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‘Heritage does not exist in finite measurable quantities waiting for someone to recognize it but is, in 

fact, created by the need for it, as much in natural as in cultural heritage.’ 

  - Gregory Ashworth -  
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Voorwoord 

Sprookjes, iedereen kent ze, iedereen heeft zijn voorkeuren en iedereen komt ze zo nu en dan tegen. 

Maar sprookjes zijn veelzijdiger dan ze op het eerste gezicht lijken. Wat voor u ligt is het resultaat 

van ruim een half jaar onderzoek naar het genre en naar de veranderlijkheid en de authenticiteit 

ervan. Met deze thesis rond ik mijn master Cultureel Erfgoed af, die volgde op de bachelor 

Geschiedenis. 

Een woord van dank gaat uit naar de docenten van de opleiding, de heer Nijhof en de heer Hendrik 

Henrichs. De laatste bedank ik mede voor de begeleiding van mijn masterthesis. Zijn commentaar 

werkte uiterst motiverend en hij dacht mee op momenten dat dit zeer welkom was. Daarnaast wil ik 

graag mijn studiegenoten bedanken voor het leuke collegejaar. Het was een gezellige en 

stimulerende groep. Speciale dank gaat uit naar Rafke Engels voor de zeer nuttige besprekingen en 

het zetje in de rug wanneer ik dat even nodig had en Maria Custers voor alles wat ik van haar over 

schrijven en over mijn persoonlijke schrijfstijl geleerd heb. 

Tenslotte wil ik mijn familie, schoonfamilie en vrienden bedanken voor de interesse en steun die ik 

de afgelopen tijd van hen kreeg. Het was een druk jaar en daardoor kon ik niet altijd tijd voor ze vrij 

maken, waar ze gelukkig meer begrip voor hadden dan ik had durven hopen. Zonder hen had ik het 

niet waar kunnen maken. In dit kader wil ik met name mijn moeder, Annemieke de Koning, in het 

zonnetje zetten, die gedurende mijn studie vrijwel ieder werkstuk heeft ‘bemuggenzift’. Als laatste 

bedank ik mijn vriend Rob voor de bemoedigende woorden, de vele potten thee en de liefde en rust 

op zijn tijd. 
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1. Er was eens een authentiek sprookje 

- Doc, Happy, Grumpy, Sneezy, Bashful, Sleepy en Dopey -  

Wie kent ze niet, de zeven dwergen, die Sneeuwwitje onderdak bieden wanneer ze op de vlucht is 

voor haar stiefmoeder? In de Disneyfilm Snow White and the seven dwarfs (1937) hebben de 

dwergen ieder een eigen naam en een daaraan verwante persoonlijkheid. Dit is opvallend, zo blijkt 

wanneer we teruggaan in de tijd: Van oudsher gold namelijk voor sprookjes dat de personages geen 

individuen zijn die een eigen identiteit bezitten. De personages werden bijvoorbeeld aangeduid als 

prins, draak, boze stiefmoeder, fee of dwerg. Dit was ook nog het geval in het Sneewittchen zoals het 

door de gebroeders Grimm, Jacob (1785-1863) en Wilhelm (1786-1859), in hun Kinder- und 

Hausmärchen (1812) werd opgetekend. De dwergen vormden begin negentiende eeuw een 

anonieme groep zoals voorheen, terwijl ze door de Disneyfilm ruim een eeuw later tot losse 

individuen zijn geworden. De etnoloog Theo Meder noemt deze aanpassing in Van Aladdin tot Zwaan 

kleef aan als één van de voorbeelden van de rol die moderne media spelen in de overdracht van het 

volksverhaal.  

De veranderlijkheid van sprookjes staat in schril contrast met de verwachting van de gebroeders 

Grimm dat er een authentiek sprookje bestaat dat gevonden kan worden. Zij wilden dit sprookje 

vastleggen voordat het uit de samenleving verdwenen zou zijn. In de twee eeuwen die volgden op 

het werk van de gebroeders Grimm zijn er door volkskundigen onder hetzelfde motto vele sprookjes 

verzameld. Zij twijfelden niet aan het bestaan van het authentieke sprookje en de mogelijkheid dit te 

achterhalen. Slechts de methodes om tot dit authentieke sprookje te komen varieerden. De vraag, 

die zij zich zouden moeten stellen is in hoeverre sprookjes überhaupt authentiek kunnen zijn. Dit 

impliceert immers een geringe mate van verandering en veranderlijkheid, die niet gegarandeerd kan 

worden. De spanning tussen authenticiteit en veranderlijkheid van sprookjes leidt tot de vraag die 

centraal staat in deze scriptie: 

Hoe verhouden Sneeuwwitje en andere sprookjes, beschouwd als immaterieel erfgoed, zich tot de 

authenticiteitsclaim zoals deze door volkskundigen gedurende twee eeuwen bij het verzamelen is 

gehandhaafd? 

In het eerste hoofdstuk Sprookjes en het erfgoeddebat zal ik allereerst een definitie geven van 

sprookjes. Daarna wordt het bestaan van erfgoed geproblematiseerd, aangezien de meningen 

hierover niet eenduidig zijn: Welke kritische kanttekeningen dienen er bij de erfgoedrage te worden 

gemaakt en wat valt er voor het bestaan van erfgoed te zeggen? Vervolgens zullen in dit hoofdstuk 
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de sprookjes binnen het erfgoeddebat worden geplaatst. In de loop van dit hoofdstuk komen 

verschillende vragen aan de orde: Hoe is de volkskundige belangstelling voor sprookjes te verklaren 

en waarom zijn ze door deze volkskundige belangstelling tot immaterieel erfgoed geworden? Wat 

houdt immaterieel erfgoed in en waarom kunnen sprookjes daartoe gerekend worden? Hoe 

verhoudt dit immateriële erfgoed zich tot het begrip authenticiteit? Met name de 

driehoeksverhouding tussen volkskunde, immaterieel erfgoed en authenticiteit is hier belangrijk, 

daar deze nauw verbonden zijn, maar de combinatie twijfelachtig is. Deze begrippen worden te zijner 

tijd nader uitgewerkt. 

In hoofdstuk twee Sneeuwwitje leeft wordt nader ingegaan op de kwestie veranderlijkheid versus 

authenticiteit aan de hand van zes verschillende  variaties op het sprookje Sneeuwwitje die door de 

tijd heen hun entree hebben gemaakt. Allereerst komt het sprookje in de vertelcultuur aan bod. Met 

name tot begin negentiende eeuw, maar ook daarna nog, werd het sprookje van generatie op 

generatie mondeling overgeleverd. De mondelinge versies beschouw ik vanwege de beperkte 

overlevering als één variant. Begin negentiende eeuw werden de sprookjes door de gebroeders 

Grimm opgetekend. Deze schriftelijke uitgave verwierf mede door een afnemend analfabetisme 

grote bekendheid. De schriftelijke versie van de gebroeders Grimm is de tweede variant op 

Sneeuwwitje, die onder de loep zal worden genomen. Vervolgens werd het sprookje door Walter 

Disney in de jaren dertig van de twintigste eeuw tot de animatiefilm Snow White and the seven 

dwarfs bewerkt. Het bereik van deze film en daardoor ook de invloed ervan op het sprookje zelf is 

aanzienlijk. Dit is dan ook de derde variant die door mij besproken zal worden. De vierde variant die 

ik zal bestuderen is de letterlijke en figuurlijke verbeelding van het sprookje in de jaren vijftig voor 

het attractiepark de Efteling. Halverwege de twintigste eeuw ontstonden overal in West-Europa 

sprookjesbossen. De meest bekende hiervan is Disneyland Parijs. Disneyland heeft de vertelling van 

het sprookje echter gebaseerd op de eigen animatiefilm, die al eerder aan bod is gekomen. De 

Efteling vertelt haar eigen versie van het verhaal. In eerste instantie door middel van één enkele 

verbeelding, die sterk op het sprookjesgeheugen van de bezoeker leunt. Recentelijk is hier een 

tweede verbeelding aan toegevoegd, die het sprookje wat meer evident maakt doordat het verhaal 

er verteld wordt. De vijfde variant op het sprookje Sneeuwwitje is de Belgische musicalvariant op het 

sprookje. Deze is rond de eeuwwisseling tot tweemaal toe in productie genomen door Studio 100 en 

ligt wat betreft vorm meer in de lijn van de Disneyfilm. De kritiek, die in het laatste kwart van de 

twintigste eeuw en het begin van de eenentwintigste eeuw op het sprookjesgenre in het algemeen 

en Sneeuwwitje in het bijzonder werd geleverd, leidde tenslotte tot een aantal kritische varianten op 

het klassieke Sneeuwwitje, waarvan een drietal gezamenlijk als zesde en laatste variant aan bod zal 
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komen. Één daarvan is het literaire sprookje Zwart als inkt. Is het verhaal van Sneeuwwitje en de 

zeven dwergen (1998). In dit kader kan ook het toneelstuk Sneeuwwitje van de hand van Jules 

Deelder genoemd worden. Tenslotte behandel ik hier één van de meest recente films van Walt 

Disney Pictures, te weten Enchanted. Het betreft een nieuw kritisch sprookje, dat is opgebouwd uit 

motieven van verscheidene sprookjes waaronder Sneeuwwitje. 

Het theoretische kader, dat ik op deze zes varianten van het sprookje heb toegepast, is gebaseerd op 

de acht categorieën van authenticiteit die Gregory Ashworth, professor in erfgoedmanagement en 

stedelijk toerisme te Groningen, onderscheidt:1 Schepper, concept, materiaal, context, functie, 

historie, authenticiteitservaring en ensemble. Iedere variant zal ik toetsen op de mate van 

authenticiteit aan de hand van deze acht categorieën. De categorieën, die door Ashworth zijn 

opgesteld met betrekking tot monumenten, heb ik indien nodig geassimileerd om ze op sprookjes 

toepasbaar te maken. 

De eerste categorie is de schepper. Ashworth spreekt in deze zin van de authenticiteit van ‘the hand 

of the master’. Het sprookje is ooit voor het eerst verteld, de ‘master’ had toentertijd zijn eigen visie 

op het vertellen en de vertelling. Het karakter en de visie van de schepper hebben effect gehad op de 

totstandkoming van het sprookje. Zijn meesterlijkheid heeft geleid tot één specifieke vertelling. 

Helaas zijn zowel deze eerste verteller als deze eerste vertelling onbekend en niet te traceren. Dit 

probleem is overkomelijk. Telkens als het sprookje verteld werd, werd het immers opnieuw 

geschapen naar eigen inzicht van de nieuwe verteller. Deze kan daardoor met een zekere slag om de 

arm beschouwd worden als een schepper. In deze zin zal ik de schepper derhalve behandelen. 

 De tweede categorie is het concept. Met betrekking tot monumenten is dit onderverdeeld in 

enerzijds de authenticiteit van het idee van de schepper betreffende de uitwerking van de vorm en 

anderzijds de authenticiteit van zijn bedoelingen hierachter. Je kunt hierbij denken aan de plaatsing 

van de ramen voor een bepaalde lichtval vanuit bijvoorbeeld esthetische of praktische 

overwegingen. Een verhelderend voorbeeld van een concept is een recept. Wanneer het recept van 

chocomel niet meer hetzelfde is als toen het in 1932 geïntroduceerd werd, is het dan nog wel ‘de 

enige echte’? Hetzelfde geldt voor het concept achter het sprookje. De schepper van het sprookje 

heeft ideeën over de invulling van de vorm. Deze invulling kan worden ingezet om het doel dat hij 

met de vertelling heeft te bereiken.  

De derde categorie is het materiaal. Wanneer het onderzochte erfgoed monumenten betreft, is dit 

een heel tastbare categorie. Bij immaterieel erfgoed, de naam zegt het al, is dat niet het geval. 

                                                           
1
 G. Ashworth en P. Howard (red.), European heritage planning and management (Exeter en Portland 1999) 45. 
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Immaterieel erfgoed kent immers geen materiële neerslag. Om deze categorie toch op sprookjes 

toepasbaar te maken, beschouw ik de bouwstenen waaruit het sprookje is opgebouwd als het 

materiaal. Dit zijn onder meer de vertelmotieven die specifiek zijn voor het sprookje Sneeuwwitje, 

het grondpatroon, oftewel de volgorde waarin deze motieven aan de orde komen, de 

sfeerbepalende elementen, de personages en de attributen.  

De vierde categorie is de context. Ashworth legt deze categorie uit als ‘the integrity of the location’. 

Zo geëxpliciteerd is de context waarin het sprookje zich bevindt tweeledig. Enerzijds kan de locatie 

concreet worden opgevat als de plaats die het heeft in de vertelcultuur. Wanneer wordt het verteld 

en wat is kenmerkend voor de maatschappelijke context op dat moment? Anderzijds kan het ook 

abstracter worden geïnterpreteerd als de context waarin het zich in de cultuur bevindt. Het sprookje 

is in deze zin bijvoorbeeld van vertelling tot cultureel erfgoed geworden, zoals we later zullen zien. 

De vijfde categorie is de functie. De authenticiteit van de functie houdt in dat de functie die het 

sprookje vroeger had, gelijk is gebleven. Wanneer in een voormalig kasteel een kantoor is gevestigd, 

is de functie van dit monument niet meer hetzelfde als voorheen. Van een woonfunctie heeft het 

een werkfunctie gekregen. Deze categorie is relatief eenvoudig toe te passen op sprookjes. In dit 

verband zal besproken worden in hoeverre de functie van sprookjes door de tijd heen is veranderd. 

De zesde categorie is de historie. Ieder object heeft een geschiedenis. Het heeft ouderdom en dat is 

aan het object af te lezen. Een object is bijvoorbeeld slachtoffer van slijtage, wat deels kan worden 

voorkomen door het goed te conserveren. Tegelijkertijd ondergaat een object allerlei kleine en 

grotere veranderingen ten gevolge van renovatie, het inzetten voor een ander doel of een ander 

publiek. Regelmatig zijn de consequenties hiervan niet te overzien, omdat het object nog niet de 

waarde heeft die het later zal krijgen of omdat de gevolgen omkeerbaar lijken. Wanneer de 

geschiedenis onzichtbaar is gemaakt en de mogelijkheden tot het achterhalen van de eerdere versie 

zijn afgenomen is ook de authenticiteit van de geschiedenis verzwakt. Alles wat inzicht geeft in de 

geschiedenis die het object ondergaan heeft versterkt echter deze authenticiteit. Zo kan de 

gedachtegang achter veranderingen en aanpassingen laten zien wat het beginpunt was van degene 

die de verandering teweeg heeft gebracht. Het chocomel-voorbeeld kan dit verhelderen. In de loop 

der tijd zijn er veranderingen aangebracht aan het recept om het drankje mee te laten groeien met 

de behoeftes van het chocomel-drinkende publiek. Zo is er halfvolle chocomel op de markt gekomen, 

omdat volle melk en daarmee ook volle chocomelk volgens onderzoek erg veel vet bevatten en 

daardoor minder gezond zijn. Wanneer de oude recepten bewaard zijn gebleven en de gedachtegang 

achter het aanpassen van het recept is vastgelegd is de historische authenticiteit groot. Het is immers 
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na te gaan hoe het drankje in het verleden gemaakt werd, gesmaakt heeft en hoe en waarom het is 

veranderd. Hoe goed de geschiedenis gedocumenteerd is, bepaalt de mate van authenticiteit van de 

historie. 

De zevende categorie is de authenticiteitservaring. Deze categorie staat niet in Ashworths tabel, 

maar hij noemt deze wel in het stuk daaraan voorafgaand.2  De vraag die centraal staat is: wordt het 

object als authentiek ervaren en is dat terecht? Het gaat er hierbij om of het publiek het idee heeft 

dat het naar het authentieke sprookje kijkt of luistert en welke factoren deze ervaring tot een 

authenticiteitservaring maken. De authenticiteit van het object zorgt niet altijd voor een 

authenticiteitservaring bij degene die ermee in aanraking komt en andersom kan een beleving van 

authenticiteit ook een niet authentiek object betreffen. De perceptie van authenticiteit is afhankelijk 

van het publiek en wanneer dit publiek verandert kan de authenticiteitservaring ook veranderen. 

Indien bepaalde veranderingen logisch zijn, kan het zijn dat het publiek deze juist niet opmerkt. Het 

ontbreken van veranderingen, waardoor het niet in de ervaringswereld van het publiek past, zorgt 

dan juist voor het uitblijven van een authenticiteitservaring. Ad de Jong gaf hiervan een mooi 

voorbeeld: Wanneer een museum tinnen bordjes tentoonstelt staat het voor de keus of het de 

bordjes laat zien zoals ze vroeger helemaal opgepoetst en blinkend gebruikt werden. Het publiek 

associeert oud en daarmee authentiek echter met vies, grauw en beschadigd. Wanneer de bordjes 

perfect gepoetst zijn blijft een ervaring van authenticiteit vaak uit.3 Om een authenticiteitservaring te 

bereiken, moet het tentoongestelde aansluiten bij het idee dat de mensen hebben van hoe het 

vroeger gevoeld zou hebben, gebruikt werd of er uitzag. 

De achtste categorie is het ensemble. Ashworth spreekt in dit verband van ‘the integrity of the 

whole’. Hoe authentiek is het geheel? Deze categorie neigt naar een percentueel antwoord. Het 

geheel is namelijk zelden volledig intact. Kleine of grote aanpassingen zijn doorgevoerd en de tijd 

heeft zijn invloed achtergelaten op het geheel. Stel, een achttiende-eeuwse kerk heeft nog altijd de 

functie van gebedshuis. De omgeving is nog identiek aan de context waarin de kerk gebouwd is. Er 

zijn geen restauraties uitgevoerd, waardoor de kerk is aangepast aan moderne tijden, materiaal is 

vervangen of de hand van de schepper is vervaagd. De historie heeft zijn sporen na gelaten: De 

vloertegels zijn gepolijst, stille getuige van de grote hoeveelheid mensen die in de loop der tijd over 

de tegels gelopen heeft. De buitenmuren zijn donker van kleur geworden door de uitlaatgassen van 

het verkeer dat er dagelijks langskomt. De waterspuwers zijn getekend door de zure regen, die er 

                                                           
2
 G. Ashworth, European heritage planning and management, 44. 

3
 A. de Jong, De dirigenten van de herinnering. Musealisering en nationalisering van de volkscultuur in 

Nederland 1815-1940 (Nijmegen 2001) 25.  



- 14 - 

 

regelmatig op neerdaalt. Dat kan nooit de bedoeling van de meester geweest zijn. Om het concept 

van de schepper in ere te herstellen zijn restauraties nodig, maar dit zou betekenen dat het 

authentieke materiaal vervangen moet worden. Kortom, het geheel is vrijwel nooit volledig intact. 

Hetzelfde geldt voor immaterieel erfgoed. De vraag die hier gesteld dient te worden is: In hoeverre is 

het geheel authentiek? 

In de conclusie zal ik samenvattend terugkomen op de problematiek, die ik in hoofdstuk één uiteen 

heb gezet, alvorens ik een antwoord zal vormen op de vraagstelling: Zijn sprookjes veranderlijk van 

karakter of kunnen ze toch authentiek genoemd worden? Ik zal hier laten zien dat de conclusie, die 

gebaseerd is op het onderzoek naar Sneeuwwitje zoals dat in hoofdstuk 2 is uitgewerkt, mijns inziens 

ook opgaat voor andere sprookjes en immaterieel erfgoed in het algemeen. Tenslotte zal ik de 

mogelijkheden tot verder onderzoek uiteenzetten. 



- 15 - 

 

2. Sprookjes en het erfgoeddebat 

 “Of all that has flourished in earlier times, nothing remains, even the memory fades, except for the 

songs of the folk, a few books, legends and these innocent household tales. Inside this poetry flows 

the same kind of purity which makes children appear so wonderful and blessed”4  

– Gebroeders Grimm –  

De gebroeders Grimm zagen sprookjes en andere vertellingen als cultureel erfgoed. Het waren 

volgens hen zeldzame overblijfselen uit een verleden, dat door dergelijke cultuur werd gekenmerkt. 

In dit hoofdstuk zal ik allereerst twee centrale begrippen, te weten sprookjes en cultureel erfgoed, 

definiëren om aan te geven wat buiten het betoog valt en wat er binnen. Met betrekking tot het 

cultureel erfgoed ga ik in op het history versus heritage-debat, waarbij kritiek op de erfgoedomgang 

met het verleden aan de orde komt, maar ook kritiek vanaf de erfgoedzijde op de ivoren toren van 

de geschiedwetenschap. Vervolgens zal ik ingaan op de oorsprong van de erfgoedgedachte. Waarna 

ik dieper in de volkskunde duik, een wetenschappelijke richting, die zich met erfgoed bezighoudt en 

waartoe de gebroeders Grimm gerekend kunnen worden. Volkskundigen, zoals de gebroeders 

Grimm, waren op zoek naar het authentieke volksverhaal. Waar die zoektocht vandaan komt, is 

onderwerp van het daarop volgende deel. De erfgoedcategorie immaterieel erfgoed, waartoe de 

volksverhalen behoren, wordt hierin toegelicht om tenslotte op de ingewikkelde verhouding tussen 

immaterieel erfgoed en authenticiteit in te gaan. 

 

Sprookjes 

Een sprookje is een avontuurlijk volksverhaal, dat waarschijnlijk van oudsher mondeling overgeleverd 

is, maar regelmatig invloeden van de schriftelijke cultuur heeft ondervonden.5 Het sprookje is het 

best te definiëren in contrast met andere vormen van volksverhalen.6 Het sprookje is in principe 

bedoeld ter vermaak. Hoewel uit sprookjes wel lering getrokken kan worden, is dit niet het 

hoofddoel zoals bij het exempel of de fabel het geval is. In tegenstelling tot de sage speelt een 

sprookje zich af in een onbepaalde tijd – er was eens – op een onbepaalde plaats – ergens in een land 

hier ver vandaan. Bovendien is het karakteristiek voor het sprookje, dat er wonderen en 
                                                           
4
 Vertaling door Bendix van uitspraak van de gebroeders Grimm gemaakt aan de hand van de Kinder- und 

Hausmärchen uitgave van 1980 onder redactie van H. Rölleke. R. Bendix, In search of authenticity. The 

formation of folklore studies (Madison 1997) 51. 
5
 J. van der Kooi, ‘Het sprookje tussen orale en schriftelijke overlevering’, in: Volkskundig bulletin 2 (1998) 251. 

6
 M. Lüthi en H. Rölleke, Märchen. Zehnte, aktualisierte Auflage (Stuttgart 2004) 6-15. 
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bovennatuurlijke krachten in voorkomen, die door de personages niet als vreemd ervaren worden. 

Het verschil tussen sprookjes en mythen ligt in de invulling van de personages; betreft het in 

sprookjes aardse wezens, meestal mensen en op mensen gebaseerde wezens zoals heksen en 

reuzen, in mythes worden de rollen grotendeels vertolkt door (half)goden. Verder lijken de twee 

genres behoorlijk op elkaar, waardoor er theorieën bestaan die de oorsprong van sprookjes in de 

mythen zoeken.  

Sprookjes komen over de gehele wereld voor. Wanneer en waar ze ontstaan zijn is na veel onderzoek 

nog niet duidelijk, hoewel de theorievorming hieromtrent zeer uitgebreid is. De laatste jaren neigen 

onderzoekers naar een polygenetische opvatting.7 Deze theorie houdt in dat sprookjes op meerdere 

plekken in de wereld zijn ontstaan, in de loop van de tijd met elkaar in contact zijn gekomen en van 

daaruit verder zijn ontwikkeld. Dit is mogelijk door de eenvoud, eenheid van actie, logica en 

herhaling die kenmerkend zijn voor het universele vertelgenre.8 Er is een standaard handelingstype, 

wat inhoudt dat een aantal handelingen in een bepaalde volgorde dient te geschieden, de 

handelingen en personages kunnen vrij ingevuld worden.9 Er is een held die een opdracht moet 

vervullen of tegen een probleem aanloopt. Tijdens zijn pogingen om zich te bewijzen wordt hij 

tegengewerkt door iets of iemand. Uiteindelijk weet hij te overwinnen en de opdracht tot een goed 

einde te brengen of het probleem op te lossen. 

