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Joanne Rowling heeft in haar boeken
allerlei sagen verwerkt. Naadloos
sluiten die aan bii onze tijd. Harry
Potter is de icoon van een nieuwe
sDiritua liteit.

e Harry Potte¡-boeken van foanne Rolv-
Iing voorzien in eeu hedeudaagse

behoefte aan spannende fic¡ie met een

bovenzinnelijke thenatiek. Haar held pasc in een

rrend tìie uitgevers aanvankeliik niet hadden

voorzien: de her¡¡ieurvde belangstelling voor het
volksverhaal in hct algemeen er-r voor sageDstof

in her bijzonder. Wat d¡rt be¡¡ef¡ rvas Flartv Pot-

ter niet neer en niec ninder dan hetjalste boek

op lìetjrii¿e lnolnent. Of hct Dtl gir¿t on] kinder-
boekcn, lireratuur, televisie, tijdschriften. com
putergames ofbioscoopfilnrs overal in de

fic¡ie-indrrstrie rvorden tegenwootdig de tracli-

tionele sagen in een moder n jasje gesroken. Het
comn-runale erlgoed lvordt momenteel groot-
scheeps gerccvcled.

Maar rvat zijn sagen eigenliik? Sagen ziju (net

als sprookjes, fabeìs, raadsels en moppen) volks-
verhalen die in het vcrleden mondeling rverden

doorgegeven. Sagenzijn doorgaans korter dan

sprookjes en spelen zichvaak afop eenbepaalde

plaats in een bepaalde tijd. De thematiekwerd
vroeger rvel aangeduid als 'ì:ijgeloof'; tegen\r'oor-

dig rvordt de rreer neutrale term 'vollisgeloo['

gebezigd.
De enige die ooit een caralogus heeft aange-

Iegd van Neclerlandse sageuwas de volkskundige

f .R.W. Sinninghe. De catalogus stamt uit r943 en

is inmiddels hopeloos ouderwets en onvolledig,

maar dankzij Simringhes indelingvan de sagen

valt nog goed te illustrelen waarovet ze gaan. ln
sagen worden cle belevcnissen vetteld van lvafer-
geesren, meerminnen, aarddemonen, kabouters,

rer.¡zen, witte wieven, dwaallichcel, rusteloze

geesten en spoken. vuurnamren, plaagQeesten,

klopgeesten, nachtn-rer ries, spookclieren, heksen,

tovenaars, weerwolven, draken, basiliskert en

duiveìs. Sagel gaan over vcrzonken kloosteLs,

onuitwisbare bloedvlekken, oersterke helden.

onderaardse gangen, legcndar ische rovers cr-r

begraven schatren.
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Voldemort. De goede krachten die de helden bij-
staan, zijn Gandalfen Perkamentus. Tot cle

meest ijselijke figuren beho¡en de zl arrgekapte,

gezichtsÌoze l,ezcns: de Rinegeesterr en de

Dcntentors.
Rorvling hcefì anriekc cultuur (en Frans)

gestudeeld. Haar kt'nnis van de klassieke myrhen

en sagen is te¡uq ¡.' r inden in cle Ha¡rY Po¡rcr-

leeks. Ook zullen de sagen die in haar geboorce-
.rreck \\<rdcn !( r-(ld r an inrloetÌ zijn qerveett.

Her elgemene kader voor de Pottet-serte ts

nar uurlijk her besraan vau een tovcnaals* ereld,

s ¡ar. an de gervone mensen (de Dleuzels) geen

.r eer hebben. (lok Harrv zelf- l oouachtig in de

bezemkast van de familie DrLiteliDs rveeraan-

rankelijk nìet dat hij een kind r an beroemcle tove-

¡¡.rrq is. r¡.r¡ r up zijn velta.trJ. u k r iigr lrij per

uilenposr een uitnodiging om re komer-r studet en

aan de Zweinstein Hogeschool voot Hekserij en

r-\
al een l

bracht
De An
The Sc

calWo
nlente
komt r
¡id lief
bewaa

ove¡dr.

uit de I

foegar
bervaa
Ce¡be
heus. I
ternis'
Onzic

op'
uirde t

werdr
moclll
die var

Maller
wezell
enbijr
Goliar
folkÌo

18

orvlings boeken bevattcll niet zomaa¡ een
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motieven. De schrijfster heefc ze op een

buirengewoon virtrtoze en evenrvichtige manier
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Hocus Pocus. De eerste kennismaking met de
parallelle toverwereld is de Wegisweg in Londen.
In die straat koopt Harry zijn schoolspullen,
waaÍonder een tovers taf en een bezem om mee te
vliegen. Via perron 9 3/4 vertrekt Harry vervol-
gens metde Zweinsteinexpress naar school. Met
de Potter-romans rreden we kortom een andere
¡ealiteit binnen.

