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Klaas Vaak en de N ederlandse kinder- en jeugdliteratuur

Janneke van der Veer en John

14· Verzoek om euthanasie afgewezen. 'De rechter', strip van Jesse van Muylwijck.
Vit: Leidsch Dagblad 30 december 2004.

Klaas Vaak is' de man die naar het geloof van kleine kinderen, tegen het slapengaan
komt om zand in hun oogen te strooien' (Woordenboek der Nederlandsche taal
VII 1941:3262). Deze bijdrage wil de rol belichten die de Nederlandse kinder- en
jeugdliteratuur, in de negentiende en twintigste eeuw, heeft gespeeld als inspiratiebron en bij het doorvertellen van het verhaal over Klaas Vaak. Daarbij wordt,
in aansluiting bij het theoretisch perspectief van Gottfried Korff (1995), met name
aandacht besteed aan zijn pedagogische functie. Aan het slot komt kort de vraag
ter sprake of er verwantschap bestaat tussen Klaas Vaak en Sint-Nicolaas.
De naam Klaas Vaak k<.>mt alleen in het Nederlands
Klaas is afgeleid van
Nicolaas en 'vaak' betekent behoefte aan of neiging tot slaap (Van Dale 2005: I 709,
3762). Met deze Nederlandse naam wordt een figuur aangeduid die internationaal bekend is als de Zandman. Voor Klaas Vaak als denkbeeldige brenger van
de slaap geeft het WNT al bronnen vanaf eind zeventiende, begin achttiende eeuw.
Dat de voorstelling nog ouder was, leert het gedicht aan 'de Vaakrige Jeugd', in
De nieuwe vaakverdrijver, of Neederlandze verteller (1651), waarvan de beginregelluidt: 'Hoe geeuwtge dus? of komt Klaasvaak uw leden strooken' (Schmidt
1986:99, vgl. 101).
Bij hetlemma 'zandman' geefthetWNTXXVII (1994:848-849) een verwijzingnaar
de Boere Bruiloft uit 1767 van Johannes Buma. Dit is de tot dusver oudst bekende
Nederlandse vermelding van de Zandman. Hij komt voor in een wiegeliedje:
I

15· Vadertje Tijd op zijn troon, omringd door zon, maan en sterren, in het
Tijdhuis van Sprookjeswonderland in Enkhuizen. Omslag cd.
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Aan de tekst van Janneke van der Veer voegde John Helsloot enkele gegevens toe uit
primaire bronnen en verwijzingen naar de secundaire literatuur.
De namen Klaas Vaak en de Zandman worden in dit artikel door elkaar gebruikt.
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(... ) hoor eens toe,
Wat schoon kinder-lied, en hoe
Ik toen zong voor mijn klein zeuntje;
't Is een ammereuslijk deuntje; (... )
(... ) 't Zandmantje koomt
't Zandmantje koomt daa aan:
't Is tijd, dat mijn kein mantje doomt
In zuije naane, naan (Burna 1767: 4 1 , 43).
Uit ongeveer dezelfde tijd dateert ook de oudst bekende Duitse vermelding.
Volgens het Versuch eines vollstandigen grammatisch-kritischen Worterbuch der
Hochdeutschen Mundart (Leipzig 1777) van Johann Christoph Adelung is een
zandman in de eerste plaats een (rondtrekkende) verkoper van zand. '1m Scherze
sagt man auch zu den Kindern, wenn sie schlafrig werden und sich die Augen
reiben, als wenn man ihnen Sand hineingestreut hatte, der Sandmann komme'
(Petzold 2004:II7).
Zowel Klaas Vaak als de Zandman worden voorgesteld als een persoon. In
hoeverre daarbij aangesloten wordt bij soortgelijke personificaties uit de Oudheid,
blijft onduidelijk. In de Griekse mythologie vervullen Hermes en Hypnos, de broer
van Thanatos (de dood), de rol van slaapbrenger, in de Romeinse mythologie doet
Somnus dat. Zij worden nu eens als een jonge, dan weer als een oude man voorgesteld. Zij brengen slaap met een hoorn waarin opiumsap zit, met een staf waarmee
zij de slapen aanraken of, in het geval van Somnus, met diens vleugels - maar niet
met zand (Terenius 1983:139). Als verklaring voor het zand oppert Petzold dat
rondreizende zandlieden soms als verhalenverteller optraden en dat zo het verband
tot stand kwam (Petzold 2004:II9-I2I). Het meest voor de hand liggend is toch
weI dat de eerder genoemde prikkelingen, die slaap krijgende kinderen in hun ogen
krijgen, erg lijkt op het gevoel daar zandkorreltjes te hebben. In Zuid-Duitsland
vervulde het 'pekmannetje' een soortgelijke rol als de Zandman. Hij heeft echter
een kwaadaardig karakter, want hij plakt de ogen van de kinderen dicht met pek. 2
Ranke vat de Zandman op als een kinderschrik, maar hij is 'durchweg freundlicher,
selten ernstlich schreckender Natur' (gecit. Terenius 1983:86, uitHandworterbuch
Het is verleidelijk om een verwantschap te zien tussen het pekmannetje en het (sprookje
van) het 'smeerbolletje', een figuur, volgens een bron uit 1699, met vet in het haar en
'die met Qua-jan te do en had; so als onse Meid my vertelde, als ik niet slap en en wouw,
't zij by manquement van vaek, of uyt een beetje puerile malitie' (Meder en Hendriks
2005:734, zie ook 730). Mogelijk gaat het toch om wat anders, zoals in de uitlegvan M.
Ramondt: 'Als hier een opvoedkundige bedoeling in het spel was, dan is blijkbaar de
leer geweest: men vangt meer "puerile malitie" met honing dan met azijn!' (Ramondt
194 8:10 3).
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des deutschen Aberglaubens VII, 1935-1936:939). Voor hem is de Zandman dus
een min of meer ambivalente figuur.