De personages in sprookjes hebben over het algemeen geen identiteit, maar vertegenwoordigen een 

bepaalde rol.10 Ze hebben dan ook geen naam, maar slechts een titel in de trant van koning, heks of 

draak. Een andere mogelijkheid is dat ze een zeer gangbare en daardoor ontindividualiserende naam 

hebben, bijvoorbeeld Hans en Grietje. Tenslotte kan de naam iets zeggen wat karakteriserend is voor 

de persoon, zoals Sneeuwwitje, Assepoester en Klein Duimpje. Ook het aantal personages dat in het 

sprookje optreedt, is vaak beperkt. Naast een klein aantal figuranten is er ten eerste een held – het 

kan een prins of prinses betreffen, maar ook een kleuter of een dier, regelmatig is het de jongste, 

domste of zwakste van een drietal – die een opdracht moet uitvoeren of een moeilijkheid moet 

overwinnen. Ten tweede is er een persoon die de held tegen wil werken zijn doel te bereiken (een 

reus, een draak, een heks of een boze stiefmoeder). Ten derde zijn er helpers of helpende attributen 
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(dwergen, een goede fee, zevenmijlslaarzen of een toverstokje), waardoor de held tot meer in staat 

is dan gewoonlijk. Tenslotte is er de persoon die, of het ding dat, door de held gered of geholpen 

moet worden. 

 

Een kritische kijk op cultureel erfgoed 

Kort door de bocht kan de erfgoedomgang met het verleden als volgt worden samengevat:  

‘Het bewaren van erfgoed is een manier waarop groepen en samenlevingen omgaan met het 

verleden, waarbij materiële (onroerend en roerend goed) objecten en immateriële 

symbolische praktijken, die afkomstig zijn uit of verwijzen naar het verleden, ten behoeve 

van het heden worden gerepresenteerd.’11 

Aan deze manier van omgaan met het verleden kleven echter nogal wat haken en ogen, met name 

aan het laatste deel van de definitie. Cultureel erfgoed, de nalatenschap uit het verleden, krijgt 

namelijk een nieuwe betekenis doordat het een functie voor het heden vervult.12 De objecten 

hadden een individuele betekenis als gebruiksvoorwerp in het verleden. Het is tot cultureel erfgoed 

gemaakt door een andere generatie, die het juist niet meer als gebruiksvoorwerp benut. Door deze 

generatie krijgt het een andere betekenis, als iets wat herinnert aan het verleden. De drijfveer voor 

het bewaren van deze objecten die herinneren aan het verleden komt voort uit de behoefte aan 

verschillende functies, die het erfgoed kan vervullen.  

Een dergelijke functie is dat cultureel erfgoed als oriëntatiepunt kan fungeren, wanneer iemand of 

een bepaalde groep het gevoel heeft gedesoriënteerd te zijn. Dit kan voorkomen wanneer de 

omgeving van de persoon of groep in korte tijd drastisch verandert. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

een Marokkaan, die naar Nederland emigreert. Hij komt in een compleet andere cultuur terecht, 

kent de taal en de gewoontes niet en voelt zich doelloos en verloren. Door zich aan te sluiten bij een 

groep Marokkanen, die hier reeds gevestigd is en die ondermeer de eetgewoontes en geloofsrituelen 

handhaaft, kan deze Marokkaan zich oriënteren. Overblijfselen uit zijn verleden kunnen dan voor 

herkenbaarheid zorgen, van waaruit de persoon in kwestie zich kan oriënteren. In plaats van slechts 

een geloofsritueel of een eetgewoonte op zichzelf zorgt dit erfgoed nu voor herkenbaarheid. Het 

heeft zodoende een additionele betekenis gekregen. 
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Dit hangt nauw samen met het leveren van een identiteit, een tweede functie die het erfgoed kan 

vervullen. Ook deze identiteit steunt op de herkenbaarheid van het cultureel erfgoed. De 

Nederlandse identiteit is moeilijk te duiden. Toch is het belangrijk voor de samenleving dat mensen 

zich met elkaar verbonden voelen. Erfgoed kan hier uitkomst bieden, omdat het verwijst naar een 

gemeenschappelijk verleden. Erfgoed stimuleert het collectieve geheugen, tegelijkertijd construeert 

het ook dit collectieve geheugen: wat als erfgoed bewaard blijft, vormt immers het toekomstige 

beeld van het verleden.  

In eerste instantie lijkt dit onmiskenbaar, een kritische noot is hier echter wel op zijn plaats. Het 

wordt tegenwoordig namelijk steeds moeilijker om met het erfgoed een gedeelde identiteit te 

construeren. Stuart Hall stelt dat veel cultureel erfgoed niet voor iedereen herkenbaar is omdat dit 

erfgoed veelal een eenzijdig beeld van het verleden geeft. Het is alleen herkenbaar voor een grote 

etnische groep en niet voor de etnische minderheden van de multiculturele samenleving.13 Erfgoed 

kan derhalve ook verdeeldheid tot gevolg hebben daar bepaalde personen of groepen zich 

buitengesloten voelen in plaats van te delen in de gemeenschappelijke identiteit. 

Een andere functie, die met name door leken vaak met cultureel erfgoed geassocieerd wordt, is dat 

het aan de nostalgische wensen en behoeftes van het publiek gehoor geeft.14 De ‘jaren 70’-

tentoonstelling in het Noord-Brabantsmuseum trok bijvoorbeeld duizenden bezoekers, die konden 

wegdromen bij de eerste op grote schaal geproduceerde televisietoestellen en de daarop 

uitgezonden programma’s, bij de gietijzeren donkergroen- en oranjegekleurde braadpannen, de 

macramé bloempothangers, gehaakte pannenlappen en het paarse, bruine en oranje behang met 

hypnotiserende patronen. Nostalgie is het verlangen naar ´die goede oude tijd´, waarbij over het 

hoofd wordt gezien dat deze tijd niet slechts zo aangenaam was als de herinnering eraan. Het publiek 

gaat dan ook op zoek naar het gouden tijdperk.15 Het pijnlijk erfgoed – erfgoed waar je liever niet aan 

herinnerd wordt – staat in schril contrast met deze geïdealiseerde en opgepoetste versie van het 

verleden en krijgt hierin daarom amper plaats.16 Aan de magere jaren, die volgden op de oliecrisis 

van 1973, denkt niemand nog met plezier terug en dus wordt dit een ondergeschoven kindje. 
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Door middel van ‘heritage’ komen mensen met het verleden in contact op een manier die veel 

mensen aanspreekt. Lering en vermaak gaan hand in hand: de vaak als saai ervaren historische stof 

wordt op een leuke en ontspannen manier gebracht. Raphael Samuel verzet zich tegen de opvatting 

dat geschiedenis behoort tot de hoge cultuur en dat erfgoed behoort tot de lage cultuur, omdat het 

over het algemeen gepaard gaat met vermaak.17 Hij vraagt zich terecht af wat het probleem is met de 

combinatie tussen lering en vermaak. Is het immers niet al winst wanneer mensen die niet gesteld 

zijn op het duiken in geschiedenisboeken toch iets over het verleden leren tijdens een vermakelijk 

dagje uit in het Nederlands Openluchtmuseum? Een dergelijk bezoekje aan een museum wordt 

gezien als een uitje, waarbij niets moet en alles mag. De bezoeker kan zijn eigen programma 

samenstellen en beslist daardoor zelf wat hij interessant vindt en waarover hij meer te weten wil 

komen. Wellicht kan het bezichtigen van erfgoed alsnog zijn interesse in de geschiedenis wekken, 

waardoor hij toch eens een geschiedenisboek leest voor de achtergrondinformatie.  

De erfgoedomgang met het verleden, zoals hierboven beschreven, staat naast en soms lijnrecht 

tegenover de wetenschappelijke historische omgang met het verleden. Beide maken onderdeel uit 

van de historisering van de cultuur, dat wil zeggen een door de tijd heen toenemende belangstelling 

voor het verleden. Desalniettemin kunnen ze niet over één kam geschoren worden. Historici staan 

over het algemeen juist erg kritisch tegenover het cultureel erfgoed. De kritiek vanuit de historische 

wetenschap op de ‘erfgoedmanie’ richt zich ondermeer op het punt dat de erfgoedindustrie 

willekeurig uit het verleden selecteert, waardoor het verleden gefragmenteerd wordt.18 Voorts dient 

het een doel van een bepaalde persoon of groep, doordat het erfgoed een functie voor het heden 

vervult. Deze persoon of groep selecteert slechts periodes en zaken uit het verleden die het doel 

dienen. De periodes en zaken die het doel niet ten goede komen, worden simpelweg 

veronachtzaamd. Degenen die het verleden presenteren bepalen het beeld dat aan de hand van het 

erfgoed tot stand wordt gebracht, niet zelden met weinig oog voor context en chronologie. Zij zijn de 

dirigenten van de herinnering.19 De selectie die door de dirigenten is samengesteld wordt 

exemplarisch, ongeacht het feit dat het een verdraaid beeld van de werkelijkheid geeft. Benadrukt 

dient te worden dat de selectie derhalve slechts een representatie van het verleden is en niet 

nauwgezet het verleden weergeeft.  

In tegenstelling tot de erfgoedomgang met het verleden, plaatst de geschiedwetenschap zaken in 

hun eigen tijd, waarbij ieder tijdperk op zichzelf staat. De tijden worden niet hiërarchisch 
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gerangschikt. De Nederlandse Gouden Eeuw wordt door historici bijvoorbeeld niet boven de 

Middeleeuwen gesteld en wordt niet onderzocht ten behoeve van chauvinistische gevoelens. De 

erfgoedindustrie sluit hierin juist aan bij het beeld dat in de samenleving leeft met betrekking tot een 

bepaalde periode, zoals de donkere Middeleeuwen. Daarnaast worden tijden vanuit hun eigen 

waarde onderzocht en niet vanuit de waarde die ze hebben voor het hier en nu. Integendeel, 

historici behandelen ook de donkere kanten van de Nederlandse voorspoed, zoals de slavernij, die 

tot het pijnlijk erfgoed behoort. Ook het feit dat de Gouden Eeuw zich voornamelijk beperkte tot 

Noord- en Zuid-Holland wordt door historici onderkend. De rest van Nederland profiteerde slechts 

zeer gering van de welvaart. Het beeld dat door de erfgoedwereld wordt neergezet is dikwijls 

ongenuanceerd, terwijl de historicus juist deze nuancering nastreeft en korte metten maakt met de 

vooroordelen omtrent bepaalde perioden. 

Daarnaast worden historici geacht bronkritisch te zijn en zaken in hun context en in de chronologie te 

plaatsen. Daarbij hebben historici veelal een voorkeur voor de geschreven bron.20 Deze achten zij het 

meest serieus, betrouwbaar en controleerbaar. Hier komt langzamerhand wel verandering in; ook 

films, televisieseries, gebruiksvoorwerpen, (reclame)affiches en schilderijen worden tegenwoordig 

onder de loep genomen. De geschreven bron is onder historici echter nog altijd het meest populair, 

terwijl deze bij erfgoed over het algemeen een kleinere rol speelt. Mijns inziens hoeven andere 

bronnen dan de geschreven bronnen niet per definitie gewantrouwd te worden. Ze kunnen een schat 

van informatie bezitten over de cultuur en de mentaliteit van de tijd waarin ze tot stand zijn 

gekomen. Ze kunnen zelfs tot aanvulling en herziening van de aan de hand van de geschreven bron 

opgedane kennis leiden. De bronkritische methode omtrent de geschreven bron kan dan wel het 

meest ontwikkeld zijn, de ongeschreven bronnen dienen niet genegeerd te worden, omdat de 

bronkritische methode daaromtrent nog in de kinderschoenen staat. Het is zaak dit hiaat aan te 

pakken in plaats van te veroordelen wat onbekend is.  

Met de erfgoedomgang met het verleden is in principe niets mis. Het is de democratisering van een 

vaak ingewikkelde en als saai beoordeelde historische wetenschap. Dat wil zeggen dat de bezoeker 

van het erfgoed zelf zijn geschiedverhaal samenstelt. Hij kiest uit een arsenaal wat hij interessant 

vindt en kan zich daar eventueel verder in verdiepen. Het probleem is dat erfgoed gemakkelijk met 

hedendaagse belangen, zoals commerciële, verstrengeld raakt. Enerzijds speelt de bruikbaarheid van 

de voorwerpen uit het verleden in het heden nog een te grote rol. Anderzijds kan vrijwel iedereen 
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zich op de erfgoedmanier met het verleden bezighouden, kwalificaties zijn niet vereist. Daardoor is 

het gevoelig voor vergissingen, fantasie en misbruik.21  

Hierin ligt nu juist een taak voor historici en aanverwante wetenschappers. Zij kunnen de 

erfgoedwereld voorzien van verantwoorde input en zijn in staat om eventuele simplificatie van voor 

de bezoeker te ingewikkelde informatie op een verantwoorde wijze door te voeren. De input kan 

enerzijds bestaan uit historische informatie omtrent de (reeds) tot erfgoed gemaakte voorwerpen. 

Anderzijds kan het ook de selectie van voorwerpen die in aanmerking komen voor het erfgoedetiket 

betreffen. Wanneer ondeskundigen dergelijke keuzes maken, is de kans groot dat zij door emotie 

geleid worden. De emotionele gehechtheid aan bepaalde voorwerpen en de al dan niet 

oppervlakkige esthetische waarde ervan spelen een te grote rol. Naast fragmentarisch zal de selectie 

dan ook worden gekenmerkt door eenzijdigheid. Om te voorkomen dat heel Nederland gevuld raakt 

met depots en om een verantwoorde afspiegeling van zaken uit het verleden te waarborgen, is het 

belangrijk de ‘kunst van het vernietigen’22 te verstaan. Het vernietigen en bewaren zou moeten 

geschieden op basis van intersubjectieve selectiecriteria, die door onder meer historici opgesteld en 

gehandhaafd horen te worden. Op die manier wordt een genuanceerd beeld van het verleden 

geschapen, waarin tevens plaats is voor bijvoorbeeld industrieel en pijnlijk erfgoed. Tenslotte kunnen 

deskundigen het officiële erfgoed controleren op vergissingen, fantasie en misbruik. Historici zijn 

opgeleid om kritisch te staan ten opzichte van de oppervlakkige informatie en deze nader te 

onderzoeken bij vermoedde vergissingen of misbruik. History en heritage zijn op deze manier 

complementair. De historische wetenschappers kunnen de zaken uit het verleden aandragen en 

controleren en de erfgoedindustrie kan er voor zorgen dat geschiedenis wordt gepopulariseerd en 

gedemocratiseerd.23 Dat geschiedenis alleen vanuit een ivoren toren door historici bedreven mag 

worden, is in ieder geval ongegrond. 

 

Vijf voor twaalf - de opkomst van het erfgoed 

Waar ligt de oorsprong van de erfgoedmanie eigenlijk? Eind achttiende, begin negentiende eeuw 

veranderde de maatschappij in rap tempo. De Franse revolutie van 1789 had haar sporen nagelaten 

op het doen en denken in de daaropvolgende periode. Liberté, egalité et fraternité waren niet meer 

weg te denken uit de politiek. In economisch opzicht veranderde er veel onder invloed van de 

industrialisatie. Naast de traditionele kerktorens begonnen de schoorstenen van fabrieken de skyline 
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te bepalen. In de directe omgeving van deze fabrieken ving een ongekende groei van de steden aan 

door de toestroom van plattelandsbevolking op zoek naar werk. Dit had in combinatie met de 

verbetering van de infrastructuur zijn weerslag op de cultuur. Door toenemend contact, zowel 

interregionaal als binnen Europa en wereldwijd, was er sprake van voortschrijdende 

gelijkvormigheid.24 De verschillen tussen de regio´s en de sociale klassen namen geleidelijk af, met 

name in de groeiende steden namen de Franse invloeden de overhand wat betreft mode, maar ook 

wat betreft denken. De Verlichting en de daaruit voortvloeiende Romantiek zorgden voor 

vernieuwingen in de ideeënwereld. Gedurende de zeventiende en de achttiende eeuw raakten 

wetenschappers ervan overtuigd dat de mens het universum zou kunnen begrijpen en zijn eigen 

omstandigheden zou kunnen verbeteren. Door middel van methoden als inductie, deductie en logica 

probeerden zij wetmatigheden en de waarheid te achterhalen. Dit leidde tot nieuwe ideeën omtrent 

God en religie, de Rede, de natuur en de mensheid. Nieuwe inzichten, zoals het handelen vanuit 

eigen belang, leidden tot kritische beschouwing, hervorming en zelfs revoluties wat betreft het 

politieke stelsel. De excessen van dit Verlichte denken en de teleurstelling naar aanleiding van de 

Napoleontische oorlogen leidden tot een tegenbeweging, de Romantiek. De Romantiek bouwde 

voort op de Verlichting, wat betreft wetenschappelijke methoden. De thematische uitgangspunten 

waren echter tegengesteld. Naast een focus op het emotionele en het gevoel tegenover de in de 

Verlichting zo verheven ratio en het intellect, werd de romantische negentiende eeuw namelijk 

gekenmerkt door een buitengewone belangstelling voor het verleden en de woeste en wilde natuur. 

De romantici keerden zich tegen de Verlichte orde, harmonie, idealisme en rationalisme.  

De Europese samenleving stond aan het begin van het moderniseringsproces; op allerlei gebieden 

was een aantal ontwikkelingen van start gegaan, die hun weerga niet kenden en waarvan geen weg 

terug was. Enerzijds hadden de veranderingen tot gevolg dat de samenleving een discontinuïteit met 

het verleden waarnam25 en niet wist wat ze van de toekomst moest verwachten. De onzekerheid 

leidde tot een historische cultuur, een zoektocht naar continuïteit, een teruggrijpen op het verleden 

dat de mensen een veilig gevoel gaf. Anderzijds dreigde dit verleden voorgoed te verdwijnen. De 

bevolking van dat moment moet gevoeld hebben dat de wereld om haar heen snel veranderde. 

Een dergelijke reactie op snelle veranderingen signaleert Hermann Lübbe voor de periode sinds de 

Tweede Wereldoorlog. Hij schetst in dit kader de ontwikkeling van musealisering. Musealisering 

openbaart zich in verschillende opzichten. Ten eerste neemt het absolute aantal musea toe. Ten 

tweede neemt het aantal bezoekers van deze musea toe. Het publiek wordt hierdoor breder en 
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tegelijkertijd veelzijdiger. Ten derde wordt er buiten de musea steeds meer bewaard. Hoewel we in 

een vervangingsmaatschappij leven, wordt er steeds meer geconserveerd. Bedrijven bewaren 

bijvoorbeeld oude producten en machines als erfgoed en mensen gooien hun oude meubels niet 

weg, maar slaan ze op. Tenslotte neemt de variëteit van zaken die bewaard worden toe, dit geldt 

voor zowel binnen als buiten de musea. Naast molens, kastelen en kerken, komen ook woonhuizen, 

watertorens en zelfs flatgebouwen in aanmerking voor een monumentenstatus. Bovendien wordt 

momenteel niet alleen kunst museumwaardig geacht, de meest uiteenlopende zaken krijgen een 

plekje in een tentoonstelling omdat ze ons iets te vertellen hebben: van pannenlappen tot rugzakken 

en van graffiti tot een jaren zeventig inrichting.  

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen door de toenemende welvaart tijd en geld beschikbaar, die de 

musealisering mogelijk maakten. De vraag die Hermann Lübbe zich stelt, is waarom nu juist het 

verleden zoveel aandacht kreeg en krijgt? Waarom worden de tijd en het geld niet ergens anders aan 

besteed? Wat zoeken steeds meer mensen in steeds meer musea? Volgens hem ligt het antwoord in 

de temporaliteit van de hedendaagse samenleving. Elk aspect van de samenleving verandert zo snel, 

dat de herkenbaarheid van de leefomgeving afneemt. Mensen worden zich bewust van de 

vergankelijkheid van dingen, die het gevolg is van de innovatieverdichting. Producten verouderen 

snel, doordat ieder object, mede door de hoge mate van concurrentie, direct kritisch onder de loep 

wordt genomen en wordt verbeterd. Dergelijke objecten verliezen hun functionaliteit door de 

versnellende culturele evolutie. De herkenbaarheid, de zichtbaarheid van de herkomst en de 

kenmerkende punten in de omgeving, hebben de mensen echter nodig voor het ontwikkelen en 

bevestigen van hun eigen identiteit. Door het musealiseren van natuur- en cultuurlandschappen en 

culturele relikwieën verzekeren zij de herkenbaarheid en hun identiteit. Musealisering bestaat in 

Lübbe’s opvatting dan ook ter compensatie van de onomkeerbare verwoesting van bijvoorbeeld de 

natuur ten behoeve van de modernisering. Ieder individueel object komt door deze compensatie in 

aanmerking voor behoud.26 

Jos de Haan doet Lübbe’s musealiseringstheorie van de hand. Zijn kritiek richt zich op een aantal 

aspecten: Hij acht het moeilijk empirisch na te gaan hoe goed mensen met veranderingen om 

kunnen gaan en hoe zij hierop reageren. Volgens De Haan zien andere filosofen die zich met het 

omgaan met veranderingen hebben beziggehouden juist een verwijdering van de cultuur, doordat 
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door verminderde herkenbaarheid vervreemding van deze cultuur optreedt.27 In deze zin kan Lübbe’s 

theorie ook als vernieuwend worden gezien. Hij stelt namelijk juist dat de vervreemding leidt tot 

musealisering, zodat herkenbaarheid gewaarborgd wordt. Tenslotte vraagt De Haan zich af of 

nostalgie en gehechtheid aan het oude tegenwoordig sterker zijn dan voor de Tweede Wereldoorlog. 

Er wordt namelijk regelmatig geklaagd over een gebrek aan historisch besef en kennis. Naar mijn 

mening levert de Haan hier terechte kritiek, maar niet vanwege de uitleg die hij eraan geeft. Mijns 

inziens zijn de nostalgie en gehechtheid aan het verleden na de Tweede Wereldoorlog niet sterker 

geworden, omdat dit proces al eerder is begonnen. De accelererende veranderingen zijn al 

anderhalve eeuw eerder ingezet. Dit heeft er reeds in de negentiende eeuw toe geleid dat 

volkskundigen zich in de volkscultuur gingen verdiepen, dat de monumentenzorg ontstond, zodat de 

karakteristieken van het landschap behouden bleven en dat er steeds meer musea bijkwamen. De 

Openluchtmusea zijn bijvoorbeeld een fenomeen van het einde van de negentiende eeuw en het 

begin van de twintigste eeuw. Instellingen die zich sterk maakten voor het behoud van oude en 

verdwijnende zaken, waren na de Tweede Wereldoorlog niets nieuws. De aanzienlijke groei van deze 

sector na de Tweede Wereldoorlog kan wellicht toch worden verklaard door de hoeveelheid tijd en 

geld, die er in deze periode beschikbaar kwam.  

Lübbe’s musealiseringstheorie snijdt naar mijn mening hout als verklaring voor de erfgoedmanie. 

Door een grote mate van verandering hebben mensen behoefte aan houvast, zekerheid en 

herkenbaarheid. De leefwereld van de westerse bevolking dreigde door het ongekende 

veranderingstempo echter al rond 1800 onherkenbaar te worden. Dit stimuleerde in eerste instantie 

een kleine groep mensen om een beperkt aantal zaken te bewaren. In de loop van de negentiende en 

de twintigste eeuw bereidde deze groep zich exponentieel uit, terwijl ook het aantal zaken dat in 

aanmerking kwam voor behoud toenam.  

