krijgt Jantje huiswerksommen mee en hij vraagt daarbij hulp 
thuis. De volgende dag herhaalt hij als antwoord op de sommen consequent 
de antwoorden waarmee hij thuis met een kluitje in het riet werd gestuurd, 
zet daarmee de meester voor gek en wordt de klas uitgestuurd: 

Jongen (allochtoon): "Er was eens een jongetje, die heet Jantje. Hij ging naar 
school, en hij moest geschiedenis doen. Toen zei hij ... toen ging hij weer naar 
huis. Toen zei hij tegen zijn vader: 'Weet je deze som?' Toen zei hij, toen zei 
zijn vader: 'Houd je bek!' En toen ging hij naar zijn broertje. En toen ging 
hij Supermanfilm kijken. Toen zei Jantje tegen zijn broertje: 'Weet je deze 
som?' Toen zei hij: 'Superman!' Toen ging hij naar zijn andere broer; hij zat 
voetbal te kijken. Toen ging hij aan zijn broer vertellen, èh, toen ging hij aan 
zijn broer zeggen: 'Weet jij deze som?' Toen zei hij: 'Olé olé olé, olé.' Toen 
ging hij naar school. Zei de meester: 'Welke is som I?' Toen zei hij: 'Houd je 
bek!' Want zijn vader zei 'Houd je bek!' tegen hem [???J. Toen zei hij: 'Welke 
som is de andere?' Nee: ' ... je bent niet leuk, anders krijg je zo klappen' 
Nee: ' ... anders moet je weer naar buiten.' Toen zei de meester weer andere: 
'Welke is som û' Toen zei hij: 'Superman!' Toen zei de meester: 'Welke is de 
andere?' Nee, èh: 'Laatste keer, dan moet je naar buiten.' Toen zei hij: 'Welke 
is som 3?' Toen zei hij: 'Olé olé olé, olé.' Toen ging hij naar buiten." 

Een geluidnabootsing in de klas is de plagerij van Jantje in de vier maal 
vertelde mop 'Broem broem'. De allochtone jongen Ali vertelde hem als 
volgt: 
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Ali: "Jantje zat in de klas en hij zei: 'Broem broem broem.' En de juffrouw 
zei: 'Hou eens op.' Toen zei 'ie: 'Ja juffrouw. Broem broem broem.' Toen zei 
de juffrouw: 'Hou nou eens op. Laatste kans.' Zei Jantje: 'Ja. Broem broem 
broem.' Toen moest Jantje naar de gang. Toen zei de juf, èh, toen zei Jantje: 
'Nee, juffrouw, ik ga niet meer, want mijn benzine is op.'" 

Met een spitsvondige smoes is Jantje de juf te slim af in de volgende smoe
zenmop die verteld werd door de Turkse Bayram: 

"Jantje was te laat ... Jantje was te laat voor school. Hij kwam naar school. Juf 
zei: 'Bedenk maar nog een smoesje.' Jantje zei: 'Juf, ik heb zo hard gerend, 
dus ik kon geen smoesje bedenken.'" 

en in de ook weer vier maal vertelde mop 'Zee onder stoel' probeert Jantje 
zowel de meester of de juf om de tuin te leiden (want hij weet het antwoord 
op de vraag niet), als de aandacht te vestigen op zijn eigen onzindelijkheid. 
Een door een allochtone jongen vertelde versie luidt: 

"Jantje moest naar de wc en hij zei: 'Juf'. Hij steekt zijn vinger op. 'Juf, mag 
ik naar de wc?' Juf zei: 'Nee.' Juf zei: 'N .. .' Hij zei, hij zei weer: 'Juf, mag ik 
naar de wc?' Hij zei: 'Nee.' Toen èh plaste hij in zijn broek. Juf zei: 'Waar is 
Grote Atlante Zee?' Hij zei: 'Onder mijn stoel juf.'" 

Het keerpunt in deze moppen, dat wat de ongehoorzaamheid tot grap 
maakt, wordt net als in de kaalheids- en de varkens mop meestal bereikt 
door het motief van verwisseling of de vergelijking. Het gebrom van Jantje 
is een motorfiets of een brommer, de plas onder de stoel de zee of de oce
aan, en de smoes geen smoes, omdat er geen tijd was om er een te verzin
nen. In Superman wordt het effect bereikt door de systematische herhaling 
zonder nadenken van opgevangen woorden als antwoord op de vragen van 
de meester. 

Voor kinderen zijn deze middelen buitengewoon lachwekkend, maar 
de moppen hebben nog een andere functie. Ze zijn ook een reactie van 
kinderen op de normen en waarden die hen op school geleerd worden: 
gehoorzaamheid, hygiëne en zindelijkheid, op tijd komen, niet spijbelen, 
geen smoezen verzinnen. In de tegenovergestelde, omgekeerde wereld van 
hun grappen, waarin zij de baas zijn, weerspiegelt zich tegelijk de denkwe
reld van volwassenen. Kinderen zetten zich af tegen het gezag door slim
mer te zijn, bevrijden zich ervan door plagerij of rekenen er zelfs mee af 
door met behulp van extreme gehoorzaamheid een norm te testen, maar 
laten daarmee ook zien dat ze de volwassenennormen wel degelijk ken
nen. In de mop 'Zee onder stoel' is dat heel duidelijk. Het is een grap 
over zindelijkheid, bedoeld om te lachen om degene die niet aan de norm 
voldoet. 
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Soms is in de moppen ook de reactie van volwassenen op de kindercul
tuur zichtbaar. Een voorbeeld daarvan is de volgende smoezenmop, die 
eigenlijk meer een verhaaltje is omdat de clou ontbreekt: 

Meisje [Turkssprekend]: "Er was eens een kind, dat ging naar school, daarna 
gleed hij uit en toen zei hij: 'Mijn been is gebroken' en hij ging naar huis, hij 
zei 'Mijn voet is gebroken, mag ik naar huis? Mag ik naar huis?' zei hij. En 
hij (de ander) zei: 'Nee, eerst je schoolwerk afmaken, daarna mag je gaan.' 
Klaar." 

Het lijkt erop dat hierin commentaar gegeven wordt op hoe op 'smoezen' 
van kinderen over ziekte wordt gereageerd. De reactie van de leerkracht 
is dubbelzinnig: is de norm niet zeuren, eerst werken (hard, calvinistisch 
dus), of betekent de opmerking: smoezen worden niet geloofd? Of liever: 
smoezen van allochtone kinderen worden niet geloofd? Het vertelstertje 
heeft het natuurlijk wel over haar eigen groep. 

