
Ou,Ce en moderne verhalen in
In attractiepark Toverlandin Sevenum is Toos Toverhoed de dochter van de goede heks Hocus Pocus en de machtige

tovenaaï Sim sa ta Bujk. Hocus Pocus schrijft dagetijks aan haar toverboeken. Vader Sim sa [a Buik brouwt de meest spe-

ciate drankjes in zijn Sim sa la Kroegje. Hiervoor gebruikt hij magische kru'iden en ingewikkelde toverspreuken.
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Toos Toverhoed kan niet toveren. WèL kanze goed speLen en snoepen.

Ze eetlrct liefst soep met ogen en ijs met vliegenvleugels. De ouders

van Toos hebben in zoor Toverland voor haar getoverd, in het bosrijke

gebied'Park de Peelbergen'.

Moeder de heks werkt dagelijks in de TorenkameÍ aan haar toverkun-

sten. Zo toverde ze uit een varken eens Morrel, een speelvriendje

voor Toos. Overdag probeÍen Toos en Morrel de toveïkunsten van

de heks af te kijken in de Toverkamer. 's Nachts spelen zij in Tover-

land. Toos maakt Morrel dan steeds wakker. Daar wordt hij wel eens

knorrig van. Etke dag komt Toos even kijken naar a[[e kinderen in

ToverLand.

op een dag zag Toos een doosje in de Toverkamer. In het doosje zat

een boon. Toos wiLde de boon verstoppen bij de wensput in Toverland.

Ze stootte zich echter en de boon viel in de put. Uit de boon groeiden

rotsblokken en muren. Ook gtijbanen, draaitonnen, boomstamboten,

bobsleeën en toverbomen volgden uit de wensput. Het ontstane bos

werd Magic Foïest genoemd. De ouders van Toos waren eerst boos op

haar omdat zij stiekem de boon had gepakt. AL snel gingen ze echter

samen in de nieuwe attïacties van Toverland die uit de wensput

tevoorschijn waren gekomen. De heks en tovenaars vonden a[[es zó

sjiek, dat ze nooit meeï iets van het voorval gezegd hebben.

In diverse thema- en pretparken worden nieuwe verhalen ingezet

voor bezoekers, met name kinderen. In het voormalige Land van

Ooit in Drunen was er het reuzenkjnd Kloontje, gekloond van haar

reuzenbroers Dan, Toen en Ooit. In Sprookjeswonderland te Enkhuj-

zen draait het, naast bekende sprookjes, om de verwende prinses

Violinde. Zij houdt niet van eten, gaat van huis weg, en ontmoet in

het bos elfjes en bosgeesten. De dieren in het bos laten haar zien dat

eten best lekker kan zijn. Violinde heeft spijt van haar daden en wiL

teïug naaÍ huis. Zij verdwaalt, maar een prins redt haar. Ze tïouwen

en leven nog lang en gelukkig.
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Net als in Sprookjeswonderland gaat het in het moderne (kunst )

sprookl.e jn Tovcrland on'r lherna's die dicht bij rle kindelen staar-r,

e l ,  r t  rn t^ o,  De , .  r t t  l rêf  - -  
r  -  ' 'e tL Lt  i -  onde.  d Á \r l l r lÊ l l r  \n n \ '  ( l  I

rneer een Torzcr land rnenubox voor de kleint les,  r .net  f r - iet .  Ee]r  'pop'

\ . r t i  l .o.  loot ' ,  p l ( ,  r '  idd.rg, loo he-p, l  t '1,  I  lo i"  th-r In t , r ,d,

r i l  op en laat  z i j  ra.rr  r - i ;m en zangkunstcn horcn. Er is voLop mer

chandise ïondonl  Toos: van knuffc lpoppen, tot  bckers cn bier.

