
Nu ik aan het eind van mijn betoog ben gekomen, lükt het misschien of ik ver
van mijn onderwerp ben afgedwaald. Maar dat is niet zo. 0m dat te bewijzen,
zou ik weer helemaal van voren af aan moeten beginnen, en daarvoor hebben
we geen tijd. Ik zal het daa¡om heel kort samenvatten:
Ik ben geen profeet en beslist ook geen ziener. Maar iets van de problematiek
die ik zo pas heb aangestipt, moet ik hebben voo¡voeld toen ik, zo,n twintig
jaar geleden, mijzelf gedwongen voelde elernenten van volkscultuur rn miin
verhalen voor kinderen te vervlechten.

Harry Potter en de sagenrevival

Of: hoe het tradl'tionele volkwerhaalgenre naadloos aansluit bij
de modeme zoektocht naat vetloten waarden, indMdueÌe
zingeving en spiritualiteit

Theo Mede¡

Er was eens een ietwat eenz ame en miskende jongen met een brilletje, die niet
bij zijn ouders woonde, maat die bij een andere vader en moeder en hun zoon

werd opgevoed. 0p een dag ervaart hij dât hjj over een bovennatuurlijke gave

beschikt, en juist op die dag hijgt hij ook bijzondere post... Nu denkt u wel-
licht dat ik het heb over Harry Pottü en de Steen der Wiizen, het eerste boek

van Joanne Rowling uit 1997. lk heb het echter over een kinderboek dat een

jaar eerder verscheen: Dolrte Weeruolfie van Paul van Loon.' Dolfie blljkt in
het licht van de volle maan in een weerwolf te veranderen. Het boek is

begonnen als een lied dat Van Loon schreef voor ùe Griezel CD van popgroep

VOF De Kunst:

Kijk, daar heb je DoIfie Spøøn.

Met z'n uolrenpekje aan.

Dat d.raa.gt hij steeds met uolle maan.

Want dan is Dolfie een weerwolrte.

Aldus het reftein. Paul van Loon (1955) publiceerde nog twee vewolgen op

het boek, namelljk Volle Maan in 1999 en Zihtertand in 2001.'? De eerste twee

delen van de Dolûe Weerwolle-reeks zijn inmiddels bek¡oond door de Neder-

landse kinde{ury. Van Loon schrijft griezelige boeken, niet alleen over weer-
wolven, maar bijvoorbeeld ook over vampiers, trollen, zombies, tovenaars,

draken, monste6 en wezens uit andere dimensies.s Daarmee heeft hij een gro-

Hafly Pottet n de sryenrel)ítal 
69



te schare jeugdige fans aan zich weten te binden.
Ook de Har4r Potter-reek van Joanne Rowling (1965) wordt - maar nu

internationâal - door zeer veel kinderen (en volwassenenì verslonden. Er
wordt zelfs wel gezegd dat Rowling de jeugd weer aan het lezen heeft gekre_
gen. Door de boeken, de filmcontracten en de merchandise is zij ìnmiddels de
best verdienende Vl.ouw van Engeland geworden. Toch kreeg Rowling haar
eerste Harry Potterboek niet zomaar uitgegeven; het manuscript werd door
niet minder dan één literaire âgent en twaalf uitgevers geweigerd, en de Britse
uitgever Bloomsbury drukte aanvankelijk slechts 500 gebonden exemplaren
van Harry Potter and the Philosopher's S/one.a Onda¡ks dât uitgeveß toch
een goede neus zouden moeten hebben voor succesvolle boeken, voor span_
nende plots die goed in de markt liggen, heeft eigenlijk niemand de potter_
hype waarlük voorzien. Zelfs haar eigen uitgever niet, die na het slurten van
de eerste deal zei:'Met kinderboeken zulje nooit iets verdienen, Jo,'5

Voor beide succes-auteurs geldt dat ze een fâscinatie voor het bovennâtuu¡Uj-
ke aan de dag Ìeggen. In deze lezing wil ik aantonen dat de boeken van Joan-
ne Rowling - en daarmee ook die van paul van Loon - voorzien in een
hedendaagse behoefte aan spannende fictie met een bovenzinnelijke thema-
tiek. Verder wil ik betogen dat âuteu¡s daawoor temggrijpen op de flema's
uit de oude¡e mondelinge sagen-traditie. En tot slot wil ik aannemelijk maken
dat hier sprake is van een ideologische omslag in de kunsten en in onze cul-
tuur van alledag - dat oude kinderboekhelden en -heldinnen het momenteel
moeten afleggen tegen contemporaine helden ats Harry.

Maar wat zijn sagen eigenljjk? Sagen zijn (net als sprookjes, fabels, raad_
sels en moppen) volksverhalen, die in het verleden vooral ook mondeling wer-
den doorgegeyen. Sagen zün doorgaans korter dan sprookjes, en spelen zich
vaak ook op een bepaalde plaats in een bepaalde tijd af. De t¡ematiek werd
woeger wel aangeduid als 'bijgeloof, alhoewel we tegenwoordig liever een
meer neutrale term gebruiken als 'volksgeloofl. De enige die ooit een catalogus
heeft aangelegd van Nederlandse sagen was de volkku¡dige J.R.W.
Sinninghe.6 De catalogus stamt uit 1943 en is inmiddels hopeloos ouderwets
en onvolledig, maar aan zijn indeling van de sagen valt nog wel goed te illus_
treren waar ze over gaan. Sagen zün volksverhalen over watergeesten, meer_
mirnen, aarddemonen, kabouters, reuzen, witte wieven, dwaallichten,
rusteloze geesten en spoken, vuurmannen, plaaggeesten, klopgeesteÌ! nacht_
mer¡ies, spookdieren, heksen, tovenaars, weerwolven, draken, basilisken en
duivels. Sagen gaan over verzonken kloosters, onuitwisbare bloedvlekken,
oersterke helden, onderaardse gangen, legendarische rovers en begraven
schatten.
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Klopgeest.

Revival van sagen in de populaire (kinder)cultuur

Harry Potter past in een trend die uitgevers aanvankelÜk niet hadden voor-
zien: de hemieuwde belangstelling voor het volksverhaal in het algemeen en

voor sagenstof in het bjjzonder - al wordt de trend in modemer bewoordingen

wel aangeduid als 'fantasy:7 Wat dat betreft was Harry Potter niet meer en

niet minder dan het juiste boek op het juiste moment. 0f we nu kijken naar

kinderboeken, naar literatuur, naâr televisie, naar tÜdschriften, naar computer-
games of naar bioscoopfilms... overal in de fictie-industde komen we nu de

trâditionele sagen in een modem jasje weer tegen. Het communale erfgoed

wordt momenteel - om zo te zeggen - grootscheeps gerecycled.