De teneur in de moppen over huis en buurt is meer dan in de schoolmop
pen die van opdrachten uitvoeren met een eigen logica, en minder die van 
openlijk verzet. Ook wordt iets van de gezagsverhoudingen en de plaats 
van kinderen binnen de familie zichtbaar. 

Tot deze groep behoort in de eerste plaats de meest populaire mop uit de 
verzameling 'Wat op de grond ligt is vies' die in eH, allemaal iets verschil
lende, versies is verteld. Eén van de versies, verteld door een Marokkaanse 
jongen luidt: 

"Een oma en een èh ... en Jantje ging door de bos wandelen. Toen vond -
wat is 't [?] - vond Jantje een knaak. Toen zei ... hij wou 't oppakken, zei 
zijn oma, zei ze: 'Niet die izzan pakken. Dat is niet goed.'" 
Andere luisteraar: "Hahaha. " 
Jongen: "En toen, de volgende keer, viel portemonnee van haar oma. Toen 
zei ze, zei ze: 'Wil je het voor me oppakken?' Toen zei Jantje: 'Nee, ik hoef 
geen izzan op te pakken." 
Andere luisteraar: "Hahaha. " 
Jongen: "Ik hoef 't niet te pakken. Dat is niet goed." 
Andere luisteraar: "Hahaha. " 

Dit is één van de twee versies waarin plotseling het Berberse woord izzan 
het verhaal binnen is geslopen, daar waar het geld vergeleken wordt met 
poep. Blijkbaar is het uitspreken van een vies woord in de moedertaal 
voor de verteller prikkelender (want viezer) dan in de tweede taal. Dat de 
Nederlandse luisteraars het bovendien waarschijnlijk niet kunnen verstaan, 
maakt het nog eens zo stout. Een leeftijdgenootje die het wel verstaat moet 
er dan ook erg om lachen. 
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Zoals Theo Meder aantoont, gaat de mop over allerlei normen en ge
voeligheden: reinheid, hygiëne, houding tegenover gevonden voorwerpen, 
hebzucht en zelfbeheersing. Jantje ontdekt dat de normen die zijn oma hem 
oplegt voor haar zelf niet zo vastliggen. Hij mag van haar geen geld van de 
vieze grond oprapen. Door haar nu consequent te gehoorzamen en haar 
eigen argumenten toe te passen, wordt hij in plaats van gehoorzaam juist 
ongehoorzaam. Hij redeneert strict logisch dat ook volwassenen zich aan 
hun eigen regels moeten houden. Als zijn oma haar portemonnee laat val
len, of, zoals in andere versies, zelf valt of een hoog bedrag op de grond 
ziet liggen, en zijn hulp inroept, raapt hij dan ook noch haar portemon
nee, noch haarzelf, noch het hoge bedrag voor haar op. Zo worden de 
gezagsrollen omgedraaid. In die omkering en in de automatische toepassing 
van argumenten met steeds exact dezelfde woorden schuilt de humor. 

Binnen deze groep valt ook een aantal grappen die we de boodschap
penmoppen kunnen noemen. Er is veel over boodschappen verteld tij
dens Salaam Lombok. Er zijn onder andere enkele verhaaltjes, geen mop
pen, in het Berber verteld. Deze worden behandeld in de bijdrage van 
Abderrahman El Aissati. Zes verhalen kunnen we ook echt als mop be
schouwen, drie daarvan zijn in het Turks verteld. Hierin wordt bedekt com
mentaar geleverd op het gemak en de vanzelfsprekendheid, waarmee kin
deren altijd op boodschappen worden uitgestuurd, terwijl ze dat volgens 
volwassenen nooit goed doen: ze gaan naar de verkeerde winkel, komen 
thuis met de verkeerde boodschappen, of de winkel is dicht. 

In de grappen reageren de kinderen op verschillende manieren op de 
opdracht: 
(I) slim: uit angst met niets thuis te komen, verzinnen ze een nogal gruwe
lijke list en doen geloven dat een afgesneden lichaamsdeel (bil of piemel), of 
de eigen poep en pies de bedoelde boodschappen zijn. Er zijn drie moppen 
over dit onderwerp verteld en twee daarvan in het Turks. Hieronder één 
van deze, vertaald door Margreet Dorleijn: 

Sündüs [Turks meisje]: " ... Er was eens een zekere Keloglan, die was jarig, en 
zijn moeder zei: 'Jongen, ga eens gehakt kopen.' Hij ging (naar de winkel) 
maar de eierboer was dicht. En toen ging hij weer terug naar huis, en hij zei, 
hij zei: 'Over vijf minuten gaat hij wel weer open,' zei hij. En hij ging weer, 
maar de eierboer was nog steeds dicht. En toen zei hij: 'Als ik geen eieren 
koop, vermoordt mijn moeder me vast,' en toen zei hij tegen zijn broe ... 
zijn vrienden, en die/hij vond een fles en pieste erin, en bracht die terug naar 
zijn moeder. 'Kijk moeder, eieren,' zei hij. En toen zei ze: 'Kom jongen, 
ga eens taart kopen.' En hij ging, maar de banketbakker was dicht, en hij 
ging weer naar huis. 'Over vijf minuten is hij wel open,' zei hij. Maar vijf 
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minuten later was hij niet open. 'Mijn moeder vermoordt me vast,' zei hij. En 
toen vond hij een kartonnen doos, en daar poepte hij in, en bracht die naar 
zijn moeder. 'Moeder, hier is de taart, ' zei hij. En toen zei ze: 'Kom jongen, 
ga eens vlees halen.' Vlees ... hij ging ... de vleesverkoper was gesloten, en 
toen zei hij 'de vleesverkoper is dicht, laten we over vijf minuten maar 
teruggaan,' en toen zei hij: 'mijn moeder vermoordt me vast,' zei hij, en 
sneed de helft van zijn kont af. 'Jongen wat is dit voor vlees ... , ga nog maar 
een pond (erbij) halen.' Hij ging en nog steeds was hij dicht, en weer sneed 
hij de helft van zijn kont af. Toen kwamen de kinderen en die zeiden: 'Ik 
wil taart,' en zijn moeder zei, 'Hier heb je taart,' en het kind zei: 'Eeuuh 
... het lijkt wel poep,' zeidie. En toen eh ... zeidie ook: 'Bah ... het lijkt wel 
pies.' En toen zei zijn moeder: 'Kom, ik ga je in bad doen, jongen,' en toen 
zijn moeder hem in bad deed, zei ze: 'Jongen, waar is de helft van je kont?' 
En toen zei zijn vader: 'Is er nog chocoladetaart voor mij? Eeuuh, jongen, 
wat is dit voor taart?' en toen sloeg hij hem op zijn hoofd met het kado." 

