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1  Zie o.a. https://www.
rijnland.net/over-rijnland/
erfgoed/artikelen-uitge-
licht/hans-brinker-en-rijn-
land; https://en.wikipedia.
org/wiki/Hans_Brinker,_
or_The_Silver_Skates (bei-
de geraadpleegd juli 2017).
2  Het tijdens het onder-
zoek verzamelde materiaal 
waarop dit artikel is geba-
seerd wordt bewaard bij 
Batavialand te Lelystad. Dit 
bevat verschillende docu-
menten met meer detailin-
formatie.
3  Eugénie Foa, Les soi-
rées du vieux chateau (León 
Hoclé, Parijs 1848), 143-
147.

Het verhaal van Hans Brinker
Was het wel zijn vinger? Was het wel een dijk?

Bart Schultz

Inleiding

Het verhaal van Hans Brinker – ook genaamd Hansje Brinkers, Hansie Brinkers, of Han-
nes Brinker – die door zijn vinger in een gat in de (Spaarndammer) dijk te steken een over-
stroming heeft voorkomen is wereldwijd beroemd. Zeker in de Verenigde Staten bepaalt 
dit verzonnen ventje sinds de verschijning van het boek Hans Brinker, or The silver skates 
door Mary (Elizabeth) Mapes Dodge in 1866 het beeld van Nederland als het gaat om 
onze strijd tegen het water. Dit boek wordt in de regel ook aangemerkt als de oorsprong 
van het verhaal. Dat dit niet klopt en de bron eerder en elders moet worden gezocht, is 
weliswaar bekend, maar hoe dit dan precies in elkaar steekt niet.1 Soms wordt de Fran-
se auteur Eugénie Foa genoemd als de ware ‘moeder’ van Hans Brinker. In dit artikel wil 
ik allereerst deze Franse connectie goed in kaart te brengen. Klopt de toeschrijving aan 
Foa, en zo ja, wanneer ontsproot het verhaal aan haar brein? Niet minder interessant is 
de vraag hoe het verhaal in oervorm eruit zag. Drukte Hansje vanaf het begin een lek in de 
dijk met een vingertje dicht? Inmiddels is het verhaal van Hans Brinker verteld in een niet 
aflatende stroom boeken, films, toneelstukken et cetera in zeker dertig talen. Bovendien 
circuleren er tal van varianten op het oorspronkelijke thema. Ook aan die ontwikkelings-
gang schenkt dit artikel de nodige aandacht. We volgen in min of meer chronologische 
volgorde hoe en in welke versies het verhaal rondom Hans Brinker wordt verteld en welke 
betekenissen wij aan al deze verhaalvarianten kunnen toekennen.2

Het verhaal

Het verhaal met de verschillende varianten daarop is in essentie als volgt. Een jongetje 
loopt in de avond langs de (Spaarndammer) dijk om (panne)koeken naar een blinde oude 
man te brengen. Op de terugweg hoort hij water uit de sluisdeur/dijk/gespleten steen sij-
pelen. Hij steekt zijn vinger in het gat om het water te stoppen. Pas de volgende ochtend 
wordt hij door een geestelijke ontdekt en wordt het gat definitief gedicht. Hij heeft een 
overstromingsramp voorkomen.

De oorsprong van het verhaal

Het oorspronkelijke verhaal is inderdaad van de hand van de Franse schrijfster van kin-
derverhalen Rébecca Eugénie Rodriguès-Henriques (1796-1852), die publiceerde onder 
de pseudoniem Eugénie Foa. Zij bracht in 1848 een verhalenbundel uit onder de titel Les 
soirées du vieux chateau.3 Hierin komt het korte verhaal Le petit éclusier voor. In het verhaal 
schrijft ze dat ze het heeft gehoord van een geestelijke – “c’est monsieur l’abbé qui me l’a ap-
pris”. Er is sprake van een gat in het hout waardoor water stroomde – “fissure dans le bois, 
et à tavers cette fissure, l’eau qui coulait”. Dat gat drukt de jonge held van het verhaaltje met 
een vinger dicht. Hier wordt dus duidelijk gesproken over een sluisdeur, zoals ook in de 
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4  Eugénie Foa, Sept his-
toires de petits garçons (Amé-
dée Bédelet, Parijs 1864), 
24-30.
5  Ibidem, (Amédée Bé-
delet, Parijs 1875), 25-29.
6  S.W. Lander, ‘The lit-
tle dykeman. Translation 
of the original storey in 
French by Eugénie Foa’, 
in: Merry’s Museum for Boys 
and Girls (Horace B. Fuller, 
Boston 1869), 101-103.
7  ‘The Brave Little Hol-
lander’, in: Eliza Cook’s 
Journal nr. 43 (J.O. Clarke, 
Londen 23-2-1850), 264-
265.
8  ‘The little hero of Haar-
lem’, in: Sharpe’s London 
Journal of Entertainment 
and Instruction vol. 12 (A. 
Hall, Virtue & Co. Londen 
1850), 8-9.
9  Zie bijv. https://en.wi-
kipedia.org/wiki/Hans_
Brinker,_or_The_Silver_
Skates (geraadpleegd juli 
2017).