^ 
an de veìe sagenthema's en -motieven die

¡l\ daarna in Harry's avonturen de revue pas-
/ \seren. hebben vader en dochter Kronzek
al eenboek gewiid. In Nederland is het uitge-
bracht onder de titel De wercLd vøn Harr' Potter.
De Amerikaanse titel is echter veelzeggender:
The Sorcerels Companion: A Guide to the Mø6i-
calWo dof Hørc1Pot¿e¿ Wat de klassieke ele-
menten betreft, in het eerste Harry Potter-deel
komt een driekoppige hond voor die doo¡ Hag-
rid liefkozend Pluisie wordt genoemd. Pluisþ
bewaakt de gang naar de Steen der'Wiizen. Hii is
overduide$k geïnspireerd op de hond Cerberus
uit de Griekse en Romeinse m¡hologie die de
toegang tot de onderwereld van de gocl Hades
bewaakt. Pluisje valt in slaap bii muziek, zoals
Cerberus de ogen sloot bii het lierspel van Orp-
heus. Hades beschikte over een'hoed der duis-
ternis', vergeliikb aar rnet de
Onzichtbaarheidsmantel.

Opvallend is ook de parallel tussen de Hagrid
uit de Griekse rnythologie, die van de Olynpus
werd ve¡bannen maar van Zeus uiteindeliik
mocht blijven als dierenoppasser, en de Hagrid
die van Zweinstein is gestuurd. Evenals madame
Mallemour is Hagrid trouwens een reus, een
wezen dat in de Griekse rnythologie als Titaan
en bijvoorbeeld in de biibel in de persoon van
Goliat voorkomt, en daarna in de hele Europese
folklore.

en Griekse mythologie, al is niet bekend dat de
tranen van dit wezen geneeskrachtig zijn en dat
de veer extra nagie kan verlenen aan een tover-
staf.

¡-¡ owling heeft behalve uit de klassieke Oud-

ftf heid ook geput uir de Europese folklore.
I \ De hippogrief uit de Gevangene van Azka-

bøn is een kruising van een mannelijke griffioen
en eenmerrie, ooit geintroduceerd door de zes-
tiende-eeuwse ltaliaanse schriiver Ariosto. De
blonde wezens die in deVuurbeker oótreden als
cheerleaders vao het BuJgaarse zwerkbalteam
worden in de Nederlandse vertaling Glarnorga-
na's genoend: een vermenging van 'glamour' en
'fata morgana-, toepasseliik voor mooie meiden
die niet echc ziin. In de Engelse tekst worden de
wezens Veela's genoemd, die voorkomen in de
Oost-Europese folklore (Tsi echië,lVacedonië):

Bovendien heeft de schrijfster het hare toege-
voegd aandetraditie: de sorteerhoed, de uilen-
post, de Collectebus waarmee gestrande tove-
naars worden opgehaald, de brulbrief, de
Dementor, de Gluiposcoop, de Sluipwegwijzer,'
zwerkbal, de vliegende bezems Nimbus 20oo en
Vuurflits, de krant D e Ochtendprofeetmet de
bewegende lcancenfoto's, de Fantaciteer-veer,
het Toverschaakspel (het kleine spel in de film is
gemodelleerd naar de Lewis Chessmenuitde
tweede helft van de twaalfde eeuw) en ga zo maal
door.

1 ¡roegerwerden sagen verteld door de

\ ¡/ sociale onderkìasse, door meusen die Diet
V alleen te a¡m waren om een boek te kopen

maar ook vaak analfabeet waren. Zii geloofden
nog in toverii, spokerij, weerwolverii en hekserij,
zaken die door de cuJt urele elite werden afge-
¿a¡n als biigeloofl Il de negentiende eeuw werd
er zelfs vanuit de elite een bescbavingsoffensief
ingêzet om biivoorbeeld via centsprenteû en
schoolonderricht de lagere sociale klassen van
het biigeloofen de bangmakerij te bevrijden -
een offensiefdat tot ver in de twintigste eeuw
heeft doorgewerkt.