'De Zandman' van E.T.A. Hoffmann (1816)
Daarop kan de vraag gesteld worden in hoeverre deze tweeslachtigheid van zijn
karakter, een rol speelt in Nederlandse jeugdliteratuur over de Zandman c.q.
Klaas Vaak. Over een eventuele boosaardige Zandman kunnen we kort zijn. Er
zijn, voorzover bekend, geen verhalen voor kinderen waarin hij als uitsluitend
griezelige figuur voorkomt.
Het bestaan van zo'n figuur wordt weI sterk - zij het niet uitsluitend - gesuggereerd in het verhaal, maar dan voor volwassenen, Der Sandmann (1816) van
E.T.A. Hoffmann (1776-1822).3 Het werd in 1826 in het Nederlands vertaald
(Hoffman 1826:1-66). Het verhaal gaat over Nathanael, die krijgt voorgehouden
dat de Zandman kinderen die niet willen gaan slapen zand in hun ogen strooit,
totdat deze uit hun kassen springen. De ogen worden vervolgens door de Zandman
meegenomen. Elke avond als Nathanael voetstappen op de trap hoort, is hij bang
dat het de Zandman is.
(... ) zoo dra de klok negen sloeg, zei zij [zijn moeder]: 'komt, kinderen! naar bed! De
zandman komt, ik merk het wel.' Inderdaad hoorde ik dan ook telkens iets met een'
zwaren, langzamen tred naar boven klossen, en dat moest wel de zandman wezen.
Eens was mij dat doffe trappen en klossen ijsselijker dan ooit, en ik vroeg moeder, to en
zij ons wegbragt: 'ei lieve, mama! wie is toch die booze zandman, die ons altijd van
papa wegjaagt? - hoe ziet hij er uit?' - 'Er is geen zandman, lieve jongen'! antwoordde
moeder. 'Als ik zeg, de zandman komt, wil dat maar beteekenen, dat gij slaperig zijt
en de oogen niet kunt openhouden, even alsof men er zand in had gestrooid.' Moeders
antwoord stelde mij niet tevreden; ja in mijn kinderlijk gemoed ontwikkelde zich duidelijk de gedachte, dat moeder het bestaan van den zandman slechts loochende, opdat
wij geene vrees voor hem zouden hebben; want ik hoorde hem immers telkens den trap
opkomen. Brandend nieuwsgierig, om wat naders van dezen zandman en zijne betrekking op ons kinderen te vernemen, vroeg ik eindelijk de oude vrouw, die mijne jongste
zuster oppaste, wat toch de zandman voor een man ware. 'Ei, Thameltje!' gaf zij mij ten
antwoord, 'weet gij dat nog niet? Dat is een boos man, die bij de kinderen komt, als zij
niet naar bed willen, en hun handen vol zand in de oogen werpt, zoodat ze bebloed uit
het hoofd springen. Hij gooit hen dan in een' zak en neemt hen mee naar de maan tot

Der Sandmann is onlangs opnieuw vertaald in Hoffmann 2004 (45-88). Opmerkelijk
is dat Hoffman het verhaal in een conceptversie over een 'verschrikkelijke sneeuwman'
had willen laten gaan (Drux 1994:105,108).
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aas voor zijne kleine kinderen; deze zitten daar in een nest en hebben kromme bekken,
evenals de uilen, waarmede zij de oogen van de stoute menschenkinderen oppikken.'
Een afgrijsselijk beeld van den wreeden zandman ontwikkelde zich daarop in mijn ziel
(... ) (Hoffman 1826:4-5).
De figuur die Nathanael hoort blijkt echter Coppelius te zijn, een nogal onvriendelijke, geheimzinnige advocaat die zijn vader regelmatig bezoekt. Nathanael ziet
in Coppelius de zandman. Ais Nathanael in zijn latere leven bezoek krijgt van
de weerglashandelaar Coppola vermoedt hij dat dit Coppelius is. Hij is pas weer
gerust als hij hoort dat Coppola de stad verlaten heeft. Vervolgens wordt Nathanael
verliefd op Olimpia, de dochter van professor Spalanzani, die hij vanuit zijn raam
door een van Coppelius gekregen vergrootglas kan zien. Olimpia blijkt echter een
houten pop te zijn, waarvan de ogen gemaakt zijn door Coppelius. Nathanael is
er getuige van dat Spalanzani en Coppelius ruzie maken over Olimpia. Uiteindelijk vallen haar ogen uit haar hoofd en gaat Coppelius er vandoor met de houten
pop zonder ogen. Nathanael kan haar echter niet vergeten. Het verhaal eindigt
met Nathanaels sprong van een toren als hij Coppelius met de houten pop op het
marktplein ziet lopen. 4
De inleidende passage over de Zandman vormt slechts de opmaat voor de
zich in het verhaal verder ontvouwende, en Nathanael uiteindelijk noodlottig
wordende, spanning tussen verbeelding en werkelijkheid (vgl. Safranski 1984:414,
Kohn 1966:91-108). Die ambivalentie is direct al zichtbaar in de tegengestelde
uitleg van de zandmanfiguur door de moeder - 'het is maar een zegswijze' - en
die door de oppas, die duidelijk uit een ander cultureel milieu komt. Het is Mar
schildering van een boosaardige zandman die Nathanael traumatiseert - hij denkt
dat de Zandman echt bestaat - en die op zijn perceptievermogen blijvende invloed
uitoefent - zij het niet onvoorwaardelijk. 'Ouder geworden, begreep ik wel, dat
het vertelsel der baker van den zandman en zijn kindernest in de maan wel niet in
alles waar kon zijn'. Niettemin: 'De zandman had mij de baan van het wonderbaarlijke, van het avontuurlijke geopend, hetwelk zich buitendien zoo ligtelijk in
het kinderlijk gem oed nestelt. Niets was mij liever, dan ijsselijke geschiedenissen