I47 

(2) door de hen ingeprente boodschappen te vergeten: steeds alleen de door 
de winkelier aangeprezen waren onthoudend, lopen ze tevergeefs van de 
ene winkel naar de andere, zijn intussen de oorspronkelijke boodschap 
vergeten en komen met het verkeerde thuis. Hier speelt ook het humoris
tische element van automatische herhaling van het zojuist gehoorde, enige 
opgevangen woord. Een Turks meisje vertelde in het Turks: 

Meisje [Turks]: "De moeder van Keloglan zei tegen hem: 'Ga zout halen,' 
en hij ging, en vroeg om zout, hij zei: 'Heeft u zout?' 'Nee ik heb geen zout,' 
zei hij. 'Ik heb wel tomatenpuree,' zei hij. 'Ik wil geen tomatenpuree,' zei 
hij ... eh ... 'tomatenpuree, tomatenpuree, tomatenpuree ... ' Hij ging naar 
een andere winkel. Hij zei: 'Heeft u tomatenpuree?' zei hij. 'Nee,' zei hij. 
'Ik heb wel iets anders,' zei hij, 'ik heb eieren.' 'Eieren, eieren eieren .. .' Hij 
ging naar een andere winkel en zei: 'Zijn er eieren?' 'Nee,' zei hij. Toen hij 
alle winkels had gehad ging hij naar huis. 'Kijk mama, eieren,' zei hij. En z'n 
moeder zei: 'Maar jongen, ik wilde geen eieren van je, ik wilde zout.'" 

(3) fantaserend: de boodschap wordt vergeleken met een meisje en de ver
gelijking wordt volgehouden. Deze in het Turks vertelde mop draait om 
woordspelingen (Sanmsak = knoflook, san klz = blond meisje/dochtertje. 
Soy = 'schil!' maar ook: 'kleed uit!) en is daarom eigenlijk onvertaalbaar. 
Zie voor de tekst de bijdragen van Eversteijn en Boumans. 
(4) overconsequent, zoals in de mop waarin Jantje zijn zusje moet meene
men bij het boodschappen doen. Hij brengt haar niet mee thuis want ze 
stond niet op het lijstje. 

Kind (allochtoon): "Jantje moest van z'n moeder boodschappen gaan doen. 
En z'n zusje moest mee. Hij ging boodschappen doen. Toen 'ie terug kwam, 
viel z'n zusje in de sloot, en toen ging ... hij heeft haar, hij heeft haar d'r in 
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gelaten. En toen ging die naar huis. En z'n moeder: 'Waar is je zusje?' Toen 
zei z'n moeder: 'Waar is je zusje?' Toen zeidie: 'Ze is in de sloot gevallen.' 
Toen zei die, toen zei z'n moeder: 'Waarom heb je haar niet meegenomen?' 
Toen zeidie: 'Ze stond niet op het lijstje.'" 

In al deze moppen wordt weer gebruik gemaakt van de verwisseling als ver
haalmotief: bil, piemel, poep en pies, een meisje of zusje worden vergeleken 
met de boodschappen. Verder is het komische repeteerelement aanwezig. 
Daarnaast klinkt er behalve gevoeligheid voor gezag ook belangstelling 
voor seksualiteit, wellicht ook angst voor castratie en het eten van men
senvlees (de gruwelijkheid van de afgesneden bil of piemel) en wreedheid 
(achterlaten van zusje in de sloot) in de moppen door. 

Cultuurverschillen 
Gezag en gehoorzaamheid zijn in al deze moppen over school, huis en 
buurt belangrijke onderwerpen. Maar ook spelen, zoals we zagen, thema's 
als hebzucht, seksualiteit, scatalogie, reinheid, en gruwelijkheid een rol, 
allemaal onderwerpen waarmee kinderen op deze leeftijd kennismaken, die 
door hun normatieve karakter gevoelig liggen, en waarvoor volwassenen 
zich in hun humor over het algemeen niet meer of op een andere manier 
interesseren. 

De populariteit van moppen over deze thema's bij kinderen blijkt wel 
uit de regelmaat waarmee ze verteld worden, niet alleen in Lombok, maar 
ook elders. Zes van de tien zojuist genoemde school- en thuis moppen be
horen tot de Top Tien van Salaam Lombok (Afgesneden bil, Broem broem, 
Zee onder stoel, Wat op de grond ligt ... , Superman, Kaal hoofd), en de
zelfde zes zijn ook buiten Lombok meer dan eens opgetekend, ook onder 
jongeren elders in West-Europa. 

Heeft deze groep moppen dus wel duidelijk een leef tijdsgebonden ka
rakter, met een problematiek die eigen is aan de kindercultuur, op Salaam 
Lombok werden ze allemaal verteld door allochtone kinderen; er werden er 
zelfs drie in het Turks verteld. Zijn er dan behalve de taal geen andere sporen 
van etnische culturen in deze moppen te herkennen? Gehoorzaamheid en 
respect van kinderen voor ouders en ouderen zijn immers in de opvoeding 
in Marokkaanse en Turkse gezinnen belangrijke waarden. Verder speelt het 
begrip reinheid een, vooral ook ritueel-religieuze, rol. Het is niet gemak
kelijk om zonder meer dergelijke cultuurgebonden waarden in de moppen 
zelf te herkennen. Het is echter wel mogelijk dat ongehoorzaamheid en 
viesheid in de verhalen als 'Wat op de grond ligt, is vies' en 'Zee onder 
stoel' voor allochtone vertellers en luisteraars meer dimensie hebben dan 
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voor hun autochtone leeftijdsgenootjes, waardoor de moppen voor hen 
- Meder wees daar ook al op - wellicht nog leuker zijn. Dat zou tevens 
een reden voor de grote populariteit van deze verhalen op Salaam Lombok 
kunnen zijn. Vooral de expliciet genoemde angst van de kinderen voor de 
woede van de vader en moeder in de boodschappenmoppen is een duide
lijke aanwijzing voor de grote betekenis die aan gezag wordt gehecht. 