 

Het tijdperk der volkskunde 

Het tempo waarin de veranderingen zich in de negentiende eeuw voordeden was tot dan toe 

ongeëvenaard. Het verleden leek zienderogen te verdwijnen en met name het voortbestaan van de 

volkscultuur was onzeker. Deze had in de negentiende-eeuwse ogen immers haar wortels in de 

traditionele samenleving. Uit angst dat de volkscultuur binnenkort voorgoed zou verdwijnen – de vijf 

voor twaalf gedachte – ving een aantal mensen aan met het vastleggen van uitingen van deze 
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volkscultuur. De basis voor het ontstaan van de volkskunde was hiermee gelegd. Deze discipline zou 

zorg dragen voor het behoud, beheer en het promoten van de volkscultuur, oftewel de folklorisering.  

Ad de Jong vergelijkt in zijn proefschrift Dirigenten van de herinnering het folkloriseringsproces met 

het musealiseringsproces, zoals dat door Eva Sturm is beschreven.28 Een naar mijn mening zeer 

bruikbare vergelijking. Beide processen gaan van start door de ingeving dat een bepaald object 

behouden dient te worden, zo stelt De Jong. Hiermee krijgt het een nieuwe betekenis, zelfs een 

statusverhoging. Behoort het object eerst nog tot de (volks)cultuur, nu is het cultureel erfgoed en 

waard om te bewaren voor het nageslacht. Vervolgens wordt het object uit zijn oorspronkelijke 

context gehaald, het wordt ondergeschikt gemaakt aan de verzameling of tentoonstelling waarin het 

terecht komt.29 Veelal wordt de oude betekenis verwaarloosd en het wordt niet zelden als gelijke 

getoond naast ongelijke en ongelijktijdige objecten.30 Tegelijkertijd vindt er een esthetisering van de 

cultuurgoederen plaats; wat bewaard wordt is per definitie mooi. De tentoongestelde of verzamelde, 

individuele objecten worden voorts exemplarisch voor het verleden. Tenslotte verandert tijdens deze 

processen de relatie tussen het subject en het object. Voortaan wordt het object bezichtigd in plaats 

van gebruikt. Zowel de context als de functie van het object zijn daarmee veranderd, niet alleen 

tijdens het musealiseringsproces maar ook tijdens het folkloriseringsproces. 

De folklorisering van de volkscultuur ging zoals gezegd van start toen de Romantici zich voor deze 

volkscultuur gingen interesseren. Dat de primitieve volkscultuur een enorme aantrekkingskracht 

uitoefende op de romantici is niet vreemd, gezien de interesse die zij ontwikkelden in het 

emotionele, het spontane, het mysterieuze, het onbekende, het primitieve en het verleden. In deze 

ideeënwereld was plaats voor het bovennatuurlijke en het wonderlijke, terwijl deze tijdens de 

Verlichting bij voorkeur genegeerd werden. De ‘barbaarse’ volkscultuur werd in deze periode van iets 

afkeurenswaardigs tot iets bijzonders.31 Mede doordat de nationale herkomst een aandachtspunt 

werd. De wortels van het volk werden door de voornamelijk van Duitse afkomst zijnde romantici in 

het eigen Germaanse en middeleeuwse verleden gezocht – de Germanenforschung – en niet langer 

in de klassieke Griekse en Romeinse wereld zoals vanaf de Renaissance gebruikelijk was. 

Het was de theoloog en filosoof Johann Gottfried von Herder (1744-1803), die in dit kader de idee 

van de volksziel introduceerde. Hij meende dat ieder volk een natie vormde doordat het zijn eigen, 
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unieke karakter en identiteit kende, hoewel dit volgens hem niet betekende dat de volkeren 

gerangschikt konden worden. Volkscultuur werd door hem en zijn romantische geestverwanten 

gezien als ‘de authentieke uiting van de nationale volksaard.’32 Deze volkscultuur diende daarom 

bewaard en gekoesterd te worden. Uitingen van de volkscultuur werden gezien als overblijfselen van 

het eigen verleden. Deze volkscultuur bevond zich onder het volk op het platteland, het volk in de 

steden was volgens hen reeds teveel met de wijdere wereld in contact gekomen. Naast bijvoorbeeld 

klederdracht en andere karakteristieken van de rurale cultuur vormden ook de sprookjes en sagen 

een spiegel van de volksziel, doordat de spontane verhalen het onderbewuste van het volk bloot 

konden leggen. Vanaf dat moment vindt een romantisering en appreciatie van volksverhalen plaats.33 

In de context van deze Duitse Germanenforschung34 dient het volkskundig onderzoek van de 

gebroeders Grimm geplaatst te worden. Bij het verzamelen van sprookjes en liederen zochten de 

broers naarstig naar sporen van de Germanen, die in de vertelcultuur gelegen waren. Aan de hand 

daarvan, zo veronderstelden zij, konden ze de Germaanse mythologie en het prehistorische verleden 

reconstrueren. Dergelijke premissen zijn echter niet aan de Duitse wetenschappers voorbehouden; 

ongeveer tegelijkertijd ontstonden overal in Europa soortgelijke instituties, die onderzoek deden 

naar de volkscultuur. 

In de loop van de negentiende eeuw kreeg het volkskundig onderzoek steeds meer een 

cultuurpolitieke lading. De volkscultuur werd in toenemende mate gebruikt ten behoeve van het 

creëren van een nationale identiteit: ‘De laatsten *cultuurnationalisten+ meenden onder andere in de 

zogenaamde volkscultuur wezenskenmerken van ‘Nederlandsheid’ te ontdekken, die echter ten 

prooi dreigden te vallen aan de demonische gelijkmaker van de modernisering.’35 De revitalisering 

van de volkscultuur bleek zeer nuttig als mechanisme om mensen een gevoel van verbondenheid te 

geven en werd daarom in de negentiende eeuw ingezet ten behoeve van de loyaliteit aan de staat in 

het kader van het nationalisme. Blijkbaar konden velen zich in deze cultuur herkennen.  

De vrees voor het verlies van de traditionele levensstijl en normen en waarden die zo typerend 

waren voor het volk, werd op dat moment door een brede laag van de bevolking gedeeld. Het 

scheppen van de nationale identiteit ging echter verder dan het revitaliseren van de bestaande 

cultuur. Niet zelden werden tradities door de overheid of door regionale groeperingen bewust 
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gecreëerd.36 Deze kort geleden in het leven geroepen ‘tradities’ werden vervolgens als eeuwenoud 

gepresenteerd en zo werden ze ook ervaren. 

 

De degeneratie van de Volkskunde 

Aan de verdere ontwikkelingen in de eerste helft van de twintigste eeuw heeft de volkskunde haar 

slechte naam te wijten. Gedurende de jaren twintig van deze eeuw was er een niet te verwaarlozen 

groep gedesillusioneerde jongeren en ouderen die de volkscultuur inzette tegen ontwikkelingen als 

democratisering, massacultuur en kosmopolitisme.37 Benadrukt dient te worden dat deze 

opvattingen – in ieder geval aanvankelijk – geen vreemde eend in de Europese bijt waren; dergelijke 

ideeën circuleerden overal in het wetenschappelijke, professionele en culturele veld. Door nazi-

Duitsland is de volkscultuur niettemin ingezet als drijfveer om te vechten en te moorden:38 het 

Germaanse ras was volgens de Nationaalsocialisten superieur aan alle andere. De Germaanse 

volkeren dienden dan ook weer onder één vlag verenigd te worden. In hun Derde Rijk was geen 

plaats voor andere, ‘mindere’ volkeren. Klederdracht, volkskunst, tradities, zeden en gewoonten 

werden in de aanloop naar en tijdens de Tweede Wereldoorlog ingezet en misbruikt om deze 

ideologie te bewijzen en kracht bij te zetten. Het gevolg was dat de Nationaalsocialisten vrijwel 

ongestoord een massagenocide konden uitvoeren, waarbij naast homoseksuelen, gehandicapten en 

communisten onder meer zes miljoen Joden en waarschijnlijk bijna een half miljoen zigeuners als 

‘ongewenste elementen’ de dood vonden. De systematische etnische zuivering richtte zich op hen 
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omdat ze niet tot het Arische ras behoorden en daarom geen deel uit maakten van de Germaanse 

cultuur. 

Na de Tweede Wereldoorlog trachtten de volkskundigen afstand te nemen van wat er gebeurd was. 

Enkelen hadden zich echter schuldig gemaakt aan ongeoorloofde praktijken39 en een heroverweging 

van de volkskundige grondslag kon niet uitblijven. Zo werd onder andere korte metten gemaakt met 

de continuïteitsgedachte – het benadrukken van de continuïteit met het verleden, omdat men 

verlangt naar een zekere tijdloosheid door het gevoel van discontinuïteit ten gevolge van de snelle 

veranderingen. – Om de definitieve breuk met het volkskundige verleden kracht bij te zetten werd 

voortaan over het algemeen de neutralere term etnologie gebruikt.40  

Volkskundige zoektocht naar authenticiteit 

De negentiende-eeuwse romantische volkskundigen gingen op zoek naar de authentieke cultuur. 

Authenticiteit kan hierbij worden gezien als een equivalent voor de waarheid of het echte. Naar 

aanleiding van de logica en de Rede, die sinds de Verlichting hun opmars hadden gemaakt, werd 

authenticiteit door de romantici immers als een verifieerbare kwaliteit gezien. 41 Om de authentieke 

cultuur te hervinden gingen ze op zoek naar authentieke overblijfselen. De voortschrijdende 

modernisering was in Herders ogen de oorzaak voor de verdwijning van de volksziel die tot uiting 

kwam in de pure, oorspronkelijke cultuur.42 De oorzaak hiervan was dat de culturen door onderling 

contact aan vermenging onderhevig waren. Dit contact kon gebaseerd zijn op ongelijke verhoudingen 

zoals het kolonialisme, maar ook handel was slecht voor de authenticiteit van de cultuur. Hoewel 

termen als volkscultuur en Volksgeist gebruikt werden, was deze cultuur niet meer onder het stadse 

volk aanwezig, daar die al teveel in contact hadden gestaan met de modernisering en het 

kosmopolitisme.43 Volgens Herder had de analfabetische, rurale bevolking nog de meest primitieve 

cultuur in zich.44 Hun spontane, door het innerlijke bewustzijn gestuurde, eenvoudige dansen, 
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liederen, mythes en legenden waren hier nog uitingen van. De oorspronkelijke vorm zou de perfecte 

vorm zijn en daarom ook het beste beeld van de eigen, authentieke cultuur geven.45  

In aanraking komen met deze authentieke uiting van de cultuur leidde tot een emotie die gelijk stond 

aan Johan Huizinga’s historische sensatie. Het leverde het gevoel op dat de historicus of volkskundige 

een klein ogenblik in contact stond met het verleden. Dit gevoel werd teweeg gebracht, doordat de 

deskundige in de veronderstelling was dat hij het echte object van zo dichtbij beleefde dat de 

tijdsdimensie een seconde opgeheven leek. Voor een dergelijke sensatie is kennis van de context en 

een diepe interesse in het object vereist. De historische sensatie is een volkomen irrationeel voorval, 

dat niet op te roepen of te herhalen is, het overkomt de wetenschapper.46  

De gebroeders Grimm waren wetenschappelijke humanisten, maar romantisch van aard. Naar 

Herders voorbeeld gingen zij op zoek naar het authentieke om de ziel van het volk te vinden47 vanuit 

een wetenschappelijke en pragmatische benadering. In 1819 verscheen de tweede druk van hun 

Kinder- und Hausmärchen. Deze druk kan reeds als een wetenschappelijk werk beschouwd worden, 

vanwege het commentaar dat de Grimms op de sprookjes leveren in de vergelijkende noten en de 

theoretisering in het voorwoord. De vergelijkende noten, waarin zij per sprookje commentaar 

leverden, en het voorwoord die aan de tweede druk van 1819 waren toegevoegd, maken dit boek 

reeds tot een wetenschappelijk werk.48 Zij hebben getracht enigszins afstand te nemen van 

subjectieve invloeden als schoonheid, emotie en politiek. In tegenstelling tot Herder was voor hen 

niet meer de puurheid van de poëzie het belangrijkste, maar het vinden van de laatste restjes van 

een onbedorven wereld.49 Bij hen stond ‘the search for the original – hence, the most authentic – 

form’50 centraal om een oprechte representatie van het authentieke culturele verleden mogelijk te 

maken.  

Bij het grootschalige veldwerk op zoek naar sprookjes en andere volksverhalen dat het etnologische 

Meertens Instituut onder leiding van J.J. Voskuil in de jaren zestig en zeventig uitvoerde, was de 

kwestie van authenticiteit nog steeds belangrijk. De volksverhalen dienden te worden opgetekend uit 

de volksmond en de verzamelaar moest er zeker van zijn dat deze varianten in het verleden niet in 
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contact waren gekomen met de schriftelijke, hoge cultuur, versies, maar van generatie op generatie 

mondeling waren overgeleverd.51 Dit blijkt bijvoorbeeld uit het contact tussen Voskuil en Dam 

Jaarsma, één van zijn verzamelaars. Zij zijn op bezoek bij de informant Geeske Kobus-van der Zee en 

bespreken daar de authenticiteit van een zojuist door haar vertelde versie van het sprookje 

Assepoester:  

Op de band horen we dan Voskuil aan Jaarsma vragen: “Dacht u dat dit verhaal uit deze 

streek inderdaad authentiek was of dat dit uit de literatuur…?” Jaarsma zegt: “Jah, het is in 

elk geval authentiek, dat weet ik wel zo goed als zeker.” (…) Voskuil is niet echt overtuigd: 

‘Dit is geloof ik helemaal zoals het in Grimm staat, zoals mevrouw Kobus het vertelt.” 

Jaarsma houdt vol dat het met Grimm niets te maken heeft.52  

Het idee bestond nog steeds dat deze authentieke verhalen zich slechts op het platteland 

bevonden.53 Aangezien deze cultuur steeds meer met de stedelijke bevolking in aanraking kwam, 

werd er ook deze keer vanuit gegaan dat deze snel verdwijnen.  

De verzamelaars kregen de instructie volksverhalen op te tekenen “uit de volksmond”. Het 

moest daarbij gaan om “authentieke” ofwel *sic+ “echte” volksverhalen, die uitsluitend uit de 

mondelinge overlevering afkomstig waren. Overeenkomstig een lange traditie in de 

volkskunde zouden deze verhalen weldra voorgoed verloren gaan. Alleen op het platteland 

waren nog oudere mensen te vinden, die de “echte” volksverhalen in hun herinnering 

bewaarden.54  

Dergelijke ideeën behoorden na anderhalve eeuw kennelijk nog altijd tot de basisprincipes van de 

volkskunde. Volkskundigen bleven de volkscultuur onderzoeken op zoek naar de authentieke cultuur. 

 

Immaterieel erfgoed 

De volksverhalen zijn door deze volkskundigen tot (immaterieel) erfgoed verklaard. Maar wat is nu 

precies immaterieel erfgoed en wat zijn de haken en ogen aan deze erfgoedcategorie? Theater, 
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dansvormen, muziek, dialecten, verhalen, ambachten… Er zijn allerlei verschillende culturele uitingen 

met een kleine ‘c’, die uit zichzelf geen blijvende materiële neerslag kennen zoals literatuur, 

schilderijen, architectuur en films. Deze gewoontes, gebruiken, tradities en rituelen, die voornamelijk 

voortkomen uit de volkscultuur, vormen het immateriële erfgoed. Het is evenals het materiële 

erfgoed de nalatenschap van onze voorouders. Ineke Strouken van het Nederlands Centrum voor 

Volkscultuur stelt dat immaterieel erfgoed het verhaal achter het materiële erfgoed vertelt:55 het 

levert een historische context en verlevendigt daarmee materiële zaken. Door het te onderzoeken en 

documenteren kan dit erfgoed beschermd worden. Het is volgens haar belangrijk dit te doen voor de 

betekenis ervan op dit moment. Deze toe-eigening ten behoeve van identiteit, herkenbaarheid en 

nostalgische gevoelens, geeft het immateriële erfgoed een nieuwe betekenis vanuit het hier en nu, 

die niet vanzelfsprekend is voor het erfgoed.56 Dit is een veelvuldig voorkomend probleem wanneer 

het cultureel erfgoed betreft, dat ik reeds besproken heb.  

Ook Unesco erkent het belang van immaterieel erfgoed, dat volgens haar ligt in de culturele identiteit 

en diversiteit die het bewerkstelligt.57 Unesco, voluit United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organisation, is de tak van de Verenigde Naties die zich onder meer bezig houdt met 

erfgoed. Het gevaar van stereotypering dreigt echter wanneer deze organisatie zich hard maakt voor 

een werelderfgoedlijst voor immaterieel erfgoed, zoals zij momenteel doet. Het Sinterklaasfeest is 

bijvoorbeeld het meest voor de hand liggende Nederlandse erfgoed dat in aanmerking komt voor 

nominatie. Dit feest wordt vanaf dat moment echter representatief voor de Nederlandse cultuur,58 

terwijl het maar de vraag is of de inhoud ervan kan voldoen als vertegenwoordiger van de 

Nederlandse cultuur. Één van de punten waar het aan ontbreekt, is het gebrek aan het multiculturele 

karakter van het feest.  Niet iedere regering is daarom even gemotiveerd haar immateriële erfgoed 

te nomineren. 

De afgelopen jaren zijn de begrippen immaterieel erfgoed en volkscultuur verruimd van een 

aanvankelijk beperkte focus op de plattelandscultuur naar de huidige focus, die ook de moderne 

stedelijke cultuur en de multiculturele samenleving omvat.59 Daarnaast komen ontwikkeling, 
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verspreiding en verandering steeds meer centraal te staan. Het probleem is echter dat volkscultuur 

niet iets uit het verleden is, maar dat het nog steeds leeft. Albert van der Zeijden stelt terecht de 

vraag: ´Als volkscultuur inderdaad dynamisch is, wat is dan precies het beschermen waard?´60 Hij 

wijst op het gevaar dat iets dynamisch tot iets statisch wordt, maar dat het juist eigen is aan de 

volkscultuur dat het verdwijnt zodra er geen animo meer voor is. Kees Epskamp stelt zelfs:  

‘Een gewetensvraag voor een antropoloog is of je culturele verschijnselen in stand kunt 

houden danwel beschermen tegen definitief verdwijnen. Want hoe je het ook wendt of 

keert, iedere reddingsactie is in feite een culturele interventie van buitenaf waardoor een 

immaterieel verschijnsel of een cultureel fenomeen voorgoed verandert.’61  

Toch voelen we op dit moment de behoefte om allerlei zaken tot cultureel erfgoed te maken en te 

behouden voor de toekomst. Het immateriële erfgoed behoort tot deze zaken die bewaard worden. 

Ondanks de onduidelijkheden omtrent wat er geconserveerd dient te worden en op welke manier dit 

zou moeten gebeuren. Ook het immaterieel erfgoed kent de problemen waar het cultureel erfgoed 

mee te kampen heeft. Een voorbeeld hiervan is de rol die belangen en belanghebbenden spelen bij 

het behoud.62 De vraag blijft belangrijk wie wat wil conserveren en presenteren en met welke 

beweegredenen. Wetenschappelijke analyse van en kritiek op het erfgoed is belangrijk om misbruik 

en vertekening van het verleden te voorkomen. Het immateriële erfgoed vertelt immers het verhaal 

achter het materiële erfgoed. Het verhaal dat geconstrueerd wordt, bepaalt het beeld van het 

verleden dat de bezoeker zich vormt. De wetenschap kan het beeld van het publiek optimaliseren en 

aanscherpen en vertekeningen voorkomen. 

 

… En authenticiteit 

Authenticiteit is een veelzijdig begrip. Tijdens de Verlichting werd het voor het eerst geassocieerd 

met ‘echt’, omdat echtheid door wetenschappelijk onderzoek verifieerbaar was geworden. Later 

werd aan een bewezen authentiek object een aura toegekend, dat een replica niet kon uitdragen. 

Iets dat authentiek is, wordt geacht echt te zijn en niet nep. Begrippen waarmee het in nauw verband 

staat zijn legio, een kleine greep hieruit: echtheid, oorspronkelijkheid, uniciteit, geloofwaardigheid, 

ouderdom, onbedorvenheid, onbesmetheid, oprechtheid, natuurlijkheid. Daarnaast wordt het 

geassocieerd met traditioneel en ongewijzigd. Charles Lindholm stelt echter dat authenticiteit een 
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diepere, bijna sacrale betekenis heeft in vergelijking met de voorgaande begrippen.63 Iets is 

authentiek wanneer de oorsprong bekend en geverifieerd is, ‘iets’ kan in deze echter variëren van 

een authentieke Michelangelo tot ‘de enige echte *lees: authentieke+’ chocomel. Authenticiteit kan 

door experts worden vastgesteld, maar ook door het publiek worden gevoeld. 

Authenticiteit zegt iets over het product, maar waarom wordt daar zoveel belang aan gehecht? Door 

moderne technieken konden in de loop van de negentiende eeuw steeds meer producten worden 

gerepliceerd.64 Het bezitten van het ware, oorspronkelijke object werd daardoor bijzonder. 

Tegenwoordig is authenticiteit in al zijn betekenissen een algemeen geaccepteerde waardering.65 Het 

authentieke object is ook waardevoller voor de wetenschap, omdat een replica bepaalde 

eigenschappen kan ontberen die van belang zijn voor het trekken van conclusies. De authenticiteit 

van het object geeft het autoriteit en status. Het authentieke object wordt serieus genomen, is in 

vele opzichten het meest waardevol. Reden genoeg om op te zoek te gaan naar de authentieke 

Mona Lisa of het authentieke Sneeuwwitje. 

De claim van authenticiteit blijkt niet altijd gegrond. Dit is het echte schilderij van Rembrandt, de 

kogel waarmee Willem van Oranje is gedood, de Sint Jan in ’s Hertogenbosch die er in de 

Middeleeuwen al stond, het verhaal zoals het in de volkscultuur eeuwenlang bij het haardvuur 

verteld is. Nieuw onderzoek en nieuwe onderzoeksmethoden kunnen aan het licht brengen dat een 

schilderij vervalst is of dat de kogel uit de vijftiende eeuw stamt. De Sint Jan is inmiddels zo 

veelvuldig gerestaureerd en gerenoveerd, dat er vrijwel geen authentiek materiaal meer aanwezig is 

en dat delen van de kerk inmiddels een complete metamorfose hebben ondergaan. Dit laatste komt 

ondermeer doordat de oorspronkelijke delen dusdanig waren vergaan dat niet te achterhalen was 

hoe deze delen er in de Middeleeuwen uit hebben gezien. Hoewel authenticiteit bij immaterieel 

erfgoed relatief onverifieerbaar is blijven echtheid en onechtheid belangrijke vraagstukken. 

 

De authenticiteit van het immaterieel erfgoed  

Authenticiteit is al een ingewikkeld begrip als het gaat om materieel erfgoed. Het begrip heeft een 

diepe, bijna sacrale betekenis, die tegelijkertijd aan meerdere betekenissen beantwoordt. De 

authenticiteit van immaterieel erfgoed is echter nog omslachtiger dan die van materieel erfgoed. De 

ouderdom, mate van veranderlijkheid, oorspronkelijke vorm en onbedorvenheid kunnen amper 
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worden aangetoond, laat staan de echtheid en de geloofwaardigheid. Met de term dient dan ook 

zorgvuldig omgegaan te worden, terwijl deze in wezen te pas en te onpas gebruikt wordt.  

De term werd onder meer door de romantische volkskundigen gebruikt, die begin negentiende eeuw 

het authentieke sprookje trachtten te achterhalen. Zij waren bang dat de volkscultuur zou uitsterven 

en legden daarom zoveel mogelijk van de immateriële cultuur vast voor de toekomst. Zij waren van 

mening dat dit belangrijk was omdat de ware volksziel tot uiting kwam in deze pure, authentieke 

cultuur. Bij het vastleggen gingen deze volkskundigen uit van de meest eenvoudige vorm, die zij 

spontaan en natuurlijk en daarom authentiek achtten.  