In de hedendaagse cultuur, daarentegen, wor-
den de sagen juist omarmd en geculriveerd door
een nieuwe culturele middenklasse en elite. O ok
verschijnen ze in andere overleverilgsvormen
dan de strikt orale: in de letterkunde, de strip, de
film, op televisie, op detoeristische fiets- ofwan-
delroute. Ditmaal worden de sagen niet verteld
vanuit een diepgeworteld geloofin het bovenna-
tuurliike en buitenissige, maar uit een fascinatie
voor een nos talgisch en magis ch geacht verleden.
Miss chien wel vanuit een idee dat 'contact met de
natuur' (en dus ook de bovennatuur) mogelijk is.
En als een reactie op het oude beschavingsoffen-
sief met een taboe op bijgeloof en fantasie, en een
nadruk op sociaal realisme.

De hernieuwde belangstelling voor volksver-
halen en sagen is namelijk niet zomaar een modi-
euze gril;hetis geen volstrekt w illekeurige genre-
verschuiving in de zin van 'verandering van spiis
doet e ten'. Het verschijnsel staat in relatie cot een
cuìtureel-maatschappelijke paradigmawisseling.

¡ ls iets in het maarschappelijke leven de

¡L\ l""rrr" ri¡d manilest is geworden. dan is

/ \het weì de roeD om normen en waa¡den-
en danvooral die norrnen enwaarden uitde tijd
dat'hetleven nog goedwas'. Er heeÊt zich een

verlangen afgetekend naar scherpere grenzen,
naar onderscheid tussen goed enkwaad.In
volksverhalen als sprookjes en sagenkomthet

leideliike bosnimfen uit de Griekse en Romeinse
folklore.

E¡ worden wel meer exotische wezens behan-
deld in de Harry Po tter-reeks.In de Gevøngene

v an Azleab an b esteedt professor Lupos aandacht
aan de Kappa. Hij is niet zonaar een verzinsel,
maar een amÊbische watergees t uit de fapanse
folklore.

De mascotte van het Ierse zwe¡kbalteam in de
Vuurbel<eùs eetlerse kabouter, beter bekend als
de leprechøun.De fainilie Wemel heeft last van
kabouters die de tuinuitgejaagdmoetenworden;
dat deze kabouters in d,eVuurbeker op z'n zachtst
gezegd een dubieus karakter hebben, strooktmet
het kaboute¡beeld in de folklore. Eurooees is de
folklore rond de mandragora ofalruin, een magi-
sche en geneeskrachtige plant die een dodeliike
gil slaakt als hij uit.de grond word t getrokken - in

Harry Potter past in deze tijd van klopgeesten in

rijtjeshuizen en bloed wenende madonnabeelden

De basilisk die Harry in de Geheime Kamer
tegenkomt, is een slangachtig monster, wiens
blik mensen kan verstenen. Via deklassieke Oud-
heid is dit die¡ als halfslang,.halfhaan in de volks-
talige sagenstof terechtgekomen- ook in Neder-
land, waar we de Basilisk van Utrecht kennen.
Wezens als de centaur en de eenhoorn, die inhet
Verboden Bos bijZweinstein huizen, zijn al
vanafde klassieke Oudheid bekend. De feniks,
die herrijs t uit ziin as, komt voor in de Egyptis che

de Middeleeuwen werden honden gebruikt om
de plant te oogsten. De Spiegel van Neregeb
(begeren achterstevoren) is eenvariatie op de

toverspiegels uit sagen en sprookjes.
Dit alles wil niet zeggen dat het dooreenklut-

sen van een grote hoeveelheid sagen vanzelf
resulteertin eengoedboek. Al de traditionele
thema's en motieven hebben de fantasierijke en
creatieve geest van Rowling [odig om tezamen
uit te groeien tot een indrukwekkend verhaal.
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feeh.uldig tot een striid tussen goed enkwaad,
r\etzoals ir\ Ir debqnran de ring en Harr) Potter.

