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Inleiding 

 

‘He’ll  be  famous,  a  legend.  There  will  be  books  written  about 

Harry, every child in our world will know his name’.1  

 

De  tovenaar  die  door  J.K.  Rowling  in  1991  is  bedacht,  is  een 

wereldwijd fenomeen geworden. Niet alleen in de boeken, zoals 

hierboven  aangekondigd  door  Professor  McGonagall  in  het 

eerste boek, maar ook in de ‘echte’ wereld. De zeven boeken die 

de  schrijfster  aankondigde,  zijn  inmiddels  verschenen.  De 

boekenserie is een immens succes geworden. Er zijn al vijf delen 

door de Amerikaanse producent Warner Bros. verfilmd. Nog drie 

films kunnen de fans verwachten en dan is het verhaal van Harry 

Potter afgelopen.2  

Vanuit  meerdere  disciplines  zoals  de  filosofie,  theologie, 

literatuurstudies  en  pedagogie  is  onderzoek  gedaan  naar  de 

boeken van Rowling. In Canada werd op de Carleton University in 

2000 zelfs een keuzevak bij de studie ‘Engelse Taal en Literatuur’ 

over  Harry  Potter  gegeven.3  Potter  heeft  ondertussen  een 

zekere  wetenschappelijke  status  verworven.  Historici  en 
                                                 
1 Joanne K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s stone (Londen 
1997) 9. 
 2  De  filmmaatschappij Warner  Bros.  heeft  in  het  voorjaar  van  2008 
aangekondigd,  dat  het  zevende  boek  zal  worden  verfilmd  in  twee 
delen.  
3 ‘Universiteit brengt Harry Potter‐cursus’, NCR Handelsblad, 5 
 september 2000. 
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erfgoeddeskundigen  hebben  zich  echter  nog  niet  uitgelaten 

over  hem,  vandaar  dat  ik  juist  vanuit  dit  vakgebied wil  kijken 

naar het fenomeen Harry Potter.  

Deze  scriptie bespreekt de manier waarop geschiedenis en 

erfgoed  voorkomen  in  de  boeken  en  films  van  Rowling.  De 

volgende  vraag  staat  centraal:  Hoe  krijgt  de  omgang  met 

geschiedenis en erfgoed een plaats in de boeken en films van Harry 

Potter?  

Dit zal op een nuchtere wetenschappelijke manier gebeuren, 

omdat het naar mijn mening een (kinder)boek blijft, waar geen 

al te ‘grote waarheden’ in te vinden zijn. Ik bespreek in paragraaf 

1.3 wel de meningen van personen die dit  juist wel zien, maar  ik 

pretendeer hier  afstand  van  te houden. Verder  komen  in deze 

paragraaf de critici over de magiër aan het woord. Bovendien ga 

ik kort  in op het enorme  succes van Harry Potter. De verhalen 

die  bol  staan  van  de  Britse  cultuur  en  erfgoed  zijn  een  groot 

succes  in Engeland  zelf, maar ook daarbuiten.4 Hoe valt dat  te 

verklaren? Heeft het erfgoed en de geschiedenis  in de boeken 

hier een rol  in gespeeld? Paragraaf 1.1  licht het fenomeen Harry 

Potter verder  toe. Paragraaf  1.2 bestaat uit een korte biografie 

van de schrijfster Rowling.  

Erfgoed,  geschiedenis  en Harry  Potter  lijken  op  het  eerste 

gezicht misschien  een  vreemde  combinatie, maar wie  naar  de 
                                                 
4  In  deze  scriptie  worden  de  termen  ‘Engels’  en  ‘Brits’  door  elkaar 
gebruikt.  
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boeken en films kijkt, ziet dat er veel historische gebeurtenissen 

en erfgoed uit de westerse geschiedenis  in verwerkt zijn. Er zijn 

meerdere verbanden tussen Harry Potter en erfgoed te maken. 

Zoals Harry Potter als  literair erfgoed, nieuw erfgoed, nationaal 

erfgoed,  monumentaal  erfgoed,  erfgoed  en  de  relatie  tussen 

sprookjes en erfgoed. Niet alle verbanden zullen in deze scriptie 

naar  voren  komen.  Zo  zijn  er  bijvoorbeeld  in  de  boeken 

verwijzingen  naar  de  Tweede Wereldoorlog.  Als  Harry  in  zijn 

geboorteplaats  het  graf  van  zijn  ouders  samen met Hermione 

bezoekt, wijst zij hem op het volgende:  

 

‘‘Harry,  look!’ She was pointing at  the war memorial. As 

they passed  it,  it had  transformed.  Instead of an obelisk 

covered  in  names,  there  was  a  statue  of  three  people 

[Harry en zijn ouders, R.E.]’.5 

 

De  relatie  tussen  Potter  en  oorlogserfgoed  wordt  in  deze 

scriptie niet verder aan de orde gebracht. Verder zal de nadruk 

voornamelijk  liggen  op  het  materiële  erfgoed  al  wordt  een 

enkele  keer  een  uitstapje  naar  immaterieel  erfgoed  gemaakt. 

Bijvoorbeeld  bij  de  bespreking  van  literair  erfgoed  en  de 

toversport Quidditch.  

                                                 
5  Joanne  K.  Rowling,  Harry  Potter  and  the  deadly  hallows    (Londen 
2007) 265. 
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De  sfeer  in  Harry  Potter  is  door  het  gebruik  van  traditionele 

kleding,  houten  bezemstelen,  koetsen,  stoomtreinen  en  oude 

gebouwen een sfeer van het verleden. Toch zijn de verhalen van 

Harry  Potter  geen  historische  verhalen,  want  de  stoffig 

aandoende  wereld  van  Potter  loopt  parallel  aan  ons  huidige 

tijdperk. Daarnaast  is er de  invloed van magie, die er voor zorgt 

dat het verleden spannender wordt. 

Elk geschiedenisverhaal en object uit het verleden heeft ook 

een erfgoedkant,  ‘want historici dienen zich er  [...] van bewust 

te  zijn  geen  monopoly  te  bezitten  op  geschiedenis’.6  Deze 

erfgoedkant maakt  het  verleden  interessanter,  aantrekkelijker 

en  toegankelijker  voor  een  groot  publiek.  Sinds  de  jaren 

negentig van de vorige eeuw  is erfgoed enorm  in opkomst. Het 

verschil tussen ‘history’ en ‘heritage’ bespreek ik in paragraaf 2.1. 

Hier komen de debatten die hierover gevoerd zijn aan de orde. 

Daarna  ga  ik  in  paragraaf  2.2  verder  in  op  de  specifieke 

erfgoedaspecten  in  Harry  Potter.  Er  zal  met  name  aandacht 

gegeven worden aan literair erfgoed en nieuw erfgoed in relatie 

tot Potter. Bovendien wordt  in hoofdstuk  twee ook de  relatie 

tussen  de  verhalen  van  Potter  en  sprookjes  besproken. 

Sprookjes worden als  immaterieel erfgoed beschouwd en staan 

aan de basis van het Harry Potterverhaal.  

                                                 
6 Kees Ribbens, Een eigentijds verleden, Alledaagse historische cultuur in 
Nederland 1945‐2000 (Hilversum 2002) 11. 
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Door de populariteit van Potter zijn er  in Groot‐Brittannië, maar 

ook  daarbuiten,  een  aantal  interessante  tendensen  waar  te 

nemen. De  belangstelling  voor  stoomtreinen,  uilen,  gebouwen 

uit de films en nog veel meer objecten en sites die een rol spelen 

in  de  boeken  en  films  is  enorm  toegenomen.  Deze 

ontwikkelingen komen in hoofdstuk drie aan bod. 

De  belangstelling  voor  voorwerpen  en  plaatsen  uit  het 

verleden  hangt  samen  met  het  begrip  nostalgie.  Wat  is 

nostalgie? Hoe hangt nostalgie samen met de Potterhype? Deze 

vragen zullen besproken worden in paragraaf 3.1. Daarnaast zijn 

er anno 2008 Harry Pottervakanties te boeken, hier  is aandacht 

voor  in paragraaf 3.2. Deze vakanties richten zich met name op 

families  en  combineren  reizen  in  Schotland  en  Engeland  met 

typische  Potterbestemmingen  zoals  Oxford.  Ik  maak  een 

onderscheid  tussen  de  verschillende  soorten  bestemmingen. 

Bovendien  zoek  ik  een  antwoord  op  de  vraag  wat  toeristen 

nastreven tijdens deze reizen? Verwachten ze een ultieme Harry 

Potterervaring te krijgen, zijn ze enkel nieuwsgierig of speelt een 

bepaalde persoonlijke of religieuze zoektocht ook  een rol. 

Ten derde wordt in paragraaf 3.3 bekeken hoe erfgoed in de 

films wordt gebruikt. Eerst  schets  ik kort de  relatie  tussen  film 

en  erfgoed.  Daarna  worden  de  gebouwen  in  de  films 

geanalyseerd. Welke gebouwen  zijn hiervoor gebruikt en  in uit 

welke eeuw komen ze?  
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In paragraaf 3.4 richt  ik me op enkele typische Britse symbolen. 

In de boeken zitten meerdere objecten die symbool staan voor 

de natie. In deze paragraaf ligt de nadruk op het gebruik van de 

stoomtrein, de Ford Anglia en de rode telefooncel.  

In de conclusie wordt besloten met een samenvatting van de 

omgang met het verleden en erfgoed in Harry Potter. 
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Hoofdstuk 1.  Harry Potter het fenomeen 

In  iets meer dan een decennium heeft de bebrilde, magere en 

excentriek geknipte jongen de westerse wereld veroverd. Het is 

dus écht een  fenomeen van nu. Zelfs de Nederlandse minister‐

president Balkenende heeft de bijnaam  ‘Harry Potter’ gekregen 

wegens  zijn  uiterlijke  gelijkenis  met  Potter.  Toch  volgt  in 

paragraaf  1.1  een  korte  introductie  van  Harry  Potter.  Daarna 

wordt  in  de  tweede  paragraaf  het  leven  van  zijn  schrijver 

Rowling  beknopt  beschreven.  De  laatste  paragraaf  gaat  in  op 

het succes van de tovenaar. 

 

 

1.1  Wie is Harry Potter? 

Harry Potter is een wees. Hij groeit op bij zijn oom Vernon, tante 

Petunia en zijn neef Dirk Dursley. Hij krijgt nooit nieuwe kleren, 

aandacht  en  leuke  cadeautjes  als  hij  jarig  is.  Terwijl  zijn  neefje 

Dirk  tot  op  het  bot  verwend wordt, moet  hij  alle  vervelende 

karweitjes opknappen. Het verhaal van Assepoester  in onze tijd 

zou  je  kunnen  zeggen, maar  ook  het  sprookje  van  het  lelijke 

eendje  blijkt  toepasbaar  op  Harry.7  Hij  zit  duidelijk  in  het 

                                                 
7 Hetty Zock,  ‘Harry Potter en de transitionele  ruimte, Verbeelding en 
zingeving vanuit psychologisch perspectief’,  in: Birgit Verstappen, e.a., 
Vreemde  Verhalen,  goed  nieuws?  Over  Harry  Potter  en  andere  helden 
(Nijmegen 2003) 36‐53, 37. 
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verkeerde  ‘nest’ bij de  fantasieloze,  saaie en burgerlijke  familie 

Dursley. 

Hij  blijkt  een  tovenaar  te  zijn.  Hij  woonde  enkel  bij  de 

muggles  (niet‐tovenaars),  totdat  hij  op  elfjarige  leeftijd  naar 

‘Hogwarts  School  of  Witchcraft  and  Wizardry’  gaat.  Op  deze 

school  leert  hij  Ron  Weasley  and  Hermione  Granger,  zijn 

boezemvrienden,  kennen.  Samen  met  hen  neemt  hij  het  op 

tegen  Voldemort  en  zijn  aanhangers.  Voldemort  is  de 

moordenaar  van  zijn  ouders  en  hij  heeft  Harry  als  baby  ook 

proberen  te  vermoorden.  Harry  heeft  zijn  aanval  dankzij  zijn 

moeder  overleefd.  Wel  heeft  hij  van  deze  aanval  een 

kenmerkend litteken, in de vorm van een bliksemschicht, op zijn 

voorhoofd overgehouden.  

Elk boek beslaat één schooljaar op Hogwarts. Aan het einde 

van  het  schooljaar  keert Harry  voor  zijn  eigen  veiligheid  in  de 

vakantie terug naar zijn pleegfamilie. Daarna gaat hij weer naar 

Hogwarts.  Alleen  in  het  laatste  boek  wordt  deze  cyclus 

verbroken. Harry, Hermione en Ron besluiten niet meer terug te 

gaan  naar  Hogwarts  voor  hun  laatste  schooljaar.  Ze  gaan  zich 

volledig storten op de strijd tegen Voldemort. 
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1.2  Een korte biografie van de schrijfster J.K. Rowling 

Begin jaren zestig van de vorige eeuw hebben de ouders van J.K. 

Rowling elkaar  in de trein ontmoet. Bijna dertig  jaar  later heeft 

Rowling  in  de  trein  van  Londen  naar  Schotland  haar  eerste 

ideeën  voor  het  personage  van  Harry  ontwikkeld.  Beide 

momenten  in  de  trein  zijn  van  wezenlijk  belang  voor  haar 

geweest. Misschien dat daarom de  ‘Hogwarts Express’, de  trein 

die  van  en  naar  de  magische  kostschool  Hogwarts  rijdt,  zo’n 

belangrijke rol heeft in de verhalen over Harry Potter. 

Joanne  Rowling  werd  op  31  juli  1965  geboren.  Voordat 

Rowling haar bestsellerserie schreef, had ze hele andere dingen 

gedaan. Ze  is opgegroeid op het platteland  in Engeland, samen 

met haar ouders en haar zusje Dianne. Na de middelbare school 

ging ze aan de universiteit van Exeter Frans en Antieke Cultuur 

studeren.8 Uiteindelijk heeft ze zich gericht op haar studie Frans 

en is ze niet afgestudeerd in Antieke Cultuur.  

Na haar studie heeft Rowling verschillende banen gehad. Zo 

heeft  ze  Engelse  les  gegeven  in  Portugal.  Daar  heeft  ze  haar 

eerste man tijdens het uitgaan ontmoet. Met hem heeft ze haar 

dochter  Jessica  gekregen.  Het was  geen  gelukkig  huwelijk  en 

Joanne  is met haar dochter  in  1993  terug naar Groot‐Brittannië 

gegaan. Ze besloot in Edinburgh te gaan wonen, aangezien haar 

                                                 
8 Sean Smith, J.K. Rowling een biografie, Het genie achter Harry Potter 
Rowling  (Utrecht 2002) vert. uit het Engels door Cora Bouwers, 84. 
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zus hier ook woonde. Haar moeder was  inmiddels overleden en 

ze had tijdelijk geen contact met haar vader.  

Ze was een alleenstaande ouder in Schotland. Ze mocht daar 

geen  les  geven  omdat  ze  geen  onderwijsbevoegdheid  had. 

Hierdoor werd  ze  afhankelijk  van  de  Britse  bijstand. Om  deze 

situatie  te  kunnen  ontvluchten,  ging  Rowling  de  opleiding  tot 

docent  volgen.  Tegelijkertijd  schreef  ze  verder  aan  het  eerste 

boek Harry Potter and  the Philosopher’s Stone.  ‘In Portugal had 

ze  de  drie  eerste  hoofdstukken  al  afgerond  en  ook  had  ze 

notities voor de rest van de zes boeken inclusief het einde’.9  

Met  behulp  van  haar  agent,  Christopher  Little,  werd  de 

uitgeverij  Bloomsbury  gevonden  die  het  eerste  boek  wilde 

uitgeven. In de zomer van 1997 lag het boek in de Britse winkels 

met een oplage van duizend exemplaren. Daarna is het heel snel 

gegaan,  al  in  1999  stonden  de  eerste  drie  boeken  zowel  in 

Engeland  als  in  de  Verenigde  Staten  in  de  top  drie  van  de 

boekverkooplijsten.  De  volgende  vier  boeken  zijn  de  snelst 

verkopende boeken in de geschiedenis. Inmiddels zijn de boeken 

in  65  talen  vertaald  en  over  heel  de  wereld  verspreid.  Het 

vermogen  van Rowling wordt  intussen geschat op  750 miljoen 

euro.10   

                                                 
9  Smith, Rowling een biografie, 119. 
10  Wilma de Rek, ‘J.K. Rowling; Interview’, Volkskrant Magazine, 17 
 november 2007. 
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In Nederland worden  de Harry  Potterboeken  uitgegeven  door 

uitgeverij  De  Harmonie.  De  boeken  zijn  vertaald  door  Wiebe 

Buddingh’, zoon van de dichter Cees Buddingh’. Buddingh’ heeft 

bij  de  vertalingen  vaak  voor  nieuwe  woorden  gekozen.  Zo  is 

bijvoorbeeld  het  woord  muggle  door  hem  in  het  Nederlands 

vertaald met  ‘dreuzel’. Dreuzel  is  intussen zo  ingeburgerd  in de 

Nederlandse  taal  dat  het  is  opgenomen  in  het  Nederlandse 

woordenboek De Dikke van Dale.  

