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Beelden vertellen een verhaal, ook die van  
Dikkertje Dap, Reinaert de Vos, Ketelbinkie  
en Catootje. Daar staat het... voert (groot)- 
ouders en kinderen langs 52 personages uit 
volksvertellingen, verhalen, versjes en liedjes 
overal in Nederland. Langs dijken en steden  
gaan we, door akkers en bossen, over pleinen  
en zeeën, naar dorpen en achterafhoekjes.  
Via de Sommeltjes naar Tijl Uilenspiegel.  
Van De Mosselman naar het jongetje dat zijn  
vinger in de dijk steekt. Elke week een ander 
beeld uit onze kindercultuur. Tweeënvijftig keer 
folklore, nostalgie en plezier. Dankzij de kaart  
kan je deze beeldenreis zowel in de verbeelding 
als in het echt maken.  
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Dikkertje Dap is misschien wel de beroemdste en zeker de 
dapperste jongen van Nederland. Elke morgen om kwart over 
zeven gaat hij naar Artis om de giraf een klontje te geven. 
Opgetogen vertelt hij hem wat hij op school allemaal leert. ‘a 
b c, is dat niet knap? Ik kan ook al bijna rekenen. Ik kan mooie 
poppetjes tekenen.’ De giraf is meer dan verbouwereerd. 
‘Lieve deugd, zei de giraf, kerel, kerel, ik sta paf.’
In het versje dat Annie M.G. Schmidt (1911-1995) aan deze 
jongeman wijdde, mag hij tenslotte stiekem van de nek van 
de giraf af glijden. ‘Roetsj, daar gleed hij met een vaart tot aan 
’t kwastje van de staart.  

Boem!
Au!!
Dikkertje Dap en de giraf staan in Artis bij het Kleine 
Zoogdierenhuis. 

kunstenaar: Frank Rosen
jaar: 1995
techniek: brons
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Ik ben met Catootje 
naar de botermarkt 
gegaan 
Ik ben met Catootje naar de botermarkt gegaan is een liedje 
dat dankzij Wim Sonneveld heel beroemd is geworden.  
In het oorspronkelijke volks- of straatliedje gaat een deftig 
iemand met zijn Catootje naar de Rozenstraat, waar zij alles 
maken kan wat ze ziet. In de versie van Wim Sonneveld gaat 
Catootje naar de botermarkt en maakt zij van boter eerst  
een dominee, dan een wafelvrouw, een toverheks, een  
kastelein, een barones, een lichtmatroos, een dikke meid  
en ten slotte een ouwe heer. Alle coupletten eindigen met 
een kettingrefrein waarin stukjes van het couplet terugkomen 
en tenslotte wordt afgesloten met het 3x zingen van ‘en mijn 
zuster die heet Kee’.  

Catootje staat op de Botermarkt in Kampen. 

kunstenaar: Peter Leijenaar
jaar: 2004
techniek: brons
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Leentje leerde Lotje lopen is een typische tongbreker;  
zinnen of woorden waarover je struikelt als je ze vlug  
probeert te zeggen. Bijna elke taal kent dit fenomeen. 

Leentje leerde Lotje 
lopen langs de lange 
Lindelaan
maar toen Lotje niet wou lopen,
liet Leentje Lotje staan.

Lotje en Leentje (die soms Liesje heet) staan in het  
Rikkinga-hof in Oosterwolde.

kunstenaar: Suze Boschma-Berkhout
jaar: 1952
techniek: steen, marmer
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Daar is het!



Zeg, 
ken jij de mosselman?
Die woont helemaal  
niet in Scheveningen.
Het boekje “Daar staat het…” vertelt je er alles over.
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