illustratie bij het artikel is aangegeven, en niet over een 
gat in de dijk (zie afb. 1). Dit wordt nog versterkt door 
het feit dat hij van steen op steen moest klimmen om bij 
het gat te komen – “et grimpait de pierre en pierre pour at-
tendre à la fissure”. Overigens wordt wordt door Foa niet 
over Hans Brinker gesproken, maar over een anonieme 
kleine sluiswachter – “le petit éclusier”. Voorts wordt ge-
meld dat zijn vader een sluiswachter – “éclusier” – was. 
Haarlem wordt genoemd omdat het zeer waarschijnlijk 
ging om een gat in een deur van een sluis in de Spaarn-
dammerdijk, die in die tijd onder andere Haarlem be-
schermde. Hetzelfde verhaal is ook opgenomen in het 
boek Sept histoires de petits garçons, dat na Foa’s dood in 
1864 is gepubliceerd.4 In deze versie komt de verwijzing 
naar de geestelijke niet meer voor. Wel is een aangepaste 
illustratie geplaatst waarop weer wel de geestelijke die 
het jongetje ’s ochtends aantreft is afgebeeld (zie afb. 2). 
Het verhaal werd daarna in 1875 nog een keer gepubli-
ceerd in een heruitgave van het boekje uit 1864, maar nu 
zonder een illustratie.5

Naar dit oorspronkelijke verhaal wordt verwezen in 
de Engelse vertaling door S.W. Lander die in 1869 ver-
scheen bij de Amerikaanse uitgever Horace B. Fuller uit 
Boston onder de titel The little dykeman.6 Het gaat om een 
letterlijke vertaling van het verhaal door Eugénie Foa en 
er wordt gesproken van een “crack in the wood; and through 
the crack, the water was running”. Van Hans Brinker is in deze vertaling ook nog geen sprake. 
Wel wordt in tegenstelling tot Foa gemeld dat zijn vader een dijkbeheerder – “dykeman” – 
was. Bij dit verhaal is de illustratie in de bovengenoemde postume uitgave van Foa’s ver-
haal uit 1864 overgenomen (zie afb. 2).

Eerste uitgaven in het Engels

Reeds op 23 februari 1850 was echter in Londen een vrijwel identieke vertelling in Eliza 
Cook’s Journal verschenen onder de titel The brave little Hollander.7 Ook in deze versie ging 
het over een gat in een sluisdeur – “a small fissure in the wood” – en wordt niet over Hans 
Brinker gesproken, maar over de dappere en goede kleine Hollander – “the brave and good 
little Hollander”. Wel wordt hier weer gemeld dat zijn vader sluiswachter – “sluice-keeper”  – 
was. Het merkwaardige is dat dit verhaal 19 jaar eerder is gepubliceerd dan de bovenge-
noemde vertaling door S.W. Lander en dat iedere verwijzing naar het oorspronkelijke 
Franse verhaal door Eugénie Foa ontbreekt.

Eveneens in 1850 verscheen in Sharpe’s London Journal of Entertainment and Instruction on-
der de titel The little hero of Haarlem een min of meer identiek verhaal.8 Ook daarin ging 
het over een gat in de sluisdeur en wordt niet over Hans Brinker gesproken, maar over de 
echte kleine held van Haarlem – “The real little hero of Haarlem”. Voorts wordt hier gemeld 
dat zijn vader sluiswachter – “sluicer” – was. Op verschillende websites wordt gemeld dat 
dit het eerste artikel in het Engels is geweest.9 Dit berust echter op een misverstand, om-
dat zowel volume 11 als volume 12 in 1850 zijn gepubliceerd. De in volume 12 opgenomen 
vertelling moet dus omstreeks juli zijn gepubliceerd, wat betekent dat het na de publica-
tie in Eliza Cook’s Journal kwam.