In 2001  is Rowling getrouwd met Neil Murray. Hij heeft haar 

ten huwelijk gevraagd in de Oriënt Express en ze hebben samen 

twee kinderen. Het laatste Potterboek is verschenen in de zomer 

van  2007.  Rowling  schrijft  momenteel  een  boek  voor 

volwassenen en ook weer een kinderboek.  

Rowling heeft in haar Potterboeken een complete magische 

wereld ontwikkeld tot in de kleinste details. Het schoolboek, The 

monster book of monsters,  is hier een mooi  voorbeeld van. Dit 

boek bijt en wordt pas rustig als  je het aait. De schrijfster heeft 

veel prijzen gewonnen en ook eredoctoraten van verschillende 

universiteiten ontvangen met haar Potterserie.  

 

 

1.3  Het succes van Harry Potter 

Ondanks  de  tendens  dat  kinderen  tegenwoordig minder  lezen 

door  de  enorme  populariteit  van  de  computer  en  de  televisie 
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worden de Potterboeken heel goed  verkocht. Opvallend  is dat 

niet  alleen  kinderen  fan  zijn  van  de  boeken,  maar  ook 

volwassenen ze met veel plezier lezen. De New York Times heeft 

haar lijsten met bestsellers hiervoor moeten aanpast. Aangezien 

Potter op de  lijst geruime  tijd de eerste drie plaatsen  in bezet 

nam,  is er een splitsing gekomen  tussen de bestseller  lijst voor 

kinderen en volwassen. Wat zijn de redenen van dit succes? 

Potter is een duidelijk voorbeeld van crossing‐over literature. 

Hiermee  wordt  bedoeld,  dat  een  kinderboek  door  veel 

volwassenen  wordt  gelezen  en  dat  het  onderscheid  tussen 

kinderboeken en  literatuur voor volwassenen verdwijnt. Er  zijn 

zelfs Potterboeken met speciale kaften op volwassenen gericht 

uitgebracht.  Hierdoor  hebben  de  boeken  een  enorm  groot 

bereik, ze zijn bij twee groepen erg populair. 

Toch zijn niet alle literatuurwetenschappers te spreken over 

de hype  in hun vakgebied. Literatuurwetenschapper Jack Zipes 

vraagt  zich  af  of  de  Potterboeken  nog  wel  objectief 

geanalyseerd kunnen worden op hun literaire waarde als ze zo’n 

groot succes hebben.11 Er zijn ook kritieken die zich richten tegen 

de schrijfstijl en het gemis aan  literaire kwaliteiten.12 De boeken 

                                                 
11  Jack  Zipes,  Sticks  and  Stones:  The  troublesome  success  of  children’s 
literature  from Slovenly Peter to Harry Potter (New York 2003) 95. 
12  Jennie  Bristow,  ‘Harry  Potter  en  de  zin  van  het  bestaan’,  NCR 
Handelsblad , 28 juni 2003. 



  15 

zijn  inderdaad schematisch en vrij voorspelbaar opgebouwd en 

er zit weinig verrassing in de stijl van Rowling.  

Pedagogen  en  sociologen  hebben  zich  gebogen  over  de 

vraag of Potter enige opvoedkundige waarde heeft. Het Harry 

Potterdebat  is deze discussie gaan heten. Ook hier  is,  zoals  te 

verwachten, geen eenduidig antwoord op gevonden. Ziet de ene 

wetenschapper  de  boeken  als  goed  voor  de  ontwikkeling  van 

waarden  en  normen,  de  andere  vindt  dat  de  boeken  een  te 

simpele wereld neerzetten, omdat  ‘goed’ en  ‘fout’ te eenduidig 

zijn. 

Vooral van conservatieve christenen is veel kritiek gekomen. 

‘Ze  vinden de boeken  anti‐christelijk,  zelfs  satanisch, omdat  ze 

de lezers in contact zouden brengen met het occulte’.13 Niet alle 

christenen  staan  negatief  tegenover Harry  Potter,  er  zijn  zelfs 

kerkdiensten met het thema Harry gehouden.14 

Als  het  succes  van  Potter  niet  enkel  aan  de  literaire 

kwaliteiten  en  opvoedkundigheid  van  de  boeken  is  toe  te 

schrijven,  wat  is  dan  de  reden?  Hier  zijn  inmiddels  heel  veel 

theorieën over ontstaan.  Ik zal de belangrijkste hier bespreken. 

Eén van de redenen die genoemd is voor het succes van Harry, is 

de mythevorming die heeft plaatsgevonden rond de schrijfster. 

Haar  beeld,  wat  is  neergezet  in  de  media,  van  een  zielige 

                                                 
13  Zoch, ‘Harry Potter en de transitionele ruimte’, 39. 
14  Ibidem. 
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bijstandsmoeder  die  multimiljonair  is  geworden,  spreekt  veel 

mensen tot de verbeelding.  

Ook de uitgebreide marketing  rond de boeken en de  films 

wordt  genoemd  als  een  reden  van  het  succes.  Er  zijn  zelfs 

boeken aan de marketing van het merk Harry Potter gewijd.15 

De herkenbaarheid van de verhalen wordt ook als reden van 

succes  gegeven. De wereld  van  Potter  lijkt  op  onze  dagelijkse 

wereld.  ‘De hedendaagse mens  ‐en wereldbeschouwing zit erin 

verweven, inclusief de relativerende humor’.16 Doordat er vrijelijk 

wordt geput uit  verschillende  literaire genres en motieven  zijn 

allerlei interpretaties naast elkaar mogelijk.17 

‘Een onmiskenbaar Brits personage dat prettig afstak tegen 

de als  slecht bekendstaande Amerikaanse massacultuur, wordt 

aangegeven  als  een  reden  van  succes’.18 Het was  eindelijk  het 

Britse  antwoord  op  de  Amerikaanse  cultuur  die  al  jaren  de 

boventoon voerde  in Europa. Deze duidelijke Engelse  invloed  in 

de boeken wordt  veroorzaakt  doordat Rowling  gebruik maakt 

van  typisch  Engelse  gebruiken,  symbolen  en  gebouwen.  In  de 

paragrafen 3.2, 3.3 en 3.4 is hier meer aandacht voor. 

                                                 
15  Bijvoorbeeld Stephen Brown, De boodschap van de  
tovenaarsleerling, de magie van het merk Harry Potter  (2005). 
16  Zoch, ‘Harry Potter en de transitionele  ruimte’ ,52. 
17  Ibidem, 52.  
18  Joke Hermes, ‘De kracht van; Harry Potter schept een wereld 
 waarnaar zowel ouders als kinderen verlangen’, De Volkskrant,  19  juli 
2007. 



  17 

Volgens de cultuurwetenschapper Joke Hermes  is de reden van 

succes bij volwassenen, dat de boeken gevoelens van nostalgie 

naar hun eigen  jeugd en schooltijd  losmaken. De tijd dat ze zelf 

als kind Britse jeugdliteratuur van bijvoorbeeld Enid Blyton lazen. 

De  rol die nostalgie  speelt bij het  succes komt  in paragraaf 3.1 

verder aan bod.  

‘Na  een  periode  in  de  jeugdliteratuur  waarin  realisme  de 

boventoon  voerde, bracht Rowling de magie weer  terug  in de 

jongerenlectuur’.19 Magie  is een onderwerp dat al heel  lang  tot 

de  verbeelding  van  mensen  spreekt.  Momenteel  floreren  de 

genres fantasy en magie in literatuur, films en op televisie. Denk 

bijvoorbeeld  aan  de  populariteit  van  Buffy  the  Vampire  Slayer, 

Lost,  Lord  of  the  Rings  en  alle  series  over  personen  met 

superpowers. Harry past moeiteloos  in dit magische  rijtje.   Veel 

lezers  vinden  het  heerlijk  om  in  een  onzichtbare  en 

fantasiewereld weg te dromen.20  ‘De afstand  in  jaren ontbreekt 

nog om een definitief verband te  leggen tussen de populariteit 

van  fantasy  en  onze  goddeloze  tijd,  maar  de  gedachte  is 

verleidelijk’.21  Terrorisme,  klimaatveranderingen  en  de  

                                                 
19  Ibidem.  
20 Bert  Jan  Lietaert Peerbolte,  ‘Harry Potter  als brenger  van heil’,  in: 
Birgit  Verstappen,  e.a.,  Vreemde  Verhalen,  goed  nieuws?  Over  Harry 
Potter en andere  helden (Nijmegen 2003) 54‐68, 58. 
21  Mirjam  Noorduijn,  ‘Er  was  eens  duurt  eeuwig;  fantasy  laat  zien 
waarom  verhalen  verteld  moeten  worden’,  NRC  Handelsblad,  23 
December 2004. 
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toenemende  secularisering  zorgen  voor  een  onzekere wereld, 

fantasy zou hiervoor een ontsnapping kunnen zijn.                                                       

De  laatste  reden  van  succes hangt met deze behoefte  aan 

magie  samen.  Harry  Potter  wordt  door menigeen  vergeleken 

met  een  sprookje.  Sprookjes  zijn  al  eeuwen  erg  populair  in 

Europa en Azië.  In paragraaf 2.3 wordt verder  in gegaan op de 

relatie tussen erfgoed, sprookjes en Harry Potter. 

 

 

1.4  Conclusie 

Harry Potter is dé rage van het afgelopen decennium. De boeken 

hebben alle verkooprecords verbroken en ook de films zijn elke 

keer  een  razend  succes.  De  schrijfster  Rowling  heeft  er  een 

enorme bekendheid en  rijkdom mee  vergaard. Voorlopig  komt 

er  nog  geen  einde  aan  de  hype,  want  er  staan  nog  drie 

Hollywood producties op de planken. 

Voor het enorme succes van Harry Potter is geen eenduidige 

verklaring te geven. Er zijn verschillende redenen te noemen die 

elkaar  aanvullen.  Zo  is  er  de mythevorming,  die  rond  Joanne 

Rowling  is  ontstaan.  De  veel  geprezen marketing  rondom  de 

boeken  en de  films. De grote herkenbaarheid  van  verhalen  en 

objecten die  in de  verhalen  zitten  voor de westerse  lezers. De 

tegenreactie  op  de  vergaande  Amerikanisering  van  de  Britse 

cultuur wordt ook als reden van het succes genoemd. Daarnaast 
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spelen  de  behoefte  aan  nostalgie,  magie  en  fantasy  van  de 

lezers een rol. 
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Hoofdstuk 2.  History, Heritage en Harry 

In dit hoofdstuk ga  ik  in de  eerste paragraaf  in op het  history 

versus heritage debat. Wat  is dit voor debat en door wie wordt 

het  voornamelijk  gevoerd?  De  tweede  paragraaf  staat  in  het 

teken  van  de  erfgoedaspecten  van Harry  Potter.  In  de  laatste 

paragraaf ga  ik na of de vergelijking tussen Potter en sprookjes 

gemaakt kan worden. 

 

 

2.1  History versus Heritage debat 

‘We  leven  volgens  de  Duitse  filosoof  Hermann  Lübbe  in  een 

periode die sterker en intenser op het verleden is gefixeerd dan 

andere  tijdperken’.22 Deze  belangstelling  voor  geschiedenis  uit 

zich  in  een  kritische wetenschappelijke belangstelling, maar  er 

zijn ook andere manieren om met het verleden om te gaan. Zo 

gaan  veel  toeristen  tijdens  hun  vakantie  op  zoek  naar  het 

verleden.  Op  deze  toeristische  benadering  van  het  verleden 

wordt verder  ingegaan  in paragraaf 3.2, waar de vakanties rond 

het thema Harry Potter besproken worden.  

Bovendien  is er de nostalgische omgang met het verleden. 

Naar mijn mening  hangt  deze  omgang met  het  verleden  voor 

een  deel  samen  met  het  succes  van  de  Potterserie,  want 

Rowling  maakt  gebruik  van  objecten  en  verhalen  die 

                                                 
22  Ribbens, Een eigentijds verleden, 10. 
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nostalgische gevoelens kunnen opwekken. Dit is het onderwerp 

van paragraaf 3.1. 

Onder de alternatieve manieren valt ook de erfgoedomgang 

met het verleden. Deze omgang komt voort uit een gebrek aan 

vertrouwen  in de  toekomst.  ‘Het  is opvallend dat  in  tijden van 

grote  verandering  en  dreiging  het  historisch  bewustzijn 

toeneemt.  Of  het  dan  om  juiste  of  onjuiste  ideeën  over  het 

verleden  gaat,  doet  er  in  dat  geval  niet  toe’.23  ‘Tegenover  de 

onzekere  toekomst  staat  een  verleden dat  vanuit  romantische 

opvattingen wordt geïdealiseerd als een gouden  tijdperk’.24 Dit 

verleden  bestaat  nog  en  kan  bezocht  worden  volgens  de 

erfgoedomgang met het verleden.  

Erfgoed  is wat we  hebben  gekregen  door  overerving  van 

onze  voorouders.  ‘De  gebruikelijke  termen,  in  het  Engels 

heritage en  in het Frans patrimoine, zijn afgeleid van Romeinse 

woorden. Heres betekent ‘leeg’ of ‘zonder eigenaar’, patrimoine 

betekent vaderdeel’.25 De nadruk wordt vaak gelegd op tastbare 

objecten  uit  de  geschiedenis.  Dit  zijn  vaak  de  enige 

overblijfselen,  de  rest  van  het  verleden  is  verdwenen.  De 

overgebleven  objecten  worden  uit  hun  oorspronkelijke 

                                                 
23 Pim den Boer,  ‘Geschiedenis, herinnering en  ‘lieux de mémoire’’,  in: 
Rob  van  der  Laarse,  ed.  Bezeten  van  vroeger,  Erfgoed,  Identiteit  en 
musealisering (Amsterdam 2005) 40‐58, 43. 
24  Ribbens, Een eigentijds verleden, 29. 
25  Boer, ‘Geschiedenis, herinnering en ‘lieux de mémoire’’, 54. 
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historische  context  gehaald  en  hierdoor  ontstaat  er  een 

onrealistisch beeld van het verleden.26 

Een  sprekend  voorbeeld  hiervan  is  het  Slot  Loevestein  in 

Poederoijen.  De  huidige  bezoeker  ziet  een  tot  in  de  puntjes 

verzorgd  gebouw. De  té perfecte  staat  van  het  gebouw biedt 

naar mijn oordeel geen  realistisch beeld  van het  veelzijdige en 

roerige  verleden  van  het  slot.  ´Erfgoed  lijkt  oud, maar  het  is 

nieuw´.27 Deze discrepantie tussen het op een wetenschappelijke 

manier  vast  te  stellen  verleden  en  de  huidige manier  van  het 

presenteren  van  erfgoed  staat  centraal  in  het  history  versus 

heritage debat.  

Dit  debat  is  vanaf  de  jaren  tachtig  van  de  vorige  eeuw 

voornamelijk  gevoerd  in  Groot‐Brittannië.28  Deze  periode  valt 

samen met  de  regeerperiode  van Margaret  Thatcher,  zij  was 

destijds  premier  van  het  Verenigde  Koninkrijk.  Ze maakte  een 

einde aan de naoorlogse verzorgingsstaat met veel zekerheden, 

die door de overheid werden gereguleerd.29 Er kwam een beleid 

gericht  op  de  vrije markt  voor  in  de  plaats.  Deze  verandering 

                                                 
26  Ribbens, Een eigentijds verleden, 29. 
27 Rob van der Laarse,  ‘Erfgoed en de constructie van vroeger’, in: Rob 
van  der  Laarse,  ed.,  Bezeten  van  vroeger,  Erfgoed,  Identiteit  en 
musealisering  (Amsterdam 2005) 1‐28, 5. 
28  Ribbens, Een eigentijds verleden, 29. 
29  Jessica  Evans,  ‘Introduction,  Nation  and  representation’,  in:  David 
Boswell en Jessica Evans, Representing the Nation: a Reader, Histories, 
heritage and museums  (Londen en New York) 1‐8,3. 
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vond ook plaats  in andere Europese  landen en  in de Verenigde 

Staten onder leiding van Ronald Reagan.  

Het  is opmerkelijk dat deze ontwikkeling overal samen ging 

met een meer conservatieve houding ten opzichte van de kunst, 

cultuur en nationaal erfgoed.30 Thatcher wilde het verleden als 

de  ideale  samenleving  benadrukken  om  zo  een  duidelijk 

onderscheid te kunnen maken met de toenmalige maatschappij. 

Deze samenleving had volgens haar te weinig regels.   

 

‘Door de onzekere  toekomst die werd  veroorzaakt door 

een economische neergang, het  land dat niet  langer een 

wereldmacht was, de  leegloop  van het platteland  en de 

neergang  van  de  traditionele  en  religieuze  autoriteiten 

zijn de Engelsen gaan twijfelen over hun toekomst’.31 

 

De  cultuurhistorici  Patrick Wright  en  Robert  Hewison  hebben 

zich  verzet  tegen  deze  naar  hun mening manipulerende wijze 

waarop in Groot‐Brittannië sinds Thatcher wordt omgegaan met 

het  verleden.32  De  neomarxist  Wright  kwam  terug  van  een 

                                                 
30  Evans, ‘Introduction, Nation and representation’, 3. 
31  Ribbens, Een eigentijds verleden, 29. 
32  Ribbens, Een eigentijds verleden, 29. 
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verblijf  in  Canada  en  was  verbaasd  over  de  toenemende 

musealisering onder de neoconservatieve regering.33 

  

‘‘s Werelds  eerste  industriële  natie  zou  vanaf  de  jaren 

zeventig zijn verworden tot een toeristische uitbater van 

zijn [sic] glorieus verleden; een  land  in coma,  levend met 

de  rug  naar  de  toekomst,  dat  in  zijn  geheel  onder  de 

kaasstolp is gezet’.34 

 

Het  gevolg  is  volgens  Wright  en  Hewison  de  toegenomen 

belangstelling  voor  het  ‘valse  bewustzijn’  van  het  cultureel 

erfgoed  ten  koste  van  het  historisch  besef.35  Er  is  een  echte 

erfgoedhype ontstaan.  