Een ander, al genoemd, cultuurgebonden element is de keuze voor het 
vertellen in het Turks (al hebben we die keuze soms gestuurd door er ex
pliciet om te vragen). Maar die keuze zou ook voort kunnen komen uit 
een gebrek aan kennis van het Nederlands, zeker in een onwennige vertel
situatie. En misschien was het Turks voor een taboe-onderwerp, zoals bij
voorbeeld in de mop van de afgesneden bil, ook wel veel veiliger. Het is ver
der mogelijk dat deze mop uit de Turkse cultuur afkomstig is. Wreedheid 
(bloederigheid, kannibalisme) komen in Turkse (en ook Marokkaanse) ver
halen veel voor (zie ook de bijdrage van Van Dijk). De in het Turks ver
telde knoflookmop hoort geoordeeld naar de geraffineerde woordspelin
gen en de volgehouden gruwelijke vergelijking (een in een gerecht verwerkt 
meisje) vrijwel zeker in de Turkse cultuur thuis. 

Allochtone vertellers voegen bij het vertellen natuurlijk ook kleinere 
eigen elementen toe aan al bestaande moppen. Dat zijn bijvoorbeeld de 
plotselinge omschakeling in de moedertaal, bijvoorbeeld bij een vies woord 
(izzan = poep), of de keuze van namen (de stereotiepe Keloglan of Jantje), 
en tussenwerpingen. 

'Ja, mes, hoera'; vertellers, variatie, populariteit 
Zijn de door de kinderen op Salaam Lombok vertelde moppen over school 
en thuis vooral leef tijdgebonden, en zijn ze ontstaan en spelen ze zich af 
in hun kinderwereld, daarnaast vertelden de kinderen ook moppen die ze 
hebben opgepikt uit de wereld van volwassenen. Een voorbeeld daarvan 
is de, ook erg favoriete, 'Ja, mes, hoera' -mop, waarin de held door eigen 
domheid dupe wordt van het gezag. Het is het reeds genoemde verhaal over 
immigranten die aankomen in een land waarvan ze de taal niet kennen. Met 
de weinige woorden die ze opgevangen hebben, beschuldigen ze zichzelf 
bij een ondervraging van een moord en komen zo in de gevangenis terecht 
(AaTh 1697). 

Een allochtoon meisje vertelde hem, heel ongewoon over de 
Nederlandse Jantje: 

"Jantje ging winkelen. En toen [ ... ] zagtie een vork ... èh, zagtie een mes en 
vork in de etalage. Toen onthoudde die: 'Mes en vork, mes en vork.' Toen 
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lieptie door. Zagtie èh ... zagtie èh mensen voetballeh. Toen die olé roepen: 
'Olé olé olé olé.' En toen onthoudde die: 'Olé olé olé olé.' En toen gingdie 
naar huis. Toen kwam de politie langs, zeitie [ ... ] zeiden ze: 'Heb jij die 
vrouw vermoord?' Zei die: 'Ja ja ja.' 'Met wat?' 'Mes en vork, mes en vork.' 
'U moet mee naar de gevangenis.' 'Olé olé olé olé.'" 

De oudste bekende versievan deze mop is een Latijns exempel in een veer
tiende-eeuwse Engelse preekbundel. In dit stichtelijke verhaal, dat volgens 
het commentaar van de auteur aantoonde hoe onnozel van verstand de 
mens is, zijn de hoofdpersonen drie Zwitserse reizigers uit Wallis die naar 
Engeland komen. Zij spreken de taal niet, maar onthouden willekeurig 
een paar woorden die ze in het voorbijgaan opvangen: 'drie Wallisers', 
'voor geld', en 'dat is recht'. Als ze van diefstal worden verdacht, verklaren 
ze zichzelf schuldig door domweg met deze woorden te antwoorden op 
vragen die ze niet begrijpen, en ze worden opgehangen. 

Deze geschiedenis heeft zich in de loop der tijd in allerlei varianten en, 
toegepast op steeds andere groepen, overal verspreid waar zich trekarbei
ders en migranten vestigden en waar zich door taalproblemen misverstan
den voordeden. Het verhaal is niet alleen aangetroffen in veel landen van 
Europa, maar ook in Zuid-Afrika en Amerika. En nog steeds worden er 
nieuwe versies verteld en opgetekend. De etnische herkomst en het beroep 
van de hoofdrolspelers kunnen van versie tot versie verschillen. In een 
Nederlandse tekst, opgetekend in Noord-Holland in 1911, figureren drie 
Duitse maaiers, seizoenarbeiders, die geen Nederlands kennen. In een in 
1987 in Zweden vertelde versie zijn het drie Spanjaarden (een voetballer, 
een kok en een buschauffeur) die problemen hebben met het Zweeds, en in 
een versie uit Guatemala Indiaanse gastarbeiders die naar de stad trekken 
en geen Spaans verstaan. 

Op Salaam Lombok is de 'Ja, mes, hoera' -mop viermaal verteld: in twee 
versies komt een Turk voor in de hoofdrol, in de andere zijn eenmaal Jantje, 
en eenmaal drie jongens de hoofdpersonen. De moppen zijn alle vier door 
allochtone kinderen verteld, van wie ons de specifieke etnische achtergrond 
niet bekend is. Het is begrijpelijk dat deze mop bij uitstek kan functioneren 
in een multiculturele samenleving. Er kunnen voor een verteller allerlei 
redenen zijn om de mop te vertellen: wie behoort tot de dominante groep 
vertelt hem om te lachen om de domme nieuwkomers, en migranten zelf 
kunnen hem vertellen om zich superieur te voelen aan andere minderheids
groepen, maar wellicht in bepaalde omstandigheden ook als waarschuwing 
(de nieuwe taal leren is nodig: de dominante groep is niet te vertrouwen) 
of als zelfspot (want wie lacht om zijn eigen handicap, staat sterker). Nu 
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we echter de achtergrond van onze vertellertjes niet kennen, is het moeilijk 
met zekerheid vast te stellen welk standpunt zij innemen en wat ze met 
de mop willen overbrengen. Het is wel waarschijnlijk dat in een wijk als 
Lombok een zekere competitie bestaat tussen de verschillende etnische 
groepen, waarvan ook kinderen zich bewust zijn. Immers, een belangrijke 
preoccupatie bij het verkennen van de eigen identiteit is het beter willen 
zijn dan een ander. Dat blijkt wel uit de vele overtroevingsgrappen die er 
die dag ook gemaakt zijn, waarin steeds de eigen groep wordt afgeschilderd 
als de beste. Op deze moppen komen we later terug. Er is ook de volgende 
vrij onschuldige mop gemaakt door een Marokkaanse jongen waarin een 
Turk wordt opgepakt voor diefstal: 

Khalid [Marokkaans]: "Er was een, er was een Turk, die ging die ... Toen 
gingdie naar boeken kopen. Hij had geen geld. Toen hebtie gestolen. Toen 
gingdie wegrennen. Toen ging die van boekenwinkel, ging die politie bellen. 
Toen ging de politie komen. Toen gingdie dat vangen. Toen ging die naar ... 
met politie mee. Toen gingdie in de gevangenis." 