Interessant is Freuds interpretatie van Der Sandmann. Freud verbindt de figuur van de
zandman met het Unheimliche. De unheimliche werking in Hoffmanns verhaal betreft
vol gens de psychoanalyticus onder meer de (kinder)angst om de ogen te verliezen.
Freud noemt diverse argumenten vanuit de psychoanalytische praktijk om deze angst
te interpreteren als de 'angst van het infantiele castratiecomplex' (Freud 1983:153196). Zie voor een overzicht van andere interpretaties bijvoorbeeld Feldges en Stadler
(1986:135-152) en Drux (1994),
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van spoken, heksen, aardmannetjes, enz. te hooren of te lezen' (Hoffman 1826:5,
6; vgl. Drux 1994:9- 10, 53).
In meer algemene zin kan men in de tegengestelde visies op de figuur van de
Zandman een spanning zien tussen de mentale wereld van de Verlichting en die
van de Romantiek, zoals bij zoveel figuren uit de 'alledaagse mythologie'. Daarbij
gaat het niet om een absolute tegenstelling. Het verhaal 'zeigt vielmehr auch Gemeinsames, das Einseitige, Begrenzte beider Richtungen und deren wechselseitige
Angewiesenheit aufeinander. Zwischen dem "Kalten prosaischen Menschen" und
dem "poetischen Gemiit" kann der U nterschied durchaus zuweilen verschwinden'
(Feldges en Stadler 1986:148; zie ook Steinecke 1997:1°3). Precies in die spanningsverhouding komt het 'werkelijkheidsgehalte' van figuren zoals de Zandman
tot stand. Ongetwijfeld heeft Hoffmans verhaal ook in Nederland bijgedragen tot
de verbreiding en aanscherping van de voorstelling van de Zandmanfiguur in het
collectieve bewustzijn, van volwassenen en via hen in dat van kinderen. Niettemin
heeft men diens uitsluitend griezelige en kwaadaardige kanten niet over willen
nemen in de jeugdliteratuur.
Dit geldt ook voor de lokalisering van de verblijfplaats van de zandman op de
maan. Al zijn daarop weI enkele uitzonderingen, zoals in een verhaal uit 1907 in
het jeugdtijdschrift Voor de Kinderkamer:
In dat verschrikkelijk prachtige prentenboek, dat ik verleden week van Grootvader kreeg,
zag ik de volle maan afgebeeld, en midden in die volle maan liep een oud mannetje, dat
net een sik als een bok, en een grooten, krommen neus had. In de eene hand droeg hij
een zak, en met de andere strooide hij het zand, dat in dien zak was, uit naar beneden
om daar 's avonds tegen bedtijd aan alle kindertjes verschrikkelijk erge prikkeloogjes
te geven. En onder dat mannetje in de volle maan stond met groote letters: En dat is nu
het Zandmannetje (Anon. 1907:D 5-7).5
Alleen tegenwoordig ziet men weer een Zandman als horrorfiguur in de komische
stripverhalen van Neil Gaiman ('cI960) (Gaiman 1990, 1995, Petzold 2°°4:122).
Deze strips zijn niet in het Nederlands vertaald.

Een ander voorbeeld is Aalders [1978]. Een samensmelting van de Zandman en het
'Mannetje in de maan' komt in Nederland voor zover bekend elders niet voor, vgl.
Meder 1997.
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Dat in kinderboeken geen boosaardige zandman voorkomt, betekent niet
dat diens ambivalentie hierin volledig
is geelimineerd. In het sprookje over
'Ole Lokoie' (1842) van Hans ChristianAndersen (I 805-1 875) komt deze
duidelijknaarvoren. Hetwerdin 1847
in het N ederlands vertaald als 'De
Zandman' (Andersen [1847]:1-21).
In dit sprookje heeft Andersen
de Zandman enkele nieuwe aspecten
gegeven die in veel latere verhalen
zijn overgenomen. Zo treedt bij hem
de Zandman op als verhalenverteller,
Ole Lokoie getekend door Vilhelm Pedersen
spuit hij zoete melk, in plaats van zand,
voor de oorspronkelijke Deense uitgave van
Andersens sprookje. Uit: Terenius 19 83, 59.
in de ogen van de kinderen en bedient
zich van een wonderlijke paraplu.
In eenNederlandse bewerking van het sprookje uit 1912 komt de Zandman
op het moment dat de kinderen hun

1..\\ (»)I.\ \ .

De Zandman in de Nederlandse vertaling (1847,
tegenover titelpagina) van Andersens sprookje.
Bibliotheek Universiteit van Amsterdam.
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op de andere parapluie is niets, en die steekt hij op boven de stoute kinderen, zoodat
heel suf slapen en den volgenden morgen, wanneer zij wakker worden, heelemaal
mets gedroomd hebben (Ole-Oogensluiter [1912]:3-4),

'Ole Oogensluiter' (1842) van
H.C. Andersen

r)f;
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oogen niet meer oopen kunnen houden, en
hem daardoor ook niet kunnen zien. Dan
sluipt hij vlak achter hen en blaast hen in
den hals, zoodat hunne hoofden zwaar
worden; 0 ja! maar het doet geen pijn, want
o le-oogensluiter meent het juist goed met de
kinderen; hij wil alleen maar dat zij stil zijn,
en dat zijn ze dan ook, wanneer zij naar bed
gebracht zijn; zij moeten stil zijn, wanneer hij
hun verhaaltjes vertelt. Als nu de kinderen
slapen, gaat Ole-oogensluiter op het bed
zitten. Hij is netjes gekleed, zijn rok is van
zijde, maar het is niet goed te zien, welke
kleur hij heeft, want hij lijkt groen, rood en
blauw, al naardat hij zich draait; hij houdt een
parapluie onder iederen arm, een met plaatjes
er op, en die steekt hij op boven de goede
kinderen, waardoor zij den heelen nacht de
prachtigste geschiedenissen droomen; maar

Hier speelt de Zandman onmiskenbaar een opvoedkundige rol (vgl. Terenius
1983:141). Dat blijkt ook in de verhalen die Ole-ogensluiter de kleine Hjalmar
een week lang vertelt en in de reizen die hij Hjalmar in zijn dromen laat maken.
In de eerste droom wordt Hjalmar bijvoorbeeld geconfronteerd met de letters en
sommen die hij slordig op een lei heeft geschreven. Ole-oogensluiter probeert ze
recht te zetten, maar de volgende ochtend staat alles weer schots en scheef. Elke
dag beleeft Hjalmar wat anders in zijn droom. Hij bezoekt bruiloften, maakt een
zeiltochtje, helpt een ooievaar, enzovoort. Op vrijdag vertelt Ole-ogensluiter over
de volwassenen die door een slecht geweten geen oog dichtdoen. Die volwassenen willen hem wel betalen voor prettige dromen. Op dergelijke verzoeken gaat
hij echter niet in: hij wil niet voor geld werken. Op zondag laat Ole-ogensluiter
Hjalmar zijn broer zien, die eveneens Ole-ogensluiter heet:
(.:) maar hij bezoekt iemand maar eens; en dengeen bij wien hij komt, neemt hij op
ZlJn paard en vertelt hem mooie geschiedenissen! Hij kent er maar twee, de eene is zoo
als iemand op de wereld zich verbeelden kan, en de andere is zoo leelijk en
verschnkkehJk - zoo erg, dat het niet te beschrijven is! (Ole-Oogensluiter [1912]:25).