De nadruk op de erfgoedomgang met het verleden  is geen 

specifiek  Europees  verschijnsel.  De  Amerikaanse  historicus 

Michael Kammen stelt ook  in de Verenigde Staten een obsessie 

met  erfgoed  vast.36  Bij  een  gebrek  aan  authentiek 

continuïteitsbesef creëren veel Amerikanen een dergelijk besef. 

Dit  zien we  terug  in  een  aanzienlijke  toename  van het bezoek 

                                                 
33    David  Boswell,  ‘Introduction  to  part  two’,  in:  David  Boswell  en 
Jessica Evans, Representing the Nation: a Reader, Histories, heritage and 
museums ( Londen en New York) 111‐114, 112. 
34  Laarse, ‘Erfgoed en de constructie  van vroeger’, 9. 
35  Ibidem. 
36  Ribbens, Een eigentijds verleden, 30. 
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aan musea  en  historische  plaatsen  en  door massale  deelname 

aan activiteiten als battle re‐enactments en monumentenzorg.37  

Volgens  de  Amerikaanse  historicus  en  geograaf  David 

Lowenthal  is  erfgoed  nauwelijks  nog  te  definiëren,  omdat  het 

elk  object  en  onderwerp  kan  omvatten  uit  allerlei  voorbije 

tijden.38  ‘One  can  barely move without  bumping  into  a  heritage 

site’.39 Verder stelt Lowenthal dat er een duidelijk onderscheid is 

tussen geschiedenis en erfgoed, ze staan zelfs als twee uitersten 

tegenover  elkaar.40 Hiermee bedoelt  Lowenthal niet dat  ze  als 

uitersten van  ‘goed’ en  ‘fout’  tegenover elkaar staan, maar dat 

erfgoed een andere omgang met het verleden is.41  

 

‘Lowenthal benadrukt  in  zijn boek, The past  is a  foreign 

country, dat we onvoldoende beseffen dat het beeld van 

de  geschiedenis  verandert  vanwege  onze  eigentijdse 

bemoeienis. Deze aanpassingen van het verleden zouden 

inmiddels geleid hebben tot de idee dat het hele verleden 

in principe hetzelfde  is, zodat alle tijdperken en alles wat 

als oud wordt gezien op één grote hoop wordt gegooid’.42 

 
                                                 
37  Ibidem, 31. 
38  Ibidem. 
39  David  Lowenthal,  The  heritage  crusade  and  the  spoiles  of  history 
(Cambridge 1998) xiii. 
40 Ribbens, Een eigentijds verleden, 32. 
41 Laarse, ‘Erfgoed en de constructie van vroeger’, 10. 
42 Ribbens, Een eigentijds verleden, 23. 
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De erfgoedomgang pretendeert niet het verleden  te begrijpen, 

maar  een  verering  van  het  verleden  op  te  roepen.  Hier  valt 

tegenin  te  brengen,  dat  wanneer  erfgoed  verkeerd  gebruikt 

wordt, het wel een wapen van geschiedvervalsing kan worden. 

Want ondanks dat erfgoed misschien niet per definitie bedoeld 

is  als  iets  om  lering  uit  te  trekken, wordt  het  vaak wel  als  de 

’historische waarheid’ gepresenteerd aan het publiek.  

 

 

2.2  Erfgoedaspecten van Harry Potter 

Er  zijn  veel wetenschappelijke  boeken  en  artikelen  over Harry 

Potter  geschreven,  maar  historici  hebben  zich  niet  aan  dit 

onderwerp gewaagd. Dit valt waarschijnlijk te verklaren door het 

feit, dat het  verleden  in de  verhalen  van Harry Potter meer  te 

maken heeft met de erfgoedomgang met het verleden, dan met 

de kritisch wetenschappelijke methode van historici. 

De wetenschappelijke  kant  van  de  geschiedenis  komt  niet 

naar voren  in de boeken. Zelfs bij het vak  ‘geschiedenis van de 

toverkunst’, wat Harry en zijn klasgenoten volgen, wordt er een 

suf  beeld  van  de  geschiedenis  getoond.  De  lessen  worden 

gegeven  door  een  docent,  die  na  zijn  dood  gewoon  is  verder 

gegaan  met  zijn  saaie  lessen  voor  te  dragen.  Met  andere 

woorden; geschiedenisles wordt gegeven door een geest en  is 

dodelijk saai. 



  27 

Mijn  keuze  heeft  zich  voornamelijk  gericht  op  het  bestuderen 

van de relatie met het materiële erfgoed, zoals de gebouwen, de 

bestemmingen  tijdens  de  vakantie  en  de  Britse  tastbare 

symbolen.  

Toch  geeft  Rowling  in  haar  boeken  ook  aandacht  aan  het 

immateriële  erfgoed  van  Groot‐Brittannië.  Zo  gebruikt  ze 

bijvoorbeeld het  rijke kostschoolverleden van Engeland  in haar 

boeken. Ze is niet de eerste schrijver die zich in dit genre waagt, 

in  Engeland  is  het  zogenoemde  ‘kostschoolgenre’  altijd  al 

aanwezig  geweest  in  de  literatuur.  Een  ander  voorbeeld  van 

immaterieel erfgoed  in de boeken en films  is de tovenaarssport 

‘Quidditch’. Dit is een sport die op bezemsteels hoog in de lucht 

gespeeld wordt. Er zijn meerdere betoverde ballen en elk team 

bestaat  uit  zeven  spelers.  Quidditch  heeft  elementen  uit  de 

sporten voetbal, cricket, hockey en polo  in zich verenigd. Deze 

elementen  met  het  inmiddels  bekende  ‘magische  sausje’  er 

overheen zorgen er voor dat vooral in de films Quidditch erg tot 

de verbeelding spreekt. 

De  historicus  Eric  Hobsbawm  gaat  in  zijn  hoofdstuk Mass‐

Producing  Traditions:  Europe,  1870‐1914  van  het  boek  The 

Invention of Tradition  in op de ontwikkeling van sport  in Groot‐

Brittannië.43  Met  de  term  ‘invention  of  traditions’  bedoelt 

Hobsbawm  dat  tradities  en  gebruiken worden  neergezet  alsof 
                                                 
43  Eric  Hobsbawm  en  Terence  Ranger  ed.,  The  Invention  of  tradition 
(Cambridge 1983).  
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ze al heel oud zijn, maar in feite zijn ze kort geleden opnieuw in 

het leven geroepen om een historisch gevoel bij de bevolking los 

te maken.44 Hij bespreekt dat  in Groot‐Britannië de sportcultuur 

het  eerste  opkwam  en  later  verspreid  is  over  de  rest  van 

Europa.45 Aangezien  de  genoemde  sporten  een  deel  uitmaken 

van  de  Engelse  samenleving    is  Quidditch  als  een  directe 

verwijzing naar het sporterfgoed van Engeland te beschouwen. 

Deze paragraaf geeft een overzicht van de erfgoedomgang 

met  het  materiële  verleden  in  relatie  tot  Harry  Potter.  In 

hoofdstuk  drie  wordt  dit  aan  de  hand  van  casussen  verder 

uitgewerkt. Hier zal ik eerst bespreken, welke erfgoedelementen 

we in de boeken en films vinden. Ten tweede ga ik in op hoe de 

boeken en films zelf als erfgoed gedefinieerd kunnen worden.  

Het verleden in de boeken en de films van Potter is mengsel 

van  perioden  uit  de  westerse  geschiedenis.  Rowling  gebruikt 

objecten, gebeurtenissen en verhalen uit verschillende eeuwen 

en maakt er één verleden van. Dit is de typische erfgoedomgang 

met  het  verleden.  Oud  is  oud,  het  onderscheid  tussen  de 

Middeleeuwen, de Vroegmoderne Tijd of de negentiende eeuw 

wordt niet gemaakt.  

                                                 
44  Hobsbawmen Ranger, The  invention of tradition, 1. 
45   Eric Hobsbawm,  ‘Mass‐Producing Traditions: Europe  1870‐1914’,  in: 
Eric  Hobsbawm  en  Terence  Ranger  ed.,  The  Invention  of  tradition 
(Cambridge 1983) 263‐307, 290. 
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De historische  tegenstelling  tussen de  twee werelden  in Harry 

Potter  is  ook  erg  interessant,  namelijk  het  verschil  van  onze 

huidige samenleving  in het postmoderne tijdperk, zoals we zien 

bij  de  muggles,  en  het  ‘historisch  getinte  tijdperk’  van  de 

tovenaars.  

De tovenaarswereld heeft door het gebruik van magie geen 

uitvindingen  zoals  de  telefoon  nodig  gehad  om  te 

communiceren op afstand. Hierdoor  lijkt hun wereld erg op ons 

verleden.  Vreemd  genoeg  is  er  wel  radio  en  fotografie, 

uitvindingen uit de negentiende eeuw,  in de wereld van Potter. 

Hier  zit  wel  een  magische  nuance  aan,  de  foto’s  bevatten 

bijvoorbeeld  bewegende  beelden  van  personen,  die  natuurlijk 

aan film doen denken.  

Televisie  en  internet,  in  de  twintigste  eeuw  uitgevonden, 

komen  niet  voor  in de boeken. Misschien dat Rowling bewust 

alleen de wat oudere techniek heeft toegelaten  in haar boeken. 

Er  is wel magisch  alternatief  voor  e‐mail; de  vliegende  ‘post‐it‐

achtige’  briefjes  in  het  ministerie,  die  met  een  schriftelijke 

boodschap  erop  vliegen  naar  degene  voor wie  de  boodschap 

bestemd  is.  ´Wie  echter goed  leest, merkt dat de Pottermagie 

gewoon de techniek van de muggles kopieert,  in plaats van zich 

als soeverein alternatief daarboven te verheffen´.46  

                                                 
46 Frits de Lange,  ‘Harry huilt nog niet: “Gelukkig zijn er altijd mensen 
bereid om mij  in hun hoofd en hart toe te  laten”’, Trouw, 9 december 
2000. 
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De schrijfster maakt in haar boeken gebruik van het traditionele 

Britse  erfgoed.  Doet  ze  dit met  een  zeker  cynisme, met  een 

‘knipoog’ naar de huidige erfgoedhype, of buit ze het erfgoed al 

dan niet bewust uit? Dit is moeilijk vast te stellen, omdat Rowling 

zich in interviews niet uitlaat over geschiedenis en erfgoed. 

Toch zijn er wel enkele aanwijzingen over hoe Rowling denkt 

over erfgoed. Zo heeft ze een erelidmaatschap van de Weights 

and Measures  Associations  geaccepteerd.  Deze  organisatie  zet 

zich  in  voor  het  behoud  van  de  traditionele  Britse 

gewichtsaanduiding.  Ze  heeft  dit  lidmaatschap  aangeboden 

gekregen,  omdat  ze Harry  in  de  boeken  laat  vertellen  dat  het 

Europese metrieke  stelsel  iets voor muggles  is.47 Rowling heeft 

zich met dit erelidmaatschap duidelijk  als een  voorstander  van 

het immateriële erfgoed van Groot‐Brittannië geprofileerd.  

Een  andere  directe  aanwijzing  dat  Rowling  zich  inzet  voor 

het  Engelse  erfgoed  hangt  samen  met  de  verfilming  van  de 

boeken. De samenwerking met de Amerikaanse regisseur Steven 

Spielberg, die het eerste boek zou verfilmen,  liep mis. Rowling 

had  in  haar  contract  met  filmmaatschappij Warner  Bros.  een 

vetorecht geëist bij de  keuze  van de hoofdrolspeler. De  reden 

was, dat ze persé wilden dat een Brit de rol van Harry Potter zou 

spelen.  Spielberg  zag  hierdoor  af  van  de  verfilming.  In 

samenwerking met  regisseur  Chris  Colombus  heeft  ze  dit wel 
                                                 
47  ‘Britten  mogen  hun  bier  in  “pints”  blijven  drinken’,  Trouw,  12 
september 2007. 
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voor elkaar gekregen. Colombus en Rowling hebben samen voor 

de  Britse  acteur  Daniel  Radcliffe  gekozen. Ook  de  Britse  pers 

was destijds erg enthousiast. The Times schreef destijds dat het 

Britse  erfgoed  al  vaak  genoeg  verkwanseld  was  door  de 

Amerikanen.48 

Tijdens  één  van  de  weinige  interviews  met  Rowling  in 

Nederland  in  De  Volkskrant  gaat  Rowling  iets  dieper  in  op  de 

verwijzingen  in de verhalen naar de Tweede Wereldoorlog. Op 

de vraag van de  journalist, wanneer ze besloot de parallel met 

het nazisme te trekken, antwoordde ze: ‘Meteen al, geloof ik. Ik 

weet  het  niet  meer  precies.  Ik  denk  dat  de  Tweede 

Wereldoorlog  in het bewustzijn van ons allemaal verankerd zit, 

toch?’49 Dit antwoord doet vermoeden dat de schrijfster op een 

onbewuste  manier  gebruik  maakt  van  het  verleden  in  haar 

boeken.  Ze  ziet  het  als  iets  logisch  en  gaat  er  vanuit,  dat  de 

oorlog  in  het  collectieve  geheugen  van  de westerse bevolking 

zit. 

Majo  de  Saedeleer,  directeur  van  de  Stichting  Lezen 

Vlaanderen,  stelt  iets  dergelijks  ook  vast  in  relatie  tot  het 

enorme succes van de Harry Potterboeken.  

 

                                                 
48  ‘Harry  Potter  houdt met  Daniel  zijn  Britse  accent’,  Het  Parool,  22 
augustus 2000. 
49 Rek, ‘J.K. Rowling; Interview’.  
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‘Grote  successen  zijn  zelden  superoriginele werken.  Het 

zijn meestal wel  intelligente  en  fantasierijke  boeken  die 

terugkeren  naar  enkele  archetypes.  […]  Daardoor 

herkent  iedereen  wel  iets  in  zo’n  boek;  uit  het  eigen 

collectieve  erfgoed  of  gewoon  uit  zijn  of  haar  eigen 

emotionele belevingswereld’.50 

 

In  Engeland  wordt  vermoed,  dat  door  de  Potterboeken  het 

aantal  kinderen  op  een  traditionele  kostschool  voor  het  eerst 

sinds jaren niet meer is gezakt. Opvallend is dat vooral het aantal 

meisjes  is  toegenomen.  Volgens  Nick Ward,  voorzitter  van  de 

Boarding  Schools Association,  bevestigen  veel  ouders  dat  hun 

belangstelling voor kostscholen  is opgewekt door de boeken.51 

Rowling maakt dus niet alleen gebruik van het erfgoed  in haar 

boeken, maar  op  haar  beurt  beïnvloedt  ze  het  ook  door  haar 

succesvolle serie.  

Bovendien  is  de  vraag  of  Rowling  met  haar  creatie  een 

bijdrage  heeft  geleverd  aan  het  Britse  immateriële  erfgoed. 

Want  literatuur  wordt  van  oudsher  gezien  als  een  van  de 

belangrijkste vormen van immaterieel erfgoed.52 Literair erfgoed 

                                                 
50  Ine  Renson,  ‘In  de  ban  van  de  Potter‐mania’,  De  Financieel‐
Economische tijd, 14 juni 2003.  
51 Smith, J.K.. Rowling een biografie, 68. 
52 Ann Rigney, ‘De herinnering aan Scott: literatuur, erfgoed, mobiliteit’ 
in: Rob van der Laarse, ed., Bezeten van vroeger, Erfgoed,  identiteit en 
musealisering  (Amsterdam 2005) 88.  
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bestaat  aan  de  ene  kant  uit  materiële  artefacten  die 

tentoongesteld kunnen worden. Bijvoorbeeld de eerste druk van 

een beroemd boek. Maar er zit ook een sterke immateriële kant 

aan  literatuur.  Zo  hebben  teksten  geen  vaste  plaats;  ze  zijn 

mobiel,  overal  ter  wereld  kunnen  verhalen  die  over  één 

bepaalde  plaats  gaan  gelezen  worden.53  De 

literatuurwetenschapper  Ann  Rigney  geeft  hiervan  een  mooi 

voorbeeld  in  haar  tekst  De  herinnering  aan  Scott,  Literatuur, 

erfgoed, mobiliteit:  

 

‘Wie het  slagveld  van Waterloo wil  zien, moet naar  een 

bepaalde  plaats  ten  zuiden  van  Brussel  gaan. Maar  een 

verhaal  over Waterloo,  zoals  Les misérables  van  Victor 

Hugo kan men overal lezen’.54 

 

Ten  tweede  zetten  teksten  niet  alleen  aan  tot  reizen,  maar 

boeken  reizen  zelf  ook  mee  met  de  reizigers.55  ‘Bovendien 

circuleren  verhalen,  ze  worden  vertaald,  herdrukt  en 

geëxporteerd’.56  

In  de  zomer  van  2007 was  ik,  toen  het  zevende  boek  van 

Harry uitkwam, op vakantie  in  Italië. De  Italiaanse versie en de 

                                                 
53  Ibidem, 89. 
54  Ibidem. 
55  Ibidem. 
56  Ibidem. 
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andere  vertalingen  lieten  nog  tot  het  najaar  op  zich wachten. 