Naar het artikel in Sharpe’s London Journal of Entertainment and Instruction wordt verwezen in 
de vrijwel gelijke versie in het in augustus 1850 in New York gepubliceerde nummer van Har-

Afb. 1.  Illustratie bij 

het verhaal van Eugé-

nie Foa uit 1848 onder 

de titel Le petit éclu-
sier.
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10  ‘The little hero of 
Haarlem’, Harper’s New 
Monthly Magazine vol. 1, 
nr. 3 (Harper and Bros, 
New York aug. 1850), 
414-415.
11  ‘The little hero of 
Haarlem’, in: Gems Gat-
hered in Haste. A New Year’s 
Gift for Sunday Schools (John 
Wilson & Son, Boston 
1851), 3.
12  ‘The little hero of 
Haarlem’, in: H. Bacon 
(ed.), The Ladies’ Repository 
vol. 20 (A. Thompkins, 
Boston 1852), 100-101.
13  ‘The little Dutch 
hero’, Boys own magazine 
vol. 1, nr. 10 (Samuel O. 
Breeton, Londen okt. 
1855), 292-293.
14  ‘The hero of Haar-
lem’, McGuffey’s new high 
school reader for advanced clas-
ses (Wilson, Hinkle & Co. 
Cincinnatti 1857), 237-239.
15  ‘The boy at the Dike’, 
in: W.A. Mowry (ed.), The 
Rhode Island schoolmaster IV 
(Providence, Rhode Island 
1858), 214-215.
16  ‘The boy at the Dike’, 
in: E. Sargent (ed.), Sar-
gent’s school monthly, for 
home and school use vol. 1, 
nrs. I-XII (Philips, Samp-
son & Co. Boston jan.-dec. 
1858), 222.
17  ‘The little Dutch 
hero’, The ‘sixth’ standard 
reader (J.S. Laurie, Londen 
1863), 49-51.
18  Mary Mapes Dodge, 
Hans Brinker, or The silver 
skates. A storey of life in Hol-
land (James O’Kane, New 
York 1866), 132-136.

per’s New Monthly Magazine.10 Ook daar wordt gesproken van een gat in de sluisdeur – “hole 
in the wood” –, dat zijn vader sluiswachter was en gaat het over de “The real hero of Haarlem”.

In de periode hierna verscheen het artikel, al dan niet met verwijzing naar Sharpe’s 
London Journal of Entertainment and Instruction, nog in verschillende andere tijdschriften in 
Engeland en de Verenigde Staten, waaronder Gems gathered in haste (1851)11, The ladies’ repo-
sitory (1852),12 Boys own magazine (1855),13 McGuffey’s new high school reader for advanced clas-
ses (1857)14, The Rhode Island schoolmaster (1858),15 Sargent’s school monthly, for home and school 
use (1858)16 en J.S. Laurie, The ‘sixth’ standard reader (1863).17 De publicatie in The Rhode Is-
land schoolmaster (1858) betreft een verkorte versie van de eerdere verhalen. Wel wordt hier 
voor zover ik het heb kunnen nagaan de eerste keer vermeld dat het jongetje zijn vinger 
in een dijk stak.

Mary Mapes Dodge, Hans Brinker, or The silver skates

In de regel en zeker op tal van websites wordt voor de bron van het verhaal verwezen 
naar het boek van de Amerikaanse schrijfster Mary (Elizabeth) Mapes Dodge, getiteld 
Hans Brinker, or The silver skates. A storey of life in Holland, waarvan de eerste druk in 1866 ver-
scheen.18 Dit boek is veruit het meest bekend, vormde direct een bestseller, werd diverse 

Afb. 2.  Illustratie bij 

de heruitgave van het 

verhaal van Eugénie 

Foa uit 1864 en de 

vertaling door S.W. 

Lander onder de titel 
The little dykeman 

(1869).
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19  Mary Mapes Dodge 
naverteld door P.J. Andries-
sen, De zilveren schaatsen. Een 
schets uit het Noord-Holland-
sche volksleven (D.B. Centen, 
Amsterdam 1867), 72-75.
20  Margreet Bruijn en 
M. Oortwijn (ill.), Hannes 
Brinker of De zilveren schaat-
sen: Een nieuw verhaal naar 
het oude boek van Mary Mapes 
Dodge (Ploegsma, Amster-
dam 1954), 59-61; Mary 
Mapes Dodge, Hans Brinker, 
of De zilveren schaatsen. Vert. 
Anita van der Ven. Met een 
nawoord door Joop Voorn 
(Loeb Uitgevers, Amster-
dam 1983), 96-100.
21  Mary Mapes Dodge 
and Louis Rhead (illusta-
tor), Hans Brinker or The 
silver skates (E.M. Hale and 
Company, Eau Claire, Wis-
consin, 1924), 126-131.
22  A. de Klerk, ‘Hans-
je Brinker op Walcheren?; 
een ‘vreemde’ kijk op Zou-
telande’, Provinciale Zeeuwse 
Courant, 29-12-1998.
23  P.-J. Stahl (ed. en 
vert.) en Théophile Schu-
ler (ill.), Les patins d’argent.
Histoire d’une famille hollan-
daise et d’une bande d’écoliers 
(J. Hetzel, Parijs 1875), 
124-131.