Het boek dat de Britten unaniem verkozen hebben tot het boek van de

ee]rw, In de Ban u&n de Ring van J.R.R. Tolkien, ligt weer volop in de boek-

handel, voo¡al natuurlijk omdat er een fllmcyclus van verschenen is.' Het

wemelt in de boeken en de hlms van de tovenaars, heldhaftige strijde6, aard-

wezens (orcs genaamd), dwergen, elfen, hobbits, magische voorwerpen en

mlthische monsters. 0nder de (volwassen) liefhebbers mateloos populair zjin
de schljfirereld-romans van de Britse âuteur Terry Pratchett, die men kort zou

kunnen tJ¡peren als'Tolkien met humor'. De romans zitten vol tovenaars, hek-

sen, trollen, dwergen en druken. Er verschijnen nieuwe tijdschriften die flo¡e-

ren op deze belangstelling, zoâls Elf Fantasy Magaziød en - meer op een
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publiek van jongere meisjes gericht - I{itch.
Er worden zelfs grote evenementen georganiseerd waarin de fascinatie

voor het fantasievolle centraal wordt gesteld. In het weekend vât Zo en 21
april 2002 organiseerde het tijdschrift.Ef F anto,sy Magazine de zogenaamde
EA Føntas! Fair, op het terrein wn Kasteel de Haar in Haarzuilens.,o Trok de
fair in 2001 nog slechts 6.000 bezoekers, doo¡ de heropleving van de fantasy
waren dat er in 2002 tlveemaal zoveel: 12.000 bezoekers. Men kon op het ter_
rein een oralel raadplegen en een aura_foto laten maÌen. Er waren verschil_
lende groepen aanlarezig die aan Live Role playing deden: mensen die in hun
wije tijd in de ¡ol k¡uipen van een tovenaar, een trol, een ridder of een orc.
Ook veel bezoekeß kwâmen verkleed, veel vr.ouwen en meisies als heksen,
Voo¡ bezoekers was er een bezemstalling; de bezems moesten wel vastgebon_
den worden, tegen het wegvliegen. Ook de wicca-beweging wâs op het tenein
vertegenwoordigd. Het Britse Bureau voor Toerisme zette de film Harry potter
in om toeústen te werven. Aan verschillende kraampjes kon men een tsroodie
Zweinsteir kopen.

Het aanbod aan fantasy voor kinde¡en is zo mogeljjk nog groter dan dat voor
volwassenen. 0p televisiezenden als Cartoon Network en Fox Kids zijn series
en tekenfilms vol magie, tansformaties en fantasiewezens aan de orde van de
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De Mystic Knights of Tor Na Nog.

dag, van de Keltische 'sword and sorcery'van de Mystic Knights oÍ Tir Na

Nog tot de digitale sagenwereld van Pokémon, Digimon en Drâgonball Z' De

invloed van de Japanse manga-cultuur, waârin oude volkwerhaalmotieven en

moderne technologie naadloos in elkaar overgaan, is daarbij manifest' Dezelf-

de cultuul vinden we terug in de populaire Japanse computergames âls

Legend oÍ Zelda, Poþêmon et Final Fantasy.

0p het gebied van de hedendaagse kinderstrips geef ik hier als voorbeeld

Dragon Ball van de Japanse manga-tekenaar Akira Toriyama (1955)' De strip'

waar hij in 1984 âan begon, heeft ook een tv-serie en een videorceks tot

gevolg gehad, waarvan Dragonball Z de bekendste is. De Dlagon Ball-strip-

reeks wordt momenteel ook in het Nederlands vertaâld uitgegeven, en wel in

de oorspronkelijke manga-vorm.tl Dat wil zeggu dat je het boek van achteren

naar voren leest, en de tekstballonnen van rechts naar links. De held van het

ve¡haal is Goku, die in de oorspronkelijke Dragon Ball-reeks nog een kind is'

Alhoewel de strip Japans is, vormt Chinese sagenstof het uitgangspunt voor

het ve¡haal. Goku is half mens, half aap, wat vooral blÜkt uit het feit dat hij

een staart heeft. Hij beschikt over een wolk waarop hij kan vliegen, een zoge-

naamde Nimbus. Verder heeft hlj een toverstok, een staf die kan vergroten en

verkleinen. Als de volle maan direct in zijn ogen schijnt, kan hlj veranderen

in een enorme monsterlijke ââp (vergelijk de weerwolf). Samen met het tiener-

meisje Bulma is hij op zoek naar de zeven drakenbollen. De sage zeEit lmmeß

dat als men de zeven bollen heeft verzameld, men de Heilige Draak kan

oDroeDen. Deze draak zal één wens in veryulling lâten gaan. Daama zullen de
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Goku.

bollen tijrlelijk in stenen veranderen en zich ove¡ de aarde verspreiden. Pas na
een jaar kan men de Heilige Draak weer oproepen, als alle bollen nogmaals
ver¿ ameld zún. De stripreeks bescbdjft een aaneenschakeling van avonturen,
vol gevechten met vaak bovenmenselijke tegenstanden. Martial arts, scrence
fiction en fantasy worden kundig dooreengeklutst, en de actie blijft genietbaar
door de humor, niet in de laâtste plaats door ondeugende grapjes over slipjes,
tietjes en broekplassen. Weer vormt de sagen-stof als het ware een volkomen
varzelfsprekend ingrediënt: toverij, hybride heÌden, draken, monsters, gedaan-
teverwisselingen...

Populaire kinderboeken brengen ook weer allerlei nevenproducten voort: bü
de Griezelbus-boeken zijn weer CD-Roms verschenen, de Kippenyel-reeks kent
een tv-serie, van de Pokémon-figuren zjjn flippo's uitgeb¡acht. Van Harry Pot-
ter zijn er naast het boek, de hlm en de video ook verzamelkaarten, snoep-
goed - de Chocokikkers en Smekkies in alle Smaken - ansichtkaarten, poppen,
heksenbezems, bekers, pennendoosjes, sleutelhangers, toverstaûes, rugtassen
en ga zo mâar door.