Onder toeristen uit verschillende landen en Italianen ontstond er 

een stormloop op de Engelse versie van het zevende boek.  ‘Dit 

laat  de  dubbele mobiliteit  van  literatuur  zien,  teksten  zijn  niet 

aan  de  plaats  van  handelen  verbonden  en  hebben  zelf  geen 

vaste  verblijfplaats. Dit  zorgt  ervoor  dat  zij  een  bijzondere  rol 

speelt  als  bindend  element  in  de  historische  cultuur’.57  Deze 

cultuur wordt door toeristen vaak bezocht op speciale plaatsen, 

die samenhangen met de door hun gelezen literatuur.  

Het  is nu nog moeilijk  vast  te  stellen hoe de Potterboeken 

over  vijftig  of  honderd  jaar  gewaardeerd  zullen  worden. Wel 

staat voor mij vast, dat de boeken door hun wereldwijd succes 

een rol spelen in de globalisering van cultuur. In Tokio, Moskou, 

Londen  en  New  York  zijn  de  boeken  door miljoenen mensen 

gelezen.  De  filosoof  Isabelle  Smadja  stelt,  dat  het  een 

multicultureel  werk  is  dat  voor  iedere  wereldburger  wel  iets 

herkenbaars  heeft.58  Hier  kan  ik  me  niet  helemaal  in  vinden, 

omdat  het  toch  voornamelijk  het  standaardbeeld  van  de 

westerse wereld  laat  zien.  Kerstmis wordt  uitgebreid  gevierd, 

maar het Suikerfeest en andere  religieuze  feesten worden niet 

genoemd.  

                                                 
57  Rigney, ‘De  herinnering aan Scott’,  89‐90. 
58 Wim Bossema,  ‘Harry  Potter  is  de  held  van  de mondalisering; Het 
debat in: Frankrijk’,  De  Volkskrant, 8 oktober 2005. 
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Hoewel de boeken pas sinds 1997 zijn verschenen, werden ze al 

in  2000  door  journalisten  van  Het  Parool  en  De  Volkskrant 

aangemerkt  als  Engels  erfgoed.59  Ook  Engelse  journalisten 

spraken  over  erfgoed  toen  bleek  dat  Harry  door  een  Engelse 

acteur  gespeeld  zou  worden.  Er  is  dus  een  tendens  onder 

journalisten, om Potter als erfgoed te beschouwen. Maar vallen 

de boeken van Harry Potter onder de noemer Brits erfgoed? 

Kenmerkend  aan  literair  erfgoed  is,  dat  het  geruime  tijd 

gelezen  wordt  door  allerlei  verschillenende  generaties.  Of  dit 

met  de  boeken  van  Rowling  zal  gebeuren moet  de  toekomst 

nog uitwijzen, al hebben de boeken wel tijdloze elementen zoals 

magie  en  sprookjes  in  zich.  Bovendien  staat  literair  erfgoed 

symbool  voor  een  essentieel  onderdeel  van  een  bepaalde 

collectieve  identiteit.60  Bijvoorbeeld  het  dagboek  van  Anne 

Frank als symbool voor de Tweede Wereldoorlog. De vraag is of 

Harry  in  de  toekomst  in  deze  symbolische  functie  zal  kunnen 

voorzien. 

Het feit dat journalisten op zo’n korte termijn de boeken tot 

erfgoed hebben benoemd,  ligt waarschijnlijk aan het feit dat ze 

zo’n groot succes zijn en dat ze iets tegen de Amerikanisering in 

te  brengen  hebben.  Daarnaast  is  er  momenteel  een 

                                                 
59  ‘Hollywood zwicht: Brits  jongentje krijgt hoofdrol van Harry Potter’, 
De Volkskrant, 23 augustus 2000 en ‘Harry Potter houdt met Daniel zijn 
Britse  accent’, Het Parool, 22 augustus 2000.  
60 Louise Hoevenaars, Van Splijtzwam  tot nationale  trots Het erfgoed 
van Max Havelaar (Scriptie  Cultureel Erfgoed, Utrecht 2007) 10. 
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erfgoedhype,  zoals  ik  in  de  vorige  paragraaf  heb  duidelijk 

gemaakt.  Vandaar  dat  een  huidige  rage makkelijk  tot  erfgoed 

benoemd wordt. 

De  term  ’nieuw  erfgoed’  leent  zich momenteel  het  beste 

voor Harry Potter. ‘Coördinator van de master Cultureel Erfgoed 

aan  de  Universiteit  Utrecht,  Hendrik  Henrichs,  ziet  het  begrip 

nieuw  erfgoed  als  van  toepassing  zijnde  op  recent  erfgoed, 

objecten en ontwikkelingen die op het punt  staan  vergeten  te 

worden  in de hedendaagse maatschappij’.61 Het begrip  ‘recent’ 

is  zeer  toepasbaar  op  Harry  Potter.  Zolang  het  nog  niet  vast 

staat  of  Harry  Potter  tot  het  cultureel  erfgoed  van  Groot‐

Brittannië behoort,  lijkt de  term  ‘nieuw  erfgoed’ mij uitermate 

geschikt voor de boeken. Natuurlijk kunnen ook  films cultureel 

erfgoed worden, dit komt ter sprake in paragraaf 3.3. 

 

 

2.3  Harry Potter een sprookje? 

In  de  negentiende  eeuw  zijn  sprookjes  door  de  gebroeders 

Grimm  onderzocht  en  verzameld,  zij  zijn  de  grondleggers  van 

het volksverhaalonderzoek.62 De broers Grimm staan bekend als 

bewaarders van cultureel erfgoed. Ze hadden in de negentiende 

                                                 
61 Vera Wieringa en Lieke Wijnia, Recent, Hip, Modern of Anders: Wat is 
nieuw erfgoed? (Stageverslag  Cultureel Erfgoed, Utrecht 2007) 11. 
62  Ton  Dekker,  e.a.,  Van  Aladdin  tot  Zwaan  kleef  aan,  Lexicon  van 
sprookjes: ontstaan, ontwikkeling, variaties  (Nijmegen 1997) 15. 
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eeuw een uitgebreide volksverhalenverzameling aangelegd, met 

daaronder ook een verzameling sprookjes. ‘De broers pasten de 

sprookjes  aan  qua  stijl  en  toon  en  vulden  ze  soms  aan  met 

motieven uit andere sprookjes  […] ook kozen ze hun  favoriete 

versie van bepaalde sprookjes’.63 Ze deden dit vanuit ‘de vijf voor 

twaalf  gedachte’. Hiermee wordt  het  verzamelen  van  erfgoed 

bedoeld,  dat  op  punt  van  verdwijnen  staat.  Ze  wilden  dus 

voorkomen  dat  sprookjes  zouden  verdwijnen  uit  de 

samenleving.   

Het sprookje is de bekendste van het genre volksverhalen.64 

Het is een verzonnen verhaal, waar bovennatuurlijke wezens en 

verschijnselen in voorkomen. De Russische taal‐ en volkskundige 

Vladimir Propp heeft begin vorige eeuw ontdekt dat in sprookjes 

de  gebeurtenissen  hetzelfde  zijn,  maar  dat  de  personages 

inwisselbaar zijn.65 Propp  is door deze ontdekking van de vaste 

vorm van symboliek, als grondlegger van het structuralisme van 

het  verhaal  te  beschouwen.66  Hij  heeft  in  sprookjes  vaste 

elementen gevonden en als eerste de  tot dan  toe gebruikelijke 

historische analyse losgelaten. 

                                                 
63  Ibidem 16. 
64  Ibidem 8. 
65  Chris  Vos,  Bewegend  verleden.  Inleiding  in  de  analyse  van  films  en 
televisieprogramma’s (Amsterdam 2004) 100. 
66  Vos, Bewegend verleden, 98‐99. 
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Er  zijn  meerdere  schrijvers  die  Harry  Potter  als  een  sprookje 

beschouwen.67  Maar  geen  enkele  auteur  vertelt  gedegen, 

waarom  Potter  tot  dit  genre  behoort.  Daarom  bekijk  ik  hier 

uitgebreid  of  de  verhalen  van  Harry  Potter  inderdaad  met 

sprookjes  te  vergelijken  zijn.  Dit  doe  ik  met  behulp  van  de 

sprookjesspecialisten Ton Dekker,  Jurjen van der Kooi en Theo 

Meder. Zij hebben een duidelijke uiteenzetting gemaakt van de 

vaste kenmerken van  sprookjes  in hun  lexicon van  sprookjes.68 

Ten  tweede  wil  ik  kijken  of  het  succes  van  Harry  eventueel 

samenhangt met het eeuwenlange succes van sprookjes. 

Harry  Potter  is  geen  verhaal  dat  in  eerste  instantie  een 

mondelinge  traditie  heeft  gekend,  voordat  het  werd 

opgeschreven. Dit  is bij  sprookjes wel  het  geval. Het  is  echter 

wel duidelijk, dat Rowling geïnspireerd was door onder andere 

de schrijvers Tolkien en Lewis, de Griekse mythologie, de Bijbel 

en sprookjes. Dus  indirect  is er toch sprake van het gebruik van 

de mondelinge traditie. 

Sprookjes spelen  in het verleden, een preïndustriële wereld, 

die niet exact is gedefinieerd in plaats of tijd, aangeduid met het 

bekende  ‘er was eens’ en  ‘ergens  in een  land hier ver vandaan’. 

Hier heeft Rowling voor een iets andere benadering gekozen. De 

                                                 
67  Zipes, Sticks and Stones, 99. 
68 Deze uiteenzetting  is te vinden  in: Ton Dekker, e.a., Van Aladdin tot 
Zwaan kleef aan, Lexicon van sprookjes: ontstaan, ontwikkeling,  
variaties  ( Nijmegen 1997). 
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tijd in de boeken van Harry Potter loopt namelijk synchroon met 

onze  huidige  tijd.  Er  bestaan  twee werelden  naast  elkaar,  de 

wereld van de muggles en de magische wereld van de tovenaars. 

Deze twee werelden zijn door  liminale domeinen, zoals de rode 

telefooncel  en  perron  9¾  met  elkaar  verbonden.69  Dit 

onderscheid is onevenwichtig, want de tovenaars weten wel dat 

er  een  andere  wereld  dan  die  van  hen  bestaat.  Bij  de 

meerderheid van de muggles is de magische wereld niet bekend. 

De  toverwereld  heeft  zelfs  een  ministerie  dat  er  zorg  voor 

draagt,  dat  de  muggles  niet  van  hun  wereld  op  de  hoogte 

kunnen komen.  

Ook  het  volgende  vaste  kenmerk  van  sprookjes  is  toe  te 

passen  op Harry  Potter.  Het  is  namelijk  een  avonturenverhaal 

met een goede afloop.70 In de epiloog van boek zeven staat het 

echtpaar  Harry  en  Ginny  Potter  met  drie  kinderen  bij  de 

Hogwarts  Express  en  ook  Ron  en  Hermione  zijn  getrouwd  en 

brengen  hun  kinderen  naar  de  trein. Verder wordt  verteld  dat 

sinds de overwinning op Voldemort, Harry geen pijn meer heeft 

gehad aan zijn litteken. Dit is een duidelijk geval van: ‘ze leefden 

nog lang en gelukkig’.  

                                                 
69  Rein Nauta, ‘Vreemde  verhalen, goed nieuws?’, in: Birgit 
 Verstappen, e.a., Vreemde verhalen, goed nieuws? Over Harry Potter en 
andere helden (Nijmegen 2003) 7‐13, 11. 
70  Dekker, Van Aladdin tot, 8. 
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Sprookjes  beginnen  over  het  algemeen  met  een  probleem, 

waarvoor een oplossing gevonden moet worden.71 Dit  zien we 

ook terug bij Potter. Hij moet het opnemen tegen het kwaad  in 

de gedaante van Voldemort. Bovendien  is Harry een  jongen op 

de  drempel  van  de  volwassenheid,  die  tijdens  de  boeken 

volwassen wordt.72 Dit neemt niet weg dat hij het tegen een veel 

oudere en machtigere tovenaar moet opnemen.  

In de verhalen van Rowling komen allerlei sprookjesfiguren 

voor zoals tuinkabouters, trollen, reuzen, draken en eenhoorns. 

Onder al deze magische figuren zitten helpers van Harry, maar er 

zijn  ook  tegenstanders,  die  zijn  opdracht  moeilijker  maken. 

Magische voorwerpen zoals zwaarden, halskettingen en glazen 

bollen, die soms een positieve of een negatieve invloed op Harry 

hebben, spelen een belangrijke rol. Kortom er zijn in de verhalen 

allerlei magische wezens  en  voorwerpen,  die  Harry  helpen  of 

tegenwerken, precies zoals dat in sprookjes ook gebeurd.  

Harry  is  één  van  een  drietal.  Behalve  dat  er  drie 

hoofdpersonen zijn, komt het getal drie ook vaak op een andere 

manier  terug  in  sprookjes.73  Er  zijn  namelijk  vaak  drie 

opdrachten,  drie  magische  voorwerpen  of  drie  pogingen  in 

sprookjesverhalen. Het hoogtepunt van het verhaal  ligt meestal 

bij de derde opdracht, het derde voorwerp en derde poging.  In 

                                                 
71  Ibidem. 
72  Ibidem. 
73  Ibidem. 
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eerste instantie lijkt het erop dat Rowling, behalve het bevriende 

drietal  zich  hier  niet  door  heeft  laten  beïnvloeden.  Er  zijn 

namelijk vier afdelingen op Hogwarts, er zijn zeven  schooljaren 

en evenzoveel boeken.  

In boek zeven zit echter een sprookje waar het getal drie wel 

in voorkomt, namelijk The tale of the three brothers’. Dit sprookje 

is onderdeel van het sprookjesboek uit de toverwereld: Tales of 

Beedle the Bard.74 Begin 2009 zal Rowling het sprookjesboek The 

tales  of  Beedle  of  the  Bard,  waar  ook  het  bovengenoemde 

sprookje in voorkomt, voor een goed doel op de markt brengen. 

In dit  sprookje  vragen de broers elk een object aan  ‘de dood’. 

Deze objecten heeft Harry nodig  in zijn strijd  tegen Voldemort. 

Hier blijkt dat de wereld van het sprookje in direct verband staat 

met de toverwereld van Harry, want hij kan gebruik maken van 

deze sprookjesobjecten. 

‘Naast  de  drieritmiek  kennen  veel  sprookjes  ook  nog  een 

tweedelige structuur’.75 Dit houdt  in dat een sprookje, nadat de 

oplossing  is  gevonden  nog  verder  gaat  met  een  nieuw 

probleem. Dit  is het enige kenmerk van  sprookjes wat we niet 

terugvinden  in  de  boeken  van  Potter.  De  boeken  zijn  veel 

complexer en door de langere tijdspanne van de verhalen zitten 

er veel meer dan twee tegenslagen in. 

                                                 
74  Rowling, Harry Potter and the deadly hallows, 330. 
75  Dekker, Van Aladdin tot, 9. 
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Essentieel voor het genre van sprookjes  is, dat het wonderlijke 

niet als iets uitzonderlijks wordt ervaren door de personen in het 

verhaal.76 Dit gaat voor Harry niet helemaal op. Hij komt namelijk 

uit  de  gewone  wereld,  waardoor  hij  in  eerste  instantie moet 

wennen  aan  de magische  figuren  en  gebeurtenissen. Hij went 

echter erg snel aan de magie en vindt het heel  interessant. Ron 

Weasley, die  is opgegroeid  in de  toverwereld, weet niet beter 

dan dat er toverkunst bestaat.  

‘Het  sprookje  zet  de  wereld  op  zijn  kop  en  is  daarbij 

onverbeterlijk  optimistisch’.77  De  jongste,  zwakste  en  domste 

(de eerste  twee  zijn van  toepassing op Harry) wint altijd. Daar 

komt bij dat de contrasten  in  sprookjes groot zijn. Het verschil 

tussen goed  en  kwaad  is  vooral  in de  eerste paar boeken  van 

Rowling heel duidelijk.  

Tot  slot worden  stijl  en  vertelwijze  in  sprookjes  en  ook  in 

Harry  Potter  gekenmerkt  door  stilering,  een  beeldend 

taalgebruik, een duidelijke symboliek en een bijna dwangmatige 

behoefte  aan herhaling.78  In Potter  zien we dat Rowling  in elk 

boek  in  het  kort  het  voorafgaande  uiteenzet.  De  eerste  paar 

boeken hebben een inleiding vol met herhalingen over wat er in 

de eerdere delen  is gebeurd. Dit heeft natuurlijk een praktische 

                                                 
76  Ibidem. 
77  Ibidem. 
78  Ibidem, 10. 
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reden, om de (nieuwe) lezer houvast te bieden, maar het is ook 

een typisch kenmerk van het genre. 