Dergelijke moppen wijzen er wel op dat er een soort rivaliteit bestond 
tussen de vertellers. Het is dus niet onmogelijk dat in de twee versies van de 
'J a mes hoera' -mop waarin sprake is van Turkse nieuwkomers de verteller 
een Marokkaans kind was dat zichzelf (en zijn eigen groep) via de dom
heid van een ander (andere groep) als beter, slimmer, taalvaardiger en meer 
ingeburgerd wilde voorstellen. Dat een Turkse verteller over zijn eigen 
groep deze mop maakt ten overstaan van een gemengd publiek is minder 
waarschijnlijk. 

In de beide versies met een Turk in de hoofdrol, is een mes het wapen 
waarmee de moord gepleegd is. In de andere twee versies, waarin eenmaal 
Jantje, en eenmaal drie jongens optreden, zijn de moordwapens een mes 
en vork. Hun beroep en etniciteit zijn onbekend. Het meest opmerkelijk 
is de Jantje-versie, die hierboven is geciteerd. Hoewel hij een Nederlandse 
naam heeft, kent Jantje de taal niet. Hij onthoudt de woorden 'mes en vork' 
doordat hij de voorwerpen ziet liggen in een etalage, wat onlogisch is, maar 
vooral de toevoeging vork is ongewoon en gek. Toch komt het element 
'mes en vork' niet uit het niets; het is niet zomaar een grappige uitbreiding 
van het woord mes. Het blijkt een al bestaand element te zijn dat voorkomt 
in de eerder genoemde Zweedse versie. In dat wat uitgebreidere verhaal 
wordt iets verteld over het beroep van de hoofdpersonen. Eén van hen is 
kok. In de context van het beroep kok is een vork een zinvolle aanvulling. 
De Lombok-vertellers hebben deze variant misschien gehoord, maar niet 
goed onthouden. Of de variant circuleert in afgesleten vorm. 
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De 'Ja, mes, hoera' -mop met zijn lange traditie zal zijn populariteit on
der de kinderen in Lombok aan twee dingen te danken hebben. Ten eerste 
aan het verhaaltechnische middel van het in het wilde weg antwoorden met 
de paar geleerde woorden zonder te weten waarop, net zolang tot het fout 
gaat. In hun moppen over school en thuis passen ze dit procédé graag toe, 
zoals we gezien hebben, om het gezag uit te proberen (vergelijk 'Superman' 
en verwant is ook 'Wat op de grond ligt is vies'). Het effect is komisch door 
zijn absurditeit. 

Daarnaast geeft de mop de vertellertj es de gelegenheid zich door middel 
van het verhaal superieur te voelen, zichzelf of de eigen groep te presenteren 
als beter, taalvaardiger, niet meer nieuw, door een ander (andere groep) af te 
schilderen als dom. Dit alles zou een verklaring kunnen zijn voor de hoge 
plaats van de mop in de Top Tien van Salaam Lombok. 

3. De macht van de slimste 

Zelfpresentatie en het creëren van een beeld van de ander zal ook een reden 
zijn voor de al even grote voorkeur van de kinderen in Lombok voor de 
tweede categorie moppen binnen het thema gezag en rivaliteit: die over de 
macht van de slimste. Dit zijn moppen over machtsverhoudingen of hiërar
chie binnen en tussen groepen. Dit type moppen wordt ook overtroevings
of rivaliteitsmop genoemd omdat het er steeds om gaat dat een van de per
sonages de beste, slimste, of dapperste is. Er is altijd sprake van een groepje, 
van meestal drie, waarin de een probeert de ander te overtroeven in het 
vertellen van een sterk verhaal of in het stellen van een daad. Soms zijn 
het willekeurige personen, vaak ook vertegenwoordigers van etnische of 
nationale groepen. Een voorbeeld daarvan is de mop over de mierenbegrafe
nis. In de versie, die verteld is door de Turkse jongen Demet, luidt hij: 

"Er was een Turke, een Marokkaan en een Nederlander. Ze ginge naar de 
hotel. Er ware, er ware drie kamers over. Eentje met spijkers, eentje met 
mieren, eentje met slangen. De Nederlander had, de Nederlander had de 
mier, èh nee, ja, nee, de spijker. En de Marokkaan had de slang, en de Turke 
had èh de mier. De volgende dag [???] vroegde de man van het hotel tegen 
de Marokkaan: 'Heb je goed geslaapte?' 'Nee, ik ben giftig geworden door 
de slange.' En toen zou 'ie het aan de Nederlandse vragen: 'Hebt u goed 
geslapen?' En toen zeitie: 'Nee, ik heb drie spijkers in mijn rug [???]' En 
toen ging 'ie het aan de Turke vragen: 'Hebt u goed geslapen?' 'Ja heerlijk.' 
'Hoe kan dat?' zei de man. 'Ik heb er eentje doodgemaakt, en de andere zijn 
naar de begra ... begrafenis gegaan.''' 
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In deze mop is de Turk de held: hij heeft het probleem slim opgelost, de 
Nederlander en de Marokkaan hebben domweg niets aan het ongemak 
gedaan en hebben dus slecht geslapen. Zo krijgt de Turk een machtspositie 
in de groep die terugslaat op de verteller, en daarmee verschaft deze zichzelf 
en zijn groep een identiteit bij zijn publiek. 

De mop is in een iets andere versie nog eens verteld door een Turks 
meisje in het Turks. In haar verhaal krijgen een Turk, een Surinamer en 
een Nederlander te maken met spijkers, slangen en kakkerlakken, en ook 
zij laat haar groepsgenoot, de Turk, de beste zijn. Maar deze mop wordt 
ook wel verteld over niet nader gespecificeerde personages. In Essen (Dtsl.) 
werd hij bijvoorbeeld in 1985 onder schoolkinderen opgetekend in een 
versie met 'drie mannen' in de hoofdrol. Hier won de slimme derde. 