Ook orLde verhalen her leven in dt  thernapar l - i  n.  \Vonderwereld j r1

hc. t  Gronjnsse Ter Apel  gebruikt  het  i rcrhaal  van Koníng Arthur-en

l\4crlijn de tovenaar. Sprookjeswonder'Iar-rd kenl een attÍactie rondorn

Vadert l 'e Ti jc[  en het voolbi jgaan. van de seizoenen. In Tover land

Sevenum staat sinds zooT het verh,aal vatr het paard van Troje, uit

de Griekse mythologie,  cenlraal .  In het pa-r 'L staat een enonn l - ro iLten

lra-ard.  wa.rr  in Gr jcLse soldaten z jch zouden hebben verstopt on-r  de
l fo i - r  È,r1,  , r r r . r - retr .  Lcr rck t  Lr idc ,c l r lb.r . r  -eg 'V/  r '  r r '  ,c

laten zien js een vcrhaal  a l  eeuwen oud. Een gevecht tussen lwee

volkeren" Ontstaan ui t  l ic fdc t .n t r  ots.  Voe[ dje s l r  i jd cn spanning. En

beleef c l i t  avontuur opnr 'eurv ' .  De achtbaan, dje ruim een kj lometer-

lane js,  bchoort  rot  het  bLLi tergecleel te van hei  paÍk.  l  let  n-L-.r-endeel

van Toverland is oveldekl

Tover land hamert  vooral  door op zip eigen verhaal .  Er komen geen

verhalen ui t  cte k lassieke sprooklescanor l  naar volen, zoats in Sprook

.- \votdêt l r r tdertrre| , 'e l  rg.  l ,  d.  Ie. , r , l^r . . i  ie.  rn, . '  I  r ln lo

men weI oudere sagent l - rcma's ui t  dr :  r londel jngc er-r  s.  r r i f te l i jLo t r  a

cl i t íc opnieuw or.r-r  c le hoek Li jLen. In navolging van boeken en f i l rns al ,c

cl ie van Harry Potter,  spelen de vclraatthetna's in op de tcdcndaagse

Iel  nel t  p ] r r  . t , .  nr  crr  le r i . l iJ  ,  I  C!nDo\errZ t lnel : lp t r ,  m. t i .k  l t i

moderne bervoordingen wordt dczc tretrd weL als fantasy aatrgcduid.

In het park v'rorclt uitgegaan van l-rct toverelt van volura'sset-rctr, iets

u/at ecn kjnd niet ondcr de knje kan krijecn. Toverlj er-r hekserij zijn

r ' r - '  de verhalen niel  nteer per sé negat icf ,  zoals i t r  de k lassieke sagen.

Hct wordl  door dc meeste tnensen immers niet  (meer) als gevaat- l i jk

eïvaren. l  let  bovennatuur l i ; 'ke spreekt in deze gedachte ju ist  tot  dc

verbeclding. Tover i j  en hekser i j  z l jn in dc njerLrryere verhalen voor-al

LerLk en nlLt t ig (bi jvoorbccld rroor '  hel  makcn van snoepJ. Heksen et ' r

tovenaars kunncn er heel  vr- iende t i ; .1< zi j t r  en je beste vr iend uiordcn..

In Tover land kun je zel fs even pcrsoonl í jk  'eetr  tover,aar 'wordctr  en,

tnet behulp van een toverstaf ,  voonrerpen t 'n hct  park aan et i  u i lzet

ten, spinncn tevoorscl-rijn l-ralcn, of parrnen onder l-ret bcd vandaan

toveTen.

'h4eerr Eezem?
R.-A. 'l{ontctn: "(Donc[eruerefí ter -Ape[: ucLn uofktgenee4kunc[e tat

kuntt4cLgetl, in: -Derte[ €en1, jt'g. z (zoo7), nr. 2, p. 35"
-L lJtlec[er: "]Ion) Potter en cfe tcLgenreuiua[. Of, hoe het tre.fitío-

ne[e oo[ktuerhctcl[genre nocLd[oo4 cLtn4[Lit bij c[e ntoderne zoektocht

nctcl" uer[oren wctaríen, inc[iuííue[e zingeuing e1-L 1píritLLcL[iteit.'. ín: -P.
'llooren, J.'i{tn'uer4, }1. uctn-tierop Debrauu.ter [rec[.]: -De nlandíge

jettgc[(iterattLur, ouer rctaku[akkenucLn jeugd[itercLtLntr enuo[ktcuftutn'.

-Leíc[tchenc[cLn1 2oaa, P. 69 9o. ('Aerrcffíngen uen de Nieuue'Iijd)
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