In de boeken zelf speelt traditie, de herhaling van bepaalde 

gewoontes, een grote rol. Elk begin van het schooljaar is er weer 

het  ‘sorteermoment’, een magische hoed bepaalt dan op welke 

afdeling  de  nieuwe  leerlingen  geplaatst  zullen  worden.  In  de 

loop van elk schooljaar worden er Quidditch wedstrijden tussen 

de  afdelingen  gespeeld.  Rowling  creëert  hiermee  haar  eigen 

invention  of  traditions  in  de  boeken.79  Bovendien  hangen  de 

portretten  van  de  vorige  schoolhoofden  in  de  kamer  van  de 

huidige  directeur. Deze  betoverde  portretten  zijn  in  staat  hun 

mening over actuele zaken te geven. Personen uit het verleden 

krijgen  hierdoor  de  mogelijkheid  zich  met  het  heden  te 

bemoeien.   

Na deze  vergelijking  van de  kenmerken  van  sprookjes met 

de  verhalen  van  Potter  is  duidelijk  vast  te  stellen,  dat  Harry 

Potter een sprookje is. Bijna alle kenmerken van sprookjes zijn er 

in terug te vinden. Hier hoort wel opgemerkt te worden, dat het 

verhaal van Harry Potter een veel complexere verhaalstructuur 

heeft dan het gemiddelde sprookje. Het is veel langer, bevat veel 

meer  personages  en  bijna  alle  sprookjesfiguren  uit  de 

verschillende sprookjes zijn erin verweven. Het blijkt dat dus niet 

alleen  onze  films,  computerspelletjes  en  televisieseries  de 

                                                 
79  Zoals bekend door de historicus Eric Hobsbawm. 



  44 

afgelopen  jaren  ingewikkelder  geworden  zijn, maar  ook  onze 

sprookjes.  Vandaar  dat  ik  de  verhalen  van  Harry  Potter  zou 

willen benoemen als een eigentijds sprookje.  

Dat  lezers  uit  West‐Europa  en  de  Verenigde  Staten  zich 

kunnen  identificeren  met  het  Britse  erfgoed  is  nog  niet  zo 

vreemd,  maar  waarom  Harry  ook  buiten  West‐Europa  en  de 

Verenigde Staten zo’n groot succes is, ligt toch iets minder voor 

de  hand.  De  conclusie  dat  Potter  een  sprookje  is,  kan  hier 

misschien  een  antwoord  op  geven,  ‘want  sprookjes  zijn  een 

typisch Euraziatisch product’.80 Kerngebied van de verspreiding 

van  sprookjes  is  het  gebied  van  India  tot  Ierland,  van  Noord‐

Europa tot Noord‐Afrika. Doordat Aziaten al eeuwenlang bekend 

zijn met de karakteristieken van sprookjes,  is het  logisch dat zij 

herkenbare  elementen  in  de  Potterverhalen  zien.  Ook  in  het 

islamitische Marokko, wat binnen dit gebied valt, zijn de Franse 

vertalingen van Potter heel populair.81 

 

 

2.4  Conclusie 

Samenvattend  is vast  te  stellen, dat het history versus heritage 

debat de verschillen  tussen geschiedenis en erfgoed uiteenzet. 

Bovendien wijst het op de voor‐ en nadelen van elk van de twee 

benaderingen van het verleden. Het debat  is voornamelijk  in de 
                                                 
80  Ibidem, 21. 
81  Bossema, ’Harry Potter is de held van de mondialisering’. 
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Angelsaksische wereld gevoerd, naar aanleiding van de enorme 

opkomst van erfgoed in de laatste decennia. 

De mengelmoes  van  verwijzingen  naar  het  verleden  en  de 

herhaling  in  de  boeken maakt  dat  de  Potterhype  prima  in  de 

huidige  erfgoedhype  past.  Rowling  gebruikt  in  haar  verhalen 

voornamelijk  de  erfgoedkant  van  het  verleden.  Of  de  boeken 

van  Potter  tot  het  literaire  erfgoed  van  Engeland  zullen  gaan 

behoren  is de vraag. Doordat de hype nog  zo  recent  is,  zal de 

toekomst dit moeten uitwijzen. Voorlopig past de  term  ‘nieuw 

erfgoed’ het beste bij de serie.  

Door  de  kenmerken  van  sprookjes  één  voor  één  te 

vergelijken  met  Harry  Potter  is  duidelijk  geworden,  dat  de 

verhalen van Potter tot het genre van de sprookjes behoren. Dit 

wel met de kanttekening dat de Potterboeken veel uitgebreider 

en  complexer  zijn  dan  een  normaal  sprookje,  zoals  we  die 

kennen van de gebroeders Grimm. Een ‘eigentijds sprookje’  lijkt 

me het beste geschikt als benaming voor de verhalen van Harry 

Potter.  Opmerkelijk  is  dat  Rowling  in  haar  zevende  boek  het 

sprookje The  tale of  the  three brothers    introduceert. Dit  is een 

sprookje in een sprookje.  

Door  gebruik  te  maken  van  sprookjeselementen  spreekt 

Rowling  een  enorm  breed  publiek  aan.  Harry  Potter  is 

toegankelijk  voor  veel  culturen  door  de  verwijzingen  naar 
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sprookjes.  Sprookjes  horen  voor  veel mensen  namelijk  bij  hun 

culturele bagage en zijn cultureel erfgoed.  
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Hoofdstuk 3.  Casussen 

We  hebben  kennis  gemaakt  met  J.K.  Rowling  en  haar 

geesteskind, ook het history versus heritage debat en het succes 

van de boeken zijn besproken. Nu is het van belang om directer 

naar  de  inhoud  van  de  boeken  en  de  films  te  kijken  om mijn 

vraagstelling; Hoe krijgt de omgang met geschiedenis en erfgoed 

een plaats in de boeken en films van Harry Potter? goed te kunnen 

beantwoorden.  Zoals  ik  al  in  hoofdstuk  twee  aangaf,  lijkt  het 

erop dat Rowling zich aansluit bij de erfgoedhype zonder dat ze 

dit zelf beseft.  

De toeristische sector speelt juist wel heel handig en bewust 

in op de Harry Potterrage. Wat zijn hiervan de gevolgen en waar 

zijn  toeristen  naar  op  zoek  tijdens  deze  vakanties?  ‘Cultureel 

erfgoed wordt beschouwd als deel van het nationale geheugen 

en  is  verbonden  geraakt  met  identiteitspolitiek,  economische 

exploitatie  en  cultureel  toerisme’.82 Harry Potter  in  relatie met 

erfgoed en toerisme wordt in paragraaf 3.2 besproken. 

In  paragraaf  3.3 wordt  de  relatie  tussen  erfgoed  en  films 

bekeken. De volgende vragen staan centraal. Hoe  is erfgoed en 

film  met  elkaar  te  verenigen?  Zijn  de  Harry  Potterfilms 

erfgoedfilms? Daarna wordt er gekeken naar welke gebouwen er 

in de films gebruikt worden. 

                                                 
82  Boer, ‘Geschiedenis, herinnering en ‘lieux de mémorie’’, 54. 
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In paragraaf 3.4  ligt de nadruk op een aantal Engelse symbolen 

die een belangrijke rol spelen in de verhalen. Welke keuzes heeft 

de schrijfster hierin gemaakt? Wat zegt dat over het gebruik van 

het Britse verleden en erfgoed in de verhalen?  

De eerste paragraaf van dit hoofdstuk gaat  in op de  relatie 

tussen  nostalgie  en  het  succes  van  Potter.  Het  gevoel  van 

nostalgie hangt met alle drie de casussen samen, vandaar dat ik 

daar als eerste op in ga. 

 

 

3.1  Nostalgie 

Nostalgie  is zoals  ik  in hoofdstuk  twee heb besproken één van 

de  mogelijke  benaderingswijzen  van  de  omgang  met  het 

verleden.  Historici  hebben  over  het  algemeen  weinig 

belangstelling  voor  deze  manier  van  omgang  met  de 

geschiedenis. ‘Het is dan ook niet opmerkelijk dat een socioloog, 

Fred  Davis,  de  eerste  studie  wijdde  aan  dit  verlangen  naar 

voorbije  tijden’.83  ‘Hij  beschrijft  in  zijn  boek  Yearning  for 

yesterday: A  Sociology  for Nostalgia, dat nostalgie pas  sinds de 

jaren vijftig van de vorige eeuw gebruikt werd als een collectieve 

en persoonlijke emotie, waarbij herinneringen aan het verleden, 

vaak gekoppeld aan een object, worden benut om betekenis te 

                                                 
83  Ribbens, Een eigentijds verleden, 21. 
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geven aan personen en plaatsen  in het heden’.84 Voor de  jaren 

vijftig  betekende  het woord  ‘nostalgie’  voornamelijk  heimwee 

hebben. 

Nostalgie op een collectief niveau lijkt vooral op te treden bij 

ingrijpende  historische  veranderingen.85  ‘Deze  collectieve 

nostalgie  krijgt met  name  gestalte  rond  symbolische  objecten 

met  een wijdverbreid  en publiek  karakter’.86 Dit  is precies wat 

Rowling  toepast  in haar boeken. Ze gebruikt de gedoodverfde 

symbolen  waar  Groot‐Brittannië  zich  al  tientallen  jaren  mee 

profileert. Bij wijze van  spreken de molens en de klompen van 

Nederland.  Persoonlijke  nostalgie  komt  voor  bij  symbolische 

beelden van het verleden met een meer individuele en specifieke 

betekenis.87 

Eind  jaren  tachtig  van  de  vorige  eeuw  hebben  de  Britse 

historici Shaw en Chase drie voorwaarden voor het ontstaan van 

nostalgie vastgesteld.88 Zo moet er ten eerste het besef zijn dat 

het verleden en heden van elkaar verschillen. ‘Ten tweede moet 

er  een  algemene  tendens  zijn  dat  het  heden  ontoereikend  en 

onbevredigend  is  terwijl  er  […]  geen  duidelijke  verbetering 

wordt  verwacht’.89  Ten  derde  zijn  objecten,  gebouwen  en 

                                                 
84  Ibidem. 
85  Ibidem 
86  Ibidem 
87  Ibidem 
88  Ibidem, 23. 
89  Ibidem. 
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beelden  uit  het  verleden  nodig,  om  het  verleden  te  kunnen 

oproepen. Deze  laatste voorwaarde om nostalgie op te roepen 

gebruikt Rowling in haar boeken.  

De  boeken  van  Harry  kunnen  beschouwd worden  als  een 

kortstondige  vlucht  uit  de  huidige  ingewikkelde  tijd. 

Communicatiewetenschapper  Cleo  van  den  Borre  heeft  zich 

over deze kwestie gebogen. Zij heeft aan de hand van interviews 

met lezers van de boeken vastgesteld, of de boeken voor hun zo 

belangrijk zijn wegens een mogelijke vlucht uit de realiteit of een 

nood  aan  nieuwe  zingeving.90  Ze  heeft  voor  haar  onderzoek 

bepaalde  passages  uit  de  boeken  gelicht  en  hierover  in 

groepsinterviews  met  lezers  gesproken.  Eén  van  de 

geïnterviewden geeft het volgende aan: 

 

‘Het  is een beetje alsof ge  [sic] een  reis maakt naar een 

andere wereld en dat ge alles meebeleeft met Harry. Een 

reis  van  een  paar  uurtjes…  En  ja,  het  is  echt  als  een 

vakantie, zo leuk dat ge niet meer weg wilt’.91 

 

                                                 
90 Cleo van den Borre, Harry Potter vlucht uit de realiteit of aanzet tot 
nieuwe  zingeving  (Scriptie    Communicatiewetenschappen,  Brussel 
2007)  te  vinden  op  de  Vlaamse  scriptiebank  het  laatst  bezocht  op  5 
augustus 2008 
http://www.fondspascaldecroos.org/uploads/documentenbank/31bc58
8d35eab35c929e8a6692f0cde5.doc 
91  Van den Borre, Harry Potter vlucht uit de realiteit, 55. 
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Haar  conclusie  is dat escapisme een belangrijke  functie vervult 

voor de  lezers.92 Dit escapisme wordt volgens mij bereikt door 

de ontspanning van het  lezen zelf, door de magische wereld en 

door nostalgie.  

Niet alleen kinderen zoeken  in de boeken deze vlucht uit de 

werkelijkheid,  juist ook volwassenen zijn  idolaat van de boeken. 

De Potterboeken wijzen niet als enige op deze  tendens. Er zijn 

meer aanwijzigen te vinden, want terug naar  je kindertijd  is een 

idee dat nu erg belangrijk  is bij  jonge volwassenen’.93 ‘Ze blijven 

steeds  langer  thuis wonen, zoeken  snel oude klasgenootjes op 

“Hyves” […] en ze kijken massaal naar programma’s als “I  love 

the 90’s”’.94 Ze hebben heimwee naar hun pas vervlogen jeugd, 

vandaar  dat  ze  graag  wegduiken  in  gemakkelijke  en 

geruststellende kinderboeken.95 De boeken en films spelen in op 

de  behoefte  naar  escapisme  en  nostalgie  van  kinderen  en 

volwassenen. 

                                                 
92  Ibidem, 61. 
93  Jenni  Bristow,  ‘Harry  Potter  en  de  zin  van  het  bestaan’,  NRC 
Handelsblad, 28 juni 2003. 
94  Ibidem. 
95  Ibidem. 
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3.2  De Harry Pottervakanties 

 

‘Since  Thomas  Cook’s  first  excursion  train  it  is  as  if  a magician’s 

wand had been passed over the face of the globe’.96 

 

Op vakantie gaan  is  tegenwoordig voor de westerse bevolking 

een alledaagse gebeurtenis.97 Hoewel deze  trend  jonger  is dan 

we zouden verwachten.  ‘Want  in de  jaren veertig en vijftig van 

de vorige eeuw ging de helft van de bevolking nog niet langdurig 

met vakantie’.98 De Britse  socioloog  John Urry beschrijft  in zijn 

boek The Tourist Gaze de speciale blik waarmee toeristen naar de 

wereld  kijken  en  het  fenomeen  toerisme.99  Toeristen  hebben 

volgens  hem  sterk  de  neiging  wat  ze  zien  te  verheffen  tot 

symbool  van  iets  typerends.100 Als  ze  dit  symbool  dan  hebben 

gezien, zijn ze blij dat ze het  idee wat ze  in hun hoofd hadden 

bevestigd  is.  Volgens Urry  zijn  er  enkele  vaste  kenmerken  van 

toerisme vast te stellen.  

Zo  is  toerisme een vrijetijdsbesteding en het staat hierdoor 

in  sterk  contrast  met  het  gereguleerde  dagelijkse  leven  van 

werken.101 Vakantie  is niet  los  te  zien  van  arbeid,  aangezien  er 

                                                 
96  John Urry, The tourist gaze, the second edition (Londen 2002) ix. 
97  Ribbens, Een eigentijds verleden, 133. 
98  Ibidem. 
99  Ibidem, 131. 
100  Ibidem. 
101  Urry, The tourist gaze, 2. 
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zo’n  scherp  contrast  is  en  bovendien  is  zonder  salaris  op 

vakantie  gaan  niet  mogelijk.  Toeristen  verplaatsen  zich 

bovendien naar verschillende bestemmingen, die niets te maken 

hebben met de normale  verblijfplaats  en  arbeid.102 De  voor de 

toerist  nieuwe  bestemmingen  worden  met  een  grotere 

aandacht bekeken, dan de dagelijkse omgeving  van de  toerist. 

De  nadruk  ligt  vaak  op  het  bezoeken  van  landschappen  of 

stadsgezichten. Vooral  in Groot‐Brittannië  is het  landschap een 

archetype van het erfgoed.103   

De  toeristenindustrie  heeft  invloed  op  welke  objecten  en 

bestemmingen populair zijn of zullen worden.  ‘Maar ook mode, 

klasse  en  geslacht  hebben  invloed  op  de  populariteit  van  een 

bestemming’.104 Toeristen hebben vaak bepaalde verwachtingen 

van  plaatsen  die  ze  bezoeken.  Deze  verwachtingen  zijn 

geconstrueerd  en  bevestigd  door  activiteiten,  die  in  eerste 

instantie  niets  met  toerisme  te  maken  hebben,  zoals  film, 

televisie,  literatuur,  tijdschriften  en  video’s.105  Volgens  Urry 

hangt deze tendens samen met het postmodernisme.  

 

‘Postmodernism  involves a dissolving of  the boundaries, 

not only between high and low cultures, but also between 

                                                 
102  Ibidem, 2‐3. 
103  Lowenthal, The  heritage crusade and the spoils of history, 7. 
104 Urry, The tourist gaze, 3. 
105  Ibidem 
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different cultural  forms,  such as  tourism, art, education, 

photography,  television,  music,  sport,  shopping  and 

architecture’.106 

 

Dit geldt ook voor de Harry Potterreizen, door de boeken en de 

films  zijn  een  aantal  nieuwe  toeristische  bestemmingen 

ontstaan.  Bovendien  hebben  populaire  oudere  bestemmingen 

een nieuwe Harry Potter ‘laag’ gekregen. Zo was het Glenfinnan 

viaduct  al  een 

toeristische  attractie, 

voordat  het  viaduct 

een  rol  ging  spelen  in 

de films. In de films rijdt 

de  Hogwarts  Express 

over  de  beroemde 

bogen  van  het  viaduct 

(zie afbeelding 1). 