Joanne Rowling heeft de sagen-revival Ìdet uitgevonden, ze heeft alleen
op hetjuiste moment en met veel vakvrouwschap voldaan aan een reeds aan-
wezige culturele en maatschappeljjke behoefte. Een behoefte aan mysterie,
magie, geestkracht en spiritualiteit, maar ook aan een helder onderscheid tus-
sen goed en kwaad. Dat de Harry Potter-mge thans in een bredere cultüele
beureging past, betekent niet dat het om een nieuw verschiinsel gaat. Er is met
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name in de kinderliteratuur eerder sprake van een voortdurende ondeßtfoom

"nìuo 
goffb.*.gingen. Sprookjes en sagen zjjn in het verleden voortdurend

".nJã 
lr" nn¿e-reo, en er is steeds plaats geweest voor het mystedeuze en

o.i.Llr"n. Befaâmde Britse kinderboeken in dit genre zijn bijvoorbeeld

iUu ii Wo"An^"d van Lewis Carroll uit 1865' eî De Hobbit van Tolkien uit

ìé¡i. roru.os *iend, c.S. Lewis schreef in de jaren vijftig zljn Kronieken tan

lVãøo; tin¿"ruo.t"n over een fantasiewereld vol magie' om voor de hand

ftgg;"ã"t.¿."." recentelijk heldrukt' Weer lâter schreef Roald DabI over gro-

te vriendelüke reuzen en gemene heksen' Maar ook in Nederland en Vlaande-

ì." tìt ¿"."Cn en de verbeeldingswereld van de sagen' zeker in-de

Lio¿"r¡o"t"n*"r"td, nooit echt weggeweest' ook niet in a1 
¡trins' 

t1 een lang-

iö."i. *n-r** als die van Slske en Wiske komen we bij voortduring

frjor.o .o Àotieven uit sagen tegen' De zwarte Madâm' uit het geliìklamige

ai¡um, tan zicn aìs heks in een zwarte kat veranderen en vliegt door de lucht

äp .-* iìr.tu*f. zij is regelrecht afkomstig uit de Vlaamse sagenwereld'

"i.oa. 
n"u, .o.panen Kludde en Lange Wâpper'r'zHet alblm De lolige Joler

gaat over de Limburgse sage van de Jt4fer Zonder Kop' die na haar dood blijft

iondspoken." titels van albums als De Spokenjagers' De Bokþeriiders' Het

iooiri, orooU¡"nt, De 'Rosse Re¿s, De Hþpe Heksen' Het witte wiel en De

Vonþende Vuurman spreket eigenlijk voor zich''n- 
On¿"nt dat men kan stellen dat het volksve¡haal nooit helemaal is weg-

geweest, moeten we toch constateren dat de sagenstof in de literatuur en po-

inluir. .ultolr. 'r,"r, kinderen, jongeren én volwassenen momenteel een

ãoJ"f."tr¿" l"topf*ing doormaakt Voor de kindeiury én de jonge jury van

iãõi *o.rt t.t ,""lisme van de veelbekroonde carry Slee het afleggen tegen

¿"ì"nt"ri..r"n Joanne Rowling; de kinderen van 6-9 jâar en 10-12 jaar

ior.n uoo, Aorry potter en de Steen der Wüzen" 
"n le iongeren vân 13-16

jaar kozen voor I{¿rry Potter en de Geheime Kamer'"

Volkverhaalstof in de Harry Potter-reek

HarryPotterisooknietzomaareensamenraapselmaarweldegeliikeenbui-
i.o-J"*oon ,rittoore en evenwichtige aaneenrijging van sagent¡ema's en -

.ãii.lr"n. Het is van Joanne Rowling bekend, dat ze naast een_levendige

fantasie ook over een enolme verhaal- en boekenkennis beschikt' Ongetwijfeld

h""ft ,a tuo t 
"aI 

,rolksverhalen kennis genomen' Tot hââr favoriete auteurs

behoorden (traast Jâne Austen) C S' Lewis en J'R'R' Tolkien' en er zijn nâtuur-

t¡t paraltetten aan te wijzen tussen de avonturen van Frodo Baling en Harry

Ëott.r. O. kwade machten die bestreden moeten worden zijn Sauron en Volde-

.lrt. o" go.O" ktachten die de helden bijstâan zijn Gandalf en Ìerkamentus'

roiJ" t.L.t Üt.r¡jke wezens behoren de zwartgekapte' gezichtsloze wezens:

de Ringgeesten en de Dementors'16 Verder heeft Rowling Frans en Antieke

Cultuur gestudeerd, en met nâme haar kennis van de klassieke mythen en
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sagen is terug te vinden in de Harry potterboeken.r? Ook de sagen die in haargeboortestreek verteld werden, zullen van invloed zijn g;;;;,:..
Een uan de grote legenden " uan het Forest is het uerhael uan eflt Jonge_man die pnbeert d.e dochter uan een pløatselijke inuoner te ontmoeten. Deuader schermt zijn d.ochter heel 

"rg 
of. Op ,; ,"*rr*;;d"g;,o, ¿, ou¿,man in de ruin toen hii de ongeluenste urijer langs zag kotien. .Ioen 

hij erzeþer run uas dßt hij weg was, r.riel de oude mai in ín' *lionronnrE" ,nslaap, terutijl zijn dochter binne hun auondmaal aan het bereiden uas.Toen hij later uakker uerd, zag hij een haas ,oo, nt nu¡, ,,toi_. Hij pak_te snel zijn geueer en schoot oÍ, het beest, dat nlgen W* u¡tìtrB*¿ totmaaltijd kon dienen. Jammer genoeg uenaondde hij de haas slechts in zijno,chterpoot toefl die de benen t
het rcid wøør de o,^ "";,;;#":"å,:i:#î#i.m 

de ionseman uit

De jongen was dus een tovenaar of heks, die zich in een diergedaante konveranderen, en die in de Har4¡ potterboeken ."o .f"uo"ui g.ioüï *o.at.overigens is dit type sagen in alle Europ"r. 
"utto."o 

t.-J i. iri.r. u"."_eens lokaa.l is de Wierling (in het EngeÌi Grindylow), ."" î"ì..l...ioo un ¿"folklo¡e van yorkshire. Het is een zogenaamde kinderschrik; kinderen wordenbang gemaakt voor de Wie¡ling om te voorkomen dat ze te alcli bl het water
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Wierling.

komen en verdrinken. In Nederland stond deze kinderschrik bekend onder

namen als Bullebak, Boelekerel, Krolleman, Nekker Heintje Pik, Okkerman en

dergelijke.'o De Zompelaar (Eng. Hinkypunt) is de Engelse moerasvariânt van

ons dwaallicht."
Zoals gezegd, Harry Potter is een buitengewoon virtuoze aaneenrijging van

sagenthema's en -motieven. Het algemene kader voor de Potter-seúe is

natuurlijk het bestaan van een tovenaarswereld, waarvan de gewone mensen

(de Dreuzels) geen weet hebben. Ook Harry zelf - woonachtig in de bezemkast

van de familie Duffeling - weet aanvânkelijk niet dat hij een beroemd tove-

naarskind is, maâr op zljn verjaardag krijgt hij per uilenpost uitnodigingen
om te komen studeren aan de Zweinstein Hogeschool voor Hekserij en Hocus