Sinds de aanslagenvan rr september zoor lijken
mensen nog meer de neiging te krijgen om de
wereld inte delen in goed enkwaad. De opkomst
van de I PF vorig jaar en de verkiezingswinsr van

het CDA zijn ook tekenen aan dewand, evenals

trouwens devergelijking die wordt gemaakt tus-
sen Jan Peter Balkenende en Harry Potter.

Daarnaastis er een groeiende belangstelling te
constateren voor new age. Steeds meer mensen
ervaren een leegte, verlangen naar spiritualiteit
en willen geloven in de kacht van de gees t over
de materie. Ervindt een zoektocht plaats naar
geestelijke verdieping en nieuw spiritueel hou-
vast. De wens naar religiositeit hoeft zichechter
niet te vertalen in hernieuwde kerkgang. Religio-
siteit wordt ditmaal meer gezo cht op individuele
basis, eclectisch, en niet gedirigeerd vanuit een
raststaande dogmatiek en orthodoxie, niet van-
uit een ideologie van gebo den en verboden, niet
vanuit een breed religieus ilstiruur en een spiri-
tuele hiërarclie. Er groeit een geloofindewaar-
den die in vervlogen cultuurfasen zouden hebben
bestaan: zo rnoethet contact met de natuur wor-
denhersteld- Sterkernog, sommigen zoeken de
dialoog met de naruur-

Het naatschappelijke no¡men-en-waardende-
batén de zoektochtnaar nieuwe spiritualiteit
hebben alles temakenmet zingeving. |uist omdat
de traditionele religieuze en maatschappelijk-ide-
ologische boderns uit ons bestaan lijken gevallen,
zijn vebl mensen op zoek, Mensen ervaren
oppervlaRigheid, consumentisme, gebrek aan
idealen enrespect, verlies van contactmetde
leefomgeving en ongerichte agressie als negatief,
We hebben onze moraalen ons geloofverloren:
hetmoetweer net als vroeger worden, maar dan
moderner.

Een tendens die hiermee samenhangt, iswat
deVerhørmlosungvan het occulte genoemd zou
kunnen worden. Het bovenzinnelijke is sluipen-
derwijs inons dagelijkse leven teruggekeerd,
maar zonder de negatieve connotaties van wel-
eer. Het occultewordt door demeestemensen
niet meer als gevaarlijk ervaren. Inhetverleden
was hekserii eenkwaliike zaak. Heksen werden
verondersteld met de duivel en zijn demonen te
heulen. en schadelijke magie te bedrijven.
Daarom heeft de heks enwaan vele tienduizenden
slachtoffers semaakt. De moderne heksen van de

wicca-beweging zijnvooral moderne eco-hek-
sen. Het zijn zelfbewuste vrouwen enrneisjes die
door middelvan rituelen hun band met de natuur
bevesrigen. Met eenberoep op hetverledenheb-
ben zij een tradirie van pantheisme, natuurgods-

dienst, wierook en genezende stenenbijeen-
gesprokkeld en uitgevonden-

Ook de hekserijin de Harry Potter-reeks is in
principe positief, niet demonisch of destructief
(met uitzondering van de toverij van Voldemort
en zijn volgelingen). Nu is Hermelien geen echte

wicca-heks en ook geen oude toverkol - ze zit er

ergens tussenin. Maar we zullenhaa¡ in alle
HarryPotter-delen nooit kunnenbetrappen op
kwaadaardige magie. Toveren is vooral leuk en
nuttig. De Dreuzels hoeven geenlnquisitie inhet
leven te roepen. Demagische macht enhet
bovennatuurlijke spreken tegenwoordig vooral
tot de verbeelding. De mens blijkt ondanks alles

een spiritueel dier. Het mysterieuze en het Ìa¿d-
selachtige is spannend. Kennelijk vindeû we geen

voldoening in de louter technologisch-¡ationalis-
tische samenleving, waarin alles wordt verklaard
en geregeld.