Het vastleggen om ze te bewaren voor het nageslacht maakte van de sprookjes erfgoed van het 

eerste uur. Daarvoor behoorden de sprookjes eenvoudigweg tot de cultuur. De volkskundigen 

hebben begin negentiende eeuw het folkloriseringsproces in gang gezet. Aan bepaalde sprookjes 

werd een waarde en status toegekend, die ze daarvoor niet kenden. De sprookjes werden door de 

cultuur toegeëigend om te voldoen aan hedendaagse behoeftes als identiteit en oriëntatie. Het 

conserveren werd noodzakelijk geacht vanwege de herkenbaarheid van deze overblijfselen uit het 

verleden. Deze behoefte aan herkenbaarheid ontstond in een tijd dat de veranderingen elkaar in rap 

tempo opvolgden en de samenleving op losse schroeven kwam te staan. De mensen wisten niet wat 

hen te wachten stond en grepen terug op een bekend en daardoor als veilig ervaren verleden.  

In de loop van de negentiende eeuw is de volkscultuur gebruikt ten behoeve van cultuurpolitieke 

ideologieën en de natievorming. Begin twintigste eeuw is het volkskundige onderzoek zelfs ernstig 

misbruikt, met alle gevolgen van dien. Desondanks kan de romantische volkskundigen van het begin 

van de negentiende eeuw in dit kader niets verweten worden. De door de nazi´s misbruikte 

begrippen volksziel en natie zijn inderdaad door Herder geïntroduceerd en door andere 

volkskundigen gehandhaafd. De racistische connotatie stamt echter pas uit het eind negentiende, 

begin twintigste eeuw. De vroege volkskundigen waren niet van mening dat de het ene volk 

hiërarchisch boven het andere stond. Zo ook de gebroeders Grimm; hoewel ze voorstanders waren 

van de Duitse eenwording, verzamelden ze sprookjes voornamelijk uit een romantische interesse 

voor de wonderlijke overblijfselen uit het verre verleden. Zij verrichten onderzoek naar de 

Germaanse cultuur omdat zij van mening waren dat daarin de volksziel aanwezig was; de volksziel die 

de Duitsers tot één volk maakten, echter niet tot een beter volk dan de andere volkeren. 

De manier waarop de gebroeders Grimm de sprookjes bestudeerd hebben kan als wetenschappelijk 

omschreven worden. Ze gingen echter tewerk vanuit een aantal premissen, die zij gegrond achtten. 

Voorbeelden hiervan zijn dat de volksziel in de culturele uitingen van de plattelandsbevolking 
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besloten zou liggen en dat het authentieke sprookje achterhaalbaar zou zijn door de meest 

eenvoudige en spontane vertellingen te combineren. Deze premissen zijn nog lang door 

volkskundigen gehanteerd. 

Hun werk is ondanks de tijd- en disciplinegebonden premissen niet nutteloos geweest. Als de 

sprookjes en andere mondelinge volkscultuur niet door hen waren vastgelegd, was een deel zeker 

verloren gaan. Documentatie van volksculturele uitingen en de betekenis ervan is derhalve hoe dan 

ook belangrijk. Dit documenteren dient echter om het bronnenmateriaal veilig te stellen, wat 

inhoudt dat het zo wetenschappelijk en objectief mogelijk dient te geschieden en niet vanuit 

nostalgische of erfgoedsentimenten. Het documenteren en het onderzoek moeten geen belangen 

dienen, zoals het vormen van een natiestaat. Historici en etnologen kunnen hun deskundigheid 

inzetten om los te komen van de premissen en van de waarde van het onderzoek voor het hier en nu. 

Het zou anachronistisch zijn om de negentiende-eeuwse volkskundigen te veroordelen voor hun 

denkbeelden. Deze ideeën lagen immers verankert in de cultuur en mentaliteit van dat moment, in 

de wetenschappelijke kringen waarin de gebroeders Grimm zich begaven. Dit onderzoek is dan ook 

niet bedoeld om hen te bekritiseren, maar om hun ideeën nader te bestuderen. In het volgende 

hoofdstuk zal ik één van hun denkbeelden onder de loep nemen, namelijk de mate van authenticiteit 

van acht verschillende varianten op het sprookje Sneeuwwitje. Dit zal gebeuren aan de hand van de 

acht categorieën waarin Gregory Ashworth authenticiteit heeft ingedeeld.66 Authenticiteit is volgens 

deze theorie gelaagd. Dat wil zeggen dat verschillende aspecten van een object als authentiek of 

niet-authentiek beoordeeld kunnen worden. Wanneer de niet-authentieke aspecten benoemd zijn, is 

het de vraag wat er aan authenticiteit overblijft. 
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3. Sneeuwwitje leeft  

Niets is zo veranderlijk als een sprookje…  

De titel van deze scriptie is een analogie op het door Fons Asselbergs gebruikte ‘niets is zo 

veranderlijk als een monument’.67 Hij pleit in deze oratie, ter gelegenheid van zij benoeming tot 

hoogleraar ‘kunst en cultuur’ voor het culturele argument om monumenten te behouden aangezien 

deze ‘een vitaliteit bezitten waarmee ze in al hun kwetsbaarheid hun vergankelijk bestaan weten te 

verlengen. De tijdgeest lijft ze in door ze een nieuwe betekenis te geven en vaak ook door ze van een 

nieuwe omgeving te voorzien.’68 Monumenten kunnen de stad revitaliseren mits ze op de juiste 

manier worden gebruikt en niet als geïsoleerde gebouwen worden behouden. Telkens hebben onder 

meer Monumentenzorg, de buurtbewoners en de ambtenaren die zich bezighouden met 

stadsplanning andere ideeën met betrekking tot het omgaan met de monumenten, bijvoorbeeld 

omtrent de mate waarin bij restauraties oud door nieuw mag worden vervangen en de 

contemporaine tijd zijn stempel op het gebouw mag drukken. De verschillende partijen behartigen 

daarbij elk hun eigen bedoelingen en belangen. Door de al dan niet uitgevoerde aanpassingen draagt 

een monument een hele geschiedenis van besluitvorming in zich. Deze geschiedenis wordt op haar 

beurt bepaald doordat de monumenten aan veranderingen onderhevig zijn, die door verschillende 

omstandigheden worden ingezet. De context van het gebouw verandert bijvoorbeeld, doordat de 

omgeving evolueert en de betekenis van het monument zich daaraan aanpast. Daarnaast is het 

gebouw door de tijd heen onderhevig aan verval, waardoor renovatie en restauratie noodzakelijk 

zijn. Het materiaal kan daarbij worden vervangen door duurzamer of milieuvriendelijker materiaal. 

Ook worden karakteristieke gebouwen, nadat ze hun functie hebben verloren en daardoor leeg staan 

hergebruikt. Daardoor hoeven ze niet uit het straatbeeld te verdwijnen. De aanvankelijke functie van 

het gebouw wordt hierbij gewijzigd en vaak zijn hier aanpassingen voor nodig, die het gebouw 

veranderen. In de loop der tijd blijft er van het authentieke gebouw niet veel meer over. Voor de 

bouwvakkers die indertijd hebben meegewerkt aan de bouw van het gebouw kan het gebouw zelfs 

onherkenbaar zijn geworden. Hetzelfde kan betoogd worden voor sprookjes.  

Een oplettend lezer is het wellicht al opgevallen: de voorbeelden van veranderingen die een gebouw 

in haar geschiedenis heeft ondergaan, komen overeen met een aantal van de authenticiteits-

categorieën van Gregory Ashworth: schepper, concept, materiaal, context, functie, historie, ervaring 
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en ensemble. In dit hoofdstuk zal ik aan de hand van deze categorieën laten zien dat het sprookje 

Sneeuwwitje in de loop der tijd veel aan verandering onderhevig is geweest. De keuze is op 

Sneeuwwitje gevallen, omdat het één van de populairste sprookjes aller tijden is en regelmatig aan 

onderzoek onderworpen is. Hierdoor kan ik mijn stellingname degelijk funderen. Een ander motief 

voor deze keuze is dat ik het zelf altijd een mooi en intrigerend sprookje heb gevonden.  

Sneeuwwitje in de vertelcultuur 

Het sprookje Sneeuwwitje werd reeds verteld in de vroegmoderne tijd. Door de beperkte materiële 

neerslag van de mondelinge cultuur is het sprookjesonderzoek tot nog toe noodgedwongen 

gebaseerd op een klein corpus, waarop de vergelijkende methode is toegepast. Op deze manier 

kunnen aan de hand van een beperkt aantal versies per sprookje toch conclusies getrokken worden. 

Het nadeel van dergelijk onderzoek is dat het regelmatig generaliserend is en dat de uitkomsten door 

de beperkte fundering enigszins onzeker zijn. Bij gebrek aan betere documentatie zijn de zaken die in 

deze paragraaf behandeld worden daarom niet onomstotelijk. Wat met zekerheid gezegd kan 

worden, is dat sprookjes gedurende hun mondelinge fase veranderlijk van karakter waren. Een vijftal 

factoren speelt hierbij een rol, te weten de persoonsgebonden vertelwijze, het tekortschieten van de 

herinnering van de verteller, het verkeerd verstaan of interpreteren, zijn specifieke doel en het 

publiek waarvoor hij spreekt. Deze factoren vallen samen met de eerste drie van de acht 

authenticiteitscategorieën van Ashworth en zullen te zijner tijd benoemd worden.  

Het is niet bekend wanneer de typische kenmerken van het sprookje Sneeuwwitje zoals we dat nu 

kennen voor het eerst werden gecombineerd in een vertelling en aan wie deze vertelling is toe te 

schrijven. Hoogstwaarschijnlijk heeft het sprookje zich op een soortgelijke manier ontwikkeld als 

andere sprookjes. Dat wil zeggen dat het is ontstaan uit een combinatie van vertellingen, zoals vaker 

gebeurde, of dat het door iemand is bedacht aan de hand van het eenvoudige standaard 

handelingstype, waar vrijwel ieder sprookje aan voldoet. Feit blijft dat de eerste verteller onbekend 

is. De authenticiteit van ‘the hand of the master’ is daardoor moeilijk te beoordelen. De 

authenticiteit van de schepper is bijgevolg gecompliceerd. Nu zijn er twee mogelijkheden. De eerste 

optie is het verwerpen van deze categorie en de authenticiteit van de schepper van het sprookje niet 

nader onderzoeken. De tweede mogelijkheid is niet deze schepper als uitgangspunt te nemen, maar 

iedere verteller te zien als schepper. 

Er kan namelijk gesteld worden dat er niet slechts één schepper van het sprookje Sneeuwwitje is. In 

de vertelcultuur werd het sprookje telkens opnieuw geschapen door de verteller. Lange tijd was er 

weinig belangstelling voor de verteller. Deze werd geacht een passieve drager van het universele 
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cultuurgoed te zijn.69 De vertellers maakten volgens de volkskundige onderzoekers slechts deel uit 

van de collectieve volksgeest en hadden geen persoonlijke inbreng. Van de vertellers was zelden iets 

bekend. De informatie betrof hooguit de naam, zijn leeftijd en het beroep dat hij uitoefende. Begin 

twintigste eeuw kwam hier verandering in; de Russische school70 ging zich concentreren op de 

verteller. Deze projecteerde zijn eigen zienswijze, verlangens en behoeften in de vertelling. Ook de 

persoonlijke eigenschappen van de verteller lieten volgens de Russische onderzoekers hun sporen 

na.71 Daardoor klonk er bijvoorbeeld zijn gevoel voor humor en romantiek in door; het sprookje kon 

door hem idyllisch of juist heel grappig verteld worden. Daarnaast was de verteller volgens de 

Russische onderzoekers het product van de specifieke omstandigheden van de tijd en ruimte waarin 

hij leefde. De denkbeelden en gebeurtenissen van deze tijd en plaats werden door hem 

geprojecteerd in de vertelling. Een maatschappelijke en historische inbedding van de verteller bleek 

dan ook noodzakelijk. Door zijn eigen karakter en achtergrond liet iedere individuele verteller een 

uniek sprookje achter. 

Langzamerhand kreeg dit inzicht vaste voet in de aarde onder de volkskundigen. In de jaren zestig en 

zeventig van de twintigste eeuw organiseerde het Meertens-instituut een landelijk project dat 

behelsde zoveel mogelijk volksverhalen op te tekenen. Hierbij werden inmiddels meer persoonlijke 

gegevens genoteerd. De volkskundige Poortinga heeft zelfs twee vertellers geportretteerd die 

beschikten over een aanzienlijk vertelrepertoire.72  Zo nu en dan werden bandopnames gemaakt om 

niet alleen de vertelling, maar ook de manier van vertellen vast te leggen. Hierdoor konden 

bijvoorbeeld haperingen, intonatie en stiltes worden geanalyseerd. Deze bepaalden de persoonlijke 

stijl van de verteller en zijn manier van vertellen, die aan de afzonderlijke vertellingen hun unieke 

karakter gaven. De persoonsgebonden vertelwijze is de eerste factor voor de veranderlijkheid van de 

mondelinge sprookjes. 

Bovendien kwamen de persoonlijke nuances tot uiting in het verhaal zoals de verteller het zich 

herinnerde. Het sprookje werd uit het hoofd verteld en de enige houvast die de verteller had, was 

zijn eigen geheugen. Het spreekt voor zich dat eenieders herinnering van het verhaal anders was. 

Daarenboven was vrijwel elke nieuwe verteller niet de eerste die het verhaal doorvertelde. Zijn 

voorgangers baseerden zich op hun beurt op de eigen herinnering van voordrachten van het 

sprookje. Wanneer dit meerdere voordrachten betrof, combineerde de verteller verschillende 
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elementen van de vertellingen met elkaar naar eigen inzicht. Met het aantal voorgangers nam de ruis 

toe, waardoor het sprookje steeds verder van de originele vertelling verwijderd raakte. In feite deed 

hij daarmee precies wat de eerste verteller van het sprookje Sneeuwwitje ooit deed. Het 

tekortschieten van de herinnering bij het doorvertellen van verhalen was de tweede factor die 

zorgde voor kleinere en grotere wijzigingen.  

Een derde factor was het verkeerd verstaan door de ontvanger, die het verhaal daarna gewijzigd 

doorvertelde. Daarnaast kon de ontvanger de boodschap verkeerd interpreteren en deze 

interpretatie verder verspreiden of kon hij het verhaal anders verwoorden om zijn punt te maken. Na 

een vrij beperkt aantal keer was het verhaal reeds aanzienlijk veranderd ten opzichte van de eerste 

vertelling. Denk maar aan het spelletje waarbij kinderen in een kring zitten en één of meerdere 

zinnen aan elkaar doorfluisteren. Uiteindelijk blijft er niets over van wat er door het eerste kind 

verteld werd. Hetzelfde gebeurde bij het doorvertellen van de sprookjes. De kans dat de verteller het 

verhaal precies hetzelfde vertelde als het hem verteld was, is bijzonder klein. 

Naast de persoonlijkheid en de herinnering van de verteller, die daardoor een schepper werd, zijn 

ook het doel van de vertelling en het publiek bepalend voor de specifieke voordracht. Het doel van 

de verteller en het publiek bepaalden door hun interactie de unieke situatie, waarop het concept 

diende te worden gebaseerd. Dit vereiste en schiep een nieuwe vertelling. Factor vier is dan ook het 

specifieke doel dat iedere verteller met zijn vertelling voor ogen had, de boodschap die hij over wilde 

brengen. Hij kon bijvoorbeeld een politiek standpunt in de vorm van een sprookje aan een volwassen 

publiek duidelijk maken. Hij kon echter ook kinderen een sprookje vertellen om hen in tijden van 

tegenspoed een sprankje hoop te geven op een betere toekomst. Om zijn doel te bereiken diende de 

schepper het juiste sprookje te kiezen en naar zijn hand te zetten, zodat het publiek de boodschap al 

dan niet onbewust in zich opnam. 

De vijfde factor was het publiek. Het publiek bepaalde voor een groot deel de situatie waarin de 

verteller en zijn vertelling terecht kwamen. Het publiek bracht bepaalde verwachtingen en 

mogelijkheden mee, die voornamelijk plaats- en tijdgebonden waren.73 Om te zorgen dat de verteller 

zijn doel bereikte, was het belangrijk dat hij het concept aanpaste aan de kenmerken van zijn 

doelgroep. Het publiek maakte onderdeel uit van de gemeenschap waartoe het behoorde. De 

normen, waarden en gewoonten van deze gemeenschap bepaalden de ervaring van de mensen. 
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Iedere tijd- en plaatsgebonden gemeenschap kende zijn eigen ongeschreven regels van alledaagse 

communicatie, waar het vertellen toe behoorde.74 

Verschillende versies van het sprookjes Sneeuwwitje zijn daardoor te danken aan 

mentaliteitsverschillen op nationaal niveau. Robert Darnton stelt dat de sprookjes in Frankrijk 

aardser en dramatischer waren en dat hier vaak trucs in werden gebruikt, terwijl ze in Duitsland een 

neiging hadden het bovennatuurlijke of exotische en het gewelddadige te benadrukken.75 De Engelse 

sprookjes waren fantasievol en op het bizarre af en het Italiaanse publiek verwachtte van sprookjes 

dat ze burlesk waren.76 Een sprookje dat in Duitsland verteld werd en dat de nadruk niet op het 

bovennatuurlijke en gewelddadige legde, liep de kans verkeerd geïnterpreteerd te worden door het 

publiek. 

Naast de regiogebonden gewoontes diende de verteller met nog een aantal kenmerken van het 

publiek rekening te houden. Voor de hand liggende factoren zijn de leeftijd en het opleidingsniveau, 

maar ook het belang van de sekse diende niet onderschat te worden. De samenleving kende aan de 

sekse bepaalde normen en waarden toe. Het ging daarbij om zowel het geslacht van de verteller als 

dat van het publiek. In de vroegmoderne tijd was het aan mannen voorbehouden te vertellen in het 

openbaar en met volwassen toehoorders onder meer tijdens het reizen, op het werk of bijvoorbeeld 

aan het hof, waar ze er politieke macht mee uitoefenden.77 Van vrouwen werd slechts verwacht dat 

zij thuis aan de kinderen en de andere vrouwen of tijdens werkzaamheden onder elkaar sprookjes 

vertelden. Wanneer de verteller afweek van de tradities en verwachtingen van het publiek, kon dit 

de aandacht afleiden van de boodschap of leiden tot een verkeerde interpretatie, waardoor het 

nagestreefde doel van de verteller uitbleef. Het concept diende dan ook te worden aangepast aan 

zowel het doel als het publiek. De ene vertelling was hierdoor nooit gelijk aan een andere. 

Desondanks werden sprookjes als Hans en Grietje, Roodkapje en Doornroosje als zodanig herkend en 

getypeerd, doordat het materiaal hetzelfde bleef. De sprookjes waren opgebouwd uit bepaalde 

motieven die in iedere versie terugkwamen. Er is bijvoorbeeld een Chinese versie van het sprookje 

Assepoester, die dezelfde thematiek aansnijdt en overeenkomt wat betreft de belangrijkste 

motieven, zoals de slechte behandeling door de stiefmoeder en haar dochters; de bovennatuurlijke 

hulp van haar overleden moeder, een dier of een goede fee; en het verliezen van haar muiltje na het 
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bal, waardoor de prins haar terugvindt. Intussen konden allerlei objecten als de naam en de 

specifieke helper anders zijn ingevuld.  

Zo kende ook het sprookje Sneeuwwitje een aantal motieven dat overeenkwam met andere 

vertellingen van dit sprookje, waardoor de vertelling als het sprookje Sneeuwwitje herkend werd.78 

De kern van het sprookje bleef door de handhaving van de belangrijke motieven gelijk. Het sprookje 

begint met een meisje met een huid wit als sneeuw en  lippen rood als bloed. Een magische spiegel 

vertelt haar (stief)moeder dat Sneeuwwitje mooier is dan zij. De (stief)moeder stuurt haar het bos in 

en verwacht dat Sneeuwwitje daar zal sterven, al dan niet door de hand van de meegestuurde jager. 

Zeven dwergen nemen het meisje vervolgens op in hun familie. De (stief)moeder komt erachter dat 

Sneeuwwitje nog leeft en probeert de opgroeiende vrouw tot drie keer toe te doden met iets dat 

door haar vergiftigd is. De laatste poging betreft een vergiftigde appel. De eerste twee keer weten de 

dwergen haar te redden, maar de derde keer hebben hun pogingen niet het gewenste effect. Ze 

begraven Sneeuwwitje in een glazen kist. Wanneer de prins haar ziet, weet hij haar te ontwaken. De 

(stief)moeder wordt als straf tot dansen gebracht in gloeiend hete schoenen tot ze er dood bij 

neervalt. De dwergen worden in enkele gevallen ook als rovers of andere typetjes aangeduid en de 

kist is ook wel eens van goud of zilver. Kleine variaties op de attributen en invulling van de 

personages zijn dan ook mogelijk. Deze kleine variaties vormen factor zes, die geleidelijk tot 

verandering van de sprookjes leiden. 

Zoals het sprookjes betaamde, werden slechts de grote lijnen verteld. De personages werden niet 

voorzien van overbodige karaktereigenschappen en uiterlijke kenmerken. Ook de invulling van de 

omgeving bleef slechts beperkt tot een donker bos, een kasteel of een klein huisje. Hetzelfde gold 

voor de sfeergevoelige elementen: de sfeer werd veeleer impliciet duidelijk door de opbouw van het 

verhaal dan dat deze expliciet werd beschreven. De meeste details werden niet door de verteller 

ingevuld, maar aan de fantasie van de toehoorders overgelaten. 

De sprookjes maakten deel uit van de vertelcultuur. Daarbij dient te worden aangetekend dat er een 

zeer geringe, maar voortdurende wisselwerking zichtbaar is tussen de orale en de schriftelijke 

traditie.79 De vertelcultuur was echter de natuurlijke context waarbinnen sprookjes circuleerden. De 

sprookjes waren hier niet in geplaatst, maar binnen ontstaan vanuit andere vertellingen. Verhalen 

vertellen en ernaar luisteren was belangrijk amusement in een tijd waarin er wat betreft 

vrijetijdsbesteding nog veel minder keus was. Tot begin negentiende eeuw konden de sprookjes 
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relatief ongestoord rondgaan door het wijdverbreide analfabetisme en de kleine invloed van de 

geschreven sprookjes, die deze ongeletterdheid tot gevolg had. Pas vanaf begin negentiende eeuw 

verkregen de schriftelijke sprookjes geleidelijk een groter bereik en verwierven daardoor steeds 

meer bekendheid.  

De vertellingen hadden binnen deze vertelcultuur verschillende functies. Linda Dégh noemt er een 

aantal in de Enzyklopädie des Märchens:  

‘Das Erzählen möchte der reinen Unterhaltung und Freude dienen, von Langeweile erlösen, 

die Bekümmerten ablenken, die Flucht von einer grauen, hoffnungslosen Wirklichkeit 

ermöglichen, von den quälenden Gedanken schlafloser Nächte befreien. Es konnte aber auch 

praktischen Zwecken dienen der Erbauung, der Verabreichung moralischer und ethischer 

Ratschläge und dem Unterricht in Geschichte und Religion.’80  

In principe kon iedereen, dat wil zeggen ongeacht status, sprookjes vertellen. Ook het moment 

waarop de vertelling plaatsvond was amper aan regels gebonden. Het vertellen was gangbaar op 

vrijwel ieder moment van samenzijn, zowel bij informele als formele gelegenheden.81 De functie was 

het vermaken van de aanwezigen, al dan niet om verveling tegen te gaan, door middel van het 

vertellen van een fantasievol verhaal. Een kleine bijkomstigheid was dat de toehoorder wellicht een 

wijze les uit het verhaal zou trekken, maar dit was bij sprookjes zeker niet de hoofdfunctie. 