Pocus. De eerste kennismaking met de parallelle toverwereld is de Wegisweg

in Londen, waar Harry zljn schoolspullen koop( waaronder een toveßtaf en

een bezem om mee te vliegen. Via perron 9 3/4 vertrekt Harry vervolgens met

de Zweinsteinexpress naar school. Met de Potte¡-romans treden we kortom

een andere realiteit binnen.
Aan de vele sagentìema's en -motieven die daama in Harry's avonturen

de revue passeren, hebben de Amerikaanse vade¡ en dochter K¡onzek al een

heel boek gewijd. In Nederlând is het uitgebncht onder de algemene titel De

uereld ùan Harry Poller, maaJ. in het Engels was de titel veelzeggender: the
Sorcerer's Companion; A Guide to the Magical Workl of Harry Potter.2z Bezien
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we eerst wat klassieke elementen. In het eerste Harry potterdeel komt een drie_koppige hond lzoor, die door Hagrid liefkozend pl"i*" i, g;r.à, en die degang naar de Steen der Wüzen bewaakt. De hond is overãuidelijk ieinspireerdop de hond Cerberus uit de G¡iekse en Romeinse mlthologie, Oii. j" .o.g*gtot de.onderwereld van de god Hades bewaaÌt. pfuiqj. 
""ñ 

io ,i"A ¡fmuziel vergelijkbaar met hoe Cerberus de ogen rlooi b¡ het liersler van Orp_heus. Hades beschikte overigens ook ove. e.i .h""d d..;;ú;;r:, vergetük_
baar met de 0nzichtbaârheidsmantel. ln de Crietse myÛrologie ** Hug.iO
een god die van de 0lympus werd verbannen, *"u. di. lr"o?"rr, ìr,"ioO"l¡t
mocht blüven als dierenoppasser, net als Hagrid die van Zweinstein gestuurd
is. Net als madame Mallemour is Hagrid trouwens een .eus, een wezen ¿at inde Grieke mythologie als Tiraan en bijvoorbeeld in ae n¡íeLin JJn..roo,
van Goliath voorkwam, en daama in de hele Europese fol-klore. De basilisk dieHarÐ¡ in de Geheime Kamer tegenkomt, is een slangachtig monster, en z|nblik kan mensen verstenen. Via de klassieke oudheiã is Ait Ale. a_fs iaff dang,half haan in de volkstalige sagenstof terecht gekomen _ook in Weáe¿an¿ t¡ou_welrs, waar we de Basilisk van Utrecht kennen. Wezens als de centaur en deeen¡oorn, die in het Verboden Bos bjj Zweinstein huizen, ,¡o J rruìuf a.
klassieke ourlheid bekend. De fenik, die henijst uit ,t" áil, ¡.f.*¿ uit O.Egyptische en Griekse mythologie, al is niet bekend ¿at ¿e traneo van ¿it
wezen geneeskrachtig zün, en dat de vee¡ extra mâgie kan verlenen aan eentoverstaf.

Vervolgens richten we de blik op de folklore na de klassieke oudheid. De hip_pogrief uit de Geuangene uan Azkøban is een kruising tus"en eenìànnet¡te
griffioen_ en een merrie, ooit geTntroduceerd door de iestiende-eeuwse, ttari-
âanse schrijver Ariosto. De blonde wezens die in d.e Vuurbeker optreden als
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Basilisk.

cheerleaders van het BulgaaÌse zwerkbalteam worden in de Nederlandse vert-
aling Glamorgana's genoemd. De naam is een gefingeerde contaminatie van
'glamour' en 'fata morganâ', toepasselijk voor mooie meiden die niet echt zijn.
In de Engelse tekst wordt het wezen echter een Veela genoemd, voorkomend
in de Oosteuropese folklo¡e (o.a. Tsjechiê, Macedonië.1 Het zljn vooral bekoor-
lijke wouwelljke geesten die vân gedaante kunnen verwisselen. Maar Veela's

zijn verwant aan de verleidelijke bosnimfen uit de Griekse en Romeinse folk-
lore. E¡ wo¡den wel meer exotische wezens behandeld in de Harry Potter-
reeks. In de Geuangene uan Azkaban besteedt professor Lupos aandacht aan

de Kappa. Dit is niet zomaar een verzinsel, maar een amfibische watergeest
die uit de Japanse folklore âfkomstig is.

De mascotte van het Ierse zwerkbalteam in de Vzz¡beker is een Ierse

kabouter, beter bekend als de Leprechaun. De familie Wemel heeft last van
kaboute$ die de tuin uitgejaagd moeten worden; dat deze kabouters in de

Vuurbeker op zün zachtst gezegd een dubieus karakter hebben, strookt met
het kabouterbeeld in de folklo¡e. Europees is de folklore rond de mandragorâ

of alruin, een magische en geneeskrachtige plant die een dodeljjke gil slaâkt
als hij uit de grond wordt getrokken, in de middeleeuwen werden honden
gebruikt om de plant te oogsten. De Spiegel van Neregeb (i.e. begeren âchter-
stevoren) is een variatie op de toverspiegels uit sagen en sprookjes. Dergelijke
toverspiegels werden in het verleden ook wel op kermissen gebmikt, zoals het
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volgende verhaal uit De Beets (Noord_Holland) uit 1901 getuigl:

In de Beemster uas þermis. EÍ was een uaarzegster. Verschillende paren
gingen er heen. Ze þonilen d,an in den zoogenaamden zwarter spiegel hun
bruigom of hun d.oodkist etcercra nen.
Eén meßje riep tle urouw euenuel apart en zei: .Voor je in den spiegel
kijþt, moet iþ je uat zeggen. Jij bent am, møar een îiiþ heer uit
Geld.erland zal op je uerlieurn. Jij zutt ook uan hen h;uden etr je zult een
gelukkig huuekjk hebben. Ziezoo, hijk nu maar in den spiegel. Kijþ hem
nou goed øn, uünt hü is hier op de kermis en je zult hem uel ontmoeten.,
Zij giegelde het uit 1)an pleizier en rcrtelde het øan de anderen- .l.oen 

ze
een paar uuÍ lateÍ in het heerenhuis aøn de Buurt in de Beemster þuam,
kwam een net jong melsch op haar aÍ. Zij begon heúg te blozen. Geplaag
natuurlijk uøn haar vriendinnen. Zij danste euenuel toch met díen heer,
bleef den geheelen auond bü hem, hij had geld, kwam uit Gelderland et ze
is later met hem getrouud.z3