Katinka Canté is voorzittel van
Entrée, de vèrêniging die jong
publiek naar het Concertgebouw
probeert te trekken. . .,

'Kan ik eindelijk uitleggen waarom mìjn stüdiê.
moderne letterkuñde nog steeds nìet af is';grapl
Katinka Canté. Ze is twee dagen in de week kwijt

aan vrijwiÌligersweik voor Enl¡ée, vereniging jong

publiek van het Concertgebouw en het Koninklük

Concertgebouworkesl.'Voor het amateur-orkest

hebben zich ditjaar tweehonderd mensen inge-

schreven. ledereen onder de 27 jaar die veel en

graag speelt, kan mèedoen, met u¡Þondering van

conservatoriumstudenten. De dèelnemers volgen

eerst een dag lang \¡r'orkshops van musici uit het

Concertgebouworkest. De negent¡g jongeren dìe

daarna overblijven, worden in een paar weekends

kìaargestoomd voor een optreden in hel Concert-
gebouw. Heel bijzonder, jqnge musici krijgen niet

vaak de kans om op zo'n hoog n¡veau samen te
spelen en les te krijgen.

Verder kunnen jongeren-via Entrée aan goedkope

kaartjes komen voor een ruime selectie cÒncerten.

Vijf euro per optreden, in plaals van de normale

ot slot moet niet vergeten worden dat
Harry Potter voorali'icrie is en door de

meeste kinderen en volwassenen ook als
zodanig wordt ervaren. Men hoefr nier per se

in toverij te geloven om de fictie als aangenaam
te ervaren. Niettemin sluit het amusement
goed aan bij de moderde verlanþens en denk-
beelden. Harry Potter past in een tijd waarin
men bereid is open te staan voor het boven-
zinneìilke -een titd waarin een prinses contact
zoekt met bomen en dolfijnen, jonge meiden
zich aangetrokken voelen tot het moderne hek-
sendom en Jomanda voor haar gebedsgenezing
nog altijd volle zalen trekt. Een tijd van klop'
geesten in rijtjeshuizen en bloed wenende
madonnabeelden. Een tijd van Reiki, I Ching
en Feng Shui. Een tijd ook waarin de afdeling
'Esoterie'iu de boekhandel steeds meer plan-
kruimte inneemt - in de Randstad overigens
meer dan op de Veluwe. Na een betrekkelijk
lange periode van 'onttovering' van de wereld,
liikt er een beweging op gang te zijn gekomen
van 'hertovering'. {.
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twintig tot zesl¡g. Je hebt het lidmaatschap van tien

euro perjaar er in één concert uil. lk vind het zo

jammer dat ìk dat nooit gewelen heb! Daarom doe
ik nu veel moeite om studenten op het bestaan van

Entrée te wijzen. Voor de kle¡ntjes - Entrée is er
voorjongeren van 0 tot 27 jaar - organiseren we
kinderconcerten. Dan halen we er bijvoorbeeld '

acleurs bij d¡e Mozart en Mendelssohn spelen en

elkaar via een magische tûdmachine ontmoeten.

l\4et die acleurs wordl het concert een spannend
verhaal. Mozart en l\4endelssohn schriiven samen

een stuk dât hel orkest zin voor zin uitprobeert.
Het vorig jaar voor het eerst georgan¡seerde SinteF
klaasconcert was ook geweldig. De staT van S¡nter
klaas had een mondstuk gekregen, zodat hij erop
kon spelen. Maar die staf was natuurlijk kwijt en

moesl gezocht worden. Volgende keer gaan we
voor de kinderen iets doen met de sprookjes van

moeder de Gans. En voor de studenten komt er
een oosterse avond. Er zullen dansers ootreden.
er worden cocktails geserveerd en er komen

Marokkaanse lounges met muntthee.' (BR)

Grat¡s naar een concert van het Concertgebouw-
orkest ter kennismaking met Entrée? De eerste

vijftig mensen die mailen naar entree@
jongpubl¡ek.n¡ krijgen elk een vrùkaart om op

donderdagavond 3 apr¡l te komen luisteren naar

werken van Rìmski-Koisakov, Dvorak en

Prokofjev. K¡jk ook op www.jongpubliek.nl.

D¡t is een ingekorte en bewerkte versie van de
lezing Haïy Pottet en de sagentevival die Theo
Meder hield tijdens het symposium Mordlþe
jeugdlitentuut: Over de raakvlakken tussen
jeugdliteßtuu en volkscultuur, op 15 februari

2003 aan de Katholieke Un¡vers¡teit Brabant.

Theo Meder is sinds 1994 als wetenschappel¡jk
onderzoeker verbonden aan het l\4eertens lnstituut,

afdeling Nederlandse Etnologie, en doet
onderzoek naar volksve¡halen, mondelinge

overlever¡ng en vertelcultuur in Nederland.
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