Sneeuwwitje leefde letterlijk in de volkscultuur. Het sprookje veranderde voortdurend, het 

ontwikkelde zich naar gelang de omstandigheden. Hoe de sprookjes in de loop der tijd leefden, is 

onderwerp van onderzoek van de Märchenbiologie.82 Helaas is er geringe documentatie over de 

sprookjes zoals ze tot de negentiende eeuw verteld werden. Wat resteert, zijn negentiende-eeuwse 

optekeningen van sprookjes zoals die van de gebroeders Grimm, die sterk gekleurd zijn door de 

contemporaine denkbeelden. Daarenboven zijn het eindversies in de zin dat het sprookje zich een 

aantal eeuwen lang ontwikkelde, zonder dat er tussentijds met enige regelmaat werd 

gedocumenteerd. Dit gebeurde begin negentiende eeuw voor het eerst op grote schaal, toen veel 

reeds verloren was gegaan. Historisch onderzoek naar de sprookjes zou juist op deze tussentijdse 

momentopnames gebaseerd moeten zijn. Maar aangezien deze ontbreken, is moeilijk te zeggen hoe 

de historie van het sprookje Sneeuwwitje gekarakteriseerd kan worden. Dit maakt het onmogelijk om 

degelijke uitspraken te doen over de historische authenticiteit.  
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Eeuwenlang circuleerden mondelinge sprookjes onder de bevolking van het ongeletterde platteland, 

voornamelijk ter vermaak. Slechts zo nu en dan kwam deze bevolking door bijvoorbeeld het passeren 

van troubadours in contact met andere versies van het sprookje, die wellicht invloeden van 

schriftelijke versies van het sprookje hadden ondergaan. Dit leidde tot nieuwe impulsen, die 

verandering tot gevolg hadden. Tot het begin van de negentiende eeuw veranderden sprookjes dan 

ook voortdurend, zo ook Sneeuwwitje. Dit gebeurde onder meer door de omstandigheden 

waaronder de individuele vertelling van het sprookje tot stand kwam.83 De tijd en de ruimte, waarin 

de vertelling plaatsvond, hadden beide hun invloed op de specifieke vertelling van Sneeuwwitje. De 

cultuur – dat wil zeggen de tradities en gewoonten, normen, waarden en het wereldbeeld – is 

namelijk uniek in iedere combinatie van tijd en ruimte.84 Iedere verteller was anders en had zijn eigen 

bedoelingen met de vertelling, ieder publiek was anders en verwachtte andere dingen. Het ervaren 

van authenticiteit speelde hierbij nog totaal geen rol. De zoektocht naar het authentieke sprookje 

had nog niet plaatsgevonden. Deze zou begin negentiende eeuw de sprookjes verbinden met het 

begrip authenticiteit. Het ensemble toont door de veranderlijkheid een aantal varianten op 

Sneeuwwitje die in de loop der eeuwen naast elkaar bestonden en die zich afzonderlijk verder 

ontwikkelden. Dat de verschillende varianten alle als Sneeuwwitje getypeerd worden, is te danken 

aan een aantal kenmerkende motieven, die de kern vormen van dit sprookje. 

 Schepper Concept Materiaal Context Functie Historie Ervaring Ensemble 

Vertelcultuur Telkens 
opnieuw 
geschapen 
door de 
verteller 

Eigen doel en 
verwachtingen 
van publiek 

Mondelinge 
varianten 
a.d.h.v. 
standaard-
handelingstype 
en motieven 
Sneeuwwitje. 

Vertelcultuur Tijdverdrijf, 
Educatie 

Veranderde met 
omstandigheden, 
eerdere versies 
niet bewaard 
gebleven 

Nog geen 
notie van 
authenticiteit 
omtrent 
sprookjes 

Het authentieke 
geheel: 
Verschillende 
varianten met 
significante 
overeenkomsten 

 
 

De gebroeders Grimms Sneewittchen 

De mondelinge sprookjes zijn vastgelegd door de gebroeders Grimm. Nadat zij in 1806 hun studie 

rechten hadden afgerond, begonnen zij met het verzamelen van volkssprookjes. Zij waren hiertoe 

geïnspireerd door Achim von Arnim en Clemens Brentano, die kort daarvoor een collectie volksliedjes 

publiceerden onder de titel Des Knaben Wunderhorn. In 1812 publiceerden de gebroeders Grimm 

het eerste deel van hun sprookjesverzameling in het boek Kinder- und Hausmärchen. In 1814 volgde 

hierop de tweede band met sprookjes. De verzameling betrof op dat moment 156 sprookjes. In 1819 
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volgde de tweede editie van de Kinder- und Hausmärchen. Deze editie was door de gebroeders 

Grimm voorzien van vergelijkende voetnoten en een inleiding. In 1825 stelden ze een Kleine Ausgabe 

van 50 sprookjes samen, die hun jongere broer, de kunstenaar Ludwig Grimm, van illustraties 

voorzag. In 1857 verscheen de zevende en laatste editie die door de broers zelf was herzien. 

Inmiddels was het aantal sprookjes uitgebreid tot 211. Postuum zou de Kinder- und Hausmärchen 

nog vaak en in vele talen herdrukt worden. De versies van de sprookjes, zoals ze in dit boek zijn 

opgetekend, hebben daardoor sindsdien grote bekendheid verworven. 

Er is in de afgelopen eeuwen regelmatig kritiek geuit op de manier waarop de verzamelde sprookjes 

in de Kinder- und Hausmärchen zijn opgetekend. De gebroeders Grimm hadden de sprookjes 

namelijk geredigeerd en zouden daarmee voorbij zijn gegaan aan de authenticiteit van de schepper 

van het sprookje. De Grimms beschikten over een aantal verschillende versies van de sprookjes en 

maakten hiervan één samenhangende versie. Bovendien lieten zij bepaalde zaken weg of voegden zij 

deze juist toe, waardoor de sprookjes inhoudelijk veranderden. Geweld en seksualiteit waren 

bijvoorbeeld geen taboe in de vertelcultuur.85 De Grimms hebben enige insinuatie van seksualiteit 

daarentegen vermeden en geweld is in hun versies minder vanzelfsprekend dan in de mondelinge 

versies. Ook hebben zij weloverwogen spreekwoorden en gezegdes ingevoegd omdat dit volgens hen 

bij de vertelstijl paste en om de schijn van ouderdom te wekken.  

Aan de hand van het materiaal dat voorhanden was, maakten de gebroeders Grimm naar eigen 

inzicht een nieuwe versie van het sprookje. Op het eerste gezicht tastten zij hiermee de authenticiteit 

van de schepper aan, maar in wezen deden de Grimms hetzelfde als de vertellers in de vertelcultuur, 

die ik al eerder als nieuwe scheppers omschreef. Zij waren op de hoogte van verschillende 

vertellingen en gebruikten dit als basis voor een nieuwe versie van Sneeuwwitje. Op deze nieuwe 

versie pasten de gebroeders Grimm hun eigen vertelstijl toe. Zij interpreteerden de aan hun vertelde 

en toegezonden varianten op Sneeuwwitje en zetten deze op papier in hun eigen woorden. De 

gebroeders Grimm hebben de sprookjes herschapen en waren geen passieve dragers van het 

erfgoed. Derhalve waren zij zelf scheppers. 

Uit de manier waarop zij Sneeuwwitje en andere sprookjes genoteerd hebben spreekt hun eigen 

persoonlijkheid en achtergrond. Zo werd door de psychologische analytici86 gesteld dat de 
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gebroeders Grimm door de vroege dood van hun vader, de neiging vertoonden de mannelijke figuren 

te excuseren en de vrouwelijke figuren tot schurken te maken.87 De Grimms hadden hun eigen 

bedoelingen met de sprookjes. Hun ideeën hieromtrent en hun aanpassingen aan de sprookjes 

waren echter ook tijd- en plaatsgebonden. Hun eigen ideeën en het mentale klimaat waarin de 

gebroeders Grimm zich bevonden bepaalden het concept voor de Kinder- und Hausmärchen.  

De intentie van de gebroeders Grimm was de sprookjes te verzamelen in dienst van de wetenschap. 

Zij wilden deze sprookjes conserveren voordat ze uit de samenleving verdwenen zouden zijn.88 Op 

het moment dat zij met het verzamelen aanvingen, waren er immers zoveel veranderingen gaande 

dat niet zeker was of de sprookjes binnenkort nog verteld zouden worden. Om te voorkomen dat de 

sprookjes vergeten zouden worden, publiceerden de broers de sprookjes in boekvorm onder de titel 

Kinder- und Hausmärchen.  

De gebroeders Grimm waren van mening dat zij de authentieke sprookjes zouden kunnen 

achterhalen. Hun begrip van authenticiteit was gebaseerd op de Verlichting, waarin authentiek met 

echtheid en waarheid geassocieerd werd. De echte sprookjes dachten zij te kunnen achterhalen door 

als specialisten de meest eenvoudige vertelling uit de aan hen vertelde sprookjes af te leiden. De 

eenvoudigste vertelling zou volgens hen de meest pure zijn en daardoor het dichts bij zijn 

oorspronkelijke vorm staan, een gedachtegang die als romantisch gekenmerkt kan worden. De 

gebroeders Grimm bekritiseerden collega-wetenschappers, wanneer zij niet trachtten de 

authenticiteit te waarborgen. Daar de broers zelf ook hun sprookjes redigeerden en zij dus de 

authenticiteit zelf niet nastreefden, zijn zij op dit punt sterk bekritiseerd. Deze kritiek is in feite 

onterecht. De gebroeders Grimm dachten juist de authenticiteit te garanderen door hun eigen 

redigeerwerk. De gebroeders Grimm waren niet de eersten en enigen.89 Dergelijk redigeerwerk werd 

reeds door andere volkskundigen uitgevoerd om tot de meest pure vorm te komen.  

Ook de veranderingen, die de gebroeders invoerden om de sprookjes beter geschikt te maken voor 

de kinderen van de burgerij, stuitten later regelmatig op kritiek. Dit was aanvankelijk echter niet de  

doelgroep van de gebroeders Grimm. De reacties van de gemeenschap op de eerste druk Kinder- und 

Hausmärchen waren op dit punt zeer negatief omdat de titel van het werk wel de verwachting van 

een kinderboek opwekte. Door de in latere drukken van het boek  aangebrachte aanpassingen, die 
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de sprookjes minder heftig maakten, trachtten de gebroeders Grimm dergelijke kritiek te pareren. Zij 

trachtten dan ook de negentiende-eeuwse burgeridealen in de sprookjes tot uitdrukking te laten 

komen, zodat het verantwoorde kinderliteratuur werd. Om deze reden introduceerden ze in een 

latere druk bijvoorbeeld de stiefmoeder in het sprookje Sneeuwwitje. In eerdere versies betrof het  

Sneeuwwitjes moeder, die jaloers op haar werd en het meisje van het leven probeerde te beroven.90 

De Grimms vonden dit echter niet passend binnen de burgerlijke moraal, waar de moeder van het 

gezin niet tot dergelijke acties in staat zou zijn. Een stiefmoeder, zo vonden zij, stond verder van de 

familie af en was daarom geschikter. Ook werden de sprookjes van Grimm in vergelijking met die van 

Charles Perraults (1628-1703) Le conte de ma mere d’oye, oftewel De sprookjes van Moeder de Gans, 

gedeseksualiseerd. Kroop Roodkapje in dit laatste sprookje nog uitgekleed en wel bij de wolf in bed, 

bij de gebroeders Grimm blijft ze er netjes naast staan. De gebroeders Grimm tekenden daarentegen 

wel de gruwelen uit de volkssprookjes op. Kannibalisme – denk aan de heks, die Hans en Grietje wil 

opeten en de stiefmoeder van Sneeuwwitje die haar hart en lever verorbert – waren volgens hen 

overblijfselen van primitieve samenlevingen.91 Tenslotte werd de verteltoon die de gebroeders 

Grimm hanteerden, in de loop der tijd steeds meer gericht op de kinderen van de burgerij. Zo 

maakten ze in toenemende mate gebruik van verkleinwoorden en de directe rede. De doelgroep 

werd dus in feite door de maatschappij aangepast en vervolgens dienden de gebroeders Grimm de 

sprookjes op deze doelgroep af te stemmen.92 

De ideeën van de gebroeders Grimm en de verwachtingen van het publiek met betrekking tot de 

sprookjes waren tijd- en plaatsgebonden. Toen de gebroeders Grimm niet aan de verwachtingen van 

het publiek voldeden, werd dit bestraft met slechte reacties. Dit, ongeacht het feit dat het publiek 

zichzelf deze rol had toegeëigend. De sprookjes waren niet geschikt voor kinderen. De ideeën over 

wat wel en niet geschikt was voor kinderen waren pas kort voor het verschijnen van de Kinder- und 

Hausmärchen onderwerp van debat geworden, aangezien ‘het kind’ een romantisch begrip is dat 

door Rousseau slechts enkele decennia eerder werd geïntroduceerd.93 Wat verantwoord wordt 

geacht voor bepaalde leeftijdsgroepen veranderde sindsdien door de tijd heen. Conform de 

historische ontwikkelingen op bijvoorbeeld het culturele en het wetenschappelijke veld veranderden 

de pedagogische ideeën.94 Ook de burgerlijke idealen, die de gebroeders Grimm introduceerden, 
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waren typisch voor het begin van de negentiende eeuw. De gebroeders Grimm dienden hun concept 

aan te passen aan de tijd en hebben dit waarschijnlijk deels ook onbewust gedaan. Zeker is dat zij en 

daarmee hun sprookjes niet onafhankelijk van de tijd waarin ze leefden gezien kunnen worden. 

De aanvankelijke beweegreden van de gebroeders Grimm voor het verzamelen van de sprookjes was 

dat zij deze wilden bewaren voor het nageslacht. Om dit te bewerkstelligen zetten zij de immateriële, 

mondelinge sprookjes om in tastbare en conserveerbare schriftelijke sprookjes. Dit had gevolgen 

voor het verzamelde materiaal. De gebroeders Grimm fixeerden de veranderlijke sprookjes. Terwijl 

de vele mondelinge versies van Sneeuwwitje nooit meer letterlijk te achterhalen zijn, kan het 

sprookje zoals het door de gebroeders Grimm is vastgelegd nog steeds precies zo gelezen worden.  

Een sprookje live vertellen was wezenlijk anders dan een sprookje schriftelijk overdragen. Het 

vertellen gebeurde spontaan en werd gekenmerkt door ruwe kantjes zoals haperingen, doordat er 

geen mogelijkheid was ongemerkt correcties door te voeren. Het schriftelijke sprookje is een literair 

juweeltje, waar geen plaats was voor de ruwe kantjes. Waar mondelinge sprookjes soms 

inconsistenties, fout taalgebruik en vreemde zinnen bevatten, werden de literaire sprookjes tot  zeer 

fraaie verhalen gemaakt. Daarnaast werd er bij het vertellen spanning opgebouwd door intonatie en 

het invoegen van korte pauzes. Dit was geen optie voor de schriftelijke sprookjes, waar spanning 

bijvoorbeeld kon worden ingebracht door het expliciteren van de huiveringwekkende situatie of het 

weglaten van informatie.  

Met het op schrift stellen van de sprookjes verdween een deel van de authenticiteit van de 

sprookjes. Het belangrijkste materiaal, de kernmotieven, bleven echter gelijk. Hierdoor was het 

Sneewittchen95 van de Grimms herkenbaar als het sprookje Sneeuwwitje zoals dat voorheen en 

tegenwoordig nog gekend wordt. In de eerste drukken werd er tevens nog veel aan de fantasie van 

de lezer overgelaten. Dit veranderde echter enigszins toen de Kleine Ausgabe werd voorzien van 

illustraties. Deze illustraties zorgden ervoor dat de beeldvorming van het publiek deels ingevuld 

werd.  

Zoals gezegd zetten de Grimms de sprookjes op schrift om ze te bewaren voor het nageslacht. Het 

bewaren voor het nageslacht betekende voor de sprookjes een verandering van context. De manier 

waarop sprookjes benaderd werden, werd compleet gewijzigd. Waren de sprookjes eerst nog 
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‘gewoon’ cultuur, nu behoorden ze tot het culturele erfgoed. Albert van der Zeijden noemt deze 

verandering ‘van iets tot erfgoed’.96  

De gebroeders Grimm en latere volkskundigen en verzamelaars decontextualiseerden de sprookjes 

door ze uit hun natuurlijke omgeving te halen en ze te folkloriseren. Ze selecteerden welke bewaard 

dienden te worden en bepaalden hoe deze bewaard dienden te worden. Zij representeerden het 

geheel van sprookjes op hun manier en kunnen daarom als Dirigenten van de herinnering97 

gekwalificeerd worden. In feite zeiden ze door het vastleggen van dit stukje volkscultuur, dat 

bepaalde sprookjes bijzonder en de moeite van het bewaren waard waren. Dit in tegenstelling tot de 

sprookjes en andere gewoontes binnen de volkscultuur die niet door hen werden opgemerkt of 

vastgelegd. Wanneer Ashworths location98 niet concreet, maar abstract opgevat wordt als de plek die 

de sprookjes hebben in de cultuur in het algemeen, hoe ze worden benaderd en behandeld, dan 

signaleren we dus een duidelijke wijziging van de context, een folklorisering van de sprookjes. 

 Gedurende het folkloriseringsproces99  vond eveneens een statusverhoging plaats, waarvan geen 

weg terug was: nadat het proces rondom het object, in dit geval de sprookjes, voltooid was, konden 

deze nooit meer dezelfde betekenis dragen als voorheen. Het object werd groter door dit proces en 

kreeg een symbolische waarde. Ton Dekker stelt: ‘sprookjes, sagen en liederen (…) kregen in deze 

nieuwe visie een belangrijke literaire, esthetische en ideologische betekenis.’100 Door hun interventie 

bepaalden de gebroeders Grimm in feite dat de sprookjes niet meer low culture, oftewel cultuur van 

het gewone volk waren. Vanaf dat moment behoorden de sprookjes tot de high culture, die door de 

al dan niet wetenschappelijke elite begeerd en gekend dienden te worden. Net als sagen werden ze 

“door velen gekoesterd als folkloristische curiositeit uit een even wonderlijk, magisch en zeker ook 

nostalgisch, als veilig en ver verleden.”101 Niet iedere willekeurige vertelling kwam in aanmerking om 

te behoren tot deze hoge cultuur, de gebroeders Grimm wilden alleen het authentieke sprookje 

doorgeven. Zij trachtten het sprookje te achterhalen zoals het in het verre verleden verteld werd. Er 

werd verlangt naar de authentieke versie van het sprookje.  

Sinds de gebroeders Grimm begin negentiende eeuw de sprookjes verzamelden en vastlegden voor 

het nageslacht in hun Kinder- und Hausmärchen, behoren sprookjes tot ons erfgoed. De 
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oorspronkelijke context waarin de sprookjes zich bevonden en de betekenis die zij hadden, kwamen 

niet overeen met de nieuwe context en betekenis, die de gebroeders Grimm eraan gaven. 

Het verzamelen van de sprookjes gebeurde in eerste instantie niet om als vermaak voor met name 

kinderen te dienen. De gebroeders Grimm verzamelden ze voor wetenschappelijke doeleinden. Als 

ze niet op tijd zouden worden vastgelegd, zou het namelijk onmogelijk zijn om er nog onderzoek naar 

te doen. De functie van dergelijk onderzoek en daarmee de indirecte functie van de 

sprookjesverzameling was het inzicht krijgen in de typische Germaanse volksziel. De waarde van de 

sprookjes school op dat moment in het feit dat het volgens de volkskundigen rechtstreekse 

overblijfselen waren van de eigen voorvaderen, de wortels van de Germaanse cultuur. De 

zichtbaarheid van de gemeenschappelijke, rijke vertelcultuur zou de bevolking van de Germaanse 

deelstaten doen inzien dat Duitsland een eenheid zou moeten zijn.102 

De sprookjes werden aangepast door de mentaliteit die heerste in de tijd en omgeving van de 

gebroeders Grimm. Tussen de eerste druk in 1812 en de laatste in 1857 bewerkten zij de sprookjes 

voortdurend. Enerzijds deden zij dit naar aanleiding van de kritiek, die volgde op de verschillende 

edities. Anderzijds omdat zij zelf vonden dat dit de sprookjes ten goede kwam. Zij dachten hiermee 

immers het oorspronkelijke sprookje te kunnen achterhalen. Zij hebben echter niet geprobeerd het 

bewijsmateriaal van hun redigeerwerk te vernietigen. De originele aantekeningen van de sprookjes 

zijn teruggevonden en deze kunnen ons veel vertellen over wat de gebroeders Grimm met de 

sprookjes hebben gedaan.  

De historische authenticiteit zou daarmee intact gelaten zijn, ware het niet dat deze originelen niet 

rechtstreeks uit de volksmond opgetekend zijn. Dat de sprookjes direct van de plattelandsbevolking 

kwamen, is een mythe die de Grimms zelf in stand hebben gehouden.103 Om het aura van de 

mondelinge overlevering te versterken brachten de Grimms spreekwoorden en zegswijzen aan.104 

Het grootse deel van de sprookjes is hen toegezonden door de burgerij. Bovendien waren deze 

mannen en vrouwen niet allen van Germaanse herkomst. Onder hen bevonden zich ook Franse 

Hugenoten, die onder andere naar Pruisen waren gevlucht als gevolg van de Katholieke vervolging 

van deze ongewenste personen. De gebroeders Grimm waren blijkbaar niet zo kritisch wanneer het 

hun bronnen betrof. Op de balans tussen historie en erfgoed verkozen zij de erfgoedkant – het hoe 

dan ook bewaren van zoveel mogelijk sprookjes – boven de historische kant – de verantwoording van 

de bron van deze sprookjes.  
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De gebroeders Grimm gingen op zoek naar authentieke volkssprookjes en zo presenteerden zij deze 

ook in hun Kinder- und Hausmärchen. Doordat menigeen er indertijd vanuit zal zijn gegaan dat zij het 

als specialisten bij het recht eind hadden, zullen de sprookjes hoogstwaarschijnlijk als authentiek 

ervaren zijn. Doordat men op dat moment niet beter wist, hadden ze geen reden tot twijfel. Er is 

echter geen fundering voor deze authenticiteitservaring noch voor het tegendeel, het uitblijven van 

een authenticiteitservaring. Pas later ontstond er twijfel over het feit dat de gebroeders Grimm de 

sprookjes rechtstreeks uit de volksmond zouden hebben opgetekend en rees de vraag of de 

sprookjes daarvoor precies zo werden verteld. Dit komt de authenticiteitservaring niet ten goede, 

maar het merendeel van de lezers van de sprookjes van Grimm zal hier niet van op de hoogte zijn, 

waardoor een authenticiteitservaring nog altijd mogelijk is. 

De vraag rest: Hoe authentiek is nu het geheel, het ensemble? De gebroeders Grimm hebben de 

sprookjes opnieuw geschapen om ze in te zetten voor hun eigen doeleinden. Vervolgens hebben ze 

ook deze sprookjes aan moeten passen om de kritiek te verwerken dat de Kinder- und Hausmärchen 

niet geschikt was voor het geïnsinueerde publiek. Toch kan gezegd worden dat ze niet zijn afgeweken 

van de kern van het sprookje. De belangrijkste motieven zijn door hen gehandhaafd. Wel hebben ze 

de sprookjes uit hun natuurlijke context gehaald en ze tot erfgoed gemaakt. Plotseling werden ze 

onderworpen aan waardebeoordelingen en authenticiteitsproblematiek. Ze werden ingezet voor de 

wetenschap en het Duitse nationalisme en dienden niet meer slechts ter vermaak. Dit waren 

behoorlijke stappen in de geschiedenis van de sprookjes. Aan het authentieke geheel was inmiddels 

aanzienlijk getoornd. 

 Schepper Concept Materiaal Context Functie Historie Ervaring Ensemble 

Vertelcultuur Telkens 
opnieuw 
geschapen 
door de 
verteller 

Eigen doel en 
verwachtingen 
van publiek 

Mondelinge 
varianten 
a.d.h.v. 
standaard-
handelingstype 
en motieven 
Sneeuwwitje. 