De Harry Potterboeken wemelen van de sagenfiguren uit de Europese cultu_
ren: ontsnapte aardmannetjes (eig. Cornish pixies) die de les van Gladianus
Smalhart in de war schoppen, draken waâÍegen gestreden moet worden tü_
dens het Toverschool Toemooi, een huiself met de naam Dobby, elfen die het
huishouden verzorgen, een trol in de kerkers met Halloween, een klopgeest die
Foppe heet, kobolds die de bank van Goudgrijp beheren, meerminnen in het
meer van Zweinstein, onde¡aaÌdse gangen naar Zweinsveld enzovoof. Dan
zijn er nog de spoken, zoals llaast Onthoofde Henk (Engels: Nearly Headless
Nìck) en Jammerende Jenny [Engels: Moaning Myrtle). Jenny is daarbij een
bijzonder geval, want dit type spook lijkt een succesvoìle overstap te hebben
gemaakt vân traditionele naar modeme sage. Recent onderzoek o;der basis_
schooÌkinde¡en heeft uitgewezen, dat onder hen een levendige folklore bestaat
rond het zogenaamde 'toiletspook': kinderen vertellen elkaar dat er rn een
bepaalde wc op school een spook huist.,a Tot slot eveneens uit de sagen en de
folkÌore afkomstig zün fenomenen als: de toekomst voorspellen in kristallen
bollen, horoscopen trekken, numerologie, op bezems vliegen, tansfiguratie (of
gedaanteverwisseling), handlezen, kruidenkunde, toverformuìes, vervloekín_
gen, aÌcheüie (denl aan de Steen der Wijzen .van Nicolâas Flamell etcete¡a.

Met dit aÌles wil ik niet beweren dat het dooreenllutsen van eetr grote
hoeveelheid sagen vanzelf resulteert in een goed boek. Al de t¡aditionele the_
ma's en motieven hebben de fantasierijke en creatieve geest van Joanne Row_
ling nodig om tesamen uit te groeien tot een indrukwektend verhaal, en de
scbrijfster heeft bovendien het hare toegevoegd aan de traditie: de sorteer_
hoed, de uilenpos! de collectebus waârmee gestande tovenaars worden opge_
haald, de brulbrief, de dementor, de gluiposcoop, de sluipwegiwijzer, zwerkbal,
de vliegende bezems Nimbus 2o0o en Vuurflits, d.e knnt De Ocitendprcfeet
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met de bewegende kmntenfoto's, de fantaciteer-veer, het toverschaakspel (het
kleine spel in de film is gemodelleerd naar de Lewis Chessmen uit de tweede
helft van de twaalfde eeuw'u en ga zo maar door...

Sagen in nieuwe culturele domeinen

De reyival van de sagen hangf, nauw samen met tendensen tot estletisering
van het volkse cultuurgoed en de normalisering van het occulte. Traditionele
thema's worden herverteld en de oude verhalen worden daarbü in verhevigde
mate mooi en puur gevonden. Ongemerkt dring;t daarbij het bovenzinnelljke,
wonderbaarlljke en esoterische ons leven binnen en wordt meer en meer nor-
maal gevonden. De reclame speelt feilloos in op deze tendensen: een Danoon-
tje-meisje met superkracht tilt met gemak vier volle kratjes bier, een engel is
in de zevende hemel van een bepaald soort smeerkaas, een voetballer loopt
over het water voor ijsthee, Praxis,klussers merken dat het spooK in huis, de
shâmpoo bevat aromatlerapie enzovoort. Let wel, de revitâlisering van tradi-
tionele volksverhaalstof is verschoven nâar nieuwe domeinen, ten eeßte van
lower class naar middle class en high class, en ten tweede van mondeling
naar schriftelljk en audio-visueel.

De klassenve¡schuiving die is opget¡eden is vergelijkbaar met de zoge-
naamde'dialect-renaissance'. Dialect werd v¡oeger voomamelijk gesproken

door de sociale onde¡klasse, maar wordt tegenwoordig omârmd en geculti-
vee¡d door de culturele middenllasse en elite. Het meest duidelljke voorbeeld
is wel de dialect-pop26, maar ook de kerkdienst en de BijbeÌ in dialect, dialect-
woordenboeken, volksverhaalbundels in dialecf' en dergelljke zün er uitings-
vormen vân. Het zijn nu andere media die zich van dialect bedienen. Vroeger
werd het alleen in eigen kring gesproken, nu komt het diâlect ook op de radio
en op schrift. Dit fenomeen wordt wel verklaard âls een tegenbeweging tegen
de globalisering en het daarmee gepaard gaande verlies âan identiteit.

Sagen werden vroeger vefeld door de sociale onderklasse: ze werden ver-
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teld door de mensen die te arm waren om een boek te kopen' die in bepaâlde

gevallen ook anâlfabeet waren etr geen boeken konden lezen' Ze werden ook

iooral verield in de sociale onderklassen waarin het geloof in toverlj' spokerij'

ween4rolverij en hekerij nog welig tierde, en die door de culturele elite werd

afJeaaan als 'bijgelooffs In de negentiende eeuw werd er zelfs vanuit de elite

een beschavingsoffensief ingezet om bijvoorbeeld via centsprenten en school-

onderricht de lagere sociale klassen van het bijgeloof en de bangmakerij te

bewijden, een offensief dat tot ver in de twintigste eeuw heeft doorgewerkt'

In dJ hedendaagse cultuur worden de sagen nu juist omarmd en gedtiveerd

door een nieuwe culturele middenklasse en elite en in nieuwe overleverings-

vormendandestriktorale:indeletterkunde,destrip'defilm'optelevisie'of
op de toeristische ñets- of wandelroute' Ditmaal worden de sagen niet verteld

vanuit een diepgeworteld geloof in het bovennatuurlijke en buitenissige' mâar

uit een fascinatie voor een nostalgisch en magisch geacht verleden' Misschien

welvanuiteenideedât.contactmetdenatuur'(endusookdebovennatuurJ
mogelük is. En als een reâctie op het oude beschavingsoffensief met een taboe

op bijgeloof en fantasie, en een nadruk op sociaal realisme'

Oe hemieuwde belangstelling voo¡ volksverhalen en sagen is namelÜk niet

zomaar een modieuze gril: het is geen volstlekt willekeurige genreverschui-

ving in de zin van'verandering van spijs doet eten: Het verschänsel staat in

relatie tot een cultureel-maatschappelijke paradigmawisseling'

Maatschappeliße tendensen: zingeving en neo-spiritualiteit

Als iets in het maatschappelijke leven de laatste tijd manifest is gewolden'

dan is het wel de roep om normen en waalden en dan vooral die normen en

waarden uit de tjjd dat 'het leven nog goed was'' E¡ heeft zich een verlângen

âfgetekend naar scherpere glenzen, naar onderscheid tussen goed en kwaad'

Intksverhalen als sprookjes en sagen komt het veeh'uldig tot een stdjd tus-

sen goed en kwaad, net zoals In de Ban ïan de Ring etr Harry PoÍter' MeI de

"uo.i"g"o 
t uo 11 september 2001 lÚken mensen nog meer de neiging te krij-

gen oJ de wereld te gaan indelen in goed en kwaad De opkomst van de IPF

ãn de verkiezingswinst van het CDA in 2002 waren ook tekenen aan de wand'

evenals trouwens de vergeljjking die werd gemaakt tussen Jan Peter Balke-

nende en Harry Potter.