Hij vertelt dat zijn broer ook wel 'de Dood'
genoemd wordt. Hij is fraai uitgedost als een
huzaar, met een mantel van zwart fluweel, en hij
rijdt op een mooi paard. Aan de mens en die hij
meeneemt, vraagt hij naar hun 'gewetenboek'
(in de uitgave van 1847 'getuigenisboekje'
genoemd). Mensen die goed geleefd hebben,
mogen voorop het paard zitten en naar een
mooi verhaalluisteren, mens en met een kwaad
geweten moeten achterop en krijgen een naar
verhaal te horen. Hjalmar vindt de Dood evenwel 'de mooiste Ole-oogensluiter' en zegt dat
hij niet bang voor hem is. Bang zijn hoeft ook
niet, zegt Ole-ogensluiter, als je maar zorgt dat
je een goed gewetenboek hebt.
Door twee Ole-ogensluiters op te voeren
is in Andersens sprookje dus duidelijk sprake
van ambivalentie rondom de figuur van de

DE EEN MOCHT VOOR, DE ANDEREN MOESTEN
ACHTER ZITTEN.

De Dood, naar het voorbeeld van de tekening van
Hans Tegner in de Werelduitgave van 1899-1900.
Uit: Ole-Oogensluiter [1912}, tegenover 25.
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Zandman. In de twee Ole-ogensluiters kan ook een verwijzing gezien worden
naar de Griekse mythologie, waarin Hypnos als slaapgod voorkomt en zijn broer
Thanatos als de dood. Deze interpretatie is des te aannemelijker, omdat in de
oorspronkelijke Deense editie van het sprookje en ook in de eerste Nederlandse
vertaling Ole Lok6ie zelf vertelt dat hij een oude heiden is en door de Romeinen
en Grieken droomgod wordt genoemd (vgI. Terenius 1983:141). Deze passage
komt echter niet voor in de genoemde Nederlandse bewerking uit 1912.
Latere N ederlandse uitgaven laten meerveranderingen ten opzichte van het oorspronkelijke sprookje zien. Zo is de naam Ole-Oogensluiter, die wel gehandhaafd
is in de bewerking uit 1912, dikwijls veranderd in Klaas Vaak. 6 Dat is bijvoorbeeld
het geval in het boekje Klaas Vaak van Jennine Staring (1988). De grootste wijziging in deze laatste uitgave betreft echter de rol van
de broer van Klaas Vaak. Hij is niet de Dood, maar
aIleen een zwarte ruiter, die nachtmerries brengt.
Maar, wordt heel geruststellend gezegd, Klaas Vaak
zorgt ervoor dat de zwarte ruiter altijd doorrijdt. In
een bewerking van het sprookje, opgenomen in Hans
Christian Andersen, Sprookjes en verhalen (1992),
wordt weer recht gedaan aan de oorspronkelijke
versie en figureert de Dood weI. Het gewetenboek
wordt nu een 'rapport' genoemd.
Het sprookje van Andersen wordt verder gekenmerkt door de thema's 'reislust' en 'mobiliteit'. In
de dromen die Klaas Vaak kinderen bezorgt, worden
zij meegenomen naar land en en streken, die een
sprookjesachtig en idyllisch karakter hebben. DoIleWeinkauff (2000) typeert die als een overzichtelijke,
blijmoedige miniatuurwereld waarin duidelijk herkenbare waarden en normen gelden.
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Klaas Vaak in de negentiende-eeuwse jeugdliteratuur
Vit de vermelding bij Johannes Burna valt af te leiden dat de zandmanfiguur eind
achttiende eeuw ook in Nederland bekend moet zijn geweest. N aast de al genoemde
vertaling van het verhaal van Hoffmann zullen ook vertalingen en bewerkingen van
het sprookje van Andersen de beeldvorming rond de Zandman in de negentiende
eeuw hebben beYnvloed en versterkt. Dat er nog meer literaire kanalen waren, blijkt
uit het gedicht 'Klaas Vaak', in 1849 opgenomen in].].A. Goeverneur's Fabel en
versjesboek (Goeverneur 1849:53-54). Hetis een enigszins vrije bewerkingvanhet
gedicht 'Der Sandmann' van H. Kletkes opgenomen in Alte und neue kinderlieder,
Fabeln, Spruche und Ratzel eveneens uit 1849 (vgI. Terenius, 1983:91-92)/ Het
heeft een duidelijk opvoedkundige strekking:
En zijt ge zoet en denkt ge er om,
Dat ge uw gebedjen niet vergeet,
Dan tast ik toe met ruime hand
En strooi u de oogen vol met zand. Doe ik dat go ed, doe ik 't van raak,
Dan zegt men: 'Kijk, daar is Klaas Vaak!
Klaas Vaak kwam door den schoorsteen in'.

In de tweede helft van de negentiende eeuw verschijnen in kinderboeken en
jeugdtijdschriften vaker (anonieme) gedichtjes over Klaas Vaak, de Zandman of
Klaas de Zandman. 8 Een lang gedicht over 'It mantje mei san' neemt ook Eeltje
Halbertsma, ongetwijfeld naar een Duits voorbeeld, op in zijn boek, voor volwassenen, De Jonkerboer. Een wrede koning laat daarin de zandman zijn alsmaar
huilende kind met een zwart poeder de ogen sluiten, en wel zodanig dat ze nooit
meer opengaan: 'It Keunings bern wier blyn' (Halbertsma 1858:27-29).

Klaas Vaak in twintigste-eeuwse jeugdliteratuur
Kaft van de heruitgave van OleOogensluiter (Heerenveen [ca. I920}J.
Bibliotheek Universiteit van Amsterdam.

Een andere, meer bij het Deens aansluitende naam, is 'Ole Droomeman' in Andersen
[1899- 1900]:64-80.