Vertelcultuur Tijdverdrijf, 
Educatie 

Veranderde met 
omstandigheden, 
eerdere versies 
niet bewaard 
gebleven 

Nog geen 
notie van 
authenticiteit 
omtrent 
sprookjes 

Het authentieke 
geheel: 
Verschillende 
varianten met 
significante 
overeenkomsten 

Gebr. Grimm Geredigeerd Burgerlijk 
kinderliteratuur 

Schriftelijk 
a.d.h.v. versies 
uit de burgerij 

Literatuur, 
Erfgoed, 
Onderzoek 

Wetenschap, 
Vermaak, 
Nationale 
identiteit 

Bevooroordeeld 
getracht 
oorspronkelijke 
versie te 
achterhalen 

Als authentiek 
gepresenteerd 
en ervaren 

Al behoorlijk 
verfijnd en 
aangepast 
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Disneys Snow White and the seven dwarfs 

Walter Disney (1901-1966) begon in 1934 met het omzetten van het sprookje Sneeuwwitje in de 

eerste ‘full length animated feature’ in de geschiedenis van de film. Onder leiding van David Hand 

werd het sprookje vertaald in meer dan anderhalf miljoen individuele tekeningen. Voor de productie 

werden nieuwe technieken uitgedacht en gebruikt, die vanaf dat moment de standaard zouden 

vormen. Eind 1937 werd Snow White and the seven dwarfs voor het eerst vertoond in het Carthay 

Circle Theater in Los Angeles. Van tevoren waren de media sceptisch en werd de film schertsend 

‘Disney’s folly’ genoemd. Zelfs de vrouw van Walt Disney, Lillian, probeerde hem van het idee af te 

praten, omdat niemand volgens haar zou betalen voor het zien van tekeningen van dwergen. Haar 

reactie is begrijpelijk in ogenschouw genomen dat Disney een tweede hypotheek nodig had om de 

film te financieren. De bank leende hem het geld om de film af te maken na een speciaal voor hen 

samengestelde preview. In tegenstelling tot de voorafgaande kritiek kreeg Disney bij de première 

een staande ovatie en de recensies waren lyrisch. Snow White and the seven dwarfs werd dan ook 

een enorm succes. Binnen korte tijd verdiende Disney ruim zes miljoen dollar met de film. Tot nu toe 

heeft deze al meer dan honderd keer de investeringskosten van anderhalf miljoen dollar opgebracht. 

De film is nog altijd succesvol: Door het American Film Institute is de film tot beste animatiefilm aller 

tijden benoemd en in de algemene filmtop 100 die dit instituut in 2007 presenteerde stond Snow 

White and the seven dwarfs op de 34ste plaats.  

Snow White and the seven dwarfs is gebaseerd op het sprookje van de gebroeders Grimm. Het 

sprookjes is echter door acht schrijvers bewerkt. Daaraan werden ook nog de ideeën van Walt 

Disney, David Hand en de vijf onderdirecteuren toegevoegd. Op basis van de ideeën van vijftien 

personen, die allen tijd- en plaatsgebonden waren, ontstond een vernieuwd sprookje. Degene met 

het geld en dus de meeste invloed was Walt Disney zelf, waardoor zijn achtergrond en instelling van 

groot belang zijn geweest bij het scheppen van Snow White and the seven dwarfs.  

Disney kan gekarakteriseerd worden als een doorzetter en een innovatieve persoonlijkheid. Al jong 

ontdekte Walt Disney zijn talent en liefde voor het tekenen van cartoons en als jonge man kwam hij 

in aanraking met de wereld van motion pictures, die zijn interesse trok. Hij studeerde aan het Chicago 

Art Institute, waarna hij aan de slag kon bij een kunststudio. Zijn carrière ging echter niet over rozen. 

Nadat hij met vriend en collega Ubbe Iwerks zijn eigen kunstbedrijf had opgezet, was hij in 1920 

samen met Fred Harman een eigen animatiestudio begonnen. De Laugh-O Grams-animaties die ze 

produceerden, waren lokaal succesvol, maar door de hoge productiekosten en de beperkte 

afzetmarkt ging de studio failliet. Disney liet het er echter niet bij zitten en vertrok naar Hollywood 
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om daar samen met zijn broer Disney Brothers’ Studio op te zetten. Met de Alice-comedies, 

gebaseerd op Alice in Wonderland, kregen zij voet aan de grond in de filmwereld. In 1927 braken zij 

door met cartoons over het konijn Oswald, dat door Iwerks was bedacht. Universal Pictures, die de 

distributie van de cartoon verzorgde en de naamrechten had, stopte echter de samenwerking met 

Disney en kaapte naast Oswald een groot deel van zijn personeel weg. Opnieuw ging Walt Disney 

niet bij de pakken neerzetten. Samen met Iwerks ontwikkelde hij Mickey Mouse, die lange tijd de 

meest populaire animatiefiguur zou blijven. Toen de korte, stomme105 zwart-wit films van de muis en 

de daarna gelanceerde Silly Symphonies geen aftrek meer vonden en de concurrentie van Betty Boop 

en Popeye toenam, zette hij geluid achter de films en begon hij met het inkleuren ervan, waardoor 

de Disneyanimatie weer aan populariteit wonnen. Hij verwierf zelfs voor twee jaar het alleenrecht op 

het gebruik van de three-strip van technicolors.106 

Op zoek naar een nieuwe uitdaging vatte hij in 1934 het plan op een avondvullende animatiefilm te 

maken van het sprookje Sneeuwwitje. Ondanks de kritiek vanuit zowel persoonlijke als zakelijke 

kringen, zette hij zijn plan door. Hij gebruikte de Silly Symphonies om te experimenteren met 

realistische menselijke animatie, onderscheidbare karakters, special effects en nieuwe processen en 

apparatuur. Daarnaast werd zijn staf getraind in het tekenen door een professor van de 

professionele kunstschool van Los Angeles, het Chouinard Art Institute. Op deze manier wilde hij de 

hoge kwaliteit van de film waarborgen. De kwaliteit van het eindresultaat is het gevolg van de 

wilskracht van Disney om het ongelijk van de critici te bewijzen. Door zijn innovatieve instelling en 

zijn hoge eisen is Sneeuwwitje geworden tot wat het is, de klapper op de cartoonvuurpijl. 

Disney wilde het alom bekende sprookje Sneeuwwitje, dat steeds meer voor kinderen geschikt was 

gemaakt, tot een familiefilm omvormen. Het concept was dan ook niet slechts gebaseerd op de 

wensen van kinderen, Disney verwerkte er humor voor verschillende leeftijden in. Wat bijvoorbeeld 

door Disney werd toegevoegd en door velen daarna werd geprolongeerd zijn de side kicks. In iedere 

Disneyfilm en zo ook in Snow White and the seven dwarfs werden één of meer kleine wezens 

geïntroduceerd die voor grappige scènes zorgden. Bij Sneeuwwitje koos hij voor een schildpad die 

telkens bijna op de plek van bestemming van de dieren aankwam op het moment dat de rest net in 

rap tempo rechtsomkeert maakte. De humor kwam bij Snow White and the seven dwarfs bovenal 

naar voren door de persoonlijkheid van de dwergen. In tegenstelling tot de anonieme eenheid die zij 
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daarvoor waren, vertegenwoordigden zij in de film allen een bepaalde eigenschap, die nogal eens tot 

hilarische momenten kon leiden. Een voorbeeld hiervan is  Grumpy die ondersteboven was van een 

kus die hij tegen zijn principes in van Sneeuwwitje kreeg.  Hij struikelde, viel op de kop in het water, 

kwam boven en stootte zijn hoofd aan een boomstam die boven het water hing, voordat hij 

uiteindelijk met de rest mee kon op weg naar het werk in de mijn. Niet Grumpy, maar de jonge 

Dopey werd de meest onhandige van het stel. Hij struikelde over zijn te grote kleding en moest 

daardoor hals over kop achter de anderen aan om ze bij te houden.  

Het ideaal van het begin van de twintigste eeuw, de burgerdeugd, werd ook verwerkt in de film. Trof 

Sneeuwwitje in het sprookje van de gebroeders Grimm nog een opgeruimd huisje aan, in de 

Disneyfilm was het er een grote bende. Nadat ze was aangekomen, begon ze alles meteen keurig op 

te ruimen en schoon te maken. Op het moment dat de dwergen haar slapend in bed aantroffen, 

vielen ze als een blok voor het lieve meisje en besloten ze dat Sneeuwwitje mocht blijven. Zoals het 

een goed huisvrouw van de twintigste eeuw betaamde, zorgde Sneeuwwitje vervolgens dag in dag 

uit voor het huishouden en zij zorgde dat er iedere avond eten op tafel stond wanneer de dwergen 

thuiskwamen van het werken in de mijn. 

Naast humor en burgerdeugd voerde Disney ook romantiek in. Vanaf het punt waar de prins langs 

Sneeuwwitjes glazenkist kwam, haar zag liggen en besloot dat hij haar voor altijd bij zich wilde 

hebben week Disneys vertelling af van die van de gebroeders Grimm. De laatsten lieten Sneeuwwitje 

ontwaken uit de dood door de val van de kist. De schok zorgde ervoor dat het stukje appel uit haar 

keel schoot. Waarschijnlijk achtten Disney en zijn schrijvers dit een ietwat ontgoochelende 

gebeurtenis, want in de film werd Sneeuwwitje tot leven gekust door de prins. Disney ontleende dit 

motief aan het sprookje Doornroosje, waarin de prinses na honderd jaar te hebben geslapen wakker 

werd gekust door de prins.107 

Disney diende niet slechts rekening te houden met de idealen en mentaliteit van de jaren dertig en 

de leeftijd van het publiek. Hij moest Sneeuwwitje ook geschikt maken voor het Amerikaanse 

publiek. Wanneer hij dit niet deed, zou de verkoop van het product uitblijven, waardoor het maken 

van de film een commercieel onaantrekkelijk project zou worden. Jack Zipes spreekt in dit verband 

over de Amerikanisering van de sprookjes van Grimm door onder meer Walt Disney.108 De 

Amerikanen waren aan het begin van de twintigste eeuw niet bijzonder overtuigd van de waarde van 
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sprookjes. In tegenstelling, sprookjes werden gezien als ongezond leesvoer voor kinderen daar het 

volgens hen heidense, frivole en escapistische vertellingen betrof. Het was zaak deze gedachtegang 

om te zetten in een beter beeld van de sprookjes door kleine aanpassingen in de sprookjes zelf.109 De 

Amerikanisering was ook te zien aan Disneys Sneeuwwitje, die werd omgevormd tot een toonbeeld 

van het Amerikaanse schoonheidsideaal. Disneys humor en de gehanteerde tradities konden volgens 

Zipes tevens gezien worden als typisch Amerikaans. 

Een andere uitdaging voor de producenten was het omzetten van het sprookje voor het medium 

film. Het sprookje Sneeuwwitje, dat als Grimmversie nog slechts enkele pagina’s besloeg, werd door 

Disney uitvergroot tot een verhaal van ruim tachtig minuten. Het materiaal diende hiervoor drastisch 

uitgebreid te worden. Iedere handeling, die tot dan toe alleen genoemd werd, werd door Disney 

uitgewerkt tot een paar minuten film. Ter illustratie: In de vertelcultuur en het sprookje van de 

gebroeders Grimm werd gezegd dat de dwergen werkten in de mijn. In de film werden de dwergen 

zingend tijdens hun werk in de mijn geïntroduceerd. Alle facetten van het beroep kwamen aan bod. 

Het hakken in de wand, het wassen en zeven om de diamanten van het zand en de steentjes te 

scheiden en het keuren van de diamanten. Iedere dwerg had zijn eigen taak. Na enige tijd kwam de 

koekoeksklok in beeld, die aangaf dat het vijf uur was. Er kwam geen vogeltje uit de klok, maar twee 

poppetjes die heel toepasselijk op een aambeeld hakten. Vervolgens begonnen de dwergen aan de 

wandeltocht naar hun huisje, onderwijl het lijflied ‘heigh-ho’ – overigens ook door Disney 

geïntroduceerd - zingend. Een enkele zin leverde op deze manier al gauw drie minuten film op. 

Het is vreemd dat Disney niet slechts een aantal elementen opgerekte, er werden ook motieven 

weggelaten of veranderd. De gebroeders Grimm hanteerden nog de drie pogingen van de 

(stief)moeder om Sneeuwwitje te doden, te weten met de veter, de haarkam en tenslotte met de 

vergiftigde appel. In plaats daarvan koos Disney ervoor de stiefmoeder direct een poging te laten 

wagen met de vergiftige appel, die Sneeuwwitje in een diepe slaap bracht. Vervolgens werd 

Sneeuwwitje wakker gekust door de prins en ontwaakte zij niet uit de dood door de val van kist. 

Tenslotte bewerkte Disney ook de dood van de stiefmoeder. Zij overleed in deze versie niet door 

uitgeput te raken van het dansen in gloeiende ijzeren schoenen, maar tijdens de achtervolging van 

de dwergen nadat zij Sneeuwwitje vergiftigde. De rotspunt waarop zij stond, werd door de bliksem 

geraakt en ze stortte samen met de rots in het ravijn. Aangezien de drie pogingen tot het doden van 

Sneeuwwitje, de ontwaking van Sneeuwwitje door de val van kist en de dodendans in de gloeiende 

schoenen van de stiefmoeder tot de kern van het mondelinge sprookje Sneeuwwitje behoren, kan 

gesteld worden dat Disney de authenticiteit van het materiaal niet behoudt.  
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Dat is nog niet alles wat Disney met het materiaal deed. Over de gehele film goot Disney namelijk 

een Broadway-musicalachtig sausje. Muziek en zang namen een belangrijke plaats in de films in. 

Wanneer Sneeuwwitje zong, kon ze contact maken met de dieren, die haar een aantal keer te hulp 

schoten. De muziek was sfeerbepalend en versterkte de opgeroepen emoties. Daarnaast was er op 

ieder moment decor en kleding nodig. Kenmerkend voor het mondelinge sprookje was juist dat 

dergelijke details opengelaten werden en dat de toehoorder ze invulde met behulp van zijn fantasie. 

In de film ging het niet alleen om de handelingen van de personages; kleding en achtergrond 

maakten mede het verhaal. Alles werd expliciet gemaakt en diende voortdurend voor het publiek te 

worden ingevuld. 

Opnieuw werden de sprookjes in een nieuwe context geïntroduceerd en wel in de wereld van de 

film. Meer nog dan de literaire versie, werd het sprookje in esthetische zin aangepast aan zijn 

kunstvorm. Disney was erop gebrand dat de kwaliteit van de film ongekend was. Tekeningen, muziek, 

karakters en special effects dienden optimaal te zijn om het best mogelijke resultaat te behalen. 

Hierdoor kon hij enerzijds zo veel mogelijk geld verdienen aan het project. Disney bracht het 

sprookje namelijk in de commercialiteit, waar een hogere kwaliteit een hoog rendement opbracht. 

Anderzijds vermaakte hij de mensen zoals het sprookje altijd had gedaan. De gevatte humor, de 

mooie liedjes en de spanning zorgden ervoor dat de mensen een onvergetelijke avond beleefden. De 

functie was dan ook tweeledig, vermaak en commercialiteit gingen hand in hand. 

Populaire bronnen als de Disneyfilm Snow White and the seven dwarfs kunnen door hun reikwijdte 

een behoorlijke impact op latere publicaties van het sprookje hebben. De invloed van dergelijke 

interventies van Disney op het verhaal kunnen blijvend zijn en de verdere geschiedenis van het 

sprookje bepalen. Theo Meder toont dit in ‘Een zoen voor Sneeuwwitje’ onder meer aan aan de hand 

van de namen van de dwergen.110 In de versie van de gebroeders Grimm worden ze slechts als groep 

aangeduid. Door Disney hebben ze echter een individualiteit en naam gekregen en in het nieuwste 

sprookjesboek van de Efteling zijn soortgelijke namen aangehouden, te weten Proffie (Doc), Vrolijk 

(Happy), Mopperpot (Grumpy), Hatsjie (Sneezy), Sloompie (Bashful), Slapie (Sleepy) en Gekkie 

(Dopey).111  

Ook het einde van de film levert wisselende reacties op. Op de vraag hoe Sneeuwwitje weer tot leven 

komt nadat ze van de giftige appel heeft gegeten, geeft een groot deel van de jongere generatie, die 
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met de Disneyfilm is opgegroeid, aan dat ze door de prins tot leven wordt gekust.112 Ook op de 

internetpagina van de Efteling wordt het sprookje op deze manier geëindigd: 

“Daar ligt ze dan. Sneeuwwitje in een glazen kistje met zeven grienende dwergen om haar 

heen. Had ze nou maar niet van de giftige appel gegeten. Toen kwam de Prins. Een kus, nog 

een kus en toen gebeurde het. Het stukje giftige appel schoot naar buiten. Wat een geluk. De 

Prins en Sneeuwwitje leefden nog lang en gelukkig.”113 

Doordat mensen niet in de gaten hebben dat Disney bepaalde elementen veranderde ten behoeve 

van zijn film en doordat Disney ze ook niet bewustmaakt van deze veranderingen, voeren zij deze 

zaken door in hun eigen product. De geschiedenis van het sprookje laat daardoor een inhoudelijke 

verandering zien. 

De veranderingen die Disney aanbracht en die het sprookje minder authentiek maakten, konden 

daarentegen wel de authenticiteitservaring bevorderen. Romantiek en humor zijn belangrijke 

elementen in de verhalen van de twintigste eeuw. Vrijwel iedere film kende of eindigde zelfs met een 

liefdesscène en ook humor was niet uit de films weg te denken. Dat Disney dergelijke elementen aan 

de film toegevoegde was dan ook logisch, gezien de contemporaine verwachtingen van het publiek. 

Zij meenden de oorspronkelijke versie van Sneeuwwitje te zien doordat zij de vanzelfsprekende 

wijzigingen niet opmerkten. Het ontbreken van dergelijke elementen kon bij het publiek wellicht 

leiden tot de reactie dat het verhaal incompleet was, ongeacht het feit dat deze elementen van 

oudsher niet aanwezig waren. Het toevoegen van bepaalde elementen bevorderde op deze manier 

de authenticiteitservaring in plaats van deze teniet te doen.  

Walter Disney kan zoals inmiddels duidelijk is geworden niet vrijgepleit worden van het veranderen 

van de sprookjes. Naast de noodzakelijke aanpassingen naar aanleiding van de verandering van 

medium voegde hij ook inhoudelijk een aantal elementen toe, te weten humor, romantiek en 

burgerdeugd.114 Deze veranderingen maakten deel uit van het concept en konden de 

authenticiteitservaring bevorderen, doordat ze aansloten bij de verwachtingen van het publiek. Wat 

Disney echter niet voor mogelijk kon houden, was dat zijn film zo´n groot publiek zou bereiken, dat 

Snow White and the seven dwarfs de bekendheid van de versie van de gebroeders Grimm uiteindelijk 

zou overstijgen. Hierdoor werden zijn veranderingen in de daaropvolgende versies steeds vaker 
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doorgevoerd. Het ensemble is dan ook niet authentiek in de zin dat het sprookje behoorlijk is 

veranderd ten opzichte van zowel de versie van de gebroeders Grimm als het mondelinge sprookje.  
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De Eftelingverbeelding van Sneeuwwitje 

Het sprookje Sneeuwwitje behoorde tot één van de eerste tien sprookjes die het in 1952 geopende 

Sprookjesbos van de Efteling rijk was.  De andere sprookjes waren Doornroosje, De kikkerkoning, De 

magische klok, De Chinese nachtegaal, De sprekende papegaai, Langnek, De kabouterhuisjes, De put 

van vrouw Holle en De kleine boodschap. In 1950 werd de stichting Natuurpark de Efteling opgericht, 

die het sportpark bij Kaatsheuvel uit 1933 wilde uitbereiden. Naast de voetbalvelden en de speeltuin 

van het voormalige sportpark kwamen er een grote vijver, wandelpaden, parkeervelden, 

tennisbanen en sportvelden. Een jaar later werd er een theehuis gebouwd en werd de bestaande 

speeltuin vernieuwd. 

Tot de stichting Natuurpark de Efteling behoorden Peter Reijnders, R.J.Th. van der Heijden en 

tekenaar en illustrator Anton Pieck (1895-1987). De laatste was door medelid Reijnders gevraagd het 

Sprookjesbos te ontwerpen. De taak was Anton Pieck op het lijf geschreven aangezien hij een zwak 

had voor sprookjes en sagen. Deze zwak kwam voort uit zijn idealisering van het verleden. Hij hield 

naar eigen zeggen ‘niet van de moderne nettigheid’,115 omdat deze de sfeer niet ten goede kwam. 
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Hoe meer iets vervallen was hoe beter. De romantische negentiende eeuw en voornamelijk het 

Engeland van Charles Dickens vormden hiervoor zijn inspiratiebron. Alles wat hij ontwierp was pure 

fantasie, maar als hij het voor het zeggen had, zou hij de wereld er graag zo uit laten zien.116 Piecks 

nostalgische zienswijze kwam naar voren in zijn werk en was onmiskenbaar aanwezig in de ruim 1500 

schetsen die hij maakte voor het Sprookjesbos. 

Ook op de uitvoering van zijn ontwerpen drukte Pieck een zware stempel. Hij bracht regelmatig een 

bezoek aan de bouwplaats en wanneer een muur naar zijn mening te recht was gebouwd, liet hij er 

zonder pardon een stuk afhakken.117 Bovendien had hij er geen moeite mee wanneer de 

bouwvakkers voor aanvang een borreltje of biertje dronken, omdat het metselen dan niet meer zo 

perfect ging. Anton Pieck zag de muren graag uit het lood om het romantische karakter te 

bewerkstelligen. Om deze sfeer extra te benadrukken werd er op zijn aandringen alleen gebruik 

gemaakt van authentieke materialen als hout en steen. Daarenboven ontwikkelde hij zijn eigen 

kleuren; in de Efteling werd en wordt geregeld gebruik gemaakt van Pieck-rood, Pieck-blauw en 

Pieck-groen. De verbeeldingen getuigden voornamelijk van zijn oog voor detail. Alle sprookjes waren 

tot in de puntjes verzorgd en wanneer Pieck nog iets miste, voegde hij het perfecte accent toe. Door 

middel van mechanica kwamen de sprookjes echt tot leven. Pieck was er van overtuigd dat hij het 

best mogelijke resultaat kon behalen door zich te concentreren op het tekenen en door heel hard te 

werken. Zijn instelling wierp uiteindelijk vruchten af, de Efteling won menig prijs als recreatieoord. 

Maar dat was voor Pieck niet het belangrijkste. Wanneer zijn inspanningen tot gevolg hadden dat de 

kinderen met hun neus tegen de ramen gedrukt stonden te kijken, was hij eindelijk tevreden. 