Daamâast constâleren we een groeiende belangstelling voor New Age:

steeds meer mensen ervalen een leegf,e, verlangen naar spiritualiteit en willen

geloven in de k¡acht van de geest over de materie' Er vindt een zoektocht

f,laats naar geestelijke verclieping en nieuw spiritueel houvast' De wens naar

ietigiositeit uoeft zich echter niet te vertâlen in hemieuwde kerkgang. Religio-

siteit wordt ditmaal meer gezocht op inrlividuele basis' eclectisch' en niet

gedirigeerd vanuit een vaststaande dogmatiek en orthodoxie' niet vanurt een

id"ololi" t 
"o 

geboden en verboden' niet vanuit een breed religieus instituut

Toverschaakspel.
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en een spirituele hiërarchie. Er groeit een geloof in de waarden die in vendo_
gen cultuurfasen zouden hebben bestâan; zo moet het contact met de natuur
worden hersteld. Sterker nog, sommigen zoeken de dialoog met de natuur.,s .

Het maatschâppelijke normen- en waardendebat én de zoektocht naar
nieuwe spiritualiteit hebben alles te maken met zingeving. Juist omdat de trâ_
ditionele religieuze en maatschappeljjk-ideologische bodems uit ons bestaan
lijken gevallen, zijn vele mensen op zoek. Mensen ewaren oppervlakkigheid,
consumentisme, gebrek aan idealen en tespect, verlies van contact met de
ìeefomgeving en ongerichte agressie als negatief. We hebben onze moraal en
ons geloof verloren. Het moet weer net als vroeger worden... maar dan moder_
ner!

Een tendens die hiermee nog samenhangt, is wat ik de ,Verharmlosung,

van het occulte zou willen noemen. Het bovenzinnelúke is sluipenderwijs in
ons dâgelijks leven teruggekeerd, maar zonder de negatieve connotâties van
weleer. Het occulte wordt door de meeste mensen niet meer als gevaarlük
ervaÌen. In het verleden was hekerij bijvoorbeeld een kwaìijke zaak, heksen
werden verondersteld met de duivel en zün demonen te heulen, en schadelüke
magie te bedrijven. Daarom heeft de heksenwaan vele tienduizenden slacht_
offeß gemâakt. De modeme heksen van rle wicca-beweging claimen een his_
todsche hekentrâditie voort te zetten. De historische claim van de modeme
wicca-beweging spoort evenwel niet met de werkelijkheid; het heksendom van
de wicca-beweging heeft noch veel uit te staan met het t¡aditionele kwade
hekenbeeld, noch met de historisch reële magie van oude kruidenu.ouwtjes.
Wicca-heksen zijn vooral modeme eco-heksen. Het zljn zelfbewuste vrouwen
en meisjes, die met rituelen hun band met de natuur bevestigen, en die met
een beroep op het verleden een traditie van pantheTsme, natuurgodsdienst,
wierook en genezende stenen hebben bijeengesprokkeld en uitgevonden.

Ook de hekserij in de Har4¡ Potter-¡eek is in principe positiel niet demo_
nisch of destructief (met uitzondering vân de toverij van Voldemort en zijn
volgelingen dan). Nu is Hennelien geen echte wicca,heks en ook Éeen oude
toverkol; ze zit er ergens tussenin. Maar we zullen haar i.n alle Hiry eotte¡_
delen nooit kunnen betrappen op kwaadaardige magie. Irnmers, toveren ls
vooral leuk en nuttig. De Dreuzels hoeven geen Inquisitie in het leven te roe_
pen. De magische macht en het bovennatuurlijke spreken tegenwoordig voorâl
tot de verbeelding. De nens blijkt ondanks alles een spiritueel dier. En we
vinden het mysterieuze en het raadselachtige spannend, en vinden kennelijk
geen voldoening in de louter technologisch-rationalistische samenleving,
waarin alles wo¡dt verklaard en geregeld. Niet voor niets poneerde een gods_
dienstsocioloog onlangs de stelling clat de grenzen van de verlichting en de
rationalisering lijken bereikt. Na een betrekkelijk lange periode vân ,onttove_

ring'van de wereld, lijkt er een beweging op gang te zün gekomen van.her_
tove¡ing'. Met name jongeren blùken daarbü .neo-spiritueel' 

te zijn.ro
Tot slot moeten we natuurlijk niet vergeten dat Harry potter vooral fictie is
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en door de meeste kinderen en volwassenen ook als zodanig wordt ervaren'

Men hoeft niet per se in toverij te geloven om de fìctie als aangenaam te

ervâren. Niettemin sluit het amusement goed aan bij de moderne verlangens

en denkbeelden. Harry Potier past in een tjjd waarin men bereid is open te

staan voor het bovenzinnelijke, een ttid wâârin een prinses contact zoekt met

bomen en dolfr.inen, jonge meiden zich aangetrokken voelen tot het modeme

heksendom en Jomanda voor haar gebedsgenezing nog altüd volle zalen trekt'

Een tijrl van klopgeesten in rijtjeshuizen en bloed wenende madonnâheelden'

Een tijd van Reiki, I Ching en Feng Shui. Een tijd ook waarin de afdeling

'Esoterie'in rle boekhanrlel steeds meer plankruimte inneemt, in de Randstad

overigens meer dan op de Veluwe.

Het instituut dat tmditioneel het monopolie clâimde op de spiútualiteit, de

christelijke kerk, ziet het succes van Harry Potter soms met lede ogen aan' De

reacties zijn dive¡s. Veel cbristelijke gemeentes houden zich op de vlakte,

maar sommige ontwikkelen stntegieén om met het nieuwe verschijnsel om te

gaan. De ene reactie luidt: 'If you can't beat tlem, join them.' Er zijn speciale

Harry Potter-diensten gevierd met de bedoeling om kinderen weer bij de kerk

te betrekken. Dominee Siebe Sijtsema preekte in de Samen op Weg-kerk te

Heerenveen tijdens de dienst over de boodschap dat de liefde het kwaad over-

wint, op bâsis van 1 Corinthe 13. Dominee Jan Ridderbos organiseerde een

Hârry Potter-dienst in de gereformeerde Gorechtkerk in het Groningse Haren'

De kerk zat vol met kinderen verkleed als tovenaar en heks, de dominee ver-

joeg er een duivel en preekte over magie in de Bljbel en - wedelom - over de

strijd tegen het kwaad. Buiten protesteerden de bewegingen 'Christenen voor

cle Waarheid' en 'schleeuw om Leven' van dominee Dorenbos'3'

Dat is de ande¡e reactie: verketteren. Vanuit de orthodoxie wordt de fictie

van Harry Potter gerekend tot het gevaarliike occultisme, dat als duivels van

de hand wordt gewezen' Vanuit deze hoek worden ook het feest van Hallo-

ween, de Wiccâ-beweging en de New Age als vormen van satanisme often-

minste neo-pâganisme van de hand gewezen'3'? Gezien de slechte

concurrentie-positie waa¡in de christelijke kerk zich momenleel bevindt een

begdpeljjke reactie, mâar het is niet alleen maar een reactie uit concurrentie-

overwegingen; de orthodoxe chdstenen geloven daadwerkelÜk dat de duivel

aan een nieuwe zegetocht begonnen is.