Harry  Potter  is  niet  het  enige  voorbeeld  van  ‘hijacking  of 

literature’.107 Schotland kende al sinds de negentiende eeuw een 

toestroom van toeristen door verhalen van de schrijvers William 

Wordsworth,  Sir  Walter  Scott  en  Beatrix  Potter.  In  Nieuw‐

Zeeland is het momenteel een rage om filmlocaties van Tolkien’s 

Lord  of  the  Rings  te  bezoeken.  ‘Erfgoed  is  dus  onlosmakelijk 
                                                 
106  Ibidem, 74. 
107  Laarse, ‘Erfgoed en de  constructie  van vroeger’, 3. 

 
Glenfinnan viaduct in Schotland 
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verbonden  met  een  proces  van  lokalisering,  de  locaties  zijn 

tevens  te  beschouwen  als  een  ‘tekst’’.108  Volgens  de  sociale 

wetenschapper Chris Rojek kunnen we zelfs spreken van ‘literary 

landscapes’.  Hij  beschouwt  dit  als  gebieden waar mensen  het 

dagelijkse  leven kunnen ontvluchten en op zoek gaan naar het 

leven van de beroemde schrijvers en hun fictieve karakters.109 

‘Voor Groot‐Brittannië in het algemeen en voor het toerisme 

in het bijzonder komt de “Pottermania” als een geschenk uit de 

hemel’.110  Het  toerisme  in  Engeland  zit  dankzij  het  succes  van 

Potter  weer  in  de  lift.  Toch  heeft  het  toerisme  in  Groot‐

Brittannië altijd al veel aandacht gehad voor magie en tovenarij. 

Denk maar aan de grote hoeveelheid ghosttours in de steden en 

het mysterieuze Stonehenge.111   

De  Potterattracties  zijn  in  te  delen  in  drie  categorieën. De 

eerste categorie betreft de plaatsen, die beroemd zijn geworden 

door het verband met de schrijfster Rowling of de  filmacteurs. 

Ten  tweede zijn de gebouwen en plaatsen, die gebruikt zijn bij 

het  filmen  een  toeristische  attractie  geworden.  Deze  komen 

verder aan bod  in de volgende paragraaf. Ten derde zijn er de 

                                                 
108  Laarse, ‘Erfgoed en de  constructie  van vroeger’, 3. 
109 Chris Rojek,  ‘Fatal attractions’,  in: David Boswell en  Jessica Evans, 
Representing  the  nation:  a  reader,  Histories,  heritage  and  museums 
(Londen en New York 1999)185‐207, 186. 
110  ‘Op zoek naar het echte Zweinstein; Britse toeristenindustrie hoopt 
op magische werking Harry Potter‐mania’, De Dordtenaar, 21 november 
2001. 
111 Ibidem. 
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bestemmingen, die geen directe  link hebben met de boeken of 

de  films, maar die  in  feite meeliften op het  succes en dezelfde 

sfeer als in de verhalen creëren. 

Doordat  Rowling  wereldberoemd  is  geworden,  zijn  de 

plaatsen  waar  zij  heeft  geleefd  of  gewerkt  ook  bekend 

geworden.  De  stad  Gloucester  heeft  hier  handig  gebruik  van 

gemaakt. Rowling  is daar  in de buurt opgegroeid  en  er  is ook 

gefilmd  in  de  beroemde  kathedraalgangen.  De  stad  profileert 

zich momenteel  als  een Harry  Pottercentrum.  Café Nicolson’s, 

waar Rowling veel heeft geschreven,  is  inmiddels een vast punt 

van de Rowlingroute in Edinburgh.112 Er zijn heel veel cafés in de 

Schotse  hoofdstad,  die  zich  willen  identificeren  met  de 

schrijfster. Er  is zelf een koffiehuis, waar wel een heel origineel 

bordje op hangt (zie afbeelding 2). 

Ook  in  de 

hoofdstad  van 

Engeland  werkt  de 

invloed  van  de 

boeken door. In het 

ledenblad  van  de 

ANWB  bespreekt 

Daniel  Radcliffe,  de 

acteur  die  Harry 

                                                 
112 Smith, J.K. Rowling een biografie, 161. 

 
Verwijzing naar Harry in café Artisam Roast 

Bron: eigen collectie 
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speelt  in  de  films,  zijn  acht  hotspots  in  Londen.113  Naast  Tate 

Modern, The London Eye en Camden Market, is bij de overige vijf 

het  verband  met  Harry  Potter  duidelijk.  Hij  raadt  ten  eerste 

London Zoo bij de Nederlandse  lezers aan. Hier  is  in de eerste 

film de scène gefilmd met de sprekende slang die later ontsnapt. 

Ten  tweede  beveelt  hij  het  Natural  History Museum  aan.  De 

dinosaurussen die daar  te zien zijn,  lijken op de draken die een 

rol  spelen  in  de  boeken  en  films.  Vervolgens  wijst  hij  op  de 

mogelijkheid een dagtripje vanaf Londen naar Oxford te maken. 

In Oxford zijn veel scènes van de  films opgenomen. Ten vierde 

kan een wedstrijd van de voetbalclub Fulham volgens de acteur 

niet  ontbreken,  hier  is  de  vergelijking  met  een  Quidditch 

wedstrijd  natuurlijk  erg  voor  de  hand  liggend.  Tot  slot  geeft 

Radcliffe  de  voor  hem  commercieel  gezien  gunstige  tip  de 

nieuwste Potterfilm te gaan bekijken.  

Zoals  ik hierboven aangaf, zijn er ook organisaties die door 

een betrekkelijke kleine connectie met de verhalen hun product 

als  ‘typisch  Potter’  verkopen.  Zo  wordt  een  tiendaagse 

stacaravanvakantie  in  Noord‐Engeland  anno  2008  verkocht 

onder de titel ‘Magie in Engeland’. Wie de korte beschrijving van 

de reis leest, ontkomt niet aan de verwijzingen naar de verhalen 

van Rowling.  

 
                                                 
113 Loethe Olthuis,  ‘Harry Potter, Míjn Londen’, Kampioen,  juli/augustus 
(2007) 50‐53, 53. 
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‘De  boekenkast  van  uw  kinderen  staat  vast  vol  met 

boeken van Harry Potter! U gaat de geheimen van Harry 

Potter  met  deze  reis  naar  Groot‐Brittannië  allemaal 

ontrafelen! […] Leuke uitstapjes naar het Alnwick Castle, 

eeuwenoude  stadjes  en  natuurlijk  het  strand  zijn 

gemakkelijk  te maken. Dit  zal voor u én uw kinderen de 

magische ontdekkingstocht van het jaar worden!’114 

  

In de Nederlandse museumwereld werd er ook op deze manier 

aandacht  besteed  aan  de  tovenaar.  Het  Spoorwegmuseum  in 

Utrecht was  in november 2007 een weekend  lang veranderd  in 

de  toverschool  Hogwarts.  Ze  hadden  allerlei  activiteiten 

georganiseerd,  zoals  het  maken  van  dromenvangers, 

‘vlieglessen’,  plantenkunde  en  het mengen  van  toverdrank.  In 

het persbericht staat bovendien dat ook de Hogwarts Express te 

vinden  was  op  perron  9¾.  Hiermee  werd  de  rode  Arend,  de 

replica van de eerste trein in Nederland, bedoeld. De trein stond 

tijdens  dat  weekend  onder  stoom  buiten.115  Deze  activiteiten 

gingen  samen  met  de  verkoop  van  het  zevende  Harry 

Potterboek  in  het  museum.  Volgens  Roos  Franssen,  een 

                                                 
114  Pharosreizen.nl Autoreizen van de ANWB, 
 http://www.pharosreizen.nl/detail/2145,    laatst  bezocht  op  24  juni 
2008.  
115  Persbericht van het Spoorwegmuseum, 5 november 2007. 
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medewerker  Communicatie  &  PR  van  het  Spoorwegmuseum, 

was het weekend een enorm succes.116  

Het sprekendste voorbeeld van deze derde categorie wordt 

momenteel gebouwd in Orlando door Warner Bros. en Universal 

Studios. Het pretpark  ‘The Wizarding World of Harry Potter’.  In 

het park zal onder andere de toverschool worden nagebouwd. 

Nadat  de  verschillende  categorieën  zijn  besproken,  is  het 

interessant  te  kijken  wat  toeristen  zoeken  tijdens  hun  reizen 

naar Potterbestemmingen. Het idee van de ‘moderne bedevaart’ 

speelt hier een rol. ‘Volgens de socioloog Dean MacCannell is de 

toerist  een  soort  contemporaine  pelgrim,  die  op  zoek  is  naar 

authenticiteit  in andere  ‘tijden’ en andere  ‘plaatsen’  los van zijn 

persoonlijke  alledaagse  leven’.117  Daarnaast  is  er  door  het 

wegvallen  van  de  religieuze  houvast  in  het  Westen  een 

zoektocht naar een andere zingeving in het leven ontstaan.  

 

‘Fantasy‐  en  sprookjesverhalen  kunnen  bevrijdend 

werken, ze verlossen mensen van onvervulde behoeften, 

verlangens en wensen. Ze zorgen ervoor dat mensen meer 

bewust worden van zichzelf en hun leefwereld’.118 

 

                                                 
116 Gesprek met Communicatie & PR medewerker Roos Franssen op 25 
april 2008 in het Spoorwegmuseum. 
117 Urry, The tourist Gaze , 9. 
118  Van den Borre, Harry Potter vlucht uit de  realiteit, 27. 



  60 

Aan de ene kant is het reizen zelf een bedevaart. In het geval van 

de  Harry  Potterreizen  wordt  de  religieuze  inslag  versterkt, 

doordat  de  Potterverhalen  aansluiten  bij  de  zoektocht  naar 

zingeving in het leven. 

De  journalist  en  fotograaf  Randall  Hyman  heeft  met  zijn 

zesjarige  dochtertje  een  reis  gemaakt  door  Schotland.  Ze 

hadden meerdere  Potterlocaties  bezocht. Op  het  eind  van  de 

trip  ontmoetten  ze  op  een  perron  de  Japanse  Keiko.  Zijn 

dochtertje  en  Keiko  hadden  allebei  een  toverstok  bij  zich  en 

dezelfde tovenaarskleding aan. Communiceren ging lastig, maar 

de belangrijkste woorden; Harry Potter, Hogwarts, Gryffindor en 

Ron Weasly leverden geen enkel probleem op. 119  

 

‘Having combed  the western Highlands all  the way  from 

Glencoe to Glenfinnan, we had finally found Harry Potter 

speaking  Japanese  on  a  railroad  platform.  Our  trip 

seemed  complete  and  the  message  seemed  clear:  Vist 

Scotland, no English necessary, […] wand required’.120 

 

                                                 
119 Randall Hyman, ‘Harry Potter’s Scotland’, British Heritage, november 
2004. 
120 Hyman ‘Harry Potter’s Scotland’. 
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Uit  het  onderzoek  van  de  Belgische  communicatie‐

wetenschapper  Cleo  van  den  Borre  blijkt,  dat  voornamelijk 

volwassenen de spirituele ondertoon in de boeken opmerken.121  

In het  laatste boek verwijst Rowling  letterlijk naar de Bijbel. 

Met citaten uit de Bijbel, die ze als grafschriften gebruikt. ‘“Waar 

uw  schat  is, daar zal ook uw hart zijn” uit de bergrede en “De 

laatste vijand die teniet gedaan moet worden, is de dood’’ uit de 

brief van Paulus aan de Corinthiërs’.  122 Rowling heeft vanaf het 

begin in interviews aangegeven dat ze gelovig is. Als er kritiek of 

vragen  kwamen  uit  christelijke  hoek,  gaf  ze  aan  dat  aan  het 

einde van de boekenserie alles duidelijk zou worden. Behalve dat 

ze  deze  bijbelcitaten  gebruikt,  maakt  ze  van  Potter  in  het 

zevende  boek  nog  meer  een  Messias.  Hij  is  behalve  ‘de 

uitverkorene’ ook de persoon, die door zijn  leven  te geven het 

kwaad in de toverwereld kan overwinnen. 

 

 

3.3  Erfgoed en de Harry Potterfilms 

We  hebben  vastgesteld  dat  het  verleden  op  verschillende 

manieren gerepresenteerd wordt  in ons huidige tijdperk. Film  is 

ook een manier het verleden  in het heden zichtbaar  te maken. 

‘Het kijken naar films, documentaires en andere programma’s op 

                                                 
121 Van den Borre , Harry Potter vlucht uit de  realiteit, 116. 
122 Arie Verhoef, ‘Het licht daagt boven het kerkhof, Dood en leven in de 
laatste Harry Potter’, 7‐9. EO Visie, week van 10 t/m 16 november 2007. 
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televisie  behoort  tot  de  meest  benutte  activiteiten  om  in 

aanraking te komen met het verleden’.123   

Net  als  tegen  de  erfgoedhype,  de  toeristische  en 

nostalgische omgang met het verleden hebben historici zich ook 

tegen de  (historische)  film gericht. Het wordt  volgens historici 

dubbel  zo  erg,  als  erfgoedfilms  een  beeld  van  het  verleden 

willen geven.124 Dan  is  er namelijk  ten  eerste het  erfgoed, wat 

een  dubbelzinnig  beeld  van  het  verleden  weergeeft,  daarna 

ondergaat het beeld via film nogmaals een verandering. Volgens 

hen  is  dan  van  de  echte  geschiedenis  geen  sprake meer.  Het 

woord erfgoedfilm bestaat niet  in het Nederlands, maar wordt 

gebruikt  voor  de  Engelse  term  ‘heritage  film’.  In  de  praktijk 

wordt hier een veelvoud aan genres mee bedoeld.125 

In het begin van de jaren tachtig van de twintigste eeuw leek 

de Britse  filmproductie zijn beste  tijd gehad  te hebben.126 Maar 

dit veranderde  rond  1985, vanaf  toen verscheen er elk  jaar wel 

weer  een  ‘blockbuster’. Hier moet wel  opgemerkt worden  dat 

het om  films ging die  in Hollywood geproduceerd werden. Dit 

waren  Engelse  kostuumfilms  en  ze  werden  vaak  in 

                                                 
123  Ribbens, Een eigentijds  verleden, 101. 
124  Hendrik Henrichs, collegetekst Erfgoed Audiovisueel , college  1, op 
19 november 2007, te  lezen op 
 http://docs.google.  com/Doc?docid=dmqznpk_79gcbdhr&hl=nl  het 
laatst bezocht op 10 augustus 2008. 
125 Henrichs, collegetekst Erfgoed Audiovisueel. 
126  Andrew  Higson,  English  Heritage,  English  Cinema,  Costume  Drama 
since 1980 (Oxford en New York 2003) 1. 
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samenwerking  tussen de Verenigde  Staten  en Groot‐Brittannië 

gemaakt. Door deze films ontstond er weer meer belangstelling 

voor erfgoed, dus dit was een zichzelf versterkend effect. Door 

de aandacht voor erfgoed in films had dit ook weer een positief 

effect op het toerisme.  

Volgens  Andrew  Higson,  Professor  in  Film  studies,  is  het 

succes  van  de  Engelse  kostuumfilms  in  de  jaren  tachtig  en 

negentig  van  de  vorige  eeuw  voor  een  belangrijk  deel  te 

verklaren  door  de  erfgoedhype  die  ook  op  dat  moment 

heerste.127  ‘Ook de kritiek op de erfgoedfilm sloot naadloos aan 

bij  de  kritiek  die  Wright  en  Hewison  uitten  op  de 

erfgoedomgang met het Britse verleden’.128  

Higson beweert dat de ultieme Britse kostuumfilm niet meer 

bestaat. In de eenentwintigste eeuw is het genre opgenomen in 

alle  andere  Britse  films.129  Zo  kunnen  de  Potterfilms  geplaatst 

worden in het rijtje van Titanic en Lara Croft‐Tomb Raider.130 Deze 

films  verenigen  allemaal  de  Engelse  erfgoed  iconografie  of 

literaire verwijzingen hiernaar.  

Britse  filmbazen hebben  erg hun best gedaan om  zeker  te 

stellen dat de winst van de Potterfilms voornamelijk voor Groot‐

Brittannië zou zijn. Zo zijn ze speciaal naar de Verenigde Staten 

                                                 
127  Higson, English heritage, English Cinema, 57.  
128  Henrichs, collegetekst Erfgoed Audiovisueel. 
129  Higson, English heritage, 160. 
130  Ibidem. 
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gevlogen  om  een  overeenkomst  te  tekenen  met  Warner 

Brothers. Hierin stond dat het geld om de  films  te maken voor 

het  grootste  deel  in  Engeland  besteed moest worden.  In  ruil 

hiervoor zou de Britse  filmindustrie helpen met het vinden van 

geschikte filmlokaties en mochten de Amerikanen de Leavesden 

Studios  gebruiken.  Steve  Norris,  hoofd  van  de  British  Film 

Commission, legt uit waarom hij deze moeite heeft genomen:  

 

‘The visual reference point of JK Rowling’s books were all 

very  definitely  British,  from  the  suburban  home  of  the 

Dursleys  to  the  preparatory  school  atmosphere  of 

Hogwarts. […] It’s culturally British and the thought of it 

being  made  anywhere  but  here  sent  shudders  down 

everyone’s  spines.  It’s  like  taking Catcher  in  the Rye and 

setting it in Liverpool’.131 

 

In de Harry Potterfilms wordt Britse erfgoed gebruikt als decor. 