De geestesvader van het Sprookjesbos is inmiddels overleden, maar nog altijd is zijn invloed als 

schepper merkbaar. Tot 1974 speelde Pieck een actieve rol door zelf de sprookjes te ontwerpen en 

nauw betrokken te zijn bij de uitvoering van de verbeeldingen. Daarna bleef hij op de achtergrond 

aanwezig door zijn opvolger te adviseren en door iedere woensdag naar de Efteling af te reizen om 

de gang van zaken in de gaten te houden en zo nodig bij te sturen. Ook postuum wordt er gewerkt 

vanuit Anton Piecks gedachtegoed. Nieuwe toevoegingen aan het Sprookjesbos worden in zijn stijl 

tot leven gewekt. 
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Het idee van stichting Natuurpark de Efteling was zeer kleinschalig en bescheiden. Reijnders, Pieck en 

Van der Heijden wilden bij het ouderwetse en daardoor sfeervolle speeltuintje een paar 

sprookjesachtige attracties maken.118 Het Sprookjesbos zou iets worden dat de kinderen bijbleef 

door de romantische sfeer. Pieck was ervan overtuigd dat zelfs de moderne zakelijke mensen 

namelijk veel van romantiek hielden. Het doel van het nieuwe park was: ‘De lichamelijke 

ontwikkeling en ontspanning van de inwoners der gemeente Loon op Zand en de bevordering van 

het toerisme naar en binnen de gemeente, een en ander in katholieke geest.’119 De Efteling werd een 

toevluchtsoord uit het jachtige leven voor jong en oud. Dat het leven van de bevolking in de jaren 

vijftig jachtiger was dan voorheen lijkt een farce, toch straalde het Sprookjesbos een bepaalde rust 

uit. Wanneer een bezoeker er op een zonnige, niet al te drukke dag doorheen liep en de route 

volgde, had deze het gevoel dat hij even kon ontsnappen aan de commotie van elke dag. In 

tegenstelling tot de andere attracties, waar zijn angsten, concentratievermogen en maag ernstig op 

de proef werden gesteld, kon hij het Sprookjesbos op zijn gemak door lopen. Zowel kinderen als 

volwassenen keken en luisterden gebiologeerd naar alles wat de zintuigen prikkelde. Het 

Sprookjesbos sprak tot de verbeelding. 

Begin jaren tachtig nam de concurrentie met andere pretparken dusdanig toe, dat ook de Efteling 

koos voor een meer sensationele aanpak. De jeugd had behoefte aan snelheid, beleving en deinsde 

niet terug voor wat meer drama. De directie besloot tot een imagowisseling.120 Naast onder meer 

een achtbaan en wildwaterbaan, kreeg de Efteling Pardoes als mascotte. Zijn naam, die duidt op het 

onverwachte, het plotselinge en op de vaart, sloot aan bij de veranderingen. Al halverwege de jaren 

tachtig presenteerde de Efteling zichzelf toch weer als conservator van sprookjes en andere 

volksverhalen om zichzelf te onderscheiden van de andere parken. Een imago dat ze tot op heden 

hebben en waar de nieuwste attracties bij aansloten. De Fata Morgana (1986) was gebaseerd op de 

sprookjes van 1001 nacht. De houten (!) achtbaan Pegasus (1991) was vernoemd naar het 

gevleugelde paard uit de Griekse mythologie. De Droomvlucht (1993) nam de bezoeker mee naar de 

wereld van elfen en trollen. Villa Volta (1996) was gebaseerd op de legende van de Bokkenrijders  en 

de nieuwste spectaculaire attractie de Vliegende Hollander (2007) kende zijn grondslag in de 

bekende legende over het spookschip. Behalve deze attracties stonden er vanaf 2003 geregeld 

sprookjesfiguren op de planken van het Eftelingtheater en kreeg het park in 2004 zijn eigen museum.  
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Tenslotte kwam er de afgelopen twee decennia een aantal nieuwe sprookjes bij in het Sprookjesbos, 

zoals het Meisje met de zwavelstokjes (2004), Raponsje (2001), De reus en Klein Duimpje en 

Repelsteeltje (beide 1998) 

Om aan de eisen van de huidige bezoeker tegemoet te komen werd één en ander in het 

Sprookjesbos toch aangepast. Doordat Sneeuwwitje tot de eerste sprookjes behoorde die het 

Sprookjesbos rijk was, was het meisje met de zwarte haren, de witte huid en de rode lippen dat 

onbeweeglijk in haar glazen kist lag enigszins gedateerd. Slechts de dwergen knikten met hun hoofd 

terwijl ze rouwden om haar vroegtijdige dood. Het op deze manier uitgebeelde sprookje kon de 

aandacht van de jonge bezoeker, die gewend was aan sensatie en spektakel, niet lang meer 

vasthouden. Daarom werd er in 1999 het kasteel van de stiefmoeder van Sneeuwwitje aan 

toegevoegd. De spiegel die in het midden van de ruimte hangt, spreekt tegen de bezoeker, terwijl de 

schittersteentjes op de rand twinkelen. Wanneer de spiegel niet het gewenste antwoord geeft aan 

de stiefmoeder, ziet de bezoeker haar van een schone vrouw in een lelijke, verbitterde heks 

veranderen tot er een explosie plaatsvindt. Buiten het kasteel wordt alvast gewaarschuwd dat de 

voorstelling beangstigend kan zijn voor kleine kinderen, zo sensationeel is de nieuwe verbeelding van 

het sprookje. 

Bij andere sprookjes is tevens te zien dat het concept van de Efteling met het gedachtegoed van zijn 

tijd meegaat. De Reus en Klein Duimpje uit 1997 is een interactief sprookje, waarbij Klein Duimpje te 

voorschijn komt als hij wordt geroepen. Deze reageert zelfs op het ‘Hein Huimpje’ van een driejarige 

bezoeker. Het Meisje met de zwavelstokjes, in 2004 aan het Sprookjesbos toegevoegd, gaat uit van 

de visie dat de kinderen tegenwoordig best wat kunnen verdragen. Het sprookje loopt slecht af met 

het meisje dat door de kou overlijdt. Niet iedereen houdt het droog, maar het is niet erg dat het 

sprookje menigeen in beroering brengt. Bij allerlei sprookjes zijn nieuwe technieken toegepast om 

het sprookje te verlevendigen. Bij de Chinese Nachtegaal ruikt het oosters, bij het Meisje met de 

zwavelstokjes is gebruik gemaakt van luchtspiegeling die de droombeelden realistisch weergeven en 

op andere plaatsen is gebruik gemaakt van beweging en muziek om de fantasie extra te prikkelen. 

Door de jaren heen werd het concept van de Efteling aangepast aan een zich ontwikkelend publiek. 

De eisen van de bezoekers veranderden voortdurend. Toch bleek deze bezoeker niets slechts op zoek 

te zijn naar sensatie, want na de imagowisseling begin jaren tachtig werd al snel een stapje terug 

gedaan naar het oude romantische sprookjesconcept. Ondanks de geleidelijke verandering bleef de 

Efteling tot nog toe trouw aan de ideeën  en het doel van de stichting Natuurpark de Efteling. 
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De vormgeving van en het materiaalgebruik in het Sprookjesbos waren voornamelijk gestoeld op de 

ideeën van Anton Pieck. In eerste instantie leek iedere verbeelding niet meer dan een enkele 

illustratie uitgevoerd in drie dimensies. Sneeuwwitje die lag opgebaard in haar glazen kist was slechts 

één van de kernmotieven die het sprookje typeerden. Desalniettemin vertelde iedere illustratie van 

Anton Pieck een verhaal op zichzelf en dit kan ook gesteld worden voor de sprookjes in het 

Sprookjesbos. De beelden en enscenering zetten het sprookje in één momentopname neer die het 

hele sprookje vertelde. Elementen als de bewegende dwergen en hetgeen werd afgebeeld op de 

achtergrond prikkelden het sprookjesgeheugen van de bezoeker. Terwijl deze keek naar wat er 

gebeurde, kwam het sprookje weer naar boven zoals hij het had horen vertellen. Hierbij werd een 

behoorlijk beroep gedaan op het collectieve geheugen van de bezoekers van het pretpark.  

Het attractiepark was een nieuwe context voor de sprookjes. Vanuit de mondelinge overlevering was 

het sprookje in de literatuur terecht gekomen en vervolgens door Disney in de filmwereld 

geïntroduceerd. De Efteling bracht de sprookjes onder in een ‘donker bos’ en liet ze daar tot leven 

komen. Bezoekers van de speeltuin konden hier een wandeling maken en tegelijkertijd van alles 

bezichtigen en beluisteren. Vanaf 1953 groeide de Efteling uit tot een enorm park met allerlei 

soorten attracties. Bezoekers verwachtten dat zij zich er een hele dag konden vermaken. Dit, in 

tegenstelling tot het kort lezen van het sprookje Sneeuwwitje of het tachtig minuten kijken naar een 

film. Naast een drankje en versnapering in een herkenbare en passende stijl wilden zij hier allerlei 

dingen beleven. Sneeuwwitje werd in dit geheel ingepast en bezoekers kwamen er langs op hun 

route door het park. 

Tegelijkertijd wierp de Efteling zich halverwege de jaren tachtig op als sprookjesconservator. Ze 

maakte van de sprookjes wederom erfgoed, een context waarin de gebroeders Grimm de sprookjes 

al eerder plaatste. Ook de Efteling kan vanaf dat moment gekarakteriseerd worden als een dirigent 

van de herinnering, aangezien zij nu degene was die selecteerde welke sprookjes op welke manier 

bewaard en gepresenteerd werden. De Efteling trachtte deze keer de sprookjes te behoeden voor 

uitsterven en kende er daardoor een andere betekenis aan toe. Zij wilde het sprookjeserfgoed 

doorgeven aan de volgende generatie. 

Hoewel de sprookjes een andere betekenis kregen, bleef de hoofdfunctie nog altijd gelijk. De naam 

‘pretpark’ zegt het al: de functie van het sprookje in het Sprookjesbos was vermaak. Er is echter een 

klein verschil zichtbaar. De sprookjes deden in de vertelcultuur dienst om verveling tegen te gaan 

tijdens een lange reis of een avond bij het vuur. Door de Efteling werden sprookjes juist  ingezet als 
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rustpunt tijdens het jachtige moderne leven. Er heeft dan ook een verschuiving plaatsgevonden wat 

betreft wanneer vermaak gewenst was.  

Hoe de Efteling en met name Anton Pieck de sprookjes naar hun hand hebben gezet, is te zien in 

onder meer het Eftelingmuseum en het Anton Pieckmuseum. De laatste is in het bezit van het 

grootste deel van de schetsen die Pieck maakte voor het Sprookjesbos. Dergelijke schetsen bevatten 

veel informatie over de manier van denken van Pieck en de wijze waarop hij sprookjes omzette in 

illustraties en vervolgens in beelden. De ontwikkeling van het sprookje van de gebroeders Grimm -  

waarop Pieck zich baseerde - tot de uiteindelijke verbeelding in de Efteling is voortdurend 

vastgelegd. De authenticiteit van de historie is hierdoor grotendeels intact gebleven. 

De sprookjes in de Efteling zijn voornamelijk gebaseerd op de sprookjesversies van de gebroeders 

Grimm. Voor de meeste bezoekers zijn de sprookjes van de gebroeders Grimm de authentieke 

sprookjes, hoewel Disney deze positie steeds meer lijkt over te nemen. Dit is dan ook het 

referentiekader waarop hun authenticiteitservaring werd gebaseerd. De sprookjes van de Efteling 

refereren aan het verre en romantische verleden. Dit paste bij de belevingswereld van de bezoekers, 

die daardoor de sprookjes als authentiek ervoeren.   

De authenticiteitservaring is groot doordat Anton Pieck de link legde tussen sprookjes en romantiek 

in een sfeer die negentiende-eeuws aandoet. Dit zorgde ervoor dat de bezoeker van de Efteling het 

idee had dat hij rondliep tussen de sprookjes van Grimm. De manier waarop Anton Pieck zich de 

sprookjes van Grimm eigen maakte en deze omvormde tot de sprookjes van de Efteling, is bekend 

dankzij de schetsen die bewaard zijn gebleven. Tot vandaag de dag hanteert de Efteling dezelfde stijl 

wanneer zij sprookjes toevoegt aan het Sprookjesbos. Op een korte onderbreking na, bepaalt het 

thema sprookjes nog steeds het imago van de Efteling, al heeft het attractiepark daar inmiddels ook 

andere volksverhalen aan toegevoegd. De Efteling heeft zelfs de taak op zich genomen sprookjes 

voor het nageslacht te bewaren. Wel past de Efteling de presentatie aan het veranderende publiek 

aan. Ook de verwachtingen die de bezoekers hebben van een dagje Efteling spelen hierbij een rol, de 

bezoeker komt naar het attractiepark voor vermaak en ontspanning. De authenticiteit van het 

ensemble is deels verloren gegaan doordat is voortgeborduurd op de sprookjes van Grimm en 

doordat de sprookjes zijn aangepast aan de temporele omstandigheden en de context. Toch kan ook 

gesteld worden dat het ensemble nog deels intact is doordat goed te achterhalen is welke 

veranderingen de sprookjes hebben ondergaan, doordat de functie overeenkomt met de functie in 

de vertelcultuur en doordat de bezoekers wel degelijk authenticiteit ervaren. 
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Onderzoek 

Wetenschap, 
Vermaak, 
Nationale 
identiteit 

Bevooroordeeld 
getracht 
oorspronkelijke 
versie te 
achterhalen 

Als authentiek 
gepresenteerd 
en ervaren 

Al behoorlijk 
verfijnd en 
aangepast 

Disney 
animatiefilm 

Eigen 
bewerking, 
hoge 
kwaliteit 
film 

Familiefilm 
Idealen van de 
jaren ‘30 
 

Film met 
specifieke 
vereisten en 
gewenste 
aanvullingen 

Film 
 

Vermaak, 
Commercie 

Niet de 
wetenschap, 
aanpassingen 
voor 
maximalisatie 
van amusement 
en rendement 

Ervaring mede 
bepaald door 
verwachtingen 

Geheel eigen 
gemaakt 

Efteling Anton Pieck 
Grotendeels 
naar 
Grimms 
versie 

Rustpunt in het 
jachtige leven 
creëren voor 
jong en oud 

Één 
kenmerkende 
scène in de 
vorm van 
beelden. 

Attractiepark, 
Erfgoed 
 

Vermaak, 
Ontspanning 

Schetsen van 
Pieck bewaard 

Als 
romantische 
sprookjes 
zoals bij 
Grimm 

Deels nog 
authentiek, deels 
aangepast 

 

 

De Belgische musical Sneeuwwitje 

In 1998 en in 2005 bracht het Belgische studio 100 de musical Sneeuwwitje op de planken. Studio 

100 werd in 1996 opgericht door Gert Verhulst, Danny Verbiest en Hans Bourlon. Het drietal werkte 

daarvoor reeds samen aan het televisieprogramma Samson en Gert dat vanaf 1989 werd 

uitgezonden. Gert vertolkte daar de rol van Gert en Danny Verbiest leende zijn stem aan de hond 

Samson. Naast de voortzetting van Samson en Gert produceerden zij vanaf 1997 Kabouter Plop. Kort 

daarna startte Studio 100 een viertal nieuwe projecten, waaronder de musical Sneeuwwitje. 

Inmiddels is Studio 100 uitgegroeid tot een bedrijf met vier pretparken, een aantal popgroepen 

waaronder K3 en ruim twintig televisieprogramma´s. Sinds Sneeuwwitje namen zij nog acht andere 

musicals in productie. 

De producties van deze scheppers richtten zich voornamelijk op kinderen tot twaalf jaar. Enerzijds 

had Studio 100 deze doelgroep voor al haar producties bewust gekozen, anderzijds schiep dit de 

verwachting bij het publiek dat iedere volgende productie ook weer voor deze doelgroep bestemd 

zou zijn. Een verwachting waar Studio 100 moeilijk onderuit kon. Het concept voor de musical 

Sneeuwwitje diende dan ook voor dit publiek geschikt te zijn. Belangrijk was dat de humor en het 

verhaal begrijpelijk waren. Het laatste was niet moeilijk aangezien iedereen het verhaal in ieder geval 
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globaal kende. Studio 100 toverde het bekende sprookje Sneeuwwitje om tot een vrolijke 

kindermusical. 

De makers van de musical stelden dat zij ‘hebben geprobeerd iets heel nieuws te creëren’.121 Dit is 

echter maar deels het geval. Een aantal van de fundamentele wijzigingen die zij doorvoerden waren 

reeds door anderen geïntroduceerd. Studio 100 zette deze wijzigingen slechts naar haar hand. Wel 

zorgden ze ervoor dat de musical een aantal nieuwe elementen bevatte die het publiek behoedden 

voor verveling.  

De omvorming tot musical had voornamelijk veranderingen tot gevolg die veel weg hadden van de 

veranderingen die nodig waren voor de Disneyfilm. Een musical vereiste muziek, zang en tijdvulling, 

aangezien de musical ongeveer twee uur duurde. Het muzikale Materiaal leende Studio 100 deels 

van de Disneyfilm. Een voorbeeld hiervan is de Nederlandse variant op het liedje Heigh-ho dat de 

dwergen ook hier zongen tijdens het lopen. De meeste liedjes werden echter door Studio 100 zelf 

geschreven, zoals ‘ik weet iets’, ‘maak me mooi’ en ‘hou van mij’.  

Het verhaal werd door de producenten enigszins verbasterd. De ijdele koningin dacht dat de prins 

verliefd was op haar. Nadat ze erachter kwam dat de prins zijn oog op Sneeuwwitje had laten vallen, 

saboteerde ze de liefde tussen de twee. De prins en Sneeuwwitje hadden afgesproken samen naar 

het bal te gaan, maar toen de prins haar op kwam halen zei de koningin tegen Sneeuwwitje dat de 

prins een knappere vrouw had gevonden. Tegen de prins zei ze precies het tegenovergestelde.  

Nadat Sneeuwwitje van huis was weggelopen, kwam ze bij de zeven dwergen terecht. Studio 100 

voerde hier net als Disney de burgerdeugd in: begeleid door het liedje ‘sokken wassen’ leerde 

Sneeuwwitje de dwergen voor het huishouden te zorgen. Sneeuwwitje overleed door het nemen van 

een hapje van de vergiftigde appel, maar gelukkig kwam de prins toevallig langsrijden, zodat hij haar 

kon redden door haar te kussen. Bij het huwelijk was de koningin er niet meer. Zij overleed dan ook 

niet door het dansen in de hete ijzeren schoenen.  

Bovendien gold ook voor de musical dat zaken als decor, kleding en personages geëxpliciteerd 

werden terwijl deze in de vertelcultuur aan de fantasie van het publiek waren overgeleverd. Net als 

bij de Disneyversie kregen de zeven dwergen een persoonlijkheid. Het waren zeven roodharige 

broers, waaronder een tweeling. De verschillen in leeftijd zorgden per dwerg voor een specifiek 

uiterlijk en bijpassend gedrag. In vergelijking met voorgaande bewerkingen bleef een kleiner deel van 

de kernmotieven van het sprookje intact. Slechts de titel ‘Sneeuwwitje’, haar uiterlijke kenmerken, 
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de boze koningin en het onderdak dat de zeven dwergen Sneeuwwitje boden zorgden ervoor dat het 

sprookje als Sneeuwwitje getypeerd kon worden. 

Het grootste verschil tussen de musicalvariant en de Disneyfilm betrof de nieuwe context, het 

theater. De theatervoorstelling was in wezen een vertelling met muziek, toneelspel en decoratie. 

Evenals bij de mondelinge vertelsituatie werd het sprookje live verteld. Het ene publiek verschilde 

van het andere en zo verschilde ook hun reactie op de voordracht. De acteurs dienden in te spelen 

op onvoorziene zaken en moesten zo nu en dan improviseren. De theatercontext lag dan ook dichter 

bij de oorspronkelijke context van de vertelcultuur dan die van eerdere bewerkingen. 

Terwijl de context verschilde van de laatste drie voorgangers, bleef de voornaamste functie wederom 

vermaak. De belangrijkste functie van de musical Sneeuwwitje was een avondje ontspanning en 

amusement in het theater voor kinderen. Het is vernieuwend dat de musical zich richtte op een jong 

publiek, daar musical doorgaans een genre voor een ouder publiek is. Dit staat echter los van de 

vraag of de functie authentiek is. De functie van het sprookje is namelijk onveranderd vermaak. Het 

betrof echter geen belangeloos vermaak. Studio 100 zou de musical hoogstwaarschijnlijk niet 

geproduceerd hebben wanneer dit commercieel niet aantrekkelijk zou zijn geweest.  

De historische authenticiteit is relatief hoog. De ideeën achter de gehele productie zijn vastgelegd 

door menig interview dat de cast en de producenten aflegden voor de camera. Hieruit bleek wat zij 

van plan waren en hoe zij over Sneeuwwitje dachten. Dit zorgde ervoor dat interessante 

gedachtegangen aan het licht kwamen. De hoofdrolspeelster van de musical, Sasha Rosen, leek 

bijvoorbeeld niet op de hoogte te zijn van het einde dat de gebroeders Grimm aan het sprookje 

gaven. Zij zegt tegen de interviewer van het Belgische televisieprogramma De rode loper: ‘Ik heb 

gehoord dat Sanne niet wilde kussen acht jaar geleden [toen zangeres Sanne (Sandra Denotté) 

Sneeuwwitje in het theater vertolkte], dat is een probleem als je Sneeuwwitje bent.’122 Blijkbaar was 

Sasha Rosens referentiekader de Disneyfilm, aangezien Sneeuwwitje niet per se door een kus tot 

leven gewekt hoeft te worden. Dergelijke achtergrondinformatie komt de authenticiteit van de 

historie ten goede. 

Het grootste deel van het jonge publiek had waarschijnlijk net als Sasha Rosen de Disneyfilm als 

referentiekader. De meeste kinderen waren immers opgegroeid met de Disneyfilm Snow White and 

the seven dwarfs, terwijl het sprookje van de gebroeders Grimm langzaam naar de achtergrond werd 

verdrongen. De elementen die van Disney waren overgenomen droegen daardoor bij aan een 
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authenticiteitservaring. Maar Studio 100 nam niet klakkeloos de Disneyfilm over. Zij gebruikte een 

aantal nieuwe liedjes, maakte van de zeven dwergen roodharige broers en bovenal veranderde ze de 

verhaallijn. Wanneer het publiek een traditionele vertelling verwacht had, kwam het bedrogen uit.  

Hoe authentiek was nog het ensemble van de musicalvariant op Sneeuwwitje? De context en de 

functie gingen beide terug op de vertelcultuur. Het sprookje werd als vanouds live verteld en diende 

als een avondje vermaak voor de bezoekers. Verder kende de musical nog maar weinig onveranderde 

elementen. De producenten voegden niet alleen noodzakelijke invullingen als muziek, kleding en 

persoonlijkheden toe, maar maakten aan de hand van een deel van de kernmotieven een compleet 

ander verhaal. Zij schiepen het verhaal opnieuw doordat zij naast herkenbaarheid zorgden voor veel 

vernieuwing. Het is interessant om de gedocumenteerde gedachtegang hierachter te onderzoeken, 

maar het komt de authenticiteitservaring van de bezoekers niet ten goede. Het ensemble is in het 

geval van de musicalvariant meer dan ooit aangepast. 

 Schepper Concept Materiaal Context Functie Historie Ervaring Ensemble 

Vertelcultuur Telkens 
opnieuw 
geschapen 
door de 
verteller 

Eigen doel en 
verwachtingen 
van publiek 

Mondelinge 
varianten 
a.d.h.v. 
standaard-
handelingstype 
en motieven 
Sneeuwwitje. 

Vertelcultuur Tijdverdrijf, 
Educatie 

Veranderde met 
omstandigheden, 
eerdere versies 
niet bewaard 
gebleven 

Nog geen 
notie van 
authenticiteit 
omtrent 
sprookjes 

Het authentieke 
geheel: 
Verschillende 
varianten met 
significante 
overeenkomsten 

Gebr. Grimm Geredigeerd Burgerlijk 
kinderliteratuur 

Schriftelijk 
a.d.h.v. versies 
uit de burgerij 

Literatuur, 
Erfgoed, 
Onderzoek 

Wetenschap, 
Vermaak, 
Nationale 
identiteit 

Bevooroordeeld 
getracht 
oorspronkelijke 
versie te 
achterhalen 

Als authentiek 
gepresenteerd 
en ervaren 

Al behoorlijk 
verfijnd en 
aangepast 

Disney 
animatiefilm 

Eigen 
bewerking, 
hoge 
kwaliteit 
film 

Familiefilm 
Idealen van de 
jaren ‘30 
 

Film met 
specifieke 
vereisten en 
gewenste 
aanvullingen 

Film 
 

Vermaak, 
Commercie 

Niet de 
wetenschap, 
aanpassingen 
voor 
maximalisatie 
van amusement 
en rendement 

Ervaring mede 
bepaald door 
verwachtingen 

Geheel eigen 
gemaakt 

Efteling Anton Pieck 
Grotendeels 
naar 
Grimms 
versie 

Rustpunt in het 
jachtige leven 
creëren voor 
jong en oud 

Één 
kenmerkende 
scène in de 
vorm van 
beelden. 