malen verfilmd en groeide uit tot een onverwoestbare evergreen. Hans Brinker komt voor 
in de titel van het boek en is de hoofdpersoon, maar is niet degene die zijn vinger in de 
dijk steekt. Wel wordt ook hier vermeld dat een jongetje zijn vinger in de dijk stak. Het 
verhaal van dit niet bij naam genoemd jongetje wordt beschreven in hoofdstuk 18 van het 
boek. Dodge brengt de vertelling in het kader van een leesles in een school in Engeland. 
Een van de leerlingen krijgt opdracht “Lesson 62 The Hero of Haarlem” voor te lezen. Waar-
om juist les 62 heb ik nergens kunnen vinden, maar het verhaal in dit boek is nagenoeg 
identiek aan de eerdere varianten door Eugénie Foa en die verschenen in Eliza Cook’s Jour-
nal, Sharpe’s London Journal en de andere bovengenoemde versies, die voor de eerste uitgave 
van haar boek waren verschenen. De enige aanpassing die Mary Mapes Dodge dus heeft 
gedaan is dat het verhaal in een schoolklas wordt voorgelezen.

De eerste Nederlandse vertaling en bewerking van het boek van Dodge is van de hand 
van P.J. Andriessen met als titel De zilveren schaatsen. Een schets uit het Noord-Hollandsche volks-
leven. Het kwam in 1867 van de pers.19 In deze vertaling wordt gesproken van een “klei-
nen blondharige knaap” die zijn vinger in de dijk stak. Het betreffende stuk is nagenoeg 
identiek aan het Engelse verhaal door Mary Mapes Dodge, en dus ook aan het Franse 
origineel. In een voetnoot wordt vermeld: “Ik laat deze lieve legende voor rekening van 
de schrijfster”. Daarna verschenen verschillende andere Nederlandse vertalingen en be-
werkingen. Zo publiceerde Margreet Bruijn in 1954 een aangepaste versie van in essen-
tie hetzelfde verhaal en in 1983 publiceerde van Anita van der Ven een integrale vertaling 
van het boek van Mary Mapes Dodge.20 In deze laatste uitgave zit ook de illustratie van 
Louis Rhead die ik voor het eerst in een heruitgave van het boek van Mary Mapes Dodge 
uit 1924 heb aangetroffen en die ook in diverse andere heruitgaven is opgenomen (zie 
afb. 3).21 Uit deze plaat kan worden afgeleid dat illustrator Rhead vermoedelijk geen idee 
had wat een dijk was, want het lijkt meer op een duin. Voor Aad de Klerk was het kerkje 
op de achtergrond, dat leek op een kerkje in Zoutelande, reden om zich af te vragen of 
het verhaal van Hans Brinker zich toch niet in Zeeland afspeelde.22

Naast de vertalingen in het Nederlands is in 1875 door P.-J. Stahl een Franse vertaling 
van het boek van Mary Mapes Dodge gemaakt met als titel Les patins d’argent.23 Het merk-

Afb. 3.  (links) Illustratie door Louis Rhead, onder andere opgenomen 

in de Engelse heruitgave van het boek van Mary Mapes Dodge uit 1924 

en in de Nederlandse uitgave vertaald door Anita van der Ven uit 1983.

Afb. 4.  (boven) Illustratie door Théophile Schuler in de Franse uitgave 

vertaald door P.-J. Stahl (1875) en een Engelse editie uit hetzelfde jaar.
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24  Mary Mapes Dodge, 
Hans Brinker or the silver 
skates. A story of life in Hol-
land (Sampson Low, Mars-
ton, Low & Searle, Londen 
1875), 141-150. Waarbij 
Théophile Schuler als T.H. 
Schules is gespeld.
25  Mary Mapes Dodge, I 
pattini d’argento (Lombarda, 
Milaan 1876). Vert. door P.J. 
Stahl. Ill. Th. Schuler; Ma-
rie und Getraud-Gehrts, Jo-
hannes Jacobi, Hans Brinker 
oder Die silbernen Schlittschuhe 
(Verlag Thienemann, Stutt-
gart 1890).
26  De oorspronkelij-
ke publicatie van het ge-
dicht heb ik niet kunnen 
vinden. Wel is het opge-
nomen in: Mary Clammer 
Ames (ed.), The last poems of 
Alice and Phoebe Cary (Hurd 
and Houghton, New York 
1873), 223-229.
27  Mary E. Bradley, ‘The 
Little Hero of Haarlem’, The 
Aldine vol. 6 (1873), nr. 
11 (nov.) (Sutton Browne 
& Co., New York 1873), 
212-213.
28  Marguerite Scott 
(ill.), The boy at the dike 
(Whitman Publ. Co., Raci-
ne, Wisconsin 1961).
29  Norma Green en Eric 
Carle (ill.), The Hole in the 
Dike (Scholastic Book Ser-
vices, New York 1975).
30  Lenny Hort en Thom-
as Locker (ill.), The boy 
who held back the sea (Dial 
Books, New York 1987).
31  Bert Sliggers, ‘Hansie 
Brinkers van Spaarndam’, in: 
Volksverhalen uit Noord- en 
Zuid-Holland. (Het Spec-
trum, Utrecht/Antwerpen 
1980), 89 en 90