In het begin van de twintigste eeuw was er sprake van een algehele bezorgdheid om
de tere kinderzieI. Dat uitte zich onder meer in discussies over vernieuwingen van
het onderwijs en van de jeugdliteratuur. Algemeen was de opvatting dat zowel in

De beginregels luiden resp. 'Twee fijne schoetjes / Heb ik aan' en 'Zwei feine Stieflein
hab' ich an'.
Bijvoorbeeld Kinder-Courant 5 (1856) 161,6 (1857) 98; Van Leent [1887]; Voor de
Kinderkamer 6 (1888) ongepagineerd.
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het onderwijs als in kinderboeken van het kind uit moest worden gegaan. Dit had
een stroom van kinderboeken tot gevolg waarin een probleemloze, veilige wereld
werd geschapen en waarin kinderen op een zachte manier werden gecorrigeerd in
hun gedrag (zie o.a. Van Coillie 1982, 1985, 1986, De Bodt 2003:16). Kabouters,
die tot dan vrijwel aIleen in sprookjes voorkwamen, pasten daarin. Dat gold ook
voor Klaas Vaak ([Anon.] 1994:2).
Een voorbeeld hiervan is het prentenboek De zandmannetjes van Alfred
Listal (1913). In dit verhaal valt het meisje Hanneke in slaap nadat de zandmannetjes zandkorreltjes in haar ogen hebben gestrooid. Vervolgens wordt ze door
hen meegenomen naar Witte-Zand Bergenland. Als het ochtend wordt, wordt
Hanneke na een zeer plezierige tocht, hangend aan een paraplu, naar huis teruggebracht. In dit verhaal duikt dus de paraplu weer op, niet als dromenbron, maar
als vervoermiddel. Een variatie op het verhaal van Listal is De zandmannetjes
van G. van Vladeracken (1938). Hierin reist Ina met de zandmannetjes naar Witte
Zandbergen-land. Klaas Vaak komt in het verhaal niet direct voor. Moeder vertelt
Ina wie hij is: 'Dat is een klein kaboutertje met een puntmuts op zijn hoofd en
een zakje zand op zijn rug. Hij gaat 's avonds rond bij aIle kleine kinderen, die
niet gauw naar bed willen, strooit hun een beetje zand in de ogen en dan gaan ze
zoet slapen' (ongepagineerd). Ina vraagt zich af hoe Klaas Vaak bij aIle kinderen
tegelijk kan zijn. Moeder vertelt dan over zijn knechtjes, 'allemaalleuke kabouters
met puntmutsjes en zandzakjes - de Zandmannetjes worden ze genoemd - die
helpen hun baasje met strooien en kindertjes-naar-bed-jagen.' Ina gaat met de
zandmannetjes op bezoek bij de Zonnekoning en komt hangend aan een parasol
weer thuis (zie kleurenkatern, afb. II).
Van Alfred Listal zijn meer kleuterboekjes verschenen waarin Klaas Vaak een
rol speelt, bijvoorbeeld Driesje Dribbel bij de reuzen (1917).Dit gaat over het
jongetje Dries dat ontevreden is met
zijn rustige leventje bij zijn ouders.
Door Flipje Fluiter wordt Dries
dan naar reuzenland geblazen. Hij
beleeft daar allerlei avonturen, maar
is er ook angstig. Graag wil hij weer
naar zijn ouders. Gelukkig is daar
ook Klaas Vaak, die in dit verhaal als
een reus wordt voorgesteld. Driesje
vliegt in een laars van Klaas Vaak
mee terug naar mensenland. In dit
verhaal is Klaas Vaak dus degene die
De Klaas Vaak van Puk en Muk. Uit: Franssen I93 I, I.
de helpende hand uitsteekt, de red-
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der. 9 Klaas Vaak wordt in Klaas Vaak mag kiezen (1955) van Rie van Rossum
eveneens als helper en raadgever voor kinderen ten tonele gevoerd. De zandman
bezoekt in dit verhaal Wim, die de vblgende dag jarig is. Hij kan niet slapen
omdat hij niet weet welk verjaardagseten hij moet kiezen. Klaas Vaak helpt hem
een keuze maken en strooit tegelijkertijd wat zandkorrels in zijn ogen, zodat
Wim eindelijk in slaap valt.
De bekende 17-delige Puk en Muk-serie, waarvan in 1927 het eerste deel
verscheen bij Drukkerij R.K. Jongensweeshuis (sinds 1958 Uitgeverij Zwijsen)
te Tilburg, speelt zich helemaal af in kabouterland. De reeks is gebaseerd op de
Puckchen und Muckchen-verhalen van de Hongaars-Oostenrijkse illustrator en
cartoonist Carl Storch (1868- 19 55) (zie Ghonem & Mooren 2000). In de oorspronkelijke versie speelt 'Klausenonkel', een soort
Kerstman, een rol. Frans Franssen (pseudoniem
vanfrater Franciscus van Ostaden (1896-1961»,
de schrijver van de Puk en Muk-verhalen, heeft
van deze 'Klausenonkel' Klaas Vaak gemaakt,
een hguur die al bekend was in de N ederlandse
kinderliteratuur. Klaas Vaak blijft in de verhalen
grotendeels op de achtergrond: Puk en Muk vertrekken sams uit het huis van Klaas Vaak, beleven
allerlei avonturen en komen dan weer terug bij
Klaas Vaak, het is hun thuisbasis. Klaas Vaak is
streng doch rechtvaardig en ziet erop toe dat al
zijn 'neefjes' zich goed gedragen en bijvoorbeeld
niet verge ten 's avonds hun avondgebedje te
bidden. De Klaas Vaak van Franssen en ook de
ALS KLAAS VAAKJE
Klausenonkel van Storch zijn 'een beetje kathoDOET Z'N TAAiKJE I
liek', maar vooral een oom die goed voor zijn
kabouters zorgt en hen helpt bij moeilijkheden.
's Avonds tegen zeven,
KomI de zandman even, '
Wanneer de twee zandkabouters Puk en Muk
Vlugjes als de wind.
bijvoorbeeld in het eerste verhaal een bezoek
Zonder mededoogen
Strooil hij zand in d' oogen'
brengen aan Vrouw Holle, misdraagt Muk zich
Va" een ieder kind.
nogal. Als straf overgiet Vrouw Holle hem met
zwart water, waardoor hij geheel zwart bij Klaas
Een jeugdige Klaas Vaak. Uit:
Voor de Jeugd 7 (I932) I I3.
Vaak aankomt. Muk heeft spijt van zijn gedrag,
t