ìcoon van een nieütve generatie

Dat de Harry Potter-h).pe vanuit Engeland de wereld heeft veroverd, is niet

geheel toevallig. Natuurlük speelt het een rol dat met het Engels direct een

groot potentieel lezerspubliek bediend wordt. Maar Engeland is in zeker

opzicht ook de bakermât voor bepaalde tradities en ontlvikkelingen ln Groot-

Brittannië wordt het geloof in 'haunted houses' bijvoorbeeld âctief levend

gehouden. De cryptozoölogie (leer der fabelwezens) vindt zo ongeveer zÜn
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verpersoonrüking in het monster van Loch Ness. zuid-Engerand is de baker-
mat vân het graancirkel-fenorneen... Niet voor niets heeft Groot_Bnttannië

f$1.;"... voortgebracht als Mary Shelley (Franktnstein), Bmm Stoker (rr¿cr_
la), Lewis Car¡oll, J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, Roald Dahl, Ter4r pratchett en
Joanne Rowling. A:rderzljds moeten we ook de huidige invloed van Japan op
de fieugd)cuttuur niet ondeßchatten. Met de animatielseries en de computer-
games hebben we niet âlleen de Japanse manga_stijl geTmporteerd, naar ook
de voo¡ ons soms moeilijk te doorgronden Japanse verbeelding lr"o h"ld.o_
dom, noderne technologie, magie en mystiek.

Ik kom tot mjJn conclusie. In het huidige tijdsgewricht constateer ik een
bezinning op (traditionele) normen en waarden, een zoektocht naar zingeving,
een fascinatie voor het mysterieuze en een halg naar het spirituele. We zün
de wereld aân het 'hertoveren' en gûpen i¡ onze culturele uitingsvormen
dâarbü terug op traditionele verhaalgenres zoals sagen. Ik bespeír een ten_
dens waarin een nieuwe generatie zich afkeert van de rationaliteit en het
sociale realisme van het kinderboek dat uit de Flower power_tijd is voortgeko_
men. De boeken die een soort provo_ideologie met een maatschappetijke ,alles
moet kunnen' mentaliteit ademen en die uiteindelük resulteerden in romans
met rebelse kinderen en zelfs lesbische hamsters in de hoofdrol. Als litenir
kindericoon van de vorige generatie zou ik pippi Langkous willen noemen:
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een grappig opstandig roodharig meisje dat zonder ouders in een villâ woont,

dat de spot drijft met orde en gezag, en doet wâar ze zin in heeft. Kinder-

straffers en fatsoensrakkeß zet ze op hun nummer Ze kan niet schrijven en

niet rekenen en gaat ook niet naar school, want op school stoppen ze je hoofd

alleen maar vol met onzin, waar je in het dagelijkse leven niets aan hebt.

Pippi is een sterk en onafhankelijk meisje. Pippi Langkous is kortom het kind

van de protestgeneratie, de tweede emancipatiegolf en de anti-autoritaire

opvoeding."
Harry Potter is de held van een nieuwe generatie. In de romans lezen we

over een meegaande, sympathieke, wiendelijke, venntwoordeljjke, leergiedge

Hârry Potter, die zich niet tegen het gezag afzet, en die de teneur van zijn
pleegouders lijdzaam ondergaat, maar die ook tegetr het morele kwaad in de

wereld stújdt. Zijn school is een ouderwetse kostschool met uniformen, boe-

ken, orde en tucht en degelijk onderwijs door strenge doch rcchtvaardige lera-

ren, een wereld zonder televisie, computers, intemet, Coca Cola en Big Macs.

Harry Potter is de icoon van een nieuwe spiritualiteit en een veranderd norm-

besef. Het is misschien wat te sterk uitgedrukt, maar Harry Potter is in menig

opzicht New Age. Joanne Rowling zelf heeft ook een 'gothic' periode gekend,

waarin ze (half serieus, half voor de grap) aan handlezen deed en tarotkaarten

legde.3' Een schoolhoofd memoteert over een sollicitatiegesprek: 'Ze leek een

beetje op Morticia uit The Adams Family'.35

Het punt dat ik - in één zin - uiteindeljik wil maken is dit: in het krachten-

veld van opeenvolgende culturele ideologieën heeft Pippi Langkous het moe-

ten afleggen tegen Harry Potter.
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jawel meneer... / nee, noo¡t meer in mijn leven!" dooroø hebben wü vervolgcns oe
opstandige gevoelens en gedachten gekregen die de protestgeneratie eigen warenl

gg Hatry Pottet en de saseüe1,iret

34 Smith 2002, p.62.
3s Smith 2002, p. 101.

Literatuur

Abcouwer, Cârol¡ne. 'Speelgoedhandel ¡n greep van magie'.ln|. Het Porool,9-2-2oo2.

Armitage, l\¡arc. 'From St¡cks and Stones to To¡let ohosts: An Exam¡natìon of Story and

Character Development in Children's Pretend Play as They Progress Through School'. Nog

ongepubliceerde lezing gehouden op het 20e congres van de lnternat¡onal Society for
Contemporary Legend Research ('Perspectives on Contemporary Legend'). Sheffield,

Engeland, 26 juli 2002.

Becker, J.W., W¡t, J.S.J. de. Seculot¡sot¡e in de isren negent¡q. Kerkl¡dmostschop,

veronde ngen in opvott¡ngen en een prcgnose Den Haag,2000.

Berg, l\¡. va n den. De volkssoge ín de prcvincie Antwerpen ¡n de 19de en 20ste eeuw. Genl,

1993. lDr¡e delenl.
Delgrosso, Maria. 'Lang zal ze heken'. ln|- Leeuwodet Coutont, 16 maaft 2OO2

D'r woot's. Sprookjes u¡t d'n Eftel¡ng, in't Brubonts ...dur Brobontse vettelleß..
Hoofdredâct¡e Evelyn Crince.'s-Hertogenbosch, 2002. (Noordbrabants Genootschap)

'E¡gen tüdschrift Tolkien en Potter: lï Spíts, 21-12-2001.
Elf Fo ntosy Mqgozi ne. Januari-februari, mei-juni, 2002.