waardige is dat hij het over een dijk en een gat in dikke planken heeft – “t aperçut dans une 
des planches épaisses qui la composaient un petit trou d’où s’échappait un mince filet d’eau” –, terwijl 
Mary Mapes Dodge het toen over een dijk had. Ook op de illustratie in deze uitgave door 
Théophile Schuler staat een gat in een houten plank (zie afb. 4). Het lijkt erop dat hij het 
originele verhaal van Eugénie Foa gekend heeft. Overigens is deze illustratie uit hydrau-
lisch oogpunt nogal merkwaardig want het jongetje lijkt gewoon op het land achter de 
houten plank te liggen. Hetzelfde plaatje werd ook afgedrukt in een Engelse vertaling uit 
hetzelfde jaar.24

De eerste vertaling in het Italiaans dateert van 1876 en in het Duits van 1890.25 Later 
zijn vertalingen gevolgd in onder meer het Afrikaans, Arabisch, Armeens, Bulgaars, Chi-
nees, Deens, Duits, Ests, Fins, Grieks, Hebreeuws, Italiaans, Japans, Jiddisch, Koreaans, 
Lets, Litouws, Noors, Oekraïens, Roemeens, Russisch, Spaans, Turks, Vietnamees en het 
Zweeds. Van het boek zelf zijn in het Engels meer dan driehonderd edities door verschil-
lende uitgevers verschenen. Het boek werd overigens ook in andere talen eindeloos her-
drukt. Hierbij spannen de 172 aangetroffen uitgaven in het Italiaans de kroon. De 48 Ne-
derlandse edities zijn een goede tweede.

Andere publicaties met/van het verhaal

In 1868 heeft Phoebe Cary een gedicht gepubliceerd onder de titel A leak in the dike.26 Dit 
gedicht gaat over hetzelfde onderwerp, alleen wordt het jongetje hier Peter genoemd. In 
dit gedicht wordt eveneens gesproken van een gat in de dijk, wat vooral blijkt uit de vol-
gende twee regels: “And, stealing through the sand, He sees a stream not yet so large”. Vijf jaar la-
ter, in november 1873, publiceerde Mary E. Bradley onder de titel The Little Hero of Haarlem 
in The Aldine, eveneens in dichtvorm, een nogal afwijkende versie van in principe hetzelfde 
verhaal.27 Hier wordt het jongetje Hansel Vedder genoemd. Hij stak zijn vinger in een in 
tweeën gespleten steen.

Er zijn verschillende vereenvoudigde publicaties uitgebracht, die alle zijn gebaseerd 
op het verhaal van het jongetje dat zijn vinger in de dijk steekt. De volgende verhalen zijn 
een vermelding waard. In 1961 verscheen The boy at the dike met illustraties van Marguerite 
Scott.28 Hier wordt zelfs geen naam van de schrijfster of schrijver genoemd, het jongetje 
heet als in A leak in the dike Peter en – nieuw – hij steekt zijn arm in een muur (zie afb. 5). 
In 1975 is door Norma Green en Eric Carle (illustrator) onder de titel The Hole in the Dike 
een zeer vereenvoudigde en nogal afwijkende versie van het verhaal over het jongetje met 
zijn vinger in de dijk uitgegeven.29 Weer heet hij Peter.

Onderscheidend wegens de zeer mooie illustraties door Thomas Locker is een editie 
uit 1987 verschenen onder de titel The boy who held back the sea (zie afb. 6). Het gaat om 
een eveneens aangepaste versie door Lenny Hort.30 Voor de verandering heet de jeugdige 
hoofdrolspeler hier Jan.

Ik heb echter in geen van 
de vertalingen van het boek 
van Mary Mapes Dodge gevon-
den dat het Hans Brinker was 
die zijn vinger in de dijk stak. 
Wel zit in het boek Volksverha-
len uit Noord- en Zuid-Holland 
van Bert Sliggers een verhaal 
Hansie Brinkers van Spaarndam.31 
Dit is een verkorte versie van 
het verhaal van het jongetje 
met zijn vinger in de dijk. Het 
jongetje wordt hier dus Han-