Standpunt verteller 
De aan de hoofdrolspelers toegeschreven eigenschappen in deze moppen -
slim, inventief, ondernemend tegenover lui en dom - zijn zo stereotiep dat 
ze karikaturaal en algemeen toepasbaar zijn op elke groep. Het principe van 
de mop is om met sterk uitvergrote etiketten een contrast tussen groepen 
of personen, en daardoor een winnaar en een clou mogelijk te maken. Het 
is echter de verteller die bepaalt welke groepen hij neerzet en welk beeld hij 
van hen schept zodat er één (zijn eigen groep) kan uitblinken. Het hangt 
verder van zijn intentie en van de ontvankelijkheid van zijn publiek af of de 
mop onschuldig of beledigend is of als zodanig wordt opgevat. 

Zo vertelt Meder bijvoorbeeld in zijn bijdrage, dat, toen hij de 
Pampersmop door een Marokkaanse jongen hoorde vertellen in bijzijn van 
diens Turkse vriend, deze de mop beledigend vond. In deze mop gaat het 
over een drinkwedstrijd tussen een Marokkaan, een Nederlander en een 
Turk, waarbij de Marokkaan aan het licht brengt dat de Turk een luier 
draagt en daarom niet naar de wc hoeft. Kennelijk riep de mop bij de Turkse 
jongen het negatieve beeld op dat Turken kinderachtig zouden zijn en vals 
zouden spelen. 

Net als deze verteller zijn onze vertellers op Salaam Lombok kinderen, 
bij wie het er toch in de eerste plaats om gaat zichzelf als de beste neer te 
zetten. Hoe verschillend dat niettemin tot stand kan komen en zelfs kan 
mislukken blijkt bijvoorbeeld uit de volgende twee moppen. 

De Turkse Osman nam bij het vertellen van deze vliegtuigrnop een heel 
genuanceerd standpunt in: 

"Er was eens een èh ... Er was eens een Keloglan, die ging naar de eil... 
eh ... dinges, naar de eilanden, ze stapten in het vliegtuig. Ze gingen naar 
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Turkije, er was een Marokkaan, een Nederlander en een Turk. Daarna, op de 
terugweg, [zei een van hen]: 'Ik spring uit het vliegtuig, het vliegtuig stinkt.' 
En toen ... eh ... sprong de Nederlander er uit en ging dood, en toen zei hij, 
toen sprong de Marokkaan eruit en ging niet dood, en de Turk sprong ook, 
en die raakte een klein beetje gewond, en toen brachten ze hem naar het 
ziekenhuis, en toen werd hij weer beter en toen ging hij weer het vliegtuig 
in en toen sprong hij weer. Dit was het. Het is klaar. Ik ben klaar." (Uit het 
Turks vertaald door Margreet Dorleijn) 

Het gaat in het verhaal om wie de sprong het beste maakt .. Opvallend 
is dat het Turkse vertellertje niet alleen zijn groepsgenoot laat overleven, 
maar ook solidair is met de Marokkaan. Deze gaat niet dood, alleen de 
Nederlander vindt onherroepelijk de dood. Maar met de groepsgenoot van 
de verteller, de Turk, loopt het toch het beste af: deze raakt maar een klein 
beetje gewond. 

De volgende mop laat zien hoe een allochtoon vertellertje wordt ge
stuurd door een Nederlands kind, dat bepaalt dat de Nederlander wint. 
De verteller wordt min of meer gedwongen de Turk en de Marokkaan te 
laten verdrinken: alleen de Nederlander kan zwemmen. Een Marokkaanse 
toehoorder protesteert daar tevergeefs tegen: 

Kind [allochtoon]: "Er waren twee ... drie meneren: een Turk en een 
Marokkaan en een Nederlander. Ze gingen naar het zwembad. En sprongen 
de ... De Turk sprong in de ... " 
Ander kind (Nederlands): " ... in het water en die verdronk." 
Kind: "Hij sprong in het water en hij verdronk. En de Marokkaan sprong 
in het water ... " 
Ander kind (Nederlands): " ... en die, en die verdronk en die was dood." 
Nog een andere stem: "Echt niet." 
Ander kind (Nederlands): "Jawel." 
Kind: "Hij verdronk en hij, die was dood. En de Nederlander ... " 
Ander kind (Nederlands): "En de Nederlander had geluk, want die ver
dronk niet." 
Kind: "De Nederlander had geluk ... " 
Nog een andere stem: " ... want die kon zwemmen." 
Kind: "Die kon zwemmen." 

Spookverhalen 
Een speciale variant binnen deze moppengroep die vooral kinderen aan
spreekt, is die waarin iets griezeligs, spannends gebeurt, een gruwel- of 
spookverhaal, waarin steeds ook weer de dappere uit de eigen groep de 
held is. Ook hiervoor bestond bij de vertellers een grote voorkeur, zoals 
weer blijkt uit de lijst van de Salaam Lombok Top Tien. Marie van Dijk 
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besteedt in haar bijdrage over kinderrnoppen eveneens aandacht aan dit 
moppentype. 

De mop' Als ik je pak, eet ik je op' is twee maal verteld, eenmaal door het 
Marokkaanse meisje Naoual, en zoals te verwachten valt, is de Marokkaan 
de held. Naouals versie luidt: 

"0 ja. Er was, er was een Nederlander, een Marokkaan en een Turk. Ze 
wouden in een hotel slapen. Er was geen hotel. Er was alleen een zolder. 
Dus èh ... ze zeiden: 'Als je ... Je kan d'r nooit meer uit.' Zeiden ze: 'Pech, 
ik slaap maar.' Èh ... 's Avonds hoorden ze: 'Als ik je pak, eet ik je op. Als ik 
je pak, eet ik je op.' Ze ... ging de Turk de raam openmaken, en viel door de 
raam en was dood. Ging de Nederlander ... Hij hoorde ook: 'Als ik je pak, 
eet ik je op. Als ik je pak, eet ik je op.' Dee ... Had 'ie de raam opengemaakt, 
ging 'ie door de raam, was 'ie dood. Toen was de Marokkaan. Ging die ... 
Hoorde die: 'Als ik je pak, eet ik je op. Als ik je pak, eet ik je op.' Ging hij 
onder de bed kijken, zag hij een aapje in zijn neus peuteren. Zei die: 'Als ik 
je pak, eet ik je op. Als ik je pak, eet ik je op.' 