Door  historische  gebouwen,  objecten  en  sites  wordt  een 

nostalgische  sfeer  van  het  verleden  gecreëerd.  Er wordt  geen 

onderscheid  gemaakt  tussen  gebouwen  uit  verschillende 

eeuwen.  Kortom,  er  wordt  op  een  onkritische  manier  met 

geschiedenis  en  erfgoed  omgegaan  in  de  films. De  films  laten 

                                                 
131 Gareth McLean, ‘Hogwarts and all: Harry Potter’s Britain’, The 
Guardian, 19 oktober 2001. 
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enkel  een  historisch  nostalgisch  beeld  van  het  verleden 

gecombineerd met een magische wereld zien.  

De Potterfilms nu al als erfgoedfilms te beschouwen, lijkt me 

niet  verstandig.  Er  is  een  mogelijkheid  dat  de  boeken  in  de 

toekomst  tot  het  literaire  canon  zullen  gaan  behoren,  dit  zou 

ook de erfgoedwaarde van de  films versterken. Verder zou het 

kunnen dat de Potterfilms over vijftig jaar onbedoeld elementen 

met een historische waarde  laten zien. Stel dat  in de  toekomst 

blijkt, dat Harry Potter een typische fin du siècle product  is, dan 

zouden de films  in de toekomst een historische waarde hebben 

om het  tijdperk van de millenniumwisseling  te duiden. Dit alles 

zou  er  dan  toe  bijdragen  dat  de  films  in  de  toekomst  als 

filmerfgoed gedefinieerd kunnen worden. 

Zelfs de historische  filmkostuums  zijn  slechts  aankleding  in 

de Potterfilms. Er wordt niet op een wetenschappelijk wijze met 

kleding gewerkt  in de  films. De Nederlandse ontwerpster, Jany 

Temime,  heeft  de  acteurs  vanaf  de  derde  film  aangekleed.  Ze 

geeft aan dat ze de kinderen bewust moderner en strakker heeft 

aangekleed  dan  haar  voorganger  in  de  twee  voorafgaande 

films.132 Bij sommige kostuums scheelt dat meer dan een eeuw. 

‘Als  iemand er  in de vorige films ouderwets uit moest zien, dan 

had hij of zij een kostuum aan uit de 19de eeuw, vanaf de derde 

                                                 
132 Ellen de Bruin, ‘Nieuwe kleren voor de tovenaar’, NRC Handelsblad, 5 
Juni 2004. 
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film  is  het meer  de  jaren  ’70  van  de  vorige  eeuw’.133  Zoals  de 

‘hippie‐look’  van  Emma  Thompson  die  de waarzeglerares  Sybil 

Trelawney  speelt. Het  feit dat  ze de  acteurs ouder wilde  laten 

overkomen, ging voor het historisch beeld dat in de eerste twee 

films was neergezet.  

Inmiddels  is  er  na  vijf  Potterfilms  al  op  veel  verschillende 

locaties gefilmd. De gebouwen die  het publiek  ziet  in de  films 

zijn  vaak  erg  ‘groot  en  zwaar’.  Ze  hebben  een  gotische  of 

neogotische stijl en doen denken aan de Middeleeuwen. Het  is 

te omvangrijk om alle filmlocaties te bespreken. Vandaar dat de 

meest  in  het  oog  springende  locaties  en  gebouwen  ‐  de 

gebouwen  van  Hogwarts,  het  station  in  Londen  en  de  bank 

Gringotts ‐ hier beknopt besproken worden. 

Het  gebouw  dat  in  de  film  gebruikt  wordt  voor  de  door 

kobolden gerunde toverbank Gringotts is de ontvangsthal van de 

Australische ambassade in Londen uit 1907. De omgeving van de 

bank,  Diagon  Alley,  is  daarentegen  gefilmd  in  de  charmante 

middeleeuwse  straatjes  van  York.134  Middeleeuwse  en 

twintigste‐eeuwse  gebouwen  worden  moeiteloos  met  elkaar 

verbonden  in de Potterfilms. Dit  is de bekende erfgoedomgang 

met het verleden ‘oud is oud’. 

                                                 
133 Ibidem. 
134 Hyman, ‘Harry Potter’s Scotland’. 
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Er  is  in  London  een duidelijke  verwijzing naar de  verhalen  van 

Harry  Potter.  Op  het  station  King’s  Cross  waar  de  Hogwart’s 

Express  vanaf  perron  9¾  in  de 

boeken  vertrekt  naar  Hogwart’s, 

is  nu  een  halve  bagagetrolley 

geplaatst  als  verwijzing  naar  de 

Potterfilms  (zie  afbeelding  3). 

Het  King’s  Cross  station  is 

geopend  in  1852.  In  de  tweede 

film  is  ervoor  gekozen  om  te 

filmen op het St. Pancras station 

aangezien  dat  een  indruk‐

wekkende  gotische  façade 

heeft.135  

De  romaans‐gotische  kathedraal  in  Gloucester  heeft 

prachtige  waaiervormige  plafonds  in  de  gangen  van  de 

kloosters.  Deze  gangen  doen  in  de  films  dienst  als  de 

schoolgangen  van  Hogwarts.  De  kathedraal  heeft  ook  een 

double  want  er  is  ook  gefilmd  in  Lacock  Abbey.  In  de  films 

worden deze locaties met behulp van de computer naadloos aan 

elkaar gemonteerd, het  is moeilijk  te zien waar wat  is gefilmd. 

                                                 
135Wikipedia, 
http://en.wikipedia.org/wiki/King%27s_Cross_railway_station#Harry_Po
tter het laatst bezocht op 24 juni 2008. 

 
‘Magisch’ perron in Londen 

Bron: eigen collectie 
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Dat  is waarschijnlijk ook de bedoeling van de  filmmaatschappij. 

Het gaat uiteindelijk om een nieuw beeld; Hogwarts.  

Warner Bros. heeft tijdens het filmen in het dorp Lacock veel 

samen gewerkt met de National Trust, die de abdij en het dorpje 

zelf beheren. De National Trust was in eerste instantie een beetje 

huiverig om het  filmen  in de abdij  toe  te  staan, uit angst  voor 

beschadigingen aan het erfgoed.136 De filmers deden echter heel 

voorzichtig met het erfgoed. ‘Zo kregen decorstukken een laagje 

vilt,  om  te  voorkomen  dat  ze  in  contact  kwamen  met  de 

wanden’.137 Er werd zelfs een speciale medewerker aangesteld, 

die  in  de  gaten  hield  of  niemand  het  pleisterwerk  van  de  pas 

gerenoveerde muren aanraakte.  

De  filmcrew  hield  met  alle  geëiste  voorzorgsmaatregelen 

rekening. Ook met  het  filmen  van  de  kookpot,  die  dateert  uit 

1500, waren  ze heel  voorzichtig. Dit was ooit wel  eens  anders 

geweest. Een  filmcrew van een Robin Hood verfilming heeft er 

in  de  jaren  zeventig  van  de  vorige  eeuw  een  zwaard  op  laten 

vallen.138 De kookpot werd  in de eerste Potterfilm als pan voor 

toverdrank gebruikt. Authentiek erfgoed, zoals deze pot, wordt 

in de Potterfilms op een creatieve manier ingezet. 

                                                 
136 ‘Op zoek naar het echte Zweinstein; Britse toeristenindustrie hoopt 
op magische werking Harry Potter‐mania’, De  Dordtenaar, 21 november 
2001. 
137  Ibidem. 
138  Ibidem. 
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Deze creatieve omgang met erfgoed werd vaker toegepast door 

de filmcrew. Er was behoefte aan een deur op een plaats waar 

enkel een raam zat. Er werd besloten om mallen te nemen van 

de muur  en  er werd met  een  valse wand  een deur gecreëerd. 

Volgens  een  gids  van  de  kathedraal  werd  dit  professioneel 

aangepakt en was het verschil amper te zien.139 

 

  

3.4  Britse symbolen in de verhalen 

De  boeken  en  films  van  Harry  Potter  staan  bol  van  Britse 

symbolen. Zoals ik al eerder aangaf, ligt de focus in deze scriptie 

op  het  materiële  erfgoed.  Toch  zijn  hierin  ook  nog  keuzes 

gemaakt. De bekende  rode  dubbeldekkersbus  zal bijvoorbeeld 

niet  behandeld  worden,  terwijl  deze  ‘Knight  Bus’  Harry 

meerdere  malen  spontaan  oppikt  als  hij  een  vervoersmiddel 

nodig heeft.  In de versie van Rowling  is het echter een paarse 

‘driedubbeldekkersbus’.  Ze  verwijst  duidelijk  naar  de  alom 

bekende  tourbus, maar maakt  er  toch  een  eigen  versie  van  in 

haar  boeken.  Vandaar  dat  ik  heb  besloten  om  deze  niet  te 

behandelen.  De  rode  telefooncel,  de  stoomtrein  en  de  Ford 

Anglia worden wel besproken. 

                                                 
139  McLean, ‘Hogwarts and all: Harry Potter’s Britain’. 
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3.4.1  De rode telefooncel 

De  bekende  rode  telefooncel  (the  red  telephone  box)  wordt 

door Rowling pas laat  in de serie geïntroduceerd. Het  is  in boek 

vijf, Harry Potter and the Order of the Phoenix, dat de telefooncel 

een korte rol krijgt. Het  is namelijk een magische doorgang om 

via de muggle‐wereld in de tovenaarswereld te komen. Als Harry 

Potter  samen  met  meneer  Weasly  op  weg  gaat  naar  het 

regeringsgebouw  voor  tovenaars  nemen  ze  de 

bezoekersingang. Het gaat om een  verwaarloosde  telefooncel, 

die  met  ingeslagen  ruitjes  voor  een  met  graffiti  volgespoten 

muur stond.140 Doordat meneer Weasly de  juiste code  intikt op 

telefoontoetsen  verschijnen  er  twee  naambordjes  voor  de 

bezoekers  uit  de  opening  waar  normaal  het  wisselgeld 

verschijnt.141  Daarna  verdwijnt  de  vloer  van  de  telefooncel  en 

staan  Harry  en  zijn  begeleider  binnen  bij  het  ministerie  van 

Toverkunst.  Hier  is  Harry  verbaasd  over  de  pracht  van  de 

ontvangsthal,  die  in  schril  contrast  staat  met  het  smoezelige 

straatje waar de telefooncel staat.  

Deze  handigheid  past  Rowling  vaker  toe;  vaak  zijn  deze 

doorgangen gelegen in achterbuurten van de muggle wereld. De 

reden  die  ze  hiervoor  geeft,  is  dat  deze  achtergebleven 

gebieden niet interessant zijn voor niet‐tovenaars. Zo kunnen de 

                                                 
140  Joanne  K.,  Rowling,  Harry  Potter  en  de  orde  van  de  feniks, 
(Amsterdam en Antwerpen 2003) 102. 
141  Ibidem. 
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tovenaars hier zonder dat het opvalt hun gang gaan. Maar bij de 

rode telefooncel is er behalve dit ‘trucje’ naar mijn idee meer aan 

de hand.  

Het  is namelijk niet alleen  in de boeken van Rowling dat de 

telefooncel  wordt  verwaarloosd.  De  ophef  rond  dit  object  is 

namelijk een duidelijk voorbeeld van wat erfgoedspecialisten de 

‘vijf  voor  twaalf  gedachte’  noemen.  Vaak  is  het  een  algemeen 

goed wat  eerst  in  een  grote  hoeveelheid  beschikbaar was  en 

wat  langzaamaan  uit  een  samenleving  verdwijnt.  Pas  bij  de 

laatste  objecten  ontstaat  er  het  gevoel,  dat  dit  verlies  tegen 

gehouden moet worden.  

Tijdens  de  regering  van  Margaret  Thatcher  werden  allerlei 

bedrijven  geprivatiseerd,  waaronder  ook  de  nationale 

telefoonservice, deze werd verkocht aan British Telecom.142  

 

‘Hierdoor  ontstond  er  protest  vanuit  de  traditionele 

conservatieve  en  intellectuele  hoek,  omdat  het 

traditionele  Britse  handelsmerk,  wat  in  heel  het  land 

hetzelfde was, op het punt stond te verdwijnen’.143 

 

Deze  angst  bleek  niet  ongegrond, want  de  telefooncellen  zijn 

inderdaad  op  de meeste  plaatsen  verdwenen. De  privatisering 

                                                 
142  Evans, ‘Introduction, Nation and representatie’, 4. 
143  Ibidem. 
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was niet het enige dat de telefooncellen bedreigde. De opkomst 

van de mobiele telefoon heeft hier ook aan meegewerkt.  

Als  tegenreactie  zijn  de  boxen  wel  behouden  op  speciale 

plaatsen waar  hun  aanwezigheid  zorgde  voor  een  historische 

waarde.144  Van  een  dagelijks  gebruiksvoorwerp  hebben  de 

telefooncellen  heel  snel  een  museale  waarde  gekregen.  De 

telefooncellen zijn uitgebreid gedocumenteerd door de schrijver 

en architect Gavin Stamp. Momenteel staan ze zowel  in Groot‐

Brittannië als in het buitenland in musea en in parken. Ze zijn een 

icoon  voor  Groot‐Brittannië  geworden.  Deze  symbolische 

functie  die  de  boxen  inmiddels  uitgedragen  hebben,  heeft 

Rowling in haar boeken gebruikt om een gevoel van herkenning 

en nostalgie los te maken bij de lezers. 

 

3.4.2  De Stoomtrein 

‘The Great Western Railway  steam  locomotive 5972’ gebouwd  in 

1937 is de locomotief die gebruikt is als de rode stoomtrein in de 

films van Harry Potter. Voordat de trein gebruikt kon worden  in 

de  films, moest  hij  overgeschilderd worden.  Hier was  destijds 

veel  protest  tegen,  aangezien  de  trein  door  liefhebbers  voor 

sloop was behoed en nu zonder pardon overgeschilderd werd.145  

                                                 
144 Ibidem. 
145Wikipedia, 
http://en.wikipedia.org/wiki/GWR_4900_Class_5972_Olton_Hall, het 
laatst bezocht op 29 juni 2008. 
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Het is niet de enige trein die als Hogwarts Express is gebruikt. 

Er was al eerder een andere trein omgetoverd als de trein uit 

de boeken van Harry Potter. Dit was de  ‘Taw Valley’, deze trein 

was als promotiemiddel ingezet voor de verkoop van de boeken. 

Chris Colombus, de regisseur van de eerste en tweede film, heeft 

besloten  deze  trein  niet  te  gebruiken.  Hij  vond  deze  trein  te 

modern. Colombus heeft duidelijk de  keuze gemaakt  voor een 

oudere  trein  in de  films,  zodat een historische  sfeer gecreëerd 

kon worden. Zoals ik al eerder aangaf, is in Nederland ‘De Arend’ 

bij het Spoorwegmuseum ingezet als Hogwarts Express. 

Tijdens de scène waarin Harry de trein voor het eerst ziet  in 

de eerste film staat de trein te glanzen op het station. Er  is een 

enorme hoeveelheid stoom te zien. Is dit om duidelijk te maken 

dat het  écht  een  stoomtrein betreft? Het  is  in  ieder geval  een 

duidelijk erfgoedbeeld van het verleden. De  trein wordt uit zijn 

context  gehaald  en  op  een  historisch  aandoend  station 

geplaatst.  De  locomotief  is  gemaakt  in  1937,  maar  oogt  veel 

ouder. De kleur van de trein  is aangepast aan het hedendaagse 

verhaal  en  de  historische  authenticiteit  wordt  hieraan 

ondergeschikt gemaakt.  

De  stoomlocomotief  refereert  naar  het  grote  industriële 

verleden  van  Groot‐Brittannië.  Het  land  waar  de  eerste 

stoomtrein  reed,  laat  dit  verleden  nu  weer  herleven  in  de 

Potterboeken waar de  trein  rijdt op de North Yorkshire Moors 
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Railway.146  Was  British  Rail  vroeger  ongelukkig  met  haar 

negentiende  eeuwse  materiaal,  tegenwoordig  zijn  de 

stoommachines  en  bijbehorende merchandising  een  bron  van 

aanzien en winst voor het bedrijf.147 

Anderzijds  staan  ook  de  stoomtreinen  door  Rowling  in  de 

belangstelling. Deze stoomtrein lift mee op het succes van Harry 

Potter. Behalve in de films wordt sinds 2004 elke zomer gebruikt 

gemaakt van de trein. Er  is namelijk een Amerikaans reisbureau 

dat  Harry  Potterreizen  aanbiedt.  Tijdens  deze  reis  krijg  je  een 

ritje in de originele filmtrein aangeboden.148  

 

3.4.3  De Ford Anglia 

Rowling had tijdens haar schooljaren een vriend, Séan Harris, die 

een Ford Anglia bezat. Hier gingen ze destijds vaak samen trips 

mee maken.  Voor  haar  betekende  deze  auto  dat  ze  Engeland 

kon gaan verkennen.149 Blijkbaar heeft Rowling bij de keuze van 

dit  vervoersmiddel  haar  eigen  verlangen  naar  haar  jeugd mee 

laten spelen.  