Afb. 5.  Illustratie door Marguerite Scott in The boy at the dike 

(1961). Hier heet het jongetje Peter en stopt hij zijn arm in een muur.
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32  Martijn de Rooi en 
Nicolas Trottier (ill.), Hans 
Brinker. Een oer Hollands 
avontuur (Dutch Publis-
hers, Alphen aan den Rijn 
2009); Mariska Hammer-
stein, Alex de Wolf (ill.), 
Het verhaal van Hans Brinker 
(Ploegsma, Amsterdam 
2014).
33  Resp. Hans Brinker. A 
classic Dutch adventure en The 
story of Hans Brinker.
34  Donald Duck. Avon-
tuur in Amsterdam (Sanoma, 
Hoofddorp 2007).

sie Brinkers genoemd. Enkele 
recente Nederlandse uitgaven 
geven alleen in populaire vorm 
het verhaal van het jongetje 
dat zijn vinger in de dijk stak. 
In deze uitgaven wordt hij wel 
Hans Brinker genoemd. Het 
betreft allereerst Hans Brinker. 
Een oer Hollands avontuur door 
Martijn de Rooi (zie afb. 7) en 
vervolgens Het verhaal van Hans 
Brinker door Mariska Hammer-
stein.32 Het boek door De Rooi 
is in het Engels vertaald, dat 
door De Wolf en Hammerstein 
naast het Engels ook nog in het 
Russisch en Chinees.33

Een aparte vermelding ver-
dient nog de extra uitgave van 
het striptijdschrift Donald Duck, 
getiteld ‘Avontuur in Amster-
dam’.34 Oom Donald ontdekt 
een gat in de dijk en stopt dit 
dicht met een staaf die hij in 
de buurt vindt (zie afb. 8). Dit 
is echter een staaf dynamiet 
om een draak die in de buurt 

Afb. 6.  illustratie door 

Thomas Locker in The 
boy who held back 
the sea (1987). Loc-

kers boekillustraties 

werden diverse malen 

bekroond.

Afb. 7.  Illustratie door Nicolas Trottier in de uitgave door Martijn 

de Rooi uit 2009.

Afb. 8.  Variant op het stoppen van een gat in de dijk uit de extra 

uitgave van Donald Duck (2007).
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35  Albertine Deletaille, 
Hans Brinker. Le petit hé ros de 
Haerlem (Flammarion, Pa-
rijs 1978).
36  Youtube: gesproken 
tekst van 6:56 minuten van 
het verhaal The Little Hero of 
Haarlem door Sarah Cone 
Bryant, LibriVox produc-
tie. Geplaatst op 8-7-2012; 
idem, tekst van 2:12 minu-
ten op basis van A hole in 
the dike door Neculai Piep-
tu, geplaatst op 24-3-2016. 
Hiervan zijn er verschil-
lende versies met andere 
vertellers.
37  Flo Gibson (narra-
tor), Hans Brinker or The silver 
skates (Audio Book Contrac-
tors, Riverdale, Maryland, 
1991); John McDonough 
(narrator), Hans Brinker, or 
the silver skates (Recorded 
Books, Prince Frederick, 
Maryland 1996); Mark M. 
Smith (narrator), Hans 
Brinker, or the silver skates 
(libriVox.org, geplaatst 
28-12-2007); Christine 
Marshall (narrator), Hans 
Brinker, or the silver skates 
(Blackstone Audiobooks, 
Ashland, Oregon 2012).

staat op te blazen. Als de bur-
gemeester op de knop drukt 
om de draak in de lucht te laten 
vliegen, blaast hij de dijk op.

In 1978 publiceert Alber tine 
Deletaille in het Frans Hans 
Brinker. Le petit hé ros de Haerlem.35 
Ook dit is een afwijkende ver-
sie die alleen gaat over het jon-
getje met zijn vinger in de dijk. 
De kleine baas wordt hier Hans 
Brinker genoemd. In deze pu-
blicatie zitten verschillende il-
lustraties van het  jongetje en 
het gat in de dijk (zie afb. 9).

Hans Brinker in geluid, film, kunst en toeristenindustrie

Op basis van het boek van Mary Mapes Dodge zijn ook een behoorlijk aantal langspeel-
platen, cassettes, CD’s, MP3 opnamen, al dan niet te beluisteren op Youtube, gemaakt. In 
elk geval zijn er gesproken teksten over het jongetje met zijn vinger in de dijk door Sarah 
Cone Bryant en door Neculai Pieptu.36 Dan zijn er verschillende audioboeken waarin de 
complete tekst van het boek door Mary Mapes Dodge wordt voorgelezen door onder an-
dere Flo Gibson, John McDonough, Mark M. Smith en Christine Marshall.37

Ook zijn er films, video’s, dvd’s, animaties, alsmede toneelstukken en muziekpartitu-
ren waarvan het jongetje met zijn vinger in de dijk onderdeel uitmaakt. Helaas komt in 
de verfilmingen Hans Brinker, or The silver skates het verhaal van het jongetje met zijn vin-

Afb. 9.  Een van de illustraties uit de versie door Albertine Dele-

taille uit 1978.