In deze mop wordt de spanning eerst hoog opgevoerd: eenmaal op die 
zolder, kan je er nooit meer (in de andere versie: nooit levend) uit. Bij het 
horen van de dreigende woorden van wat ongetwijfeld een monster moet 
zijn, springen de Nederlander en de Turk dan ook uit angst het raam uit 
(in de andere variant pleegt de Nederlander zelfmoord met zijn zakmes). 
De nuchtere Marokkaan zoekt echter waar het geluid vandaan komt en als 
plotselinge anticlimax vindt hij een onschuldig aapje dat uit zijn neus eet 
- voor een Marokkaan overigens wel een extra vieze ervaring, die de mop 
voor allochtone kinderen waarschijnlijk weer eens zo prikkelend maakt. 

In de eveneens twee keer vertelde mop 'Ik ben de geest van vuur 
en bloed' figureren geen vertegenwoordigers van etnische groepen, maar 
Jantje en zijn ouders. Hier identificeren de allochtone vertellertjes zich 
dus met een dappere leeftijdgenoot. Ook hier een spannend opgebouwd 
verhaal: de beide ouders vluchten voor de geest met zijn griezeltaal, Jantje 
dient hem echter kordaat van repliek. De best vertelde versie van een al
lochtoon meisje is: 

"Jantje, z'n vader en z'n moeder gingen naar de bioscoop. Z'n moeder 
moest naar de wc. Toen hoorde ze daar in de wc: 'Ik ben de geest van vuur 
en bloed. Ik ben de geest van vuur en bloed.' Zijn moeder rende keihard en 
schreeuwend de wc uit. En toen moest z'n vader naar de wc. Die hoorde 
hetzelfde: 'Ik ben de geest van vuur en bloed.' Toen ging hij ook gillend de 
wc uit. En toen moest Jantje. Toen zei die geest: 'Ik ben de geest van vuur 
en bloed. Ik ben de geest van vuur en bloed.' En toen zei Jantje: "En ik ben 
't jongetje dat plassen moet.'" 
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De clou in deze griezelmoppen is het contrast na eèn opgelopen spanning 
van de plotselinge ontspanning: de angst blijkt ongegrond. Een verwacht 
monster is maar een aapje, en een geest laat zich door een klein jongetje 
Imponeren. 

De laatste mop van dit type is 'Het spook met vieze handen', verteld 
door de Marokkaanse jongen Samir: 

"Een Marokkaan, een Turk en een Ma ... Nederlander zaten in restaurant. 
Zaten spaghetti te eten. Ze waren bang voor een spook met vieze handen. 
Ineens kwam de spook met vieze handen naar de Nederlander. Was de 
Nederlander bang. Zei hij: 'Ik ga weg, spook met vieze handen.' Ging hij 
naar de Turk. Zei de Turk precies hetzelfde wat de Nederlander zei. Toen 
ging de spook met de vieze handen naar de Marokkaan. Zei de Marokkaan: 
'Ga eerst je handen wassen.' 'Dank u wel, Ahmed.'" 

In deze mop verwerft de Marokkaan zich een superieure gezagspositie bin
nen de groep. Hij is de enige die het spook durft aan te pakken en wel op het 
gevoelige punt van reinheid. Misschien is het spook zelf wel Marokkaans, 
een onder Marokkanen bekende djinn-figuur bijvoorbeeld, die de mens 
even gemakkelijk kwaad als goed gezind kan zijn. Alle anderen jagen hem 
weg; alleen de Marokkaan nodigt hem aan tafel, maar gebiedt hem eerst 
zijn handen te wassen. Hiermee wordt impliciet een visie gegeven op de 
andere groepen, die als vies worden bestempeld, terwijl de verteller zijn 
eigen groepsgenoot de eigenschap rein toedicht. Reinheid is kennelijk een 
zo belangrijke culturele waarde voor het zelfbeeld van Marokkanen dat 
er meer moppen over dit onderwerp circuleren. Een ander voorbeeld is 
de vliegenmop, die is opgetekend door Giselinde Kuipers en die in haar 
bijdrage uitvoerig ter sprake komt. In die mop zijn de drie nationaliteiten 
vervangen door een Nederlandse en een Marokkaanse vlieg. Als het er 
om gaat wie de schoonste is, wint de Marokkaanse vlieg glansrijk. Voor 
autochtone kinderen zijn deze moppen niet zo herkenbaar en leuk omdat 
reinheid niet zozeer een probleem is dat hen bezighoudt. Ze vertellen wel 
vaak een variant van deze mop: 'Het spook met het blauwe oog'. Ook 
die mop is overigens op Salaam Lombok verteld door een Marokkaanse 
verteller. In dit verhaal is de Marokkaan, die dreigt het spook een tweede 
blauw oog te slaan, niet rein maar dapper, een lang niet zo etnisch bepaalde, 
stereotiepe eigenschap: 

Kind (Marokkaans): "Er was eens een Nederlander, en een Marokkaan en 
een Belgie. En d'r was nog een monster. En de monster zei: 'Ik ben een 
monster met een blauw oog.' Toen zei die ene Belgie uit het raam vliegen. 
Toen zei hij nog een keer tegen die ene Nederlander: 'Ik ben een monster 
met een blauw oog.' Toen ging Nederlander uit de raam vliegen. Toen zei 
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hij tegen de Marokkaan: 'Ik ben een monster met een blauw oog.' Toen zei 
de Marokkaan: 'Straks krijg je nog een blauw oog.''' 
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Gezag, superioriteit, rivaliteit en spanning, en daarnaast slimheid, handig
heid, dapperheid en reinheid en hun tegenstellingen zijn de elementen die 
in deze moppen over de macht van de slimste de belangrijkste rol spelen. De 
rivaliteitsmoppen geven goed inzicht in de manier waarop de verteller nar
ratieve beelden vormt van de eigen en de andere groepen. Met het vertellen 
van deze moppen scheppen onze vertellertjes zich een zelfbeeld en een 
groepsidentiteit, een - soms ook etnisch gebonden - beeld van gezag en 
superioriteit, waarmee zij kunnen rivaliseren met andere kinderen. 