Soortgelijke reizen met Klaas Vaak naar een kabouterachtige omgeving in: Voor de
kinderkamer 42 (19231r924) F 2-3,45 (19261r927) E 1-3,47 (19281r929) 11-3; 'Klaas
Vaak', Ret Kleuterblaadje 14 (1929) 506 e.v.; Dejong [1939].
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wat Klaas Vaak schriftelijk overbrengt aan Vrouw Holle. Klaas Vaak heeft hier
dus een duidelijk opvoedkundige ro1.
Die pedagogische strekking is ook aanwezig in Hoe Marietje Klaas Vaak verraste (1932) van A.B. van Tienhoven. In dit verhaal blijft Marietje wakker zodat ze
Klaas Vaak een keer persoonlijk kan ontmoeten. Klaas Vaak heeft een soort tas bij
zich, die valt als hij schrikt van Marietjes begroeting. Uit de tas vallen plaatjes, die
droombeelden blijken te zijn. Klaas Vaak legt uit dat hij daarmee mens en dromen
bezorgt, mooie en nare. De dromen zijn verdeeld in series. De eerste serie zijn
de dromen van Klaasje Illusie, waarin de mens en meegenomen worden naar een
prachtige wereld die ze in werkelijkheid nooit zullen bereiken. Deze dromen bezorgen mens en daardoor vaak een gevoel van teleurstelling. Dan zijn er de plaatjes
van Klaasje Fantasio. Bij deze dromen weten de mens en dat het fantasie is, daarom
zijn ze ook niet teleurgesteld. Deze dromen zijn alleen
bestemd voor mens en die het door hun goede gedrag
verdienen. De derde serie dromen is afkomstig van
Klaasje Memorie, die mens en in hun dromen mooie en
nare dingenlaatherinneren en opnieuw laat beleven. Ten
slotte is er de in het zwarte geklede Klaasje Conscientie,
die er erg strenguitziet. Hij vindt dat kinderen niet voor
hun plezier moeten dromen maar voor hun bestwi1. Hij
laat ze in hun geweten kijken als ze dromep. en toont
plaatjes met al het kwaad dat ze hebben gedaan. Klaas
Vaak vertelt Marietje dat dit de beste dromen zijn want
daarmee leren kinderen hun ondeugd af.
Ook in Pinkeltje op zoek naar Klaas Vaak (1954) van
Dick Laan is sprake van dromen die een pedagogisch
doel dienen. Pinkeltje ontmoet in dit verhaal Klaas
Vaak, die bijgestaan wordt door Dromepretje, die voor
prettige dromen zorgt, en door Dromepuutje die voor
nare dromen zorgt - een soortgelijke tweedeling en
ambivalentie van de Zandmanfiguur als bij Andersen.
Klaas Vaak. Vit: Margriet
Opvoedkundig
van aard is ook het anonieme verhaal
Winterboek ca. 1953.
'Het Zandmannetje' uit een Margriet Winterboek uit
circa 19H (2°7-2°9). Dit gaat over Liesje, een meisje dat nooit wil gaan slap en,
omdat ze vaak naar droomt. Ais de Zandman komt, wrijft ze altijd het zand uit
haar ogen. Op een avond vraagt de Zandman haar streng naar de reden van haar
10
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gedrag. Ais ze vertelt over haar nare dromen legt de zandman haar uit dat ze die
nare dromen krijgt omdat ze het zand uit de ogen wrijft. Kinderen die zoet gaan
slapen, krijgen fijne dromen. Liesje gelooft de Zandman en belooft dat ze voortaan braaf zal gaan slapen.
In de versj es van Annie M. G. Schmidt overheerst over het algemeen het humoristische element. Toch hebben ze soms wel degelijk een opvoedkundig karakter.
Dat blijkt bijvoorbeeld in een van de twee versjes die zij over Klaas Vaak heeft
gemaakt. 'Ubbeltje van de bakker wil niet slapen gaan' gaat over een meisje dat
ondanks de hand en vol zand die Klaas Vaak in haar ogen strooit, toch wakker
blijft: 'Die Ubbeltje, ze trekt er zich geen sikkepit van an. / Daar zit ze midden in
dat zand en maakt er taartjes van.' Uiteindelijk heeft Klaas Vaak er genoeg van.
'Wat denk je weI? Ik zit hier niet voor gek! / Wanneer jij niet wilt slapen, wel,
dan laat ik jou alleen, / dan ga ik maar, dan ga ik
maar, dan ga ik nu maar heen.' En hij vertrekt.
3. Klaas Vaak mag kiezen.
Maar dan is er toch wel een probleem, want' Ais
Klaas Vaak: He! Wat is dat nu. Wim?
kindertjes niet slapen en altijd wakker zijn, / dan
LiS jij nog wakker?
Ja. jk kan maar niet in slaap kamen.
Wim:
worden kindertjes niet groot, dan blijven ze altijd
Klaas Vaak: ZuBen wij bet eens met ecn korrelt;e zand
ptoberen?
klein.' Het gedicht eindigt met de vraag aan de
ZOl1 dat helpcn?
Wim:
Klaas V41ak: Zeker. clat helpt altijd.
lezers of Klaas Vaak over zijn hart wil strijken
Ogcn open of ogcn dicht?
Wim:
en Ubbeltje nog eens wil bezoeken: 'Wat denk
Klaas Vaak: Open natuurlijk. Opgepast.
Een korrel in je rechteroog.
je?' (Schmidt 1987:36-37). De humor overheerst
Een korrel in je linkeroog.
N u allebei dicht doen.
weer wel in Schmidts gedichtje 'Klaas Vaak',
waarin de zandman niet 's avonds op pad gaat
maar's morgens. Hij denkt echter dat het avond
is en strooit kwistig met zand, zodat iedereen in
slaap valt (Schmidt 1987:223)."
Wat er van al deze verhalen en gedichten is
blijven hangen bij eventuele lezers en lezertjes,
is niet onderzocht. Toch werpt een bijzondere
bron, een vraag in een schriftelijke enquete, in
1943 uitgezonden door het latere Meertens Instituut, daarop enig zicht, althans voor ongeveer de
Vit: Van Rossum 1955. Illustratie van Guust Hens.
eerste helft van de twintigste eeuw. 12 Ais brenger

II

12
10

Informatie over de Puk en Muk-serie is deels afkomstig van de heer G.M. Janssen,
oud-directeur van uitgeverij Zwijsen.