Afb. 10.  Het beeld in Spaarndam door Grada Rueb (1950). Afb. 11.  Het beeld aan de haven van Harlingen door Johan 

Jorna (1962).
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38  Resp. Ninja9rr, Ca-
sper-Dutch treat (Youtube,
geplaatst 5-8-2008); 
Hoàng Thu Hà, The little 
Dutch boy (Youtube, gepl. 
28-12-2013); John Mendel-
sohn, A leak in the dike (You-
tube, gepl. 19-5-2014).
39  Tom Taggart, Hans 
Brinker or the silver skates, a 
play of old Holland in three 
acts (Samuel French, New 
York 1937).
40  Bert Haanstra (regie), 
De zaak M.P. (Bert Haanstra 
filmproducties 1960).
41  Leonard van Rhijn, 
Hans Brinker – Spaarndam 
(Nieuwsuur, 1-8-2012), zie 
Youtube, gepl. 3-8-2012); 
Isabel Hartmann en Johan-
nes Radig, Hero of Haarlem 
(afstudeeropdracht cursus 
‘TV & Production Manage-
ment’, Hogeshool IN-
HOLLAND, Haarlem), zie 
You tube 27-3-2013.

ger in de dijk niet voor. Dit is anders met de animaties 
waarvan een drietal over het jongetje met zijn vinger in 
de dijk kunnen worden genoemd. Deze zijn van de hand 
van Ninja9rr, Hoàng Thu Hà en van John Mendelsohn.38 
Tom Taggart bewerkte het boek van Mary Mapes Dodge 
in 1937 voor het toneel.39 Het verhaal van het jongetje met 
zijn vinger in de dijk zit in het derde bedrijf. Ook is het 
verhaal voor Bert Haanstra in 1960 aanleiding geweest 
om een film te maken met onder andere Albert Mol, Co 
van Dijk en Ramses Shaffy.40 In deze komedie wordt het 
beeldje van Manneken Pis in Brussel gestolen. Omdat 
men denkt dat dit door Nederlanders is gedaan stelen 
enkele Belgen uit wraak vervolgens het beeld van Hans 
Brinker met zijn vinger in de dijk. Het verhaal heeft ook 
nog twee korte ‘documentaires’ opgeleverd en wel door 
Nieuwsuur en door Isabel Hartmann en Johannes Radig.41

Niet ongenoemd mogen de vijf beelden blijven van 
het jongetje met zijn vinger in de dijk. Drie staan in Ne-
derland en wel in Spaarndam, Harlingen en Maduro-
dam. Onder het door Grada Rueb vervaardigde beeld in 
Spaarndam staat “Opgedragen aan onze jeugd als een 
huldeblijk aan de knaap die het symbool werd van de eeuwigdurende strijd van Nederland 
tegen het water”, tevens in Engelse vertaling (zie afb.  10). Prinses Margriet onthulde het 
in juni 1950. Dit beeld werd bekostigd door de Algemene Nederlandse Vereniging voor 
Vreemdelingenverkeer in het kader van de bevordering van het toerisme, met name uit de 
Verenigde Staten, en aangeboden aan de gemeente Haarlem.

Op het beeldje in Harlingen staat geen opschrift, maar het wordt It Jonkje genoemd (zie 
afb. 11). Het werd speciaal voor de film van Bert Haanstra ontworpen door Johan Jorna, 
geboortig in Barradeel bij Harlingen. Hij offreerde het oorspronkelijk gipsen beeldje ge-
goten in brons aan de stad. In Holland, Michigan, staat ook een beeld. Hier wordt het jon-
getje Pieter genoemd. In Tacoma, Washington, stond het tweede beeld in de Verenigde 
Staten. Het park waarin dit beeld stond is echter inmiddels gesloten.

Naast de ingang van Madurodam is ook een beeldje van Hans Brinker geplaatst (zie 
afb. 12). In Madurodam kan bovendien een waterspel gespeeld worden bestaande uit een 
stuk dijk met waterspuitjes. Het gaat erom zo veel mogelijk spuitjes dicht te houden. In 
de toelichting bij het spel wordt verwezen naar het verhaal in het boek van Mary Mapes 
Dodge. Dat neemt niet weg dat Madurodam de bij haar naamloze held Hans Brinker ge-

doopt heeft. Er zijn ten slotte 
Hans Brinker musea geweest in 
Alkmaar, Schermerhorn en in 
het Kameleondorp in Terherne, 
Friesland, maar alle drie zijn ze 
inmiddels gesloten.