4. Conclusie 

Welke conclusie volgt uit deze beschouwingen over de gezags- en riva
liteitsmoppen in de Salaam Lombok-verzameling? Hoe komt het dat er 
vooral van deze moppen relatief zo veel verteld zijn? In hoeverre is er 
sprake van etnische of andere groepsgebonden elementen en in hoeverre is 
daaruit de populariteit van deze moppen te verklaren? 

Het geheel overziend, is de enige door een volwassene vertelde mop 
'Het varken in de trein' een beetje een vreemde eend in de bijt. De mop 
gaat over verzet tegen de regels van autoriteiten. Het anti-autoritaire, wat 
anarchistische onderwerp met aandacht voor ongewone dieren als huisdier 
verraadt wel dat hij dateert uit de jaren zeventig. Deze mop past nog het 
meest bij de schoolmoppen hoewel de thematiek niet direct bij die van 
schoolkinderen aansluit. 

De overige gezagsmoppen werden allemaal door allochtone kinderen 
verteld. Daarvan hebben die over school, thuis en buurt, een eigen, vooral 
leef tijdgebonden, problematiek. Ze gaan over verzet van zes- tot dertienja
rigen tegen het leren van normen en waarden. Op deze leeftijd zijn 
kinderen bezig hun plaats tegenover het gezag van volwassenen en te
midden van andere kinderen te ontdekken, en moppen zijn daarbij een 
geliefd middel. Etniciteit lijkt in deze moppen geen grote rol te spelen. 
Cultuurgebondenheid komt in de grappen over boodschappen doen nog 
het duidelijkst tot uitdrukking. Afgezien van plotselinge overschakelin
gen naar de moedertaal komen er weinig etnische elementen expliciet naar 
voren uit deze moppen. Dat kan te maken hebben met de multiculturele 
omgeving waarin de moppen functioneren, de buurt en de school waar 
kinderen ze van elkaar leren. Wel is het mogelijk dat waarden als reinheid, 
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en gehoorzaamheid en respect jegens ouderen in deze moppen voor de al
lochtone vertellers en luisteraars een bijzondere betekenis hebben, hetgeen 
wellicht het plezier om ze te vertellen extra groot maakt. 

Zijn kinderen met deze moppen dus vooral op zoek naar de eigen iden
titeit tegenover ouderen, in de moppen die zij kennen uit de wereld van de 
volwassenen - de 'Ja, mes, hoera' -mop en de rivaliteitsmoppen - draait het 
veel meer om beeldvorming rond de eigen en de andere etnische groepen. 
Bij het vertellen van deze moppen gaat het er onze vertellertjes (binnen 
hun nog beperkte gezichtsveld) vooral om de beste, slimste, dapperste te 
zijn, beter dan de anderen. Met het beeld van de domme nieuwkomer in 
de 'Ja, mes, hoera'-mop kunnen zij zichzelf of hun groep als superieur 
afschilderen. In de rivaliteitsmoppen maken ze bij het presenteren van de 
eigen groep als de beste vooral gebruik van algemene stereotiepe contras
terende etiketten als dapperheid tegenover lafheid, en slimheid tegenover 
domheid. Specifieke etnisch gebonden waarden spelen daarbij nauwelijks 
een rol. Misschien hangt dat samen met de sfeer van competitie waarin deze 
moppen verteld worden en de multiculturele context waarin de beelden 
voor iedereen herkenbaar moeten zijn. Alleen 'Het spook met de vieze 
handen' is een voorbeeld van een mop waarin de Marokkaanse verteller 
een in zijn cultuur belangrijke waarde, reinheid, tot zelfbeeld en tot beeld 
van zijn eigen groep maakt. Of dat beeld voor autochtone luisteraars wel zo 
herkenbaar is, is de vraag. De variant van 'Het spook met het blauwe oog' 
waarin de beeldvorming om dapperheid draait, zal hen meer aanspreken. 

Bij het verkennen van de wereld zijn de problemen rond gezag, gehoor
zaamheid en rivaliteit en die rond eigen identiteit temidden van andere 
groepen belangrijke preoccupaties van de kinderen in Lombok. De mop
pen lijken een belangrijk communicatiemiddel te zijn bij het in kaart bren
gen van deze problemen en dat zal de belangrijkste reden zijn voor hun 
populariteit op Salaam Lombok. 

Literatuur 

Bäuml, B.]. & EH. Bäuml: A dictionary of gestures. Metuchen 1975. 
Bregenh0j, c.: 'Two folk narratives concerning migrant workers (AaTh 1697)', in: 

Fabula 38 (1997) P·245-252· 
Dekker, T., J. van der Kooi & T. Meder: Van Alladin tot zwaan kleef aan. Lexicon 

van sprookjes: ontstaan, ontwikkeling, variaties. Nijmegen 1997. 
Fischer, H.: 'Rätsel, Scherzfragen, Witz. Epische Kleinformen im Gebrauch sechs

bis zehnjähriger Kinder', in: Fabula 29 (1988) p. 73-95. 

Het varken in de trein en de blote bil van Jantje 

'Lydia Rood voelt zich koningin van Tahiti,' In: Het Parool 8-9- I 99 5, p. 5· 
Nijsten, c.: Opvoeding in Turkse gezinnen in Nederland. Assen 1998. 
Pels, T.: Opvoeding in Marokkaanse gezinnen in Nederland. Assen 1998. 

159 

'Petrus bij de hemelpoort': mop verteld door J. Baanen, opgetekend door A.A. 
Jaarsma, Amsterdam ca. 1970. (Archief Jaarsma, verslag B65-1250, Meertens 
Instituut). 

Röhrich, L.: Der Witz. Figuren, Formen, Funktionen. Stuttgart 1977· 
Wehse, R.: Warum sind die Ostfriesen gelb im Gesicht? Die Witze der I 1-14jährigen. 

Texte und Analysen. Frankfurt am Main 1983. 
Thompson, S.: Motif-Index of folk-literature. A classification of narrative elements 

in folktales, ballads, myths, fables, mediaeval romances, exempla, fabliaux, jest
books, and locallegends. 6 vols. Helsinki 1933-1936. 

Vermakelijke lotgevallen van Tijl Uilenspiegel, De. Geïllustreerd door de heeren 
Lauters, Bake, Gretser, Ten Kate, enz. Facsimile-uitgave van de ed. uit 1841 van 
de Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten, 's-Gravenhage [197I]. 

Virtanen, L.: Children's lore. Helsinki 1978. 