De versjes zijn oorspronkelijk verschenen in respectievelijk Het Jluitketeltje (1950) en
De graaf van Weet-ik-veel (1957).
Meertens Instituut, Volkskundevragenlijst 9 (1943) vraag 30: In welke voorstelling kleedt
men het slaperig worden der kleine kinderen (Zandmannetje, Klaas Vaak, slaapluizen)?
De antwoorden op deze vraag verdienen een afzonderlijke studie.
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van de slaap blijken de figuren van het Zandmannetje en Klaas Vaak in het hele
land bekend.Ze fungeren vooral in zegswijzen, zoals: 'Ik leau det it mantsje-meisan komt' of 'straks komt Klaas Vaak'.'J Belangrijk is dat meermalen spontaan
wordt meegedeeld dat men met deze figuren op school in aanraking is gekomen,
in schoolleesboekjes,14 kinderboeken of liedjes. In de bekende liedbundel Kun je
nog zingen, zing dan mee! van J. Veldkamp en K. de Boer (uitgave 1923:21-22)
staat bijvoorbeeld het anonieme lied 'Zandmannetje',x5
De Zandman is gekomen,
Gluurt door de schemering
Of ergens soms een kindje
Nog niet ter ruste ging!
En ziet hij zulk een stouten klant,
Hij strooit in d'oogjes zand.
Zoals in de inleiding op deze bundel al is uiteengezet, had den de Amsterdamse
volkskundigen in de jaren 1950-1960 onvoldoende oog voor de betekenis van deze
toch duidelijke signalen in hun materiaal ten aanzien van de 'herkomst' van deze
figuur. De verspreiding van Klaas Vaak of de Zandman c.q. het Zandmannetj e heeft
zich zonder twijfel ook in de tweede helft van de twintigste eeuw via de scholen
en de jeugdliteratuur voortgezet (vgl. Meder 1999:296).

De opvoedkundige strekking verdwijnt
In kinderboeken van meer recente datum is de pedagogische rol van Klaas Vaak
nogal op de achtergrond geraakt. Dat is bijvoorbeeld het geval in Rudi Strahl,
Zandman vermist (1965)' Het gaat hier om een rijmvertelling over een zandman
die per boot op weg is naar Piet, de zoon van de vuurtorenwachter. Hij lijdt echter
schipbreuk en komt kletsnat bij de vuurtoren aan. Het stormt zo erg dat hij niet
verder kan. Dat is wel een probleem want overal in de wereld wachten kinderen op

1J Volkskundevragenlijst 9 (1943) 30: F 3 I, F 34.
'4
Voorbeelden daarvan zijn het genoemde verhaal van Rie van Rossum, en al eerder W.E
Oostveen, Een trapje hooger. Leesboek voor de Lagere School (Ret tweede der eerste
serie). In ieder geval in de Twaalfde druk (Purmerend I900) staan het gedicht 'Klaas
Vaak' (24) en het verhaal 'Een goede raad van Klaas Vaak' (64-67). In het laatste wordt
een jongetje geleerd niet meer te jokken tegen zijn moeder.
'5 In de uitgaven vanaf I927 is dit vervangen door het lied 'Klaas Vaak' van Anna Fles,
waarin hij met zijn 'zakje vol met zand' aIleen maar 'zoeten slaap' brengt.
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hem. De vuurtorenwachter seint naar een helikopterpiloot dat er hulp moet komen.
Uiteindelijk wordt de zandman met behulp van een reddingssloep naar het vaste
land gebracht. Moralisme is ook afwezig in het prentenboek H et hoek van Klaas
Vaak en het ABC van de slaap (1988) van Wil Huygen en Rien Poortvliet, waarin
vooral uitvoerig uit de doeken gedaan wordt hoe Klaas Vaak te werk gaat, en in
Klaas Vaak zoekt een vriend (2003) van Udo Weigelt. In dat prentenboek wordt
Klaas Vaak enigszins zielig afgeschilderd. Hij voelt zich namelijk wat eenzaam en
vindt het maar saai zonder vrienden. Daarom gaat hij op zoek naar een vriend.
Maar overal waar hij komt, vallen mens en en dieren in slaap. AIleen de maan is
wakker en die wi! gelukkig vriendschap sluiten.

Relatie met Sinterklaas en Zwarte Piet?
Ten slotte kan men zich afvragen of er een relatie
bestaat tussen Klaas Vaak en Sinterklaas en Zwarte
Piet. Er zijn enkele aspecten die ervoor pleiten
deze vraag bevestigend te beantwoorden. In de
eerste plaats roept de naam Klaas een associatie
met Sinterklaas op. Ook Klaas Vaak heeft soms een
lange witte baard en een groot boek met gegevens
over het kindergedrag. In een verhaal van Gerhard
Hovenkamp ([ca.1930]:180) noemt hij zich daarom
een 'broer' van Sinterklaas. Dan is er de vermelding
in sommige teksten dat Klaas Vaak - net als Zwarte
Piet - via de schoorsteen binnenkomt. Dat is bijvoorbeeld het geval in een versje opgenomen in de
Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen van J. van
Vloten (1874:8-9):
Klaas Vakeling, Klaas Vakeling,
Hij komt den schoorsteen in,
Hij komt op kindjens oogen,
(resp.) Al met zijn boozen zin (... )
Al met een zoeten zin.,6

,6

Klaas Vaak in een schoolleesboekje. Vit:
Blokker 1926, 60. Illustratie van Sijtje Aafjes.