Het spreekt vanzelf dat de 
toeristenindustrie op alle moge-
lijke manieren op het Holland-
se icoon Hans Brinker inspeelt. 
Die heeft Delfts blauwe beeld-
jes en borden van het befaamde 
knulletje met de vinger in de dijk 
in de aanbieding, onder andere 
verkrijgbaar op Schiphol. Ook 
is er een Holland fietsroute (98 

Afb. 12.  Het in 1999 

in Madurodam onthul-

de beeld.

Afb. 13.  Het etiket van Hansje bier.
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kilometer), die langs het beeldje in Spaarndam leidt, 
en een andere fietsroute de ‘Hans Brinker Spaarndam 
Tour’ geheten. In Amsterdam kon je bij een rederij een 
‘Hans Brinker dagtocht’ boeken die na een bezoek aan 
het beeldje in Spaarndam besloot met een Hans Brin-
ker likeurtje. Amsterdam heeft een Hans Brinker ho-
tel. Ten slotte is er Hansje bier dat, gezien het etiket, 
is afgeleid van het verhaal van Hans Brinker (zie afb. 
13). Café Spaarndam heeft een Hansje Brinker bier-
glas met een gaatje dat je tijdens het drinken dicht 
moet houden.

Hans Brinker in karikatuur

Het knulletje in klederdracht die met dat ene vinger-
tje het water keert leent zich als symbool van onze na-
tie bij uitstek voor spotprenten. Ik wil enkele typische 
voorbeelden noemen. De eerste komt uit het Nieuws-
blad van het Noorden (zie afb. 14). De tweede dateert uit 
1988, werd oorspronkelijk geplaatst in de Evening Post 
en daarna in het NRC Handelsblad (zie afb. 15). Ter gele-
genheid van het symposium Polders of the World, dat in 
oktober 1982 in Lelystad is gehouden, maakte TOM een 
fraaie op het thema aangepaste cartoon (zie afb. 16).

Slot

Het verhaal van Hans Brinker die zijn vinger in de 
(Spaarndammer)dijk stak om een overstroming te 
voorkomen is wereldwijd bekend, hoewel wijzelf er 
minder bekend mee zijn. Het was echter vrijwel niet 
bekend dat in de oorspronkelijke publicaties dat jon-
getje niet Hans Brinker heette, maar helemaal geen 
naam had. In de regel wordt de oorsprong van het 
verhaal toegeschreven aan de Amerikaanse schrijfster 
Mary Mapes Dodge, die het opnam in haar in 1866 ge-
publiceerde boek Hans Brinker, or The silver skates. A sto-
rey of life in Holland. Enkele meer ingewijde bronnen 
schreven de oorsprong van het verhaal toe aan Sharpe’s 
London Journal of Entertainment and Instruction. Dit artikel 
maakt duidelijk dat ook dit op een misverstand berust 
en dat de eerste publicatie in het Engels in Eliza Cook’s 
Journal van 23 februari 1850 heeft gestaan. Bovendien 
meen ik overtuigend te hebben aangetoond dat het 
oorspronkelijke verhaal van de hand van de Franse 
schrijfster Eugénie Foa (pseudoniem van Rébecca Eu-
génie Rodriguès-Henriques) stamt. Uitgebreid onder-
zoek in de Bibliothèque Nationale de France in Parijs 
wees uit dat zij het verhaal in 1848 publiceerde in Les 
soirées du vieux chateau. Beslissend voor de zegetocht 
van het verhaal rond de aardbol was wel de publicatie 

Afb. 14.  Cartoon in Nieuwsblad van het Noorden, 6 mei 

1972.

Afb. 15.  Cartoon bij het artikel ‘Het immense geluk om een Ne-

derlander te zijn’ in NRC Handelsblad van 9 januari 1988.

Afb. 16.  Cartoon van TOM ter gelegenheid van het internatio-

nale symposium ‘Polders of the World’, oktober 1982, Lelystad.
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in Hans Brinker, or The silver skates. Daarna verschenen tal van varianten op het thema. De 
toch wel wat meer geloofwaardige sluisdeur werd een dijk, het jongetje kreeg een naam 
enzovoort. Al met al heeft Hans Brinker aan Nederland een enorme positieve publiciteit 
opgeleverd, die het wereldwijde beeld van ons land als zeer goede waterbeheerder zeker 
geen kwaad heeft gedaan.

Nawoord

Als kind ging ik vaak bij de Spaarndammerdijk vissen en kende ik het verhaal van Hans 
Brinker. Toen iemand mij er een paar jaar geleden op wees dat het jongetje dat zijn vinger 
in de dijk stak helemaal niet Hans Brinker heette, werd mijn interesse gewekt en ben ik 
met het onderzoek waarop dit artikel is gebaseerd gestart. Toen kon ik niet vermoeden 
dat mijn zoektocht zo uitgebreid zou worden. Ik heb er veel plezier aan beleefd en hoop 
dat u dit verhaal met plezier hebt gelezen.
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