In het tweede boek, Harry Potter and the Chamber of secrets, 

heeft de vader van Ron via zijn werk bij het ministerie een auto 
                                                 
146  Simon Calder en Richard S. Whitham, ‘The East coast line: the 
 complet guide to the Harry Potter Line’, The Independent, 17 november 
2001.  
147  David Lowenthal, The past is a foreign country  (Cambridge 1985) 6. 
148 HP Fan Trips, http://www.hpfantrips.com/, het  laatst bezocht op 26 
juni 2008. 
149 Smith, J. K. Rowling een biografie, 74. 
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van muggles kunnen krijgen. Deze auto  is door meneer Weasly 

van allerlei toverachtige mogelijkheden voorzien. Zo kan de auto 

bijvoorbeeld  vliegen.  Van  deze  bijzondere  eigenschap  maakt 

Ron gebruik als hij Harry gaat ophalen bij zijn oom en tante. Op 

dat moment wordt de auto door Rowling omschreven als oude 

turkooisblauwe  auto.150  Even  verderop  in  het  boek  staat  er 

duidelijk  dat  het  om  het  type  Ford  Anglia  gaat.151  Als  Ron  en 

Harry  in  hetzelfde  boek  geen  gebruik  kunnen  maken  van  de 

Hogwarts  Express  om  vanaf  Londen  naar  school  te  reizen, 

besluiten ze met de betoverde auto te gaan. Rowling heeft het 

tweede  Potterboek  opgedragen  aan  haar  vriend  Harris,  de 

vluchtautobestuurder. 

De Ford Anglia was een auto die speciaal op de Britse markt 

was gericht.  Er  zijn  vier  verschillende modellen geweest  en  ze 

zijn vanaf  1939  tot  1969 gebouwd.152 Het  laatste model had de 

typische terughellende achterruit. Rowling is in 1965 geboren en 

in haar  laatste  jaar  van haar middelbare  school ging  ze  samen 

met Harris op pad met de auto. Dit moet dus rond 1983 geweest 

zijn.  Toen  werden  deze  auto’s  dus  al  veertien  jaar  niet meer 

gemaakt. De auto waar Rowling in rond reed zal dus minimaal zo 

oud geweest zijn en op dat moment was de Anglia dus al op weg 

                                                 
150  Rowling, Harry Potter en de geheime kamer, 22. 
151  Ibidem. 
152  Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Anglia het laatst 
 bezocht op 26 juni 2008. 
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een klassieker te worden. Volgens de biografie van Rowling zat 

de auto dan ook vol deuken.153 Rowling heeft een oude auto uit 

haar jeugd, die misschien destijds al nostalgie opriep, jaren later 

gebruikt  in haar verhalen. Nu verwijst de auto sowieso naar het 

verleden. Bovendien is dit een verwijzing naar een typisch Engels 

verleden, omdat het om een product ging dat met name op de 

Engelse markt werd gebracht. 

 

 

3.5  Conclusie 

Nostalgie  komt  vaak  voor  bij  ingrijpende  historische 

veranderingen.  Het  gevoel  van  nostalgie  ontstaat,  doordat 

symbolische  objecten  gevoelens  van  vroeger  en  herkenning 

oproepen.  Deze  collectieve  nostalgie  gebruikt  Rowling 

veelvuldig in de boeken en films, lezers herkennen voorwerpen, 

gebruiken, gebeurtenissen en plaatsen uit hun eigen verleden.  

Voor de  toeristische  industrie  in Engeland  is de populariteit 

van  Potter  een  aanleiding  geweest  om  toeristische 

bestemmingen rond het thema Harry Potter op te zetten. Magie 

maakte  altijd  al  deel  uit  van  de  toeristische  sector  in  Groot‐

Brittannië,  maar  dat  is  nu  niet  meer  los  te  zien  is  van  de 

Potterverhalen.  Dit  is  een  bewuste  keuze  geweest  van  de 

toeristenbureaus  die  in  Potter  een  goede  aanleiding  zagen 

                                                 
153 Smith, J.K.. Rowling een biografie, 74. 
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Groot‐Brittannië  als  toeristische  bestemming  populairder  te 

maken.  

Literatuur heeft dus in de eenentwintigste eeuw nog steeds 

de  kracht  mensen  bepaalde  plaatsen  te  laten  bezoeken.  De 

reden  dat  toeristen  deze  plaatsen  bezoeken,  is  enerzijds  de 

moderne bedevaart en de zoektocht naar zingeving, anderzijds 

de ervaring van het ergens anders zijn.  

De relatie tussen Harry Potter en religie is tweeledig. Behalve 

dat  er  directe  verwijzingen  naar  het  christelijke  geloof  in  het 

zevende  boek  zitten,  zoeken  de  toeristen  ook  een  diepere 

betekenis op de plaatsen die ze bezoeken tijdens Pottertrips. Ik 

verwacht echter wel dat er ook toeristen zijn die deze zingeving 

verder  niet  zoeken.  Zij  zijn  slechts  op  zoek  zijn  naar  een 

ontspannen en leuke vakantie‐ervaring. 

De Potterboeken zijn door hun verfilmingen ook onderdeel 

geworden  van  de  filmindustrie.  We  zien  dat  rond  1985  de 

Engelse  films  weer  meer  succes  kregen.  Ze  werden  in 

samenwerking  met  de  Verenigde  Staten  gemaakt  en  hadden 

verwijzingen naar het Engelse erfgoed in zich, zonder dit op een 

prominente manier neer te zetten.  In dit nieuwe genre Engelse 

film passen volgens filmwetenschapper Higson ook de films van 

Harry Potter.  

De gebouwen en  locaties  in de films stralen een historische 

sfeer  uit.  Het  verleden  in  de  films  blijkt  enkel  als  decor  te 
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functioneren.  Verschillende  stijlen  en  tijdperken worden  in  de 

scènes  moeiteloos  aan  elkaar  verbonden.  Ondanks  deze 

creatieve  en  onwetenschappelijke  omgang  met  het  Engelse 

verleden,  zijn  de  Britten  er  erg  op  gebrand  geweest  om  de 

Potterfilms zoveel mogelijk in Britse hand te houden. 

Of de Potterfilms  in de toekomst als erfgoedfilms gezien zullen 

worden,  is nu nog niet te bepalen, dat zal de toekomst moeten 

uitwijzen. 

De Ford Anglia, de stoomtrein en de rode telefooncel zijn op 

dit  moment  wel  objecten,  die  tot  het  erfgoed  van  Engeland 

behoren. Rowling heeft voor haar boeken ‘een greep’ gedaan in 

de  geschiedenis  van  haar  land.  Ze  zet  het  erfgoed  en  de 

geschiedenis van Groot‐Brittannië  in om de Potterverhalen een 

historisch tintje te geven. Bovendien zijn de verhalen door deze 

objecten herkenbaar voor de lezers. 

‘In Groot‐Brittannië overheerst het erfgoed van preservation 

en  conservation,  er wordt  bewaard wat  er  altijd  al was’.154 Dit 

komt  neer  op  het  erfgoed  van  de  blanke  elite,  voor  de 

nieuwkomers  in  de  samenleving  is  er  geen  erfgoedbudget 

gereserveerd.  Cultureel  wetenschapper  Stuart  Hall  pleit  voor 

een  nieuwer  en  diverser  erfgoed  in  Engeland.  ‘Volgens  hem  is 

erfgoed  een  sterke  kracht  in  het  creëren  van  een  gevoel  van 

                                                 
154  Stuart  Hall,  ‘Unsettling  ‘‘the  heritage?’’:  re‐imagining  the  post‐
nation’, in: Whose Heritage?  (Londen 2000) 13‐22, 13. 
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‘erbij horen’.155 Nieuwkomers die hun roots hebben in landen als 

Pakistan, Bulgarije of  India hebben geen band met  traditionele 

Britse  cultuuriconen  als  Shakespeare,  Blackadder  en  Monty 

Python.156  

Het  kan  Joanne  Rowling  niet  verweten  worden,  dat  zij 

verantwoordelijk  is  voor  het  overwegende  ‘witte’  erfgoed  in 

Engeland.  Ze maakt  in  haar  verhalen  echter wel  de  keuze  om 

vast  te  houden  aan  het  conservatieve  erfgoed  van  Groot‐

Brittannië. 

                                                 
155  Hall, ‘Unsettling ‘‘the  heritage?’’,14. 
156 Dana Huntley,  ‘The  continuing  Search  for  Britain’,  British  Heritage  
vol. 29 (juli 2008) Issue 3, 12‐15, 13. 
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Eindconclusie 

Het succes van Harry Potter is door veel disciplines bekeken. De 

media  staan  vol  met  de  meningen  van  literatuur‐

wetenschappers, pedagogen  en  theologen over  de boeken  en 

de  films.  Ik  heb  de  belangrijkste  debatten  hiervan  kort 

besproken.  Deze  debatten  hangen  vaak  samen  met  het 

verklaren  van  het  succes  van  de  boeken  en  de  films.  Voor  dit 

succes zijn uiteenlopende redenen te geven. 

Vanuit de kant van historici en erfgoedspecialisten  is het op 

dit  gebied  erg  stil  gebleven. Dit  is  opmerkelijk  omdat Rowling 

veelvuldig  gebruik maakt  van  het  Britse  erfgoed  en  de  Britse 

geschiedenis  in  haar  verhalen.  Ze  put  uit  het  collectieve 

geheugen van de Westerse geschiedenis en op die manier maakt 

ze  haar  verhalen  voor  elke  westerling  herkenbaar.  De 

populariteit  van  de  Potterboeken  past  prima  in  de  huidige 

erfgoedhype. De Potterboeken zijn de  juiste boeken  in de  juiste 

tijd. 

In  de  inleiding  werd  mijn  hoofdvraag  als  volgt 

geïntroduceerd:  Hoe  krijgt  de  omgang  met  geschiedenis  en 

erfgoed  een  plaats  in  de  boeken  en  films  van  Harry  Potter?  De 

wetenschappelijke  historische  benadering  van  het  verleden 

krijgt geen plaats  in de boeken en de films. De erfgoedomgang 

voert absoluut de boventoon. 
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Dat de verhalen ook buiten het westen aanslaan,  is te verklaren 

door  de  sterke  overeenkomst met  sprookjes.  Potter  staat  vol 

met figuren, objecten en symbolen die we kennen uit sprookjes. 

Sprookjes kennen hun oorsprong  in een groot gebied, vandaar 

dat  de  Potterverhalen  ook  voor  mensen  buiten  de Westerse 

wereld  zo  toegankelijk  zijn.  Bij  de  vergelijking  met  sprookjes 

moet wel opgemerkt worden, dat Harry Potter veel complexer is 

opgebouwd dan een gemiddeld  sprookje. Ook de omvang  van 

de Potterserie en een sprookje zijn niet met elkaar te vergelijken. 

De  veel  gehoorde  stelling  dat  tv‐programma’s  en  films  steeds 

ingewikkelder  worden,  wil  ik  ook  toepassen  op  onze  huidige 

sprookjes. Mijn  voorstel  is  de  term  ‘eigentijds  sprookje’    voor 

Harry Potter te gebruiken. 

De  drie  casussen,  de  Harry  Pottervakantie,  erfgoed  in  de 

Harry  Potterfilms  en  de Britse  symbolen  die Rowling  gebruikt, 

hebben  het  beeld  versterkt  dat  de  schrijfster  enkel  met  de 

erfgoedkant van het verleden een connectie heeft gecreëerd. De 

standaardbeelden  van  het  Engelse  verleden  heeft  ze  omringd 

met een gevoel van nostalgie. De wetenschappelijke kant van de 

geschiedenis komt niet naar voren in de boeken.  

De  meer  voor  een  groter  publiek  aansprekende 

erfgoedomvang van het verleden houdt  in, dat er met de door 

historici  zo  goed  mogelijk  vastgestelde  historische  waarheid 

geen  tot  weinig  rekening  gehouden  wordt.  De  voor  sloop 



  82 

behoede  trein,  die  als  stand‐in  voor  de  Hogwarts  Express 

gebruikt  wordt,  mag  zonder  pardon  knalrood  geschilderd 

worden. Middeleeuwse  gebouwen  staan  in  de  films  pal  naast 

gebouwen uit de  twintigste eeuw met als doel een nostalgisch 

tijdsbeeld  neer  te  zetten.  Verleden  als  decor  is  in  de  films  de 

maatstaaf,  er  wordt  in  de  films  nergens  een  kloppend 

wetenschappelijk beeld van het verleden gepresenteerd.  

Hoe  onnauwkeurig  deze  omgang met  het  verleden ook  is, 

het  is naar mijn mening toch positief te noemen. Rowling heeft 

met haar  tovenaar voor het Britse erfgoed extra belangstelling 

gecreëerd. Het  is wel belangrijk dat, dit  erfgoedbeeld niet het 

enige  beeld  is  wat  mensen  van  het  verleden  krijgen.  Zolang 

kijkers  van  de  films  bovendien  beseffen  dat  het  een 

gereconstrueerd  beeld  is,  is  dit  naar mijn  idee  niet  slecht.  Ze 

kregen  op  deze manier  een  beeld  van  het  verleden,  dat  kan 

leiden tot een zekere belangstelling om er meer van af te willen 

weten. 

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat Rowling door haar boeken 

en  films  invloed  heeft  uitgeoefend  op  de  populariteit  van  het 

Engelse erfgoed. Het aantal kinderen op Engelse kostscholen  is 

toegenomen.  Stoomtreinen  en  een  aantal  historische 

gebouwen,  zoals  de  kathedraal  van  Gloucester,  zijn  in  de 

belangstelling  van  kinderen  komen  te  staan.  Deze  objecten 

hadden altijd al  te maken met een  zekere belangstelling, maar 
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door de boeken hebben  ze  een  nieuwe  ‘Potterlaag’ gekregen. 

Deze  nieuwe  laag  zorgt  ervoor  dat  ze  ook  door  andere 

doelgroepen,  zoals  jonge  kinderen,  interessant  worden 

gevonden. Welk kind wil er niet door de gangen van Hogwarts 

lopen in de kathedraal van Gloucester? 

De  toeristenindustrie  heeft  hier  handig  op  in  gespeeld.  Ze 

kenden altijd al een verwijzing naar magie  in hun erfgoed. Maar 

nu hebben ze het Britse  landschap, de prachtige kastelen en de 

Britse  treinrailzen  aan  de  magische  wereld  van  Harry  Potter 

gekoppeld.  Hierdoor  kreeg  het  Engelse  toerisme  een  nieuwe 

impuls.  Op  allerlei  plaatsen  in  Groot‐Brittannië  zijn  Harry 

Pottersites  ontstaan.  Dit  succes  laat  zien  dat  literatuur  in 

combinatie met films  in staat  is een belangrijke rol te spelen bij 

het bepalen van toeristische attracties. Harry Potter laat zien dat 

er ook  in  de  eenentwintigste  eeuw  een wisselwerking bestaat 

tussen erfgoed,  literatuur en  toerisme, zoals we dit kenden uit 

de negentiende eeuw. 

Zowel  Nederlandse  als  Engelse  journalisten  hebben  Harry 

Potter inmiddels tot Brits erfgoed uitgeroepen. Dit komt volgens 

mij door de enorme impact van de boeken en films en omdat ze 

voor  een  tegenwicht  van  de  toenemende  Amerikanisering 

zorgen. Of  het  etiket  van  nationaal  erfgoed  terecht  is,  zal  de 

toekomst moeten uitwijzen. Tot die tijd zou de benaming ‘nieuw 

erfgoed’ beter bij de  rage passen dan Brits erfgoed. Pas als de 
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huidige generatie de boeken doorgeeft aan hun kinderen, kan er 

verder gedebatteerd worden over ‘Harry Potter als erfgoed’. 

Rowling  gaat  zelf  niet  in  op  de  relatie  tussen  erfgoed  en 

geschiedenis  tot haar bestsellerserie. Het  lijkt erop, dat ze zich 

niet  bewust  is  van  hoe  ze  het  verleden  inzet  in  haar  boeken. 

Deze  nonchalante  houding  heeft  ook  een  keerzijde.  Rowling 

blijft namelijk vasthouden aan het erfgoed van de blanke elite in 

Groot‐Brittannië.  Hiermee  bevestigt  ze  de  stelling  van  Stuart 

Hall, dat er  voor het erfgoed  van de minderheden  in de Britse 

samenleving  beduidend  minder  aandacht  is.  Ze  gebruikt  het 

standaardbeeld  van  het  verleden.  De  enkele  leerlingen  op 

Hogwarts met  een  buitenlandse  achtergrond  in  de  films  doen 

hier niets aan af.  

Hier  kan  in  de  toekomst misschien  een  sturende  rol  voor 

Rowling liggen. Als ze nadruk zou leggen op het erfgoed van de 

nieuwkomers  in  de  Engelse  samenleving,  kan  dit  zorgen  voor 

een completer beeld van haar land. 
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