Interessant is dat in dit versje gesproken wordt van 'zoeten zin'. Mogelijk is dit een
verwijzing naar het sprookje van Andersen, waarin de zandman 'zoete melk' in de ogen
van de kinderen spuit.
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In een van de door Boekenoogen verzamelde versies van dit gedichtje komt die verwants chap met Sinterklaas expliciet totuitdrukking: 'Klaas Vaak, die komt den schoorsteen in / En vraagt al met een goeden zin / Of er ook stoute kindertjes zijn'.I7
Anderzijds is er een belangrijk verschi! tussen kinderboeken over Klaas Vaak en
die over Sinterklaas. De Klaas-Vaakverhalen spelen zich vooral af in een sprookjeswereld die bevolkt wordt door kabouters, elfen et cetera. De Sinterklaasverhalen
daarentegen spelen zich doorgaans af in de mensenwereld. Er zijn enkele teksten
waarin toch iets blijkt van een relatie tussen Klaas Vaak en Sint-Nicolaas en Zwarte
Piet. Een versje (Kaatstra 1933) gaat over Klaas Vaak en Zwarte Piet die allebei 's
nachts op pad gaan en iets rondbrengen:
Van nacht, heel zacht,
Wordt weer wat rond gebracht
Door baas Klaas Vaak, mijn beste vrind,
In oogjes, die hij open vindt.
Ja kind'ren, als ik hem niet had'
Zei Piet, ok ging niet op pad!
Zwarte Piet toont in dit versje dus z'n afhankelijkheid van Klaas Vaak: hij komt
alleen als de kinderen slapen. Ook is er een verhaal uit circa 1950 geschreven
door Willy Schermele. Het is getiteld 'Bijna had Janneke niets gekregen' en gaat
over een meisje dat niet wi! gaan slapen omdat ze de komst van Sint en Piet wi!
afwachten. Ais Sinterklaas dat hoort, is hij boos en wil hij eigenlijk het huisje
van Janneke voorbij gaan. Maar dan grijpt Klaas Vaak in. Hij zegt dat Janneke
niet echt ondeugend is, maar alleen een beetje nieuwsgierig. Hij zorgt ervoor dat
Janneke snel in slaap valt. Kortom, ook in het bijzijn van Sint-Nicolaas is Klaas
Vaak, net als de Sint zelf trouwens, een kindervriend die kinderen begrijpt en met
zachte hand stuurt. ,8

Conclusie
Al was het streven hier niet een volledig overzicht te bieden, vastgesteld kan worden
dat Klaas Vaak in de negentiende en twintigste eeuw figureert in talrijke kinderboeken en bijdragen aan jeugdtijdschriften, evenals in leesboekjes voor scholen en
liedbundels. Hierin maakten kinderen zelf kennis met Klaas Vaak of hieruit werd
door volwassenen geput wanneer zij kinderen vertelden dat Klaas Vaak de slaap
'7 Meertens Instituut, NVA 009633 Noord-Holland. Zaandaml Boekenoogen 4435.
IS
Met dank voor beide laatste verwijzingen aan Sint-Nicolaasdeskundige Frits Booy.
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bracht. Van een boosaardige Zandman, zoals in het verhaal van Hoffmann uit de
Duitse traditie, heeft men Nederlandse kinderen verre willen houden. Niettemin
vormen de slaap of de zoete dromen die Klaas Vaak brengt ook in Nederland tot
op zekere hoogte een beloning voor goed gedrag - en omgekeerd. In het sprookje
van Andersen komt deze ambivalentie plastisch tot uitdrukking door de verdubbeling van de Zandmanfiguur. Toch blijft vooral in bewerkingen diens naargeestige
rol als de Dood doorgaans op de achtergrond. Vanaf begin twintigste eeuw wordt
Klaas Vaak opgenomen in een overwegend liefelijke sprookjeswereld, vooral
bewoond door kabouters en dergelijke, waarin hij kinderen vriendelijk tegemoet
treedt en fungeert als helper van de literaire personages. Maar ook hier figureert
hij meestal als (indirecte) bemiddelaar van opvoedkundige waarden. Alleen de
laatste decennia raakt hij zijn opvoedkundige rol enigszins kwijt. Gezien de nauwe
verwantschap tussen Sinterklaas (en Zwarte Piet) en Klaas Vaak als imaginaire
(en soms onzichtbare) opvoeders, is het niet verwonderlijk dat zij nu en dan samen optreden of samensmelten. Een aspect van Klaas Vaak dat nader onderzoek
verdient is zijn iconografie: hij wordt afwisselend voorgesteld als oude of jonge
kabouterachtige figuur (zie kleurenkatern, afb. 12). Onderbelicht moest eveneens
blijven welke betekenissen kinderen zelf aan Klaas Vaak gaven en geven, en hoe
zich die verhouden tot die van ouderen. Tot slot is het wenselijk te onderzoeken
welke overeenkomsten en verschillen er bestaan tussen de rol van Klaas Vaak in
de zeventiende en achttiende eeuw en die in de eeuwen daarna.
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De ambivalente boodschap van
de eerste 'Zwarte Piet' (I 8 50)
John Helsloot

Zwarte Piet vertegenwoordigt een open zenuw in de Nederlandse samenleving.
Al decennialang weerklinken er ieder jaar in november en december protesten
tegen de aanwezigheid van de zwarte knecht van Sinterklaas, gevolgd door even
nadrukkelijke verdedigingen van deze imaginaire figuur (Helsloot 2005). Illustratief
daarvoor was de in 2004 via ingezonden brieven gevoerde discussie in de gratis
krant Metro. ako Drammeh, die meedeelde dat hij van West-Afrikaanse afkomst
was, omschreef Sinterklaas als 'een blanke man met honderden zwarte slaven'. Dat
het feest 'nog steeds' op die manier gevierd werd, hing voor hem samen met 'de
zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis, de slavenhandel'. Het was te
voorspellen dat daarop andere brieven verschenen met als strekking: 'Zwarte Piet
slavernij? Kom op zeg!' Zwarte Piet had 'niets te maken met zwarte slaven of wat
voor onzin dan ook'. Hij was immers zwart omdat hij door de schoorsteen kruipt.
Vol gens een ander waren de Pieten 'Islamitische Moren'; dat deze 'een katholieke
bisschop hielpen' moest worden beschouwd als 'een voorbeeld van geslaagde
integratie en daarom vieren we terecht het sinterklaasfeest nog'. En dan was het
nog maar wachten op de mededeling dat de Pieten zwart zijn omdat Sinterklaas de
opvolger is van de germaanse god Wodan, die begeleid werd door zwarte raven.
'Als de oude germanen aan Wodan witte duiven hadden toegedacht als knechten,
hadden wij nu waarschijnlijk witte Pieten gehad.'
Naar aanleiding van dit panorama van interpretaties stelde nog weer een andere briefschrijver vast dat een figuur als Zwarte Piet bestaat 'in een zweem van
verromantiseerde onduidelijkheid' en dat 'wie gelijk heeft dat waarschijnlijk zelf
niet (weet), evenals zij die ongelijk hebben'. Hij besloot dan ook met de vraag:
'Wat is de waarheid van Sint en Piet?' (Metro 23 tim 26-11-2004).
Hoe begrijpelijk ook, zo zou een etnoloog de vraag niet stellen. In de volkskundige benadering gaat het juist om de zo precies mogelijke contextualisering van