'Film maâkt boeken Tolkien weer gewild: lï Noordhollonds Dogblod, 1o-1-2002

Grüp, Louis Peter. 'ls z¡n9en ¡n d¡alect Normaal? Muziek, taal en regìonâle ¡dent¡teit:

lni Vo l kku nd ig b ul l et¡ n 21 -2, 1 995, p. 30 4-327.
H¡ghf¡eld, Roger. Hotry Potteß wetenschop. Hoe mogie ech¿ werkt Utrecht,2002.

H¡u. Pav-Uun. 'Na Potter komen de hobbits tot leven: Iï De Volkskrcnt, 10-12-2001.

Kronzek, A.2., Kronzek, E. De were/d von Ho¡ry Potter. Utrecht, 2002.

'Kerk met Potter-dienst "m¡dden in wereld"'. ln: Het Psrool, 14-1-2002.

Lindgren, Astrid. P¡pp¡ Lqngkous goøt (níet) noot school. Amsterdam,2002. {Tweede druk)

Lippe-Biesterfeld, Luan. D¡oloog net de nøtuu¡- Een weg naor een nieuw evenwícht

Deventer, 1995.

Loon, Paul van. A/s het licht uít ¡s.,. en onderc gríezelveùdlen Amsterdam, 1999. {1e druk)

Loon, Paul van. Dolfje weetwolfje. Ansterda m, 2001a. [12e drukj
Loon, Paul van. Z¡lveñord Amsterdam, 2001b. (3e druk)

l\4cconigal, lames. Academicus Tolkien schiep perfect stelsel van sprookjes: ln. Noordhol-

I s nd s Dogbl o d, 29-1 2-2001.
l\4eder, I 'Het vertellen van verhalen aan k¡nderen. Enkele resultaten uit de Volkskundevra-

genlüst van '1995: ln: J. Helsloot,l l\¡eder Et C. WÛers ked.). De discípline von het dqge-

t¡jks teven. B¡jdrugen voot1on Dekker ovet otole cultuut, feestcultuur en de histot¡o-
grcf¡e von de volkskurde NÙmegen [enz.], 1999, p.292-314. (Themanummer

Volkskundig Bulletin 25 (199s) 2/3)

Meder, I ye¡¿elcultuu t in Wote ond. De volksveùolen u¡t de collect¡e Bokker (co. 1900),

Amsterdam.200l.
Meder, T.'Het hoofd erbij houden. SpokerÙen in de [,4e¡erÜ en de Langstraat:

ln'. Noordbrcbonts H¡storísch N¡euwsblod 16 -1,2002, p.22-25.

lvleertens, Pl., l\reyer, M. de. Volkskunde-Atlos. Commentoqt Afleve ng /lMmvH.de
V¡sser en J.J. Vosku¡1. Antweroen, 1965.

Ha'ry Pottet ú d? sûgeîreliual 
Bg



N4eijer, M.J.H. Mochtige melodieën. Populohe teksten u¡t de jorcn vüftig en zestig ols brcn
voor cultuuryesch¡ederls, Maastricht, 1999.

N¡euwstadt, N4ìch¡el van, "¡k had me die hobb¡ts heel anders voorgesteld': Vertal¡ng van
'The Lord of the R¡ngJ door l\4ax Schuchart was bas¡s voor ondertiteling f¡lm:
I NRC Høndelsblod, 8-1-2002.

Riemersma, Greta. 'Ook duivel bü Harry Potter-d¡enst:- lni De Volkskrant 14-1-2002.
Rowling, J.K. Hafiy Pottet en de steen det w|zen. Amsterdam [enz.],2001a. {2e druk gebon-

den editie)
Rowling, J.K. Hs¡ry Pottet en de gehe¡me komeL Amste.dam [enz.], 2000a. (le druk gebon-

den editiel
Rowìing, J,K. Horry Potter en de gevongene von Azkobon Amsterdam [enz.], 2000b. (1e druk

gebonden editie)
Rowl¡ng, J.K. Horry Pottet en de vuulbeker Amsterdam [eoz,], 2001b. (2e druk gebonden

editie)
Schneeweisz, oswin., Zagt, Ab. 'De terugkeer van de ring'.ln|. AD Møgoz¡ne, 15-12-2001,

D. 16-23.
'Silhouettenspel bij Harry Potter-kerkdienst in Heerenveen: lni Leeuworder Couront,

? 5-2-2002.
Simons, W¡lfred. 'Tolkiens sleute¡: ln|. Leeuwsrder Couront, 6-4-2002.
S¡nninghe, J.R.W. Kotolog der niede öndíschen Märchen-, UrspÍungssogen-, Sogen- und

Legendenvo onten. Helsinki, 1943.

Smith, Sean. l-(. Âowlìng - Een biogrofie Utrecht, 2002.
Stoffels, H.C. Geen wonde¡?! Geloven in de postmodene sonenleving. Amste.dam,2002.
T¡elemans, E. 'Van 'ïuffrouw zonder Kop" tot 'Joliqe Joffer", Van volksverhaal tot strjpver-

haal: de evolut¡e van een sage van 1875 tot 1987: ln: Líbet Am¡corum Prof. Dt Jozef
vo, Hover. Brussel, 1991, p. 401-4i 5.

Tomkowiak, lngr¡d 'Vom Weltbürger zum Global Player,'Harry Potter'als kulturüberqreifen-
des Phänomen: Nog ongepublìceerde lezìng op het DGV-congtes Etzöhlen zw¡schen
den Kulturcn- Augsburg, Duitsìand, maandag 2 september 2002.

Toriyâma, Akira. Drcgon Ball, Deel 1 De supersonísche wolk; deel 2 De berg van vuur; deel 3
De msg¡sche woo¡er; deel 4 De heíl¡ge drcok; deel 13: De schot von de p¡rcot; deel 14

Arolé. Brussel, me¡ 2001 - maaft 2002.
Verhaar, Bieneke'Elf Fantasy Fa¡r 2002: Sprookjes (maar dan echt): ln: yPÊo-G¡ds,

25 mei 2002, p.20-22.
'Web: Tolk¡en: ln: De Volksktont. 15-12-2001.
Waa, Frits van der. 'On-be-staân-baar: l Kunstb|loge De Volkskønt'Het mogische

wercldbeeld ¡n de fontøsy', 13-12-2001.
Zee, Renate van der., N¡euwkerk, l\4ichiel van. 'Heksenja chf:. lni PS bijloge Het Potool,

12-1-2002.
Zeeman, lVichaë|. Vaticaan acht Harry Potter veilig: lni De Volkkront 5 februari 2003.

gO HøÍy Pottet en de sûsentevitel