Attractiepark, 
Erfgoed 
 

Vermaak, 
Ontspanning 

Schetsen van 
Pieck bewaard 

Als 
romantische 
sprookjes 
zoals bij 
Grimm 

Deels nog 
authentiek, deels 
aangepast 

Musical Deels naar 
Disney’s 
versie, deels 
eigen 
vertelling 

Musical voor 
kinderen 

Musical met 
aanvullingen 
voornamelijk 
geïnspireerd 
door Disney 

Theater, 
Vertelling 
met extra’s 

Vermaak, 
Commercie 

Interviews en 
dergelijke leggen 
de ideeën bloot 

Afwezig door 
een aantal 
geheel nieuwe 
elementen. 

Meer dan ooit 
aangepast 
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Een kritisch boek, een kritisch toneelstuk en een kritische film 

De afgelopen decennia werd er kritiek geuit op het traditionele sprookje. De idee dat sprookjes een 

gedateerd rollenpatroon aan kinderen leren – met name geuit door feministische critici – en dat er 

ook een andere kant aan het verhaal zit, hebben geleid tot bewerkingen van en parodieën op onder 

meer Sneeuwwitje.123 Naar aanleiding van deze kritiek creëerden een aantal nieuwe scheppers 

kritische varianten op allerlei sprookjes, waaronder Sneeuwwitje. In literaire kringen betreft het 

onder meer Wim Hofman met Zwart als inkt. Is het verhaal van Sneeuwwitje en de zeven dwergen 

(1998). Jules Deelder presenteert in 2000 samen met het Rotterdamse Jeugdtheater Hofplein een 

bijzondere toneelvariant. Zelfs bij The Walt Disney Company, die inmiddels menig sprookje tot 

animatiefilm heeft omgetoverd, is de kritiek doorgedrongen. In het nieuwste sprookje Enchanted 

(2007) hebben de opvolgers van de beroemde filmmaker enkele kritische denkbeelden verwerkt. 

Allen hebben naar eigen inzicht een nieuw sprookje gecreëerd. 

Deze kritische scheppers hebben hun eigen aanmerkingen in het verhaal verwerkt, omdat zij vinden 

dat de denkbeelden uit de sprookjes niet aansluiten bij de huidige wereldvisie en kennis. Hun 

concept is hier sterk van afhankelijk. Wim Hofman vertelt zijn geheel eigen versie van Sneeuwwitje. 

Hij legt eerst uit dat de haat die de moeder van Sneeuwwitje jegens het meisje koestert, is ontstaan 

doordat haar man dood is gegaan en zij Sneeuwwitje hiervan de schuld geeft. Vervolgens toont hij 

wat het psychisch met Sneeuwwitje doet dat haar moeder haar niet lief heeft. Nadat de jager 

geprobeerd heeft haar te doden en ze bij de zeven dwergen terecht is gekomen, kan ze gewoon nog 

niet geloven dat haar moeder haar dood wil hebben. Wonend bij de dwergen brengt ze een aantal 

jaar vrijwel alleen door, wat haar gemoedstoestand niet ten goede komt. Uit eenzaamheid en door 

haar verleden schrijft ze wrede briefjes aan allerlei dingen, die haar gevoelens en machteloosheid 

verwoorden. 

 Stomme stoel,      Beste wortelen!  

 Wat sta je daar stom te doen?    Wat zien jullie er mooi uit. 

 Je hebt vier poten gekregen    Hoe oranje zijn jullie! 

 en je doet er niets mee.     Dadelijk leg ik mijn pen weg. 

 Je staat daar maar te staan.    Dan pak ik een mes uit de la 

 Waarop loop je niet weg?    en dan hak ik, hak ik, hak ik, 
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 Het bos in en de wereld in    hak ik jullie in stukjes 

 en verder?      Dat hadden jullie niet gedacht, hè? 

 Waarom schrijf ik je nog? 

 Je schrijft nooit terug.     S. 

 Je kan misschien niet eens schrijven, 

 zo stom ben je. 

 S. 

In tegenstelling tot de domme Sneeuwwitje uit de vertelcultuur en van de gebroeders Grimm, die de 

derde keer nog niet begrijpt dat haar moeder wil doden, herkent Hofmans Sneeuwwitje haar bij de 

derde moordpoging wel degelijk. Ze weet dat de appel vergiftigd is, maar kiest er bewust voor een 

hap van de appel te nemen. Het sprookje van Hofman benadrukt de wrede gebeurtenissen en 

consequenties van het traditionele sprookje. De beoogde leeftijd van het publiek is daardoor vanaf 

een jaar of tien. Dit is verrassend omdat het sprookje al bijna twee eeuwen een veel jonger publiek 

kende. Hofman is duidelijk van mening dat het sprookje niet zo rooskleurig is als het tegenwoordig 

verteld wordt. Als kritiek zet hij daarom de donkere kanten van het verhaal uiteen. Hij plaatst zijn 

kanttekeningen in de bekende vertelling. 

Jules Deelder heeft het sprookje Sneeuwwitje herschreven op verzoek van de theatergroep Hofplein. 

Zij hebben hem gevraagd een eigentijdse versie van een klassiek sprookje te schrijven. Deelders 

verhaal is niet gebaseerd op het klassieke sprookje zoals het door de Grimms genoteerd is, maar 

steunt volledig op de Disneyfilm. Deze versie maakt hij eigentijds door in zijn humor te verwijzen 

naar contemporaine gebeurtenissen, zaken en personen. Zijn voornaamste punt van kritiek richt hij 

op het thema van het sprookje. Hij vindt het schoonheidsideaal dat Sneeuwwitje vertolkt achterhaald 

in een multiculturele samenleving. Zijn Sneeuwwitje is dan ook ‘Pikzwart en ongelooflijk mooi.’124  

Het nieuwste sprookje van The Walt Disney Company is Enchanted dat eind 2007 in de bioscopen te 

zien was. Het is een door de producenten zelf bedacht sprookje, maar de film refereert zeer 

regelmatig aan bestaande sprookjes, waaronder Sneeuwwitje. The Walt Disney Company stelt zich 

kritischer en eigentijdser op dan ooit te voren. De kwaadaardige partij wordt vertegenwoordigd door 

de schoonmoeder in plaats van de inmiddels gebruikelijke stiefmoeder. Het bedrijf knipoogt hier 

naar de veel bespotte slechte verhouding tussen jonge mannen of vrouwen en hun schoonmoeder. 

Een slechte stiefmoeder is moeilijker te verantwoorden in een tijd waarin één op de drie huwelijken 

strandt en goede stiefouders aan de orde van de dag zijn. Bovendien heeft de grote liefde van 
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hoofdrolspeelster Giselle een dochtertje en wordt Giselle aan het eind van de film zelf stiefmoeder. 

Giselle en het dochtertje hebben juist een goede band. Zo vertelt Giselle het dochtertje voor het 

slapen gaan sprookjesverhalen. Wanneer Giselle het sprookje Roodkapje vertelt, houdt zij zich echter 

niet aan de gangbare versie van het verhaal.  Zij vertelt de kritische versie dat Roodkapje de Wolf 

achterna zat met een bijl. Ook neemt Giselle aan het einde van de film het heft in eigen hand. Ze redt 

het leven van haar geliefde Robert Philip in plaats van afhankelijk te zijn van een reddingsactie van 

hem. Vanuit feministische hoek is er kritiek geuit op het feit dat de vrouwen in sprookjes een 

ouderwets rollenpatroon vertegenwoordigen en telkens opnieuw afhankelijk zijn van mannelijke 

hulp. Het lijkt erop dat The Walt Disney Company deze kritiek heeft verwerkt in Enchanted. De 

kritische houding van The Walt Disney Company is dan ook niet gebaseerd op eigen kritiek, maar op 

kritiek die in de loop der tijd op sprookjes is geuit. 

De sprookjesbewerkingen hebben vaak verrassende wendingen. Deze wendingen kunnen alleen 

indruk maken doordat het gangbare sprookje dusdanig in het collectieve geheugen gegrift staat, dat 

de afwijkingen als bizar overkomen. Hierdoor maken de scheppers hun boodschap duidelijk. Zij geven 

een nieuwe betekenis aan de oude sprookjes, die volgens hen gebaseerd zijn op verouderd 

gedachtegoed. Wim Hofman, Jules Deelder en The Walt Disney Company hebben alle drie de 

bedoeling gehad de grondvesten van het traditionele sprookje aan de kaak te stellen.  

Het materiaal is voor de drie kritische versies deels verschillend en deels overeenkomstig 

aangewend. Het materiaal dat Jules Deelder heeft gebruikt om zijn multiculturele punt te maken is 

van a tot z gebaseerd op Snow White and the seven dwarfs. De motieven die Walt Disney in de jaren 

dertig heeft veranderd ten opzichte van het sprookje in de vertelcultuur zijn door Deelder 

geprolongeerd. Hij vertelt het sprookje zoals hij het zich herinnert. Ook in zijn versie doet de koningin 

slechts één poging Sneeuwwitje te doden, waarvoor zij net als bij Disney de vergiftigde appel 

gebruikt. De poging slaagt direct. Vervolgens wordt Sneeuwwitje ook hier wakker gekust door de 

prins. Tenslotte overlijdt de stiefmoeder wederom doordat zij tijdens de achtervolging door de 

dwergen in het ravijn stort. Bovendien wordt tevens bij het toneelstuk alles ingevuld in plaats van 

impliciet gelaten. Decor, kleding en muziek spelen net als in de Disneyfilm een belangrijke rol. Om 

het sprookje eigentijdser te maken voegt Deelder een aantal humoristische elementen toe. Zo geeft 

de boze koningin de jager opdracht Sneeuwwitje te doden, omdat hem anders een wel heel 

bijzondere straf te wachten staat: 

BOKO Luister goed. Ik heb een delicaat karweitje voor je. Geen woord hierover tegen 

anderen. Dit blijft strikt tussen ons… 
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JAGER Uw wens is mijn gebod, majesteit. 

BOKO Mooi gesproken, mooi gesproken. Welnu, het is mijn wens, dat je morgen met 

Sneeuwwitje het bos in gaat en haar op een afgelegen plek haar strot afsnijdt. 

JAGER (ontsteld) Maar majesteit… 

BOKO Geen gemaar! Je doet gewoon wat ik zeg. Zo niet, dan sterf je de in het Guinness 

Book of Records als langdurigste marteling vermelde Volendammer Kieteldood. Dus 

zeg het maar. 

Ook de zeven dwergen hebben in het toneelstuk van Jules Deelder een eigen naam en daaraan 

verbonden persoonlijkheid, die met name door herhaling tijdens precies de juiste passage voor 

lachwekkende momenten zorgt. De dwergen staan op het punt te vertrekken om naar de mijn te 

gaan. 

 KWAKKEL Ha… Haaaaaaaaaaa… Haaaaaaaaaaaaaaaa… 

 STINKER Dekken jongens! 

 KWAKKEL HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA… 

 GROMPEL Ja hoor es, daar kunnen we niet op blijven wachten, hoor kwakkel. Tempo, tempo! 

 MOMPEL  (in baard) Slavendrijver 

 JOEKEL Moeilijkheden? 

 STINKER Stel je voor dattie ja zei… Wát zou jij dan doen? 

 JOEKEL Wie? ik? 

 STINKER Nee. Jíj! 

 JOEKEL Ehhhhhhhh… 

 STINKER Net wat ik dacht. Niks dus. 

 SNW Niet kibbelen jongens. Daar is het leven te kort voor. 

 KWAKKEL (eindelijk) TSJOEOEOEOEOEOEOEOEOEOE!! 

Met dit materiaalgebruik is Jules Deelder onder de sprookjescritici een solitair. The Walt Disney 

Company zelf gebruikt namelijk weer allerlei oude sprookjeselementen in Enchanted. De boze 

schoonmoeder doet bijvoorbeeld weer drie pogingen Giselle te doden, hoewel daarbij drie keer 

gebruik wordt gemaakt van een vergiftigde appel. Hofman heeft zelfs alle motieven van het 

traditionele sprookje Sneeuwwitje in zijn jeugdroman Zwart als inkt verwerkt. Het sprookje begint 

met een onbepaalde plaats en tijd: ‘Er was eens in een land met bergen en bossen een vrouw.’ 

Vervolgens wordt er een meisje geboren met een huid wit als sneeuw en lippen rood als bloed. Na 

verloop van tijd vertelt een magische spiegel Sneeuwwitjes moeder dat Sneeuwwitje inmiddels 
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mooier is geworden dan zij. De jager die opdracht gekregen heeft Sneeuwwitje in het bos te 

vermoorden kan dit niet over zijn hart verkrijgen en besluit haar daar achter te laten in de 

verwachting dat Sneeuwwitje dit toch niet zal overleven. Zeven dwergen besluiten Sneeuwwitje kost 

en inwoning te verlenen als zij voor hen het huishouden zal doen en eten zal koken. De moeder van 

Sneeuwwitje komt erachter dat het meisje nog in leven is en doet drie pogingen haar te doden, als 

eerste met een lint om haar middel, daarna met een vergiftigde haarkam en tenslotte met de 

vergiftigde appel. Voor de laatste moordpoging kunnen de dwergen haar niet meer behoeden en na 

verloop van tijd bouwen ze een glazen kist voor het dode lichaam. Wanneer de dwergen de kist naar 

de wagen van de prins dragen struikelen ze. De kist valt op de grond en het stukje appel schiet uit 

Sneeuwwitjes keel. De stiefmoeder wacht de traditionele dood: 

De vrouw lachte hard toen men haar greep en lachte nog toen twee roodgloeiende schoenen 

met een nijptang uit het vuur werden gehaald. Maar ze lachte niet lang meer. Haar adem siste en 

floot toen ze die schoenen, oei! Aan haar voeten kreeg. 

Ach, ze moest dansen tot ze dood was, een lelijke en wrede dans. De muziek die klonk was haar 

afschuwelijke gekrijs en gegil en een onverdraaglijk zielig gekerm met nog wat tandengeknars 

aan het einde. 

Naast de verschillen in materiaalgebruik kennen de kritische versies ook een belangrijke en een 

minder belangrijke overeenkomst. Wat de drie kritische versies gemeen hebben is dat in alle versies 

gerefereerd wordt aan andere sprookjes of andere volksverhalen. The Walt Disney Company heeft 

het sprookje Enchanted gebaseerd op meerdere sprookjesverhalen. In het toneelstuk van Jules 

Deelder vraagt één van de dwergen op een gegeven moment: “Een heks? Is dit dan Hans & 

Grietje?”125 De dwergen van Hofman vertellen Sneeuwwitje op een gegeven moment akelige 

verhalen om haar te waarschuwen voor de gevaren van het bos. Wanneer Sneeuwwitje zegt dat ze 

een paar jaar geleden witte slierten tussen de bomen had zien hangen, zeggen de dwergen dat dit 

Witte Wijven moeten zijn geweest.126 Dit doet denken aan de sage over de Witte Wieven die in zowel 

Overijssel als Gelderland nog enige bekendheid geniet. Het belangrijkste dat de drie kritische 

varianten op het sprookje gemeen hebben, is dat ze alle drie een uitwerking zijn van een persoonlijke 

interpretatie van het oude sprookje. De critici reflecteren in hun film, toneelstuk of roman op het 

sprookje zoals zij het kennen en voegen details of stukken toe die de traditionele versie volgens hen 
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ontbeert. Dit materiaal vormt de kracht van hun vertelling, omdat hun versie juist hierdoor een 

relevante aanvulling is op het reeds bestaande materiaal. 

De drie varianten bevinden zich in drie verschillende contexten, te weten de literatuur, de film en het 

theater. Het sprookje is voor alle drie deze contexten al ooit eerder bewerkt. Net als de gebroeders 

Grimm vormt Wim Hofman het sprookje om tot een literair juweeltje. Zijn verhaal kent geen 

stilistische foutjes, die een vertelling wel tot gevolg had. Enchanted is evenals Snow White and the 

seven dwarfs een filmsprookje. De kunstvorm film vereist wederom veel aanpassingen. De 

filmmuziek bepaalt bijvoorbeeld het gevoel dat de mensen bij een bepaalde scène krijgen en de 

special effects zorgen ervoor dat het verhaal tot leven komt. Deelder brengt het verhaal naar het 

theater zoals dat eerder door Studio 100 gedaan is. Ook voor het toneelstuk geldt dat het publiek de 

voordracht rechtstreeks aanschouwt en beoordeelt. Alle drie de parodieën zijn geherintroduceerd in 

een bepaalde context, die wordt gekenmerkt door dezelfde eigenaardigheden als voorheen.  

De authenticiteit van de functie is in het geval van de kritische varianten tweeledig. Enerzijds is de 

functie van het sprookje weer vermaak. Zowel het boek, als de film en het theaterstuk zijn 

geproduceerd om het publiek in zijn vrije tijd van leuke ontspanning te voorzien.  Anderzijds willen 

Wim Hofman, Jules Deelder en The Walt Disney Company met hun productie provoceren, waardoor 

het vermaak niet luchthartig is. Het sprookje dient de lezer, kijker of bezoeker aan het denken te 

zetten over de conventies van het traditionele sprookje en hun belang in de hedendaagse 

samenleving. Het vermaak is dan ook niet voor een publiek bestemd dat graag onbezorgd vermaakt 

wil worden.  

Waar de drie parodieën op gebaseerd zijn, is duidelijk aan de producties zelf af te lezen. Deze 

producties vormen zelf dan ook een documentatie van wat de Deelder, Hofman en The Walt Disney 

Company met het sprookjesmateriaal gedaan hebben. Ze tonen de authenticiteit van de 

geschiedenis. Deelder baseerde het verhaal op zijn eigen herinnering van het verhaal. Zijn geheugen 

was vrijwel volledig gestoeld op de Disneyfilm Snow White and the seven dwarfs. Deelders toneelstuk 

werd één van de varianten op het sprookje, waarin de wijzigingen waren doorgevoerd die Disney in 

de jaren dertig van de twintigste eeuw aanbracht. Hofmans Zwart als inkt daarentegen toonde een 

gedegen kennis van het verleden van het sprookje Sneeuwwitje. Het was duidelijk aan de vertelling 

af te lezen, dat Hofman op de hoogte was van de verschillende motieven, die Sneeuwwitje in de 

vertelcultuur kende en van de kenmerken van sprookjes in het algemeen. Hij maakte van de 

stiefmoeder weer een moeder en liet haar doodgaan door het dansen in de gloeiende schoenen. 

Daarnaast schuwde hij het gruwelijke detail niet, zoals dat vroeger ook in de sprookjes was verwerkt. 
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Door het contrast tussen het gebruik van het traditionele sprookje dat hij aangevulde met zeer 

eigentijdse kritische elementen, komen de laatste het beste tot hun recht. Enchanted was gebaseerd 

op motieven, personages en de verhaallijn van verschillende sprookjes. Aan de hand van het typen 

en motievenregister van Aarne en Thompson127 en met behulp van de voorgaande Disneyfilms zou 

het sprookje volledig ontrafeld kunnen worden. De stappen die de makers van de drie verschillende 

varianten ondernomen hebben om tot hun uiteindelijke versie te komen, zijn te achterhalen. 

Hoewel twee van de drie sprookjes, te weten Zwart als inkt en Enchanted, gebaseerd zijn op oude 

sprookjesmotieven en kenmerken worden deze varianten niet vanzelfsprekend als authentiek 

ervaren. De toevoegingen zijn duidelijk hedendaags en ondermijnen daardoor het gevoel dat de 

sprookjes oud zijn. Daarenboven zijn de drie parodieën bestemd  voor een jong publiek, dat 

voornamelijk bekend is met de Disneyfilm  van Sneeuwwitje. Voor zover zij weten zijn  de daarin 

gebruikte motieven  de originele. Wat dat betreft komt het toneelstuk van Jules Deelder nog het 

meest authentiek over. Maar ook Jules Deelder maakt te veel gebruik van een eigentijds vocabulaire 

en hedendaagse humor voor een optimale authenticiteitservaring. 

Het ensemble van de kritische varianten lijkt op het eerste gezicht amper op zijn voorgangers. Er zijn 

zoveel nieuwe elementen aan toegevoegd, dat dit de oude versies dreigt te overschaduwen. Hofman, 

Deelder en The Walt Disney Company verwerkten alle drie hun eigen op- en aanmerkingen. Wim 

Hofman gebruikte oude motieven en kenmerken die hij ontleende aan onderzoek naar het sprookje. 

Deze vulde hij aan met de volgens hem ontbrekende donkere kanten van het verhaal. Jules Deelder 

gebruikte de film Snow White and the seven dwarfs als basis en verwerkte daarin zijn multiculturele 

kritiek en zijn eigentijdse humor. The Walt Disney Company combineerde oude en nieuwe elementen 

voor de film Enchanted en nam hierin kritieken mee die bijvoorbeeld vanuit de feministische hoek 

reeds geuit waren. Het vermaak dat de film, de roman en het toneelstuk boden, was daardoor niet 

onbezorgd. In alle drie de versies zijn veel veranderingen doorgevoerd en tegelijkertijd gingen twee 

van de drie varianten terug op het sprookje uit de vertelcultuur. Zowel Hofman als The Walt Disney 

Company maakten hierin weloverwogen keuzes. De doorgevoerde veranderingen waren opvallend 

aanwezig, waardoor duidelijk te zien was wat er nieuw was en wat al eerder tot het sprookje 

behoorde. Toch kwam dit de authenticiteitservaring niet ten goede, daar de oude elementen niet 

aansloten bij de elementen die het publiek kende en de nieuwe elementen het gevoel versterkten 

dat het publiek iets vrijwel nieuws aanschouwde. Enerzijds bevatten de kritische varianten meer 

authentieke elementen dan bijvoorbeeld de musical van Studio 100. Anderzijds werd dit niet zo 

ervaren door de grote hoeveelheid vernieuwingen.  
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 Schepper Concept Materiaal Context Functie Historie Ervaring Ensemble 

Vertelcultuur Telkens 
opnieuw 
geschapen 
door de 
verteller 

Eigen doel en 
verwachtingen 
van publiek 

Mondelinge 
varianten 
a.d.h.v. 
standaard-
handelingstype 
en motieven 
Sneeuwwitje. 

Vertelcultuur Tijdverdrijf, 
Educatie 

Veranderde met 
omstandigheden, 
eerdere versies 
niet bewaard 
gebleven 

Nog geen 
notie van 
authenticiteit 
omtrent 
sprookjes 

Het authentieke 
geheel: 
Verschillende 
varianten met 
significante 
overeenkomsten 

Gebr. Grimm Geredigeerd Burgerlijk 
kinderliteratuur 

Schriftelijk 
a.d.h.v. versies 
uit de burgerij 

Literatuur, 
Erfgoed, 
Onderzoek 

Wetenschap, 
Vermaak, 
Nationale 
identiteit 

Bevooroordeeld 
getracht 
oorspronkelijke 
versie te 
achterhalen 

Als authentiek 
gepresenteerd 
en ervaren 

Al behoorlijk 
verfijnd en 
aangepast 

Disney 
animatiefilm 

Eigen 
bewerking, 
hoge 
kwaliteit 
film 

Familiefilm 
Idealen van de 
jaren ‘30 
 

Film met 
specifieke 
vereisten en 
gewenste 
aanvullingen 

Film 
 

Vermaak, 
Commercie 

Niet de 
wetenschap, 
aanpassingen 
voor 
maximalisatie 
van amusement 
en rendement 

Ervaring mede 
bepaald door 
verwachtingen 

Geheel eigen 
gemaakt 

Efteling Anton Pieck 
Grotendeels 
naar 
Grimms 
versie 

Rustpunt in het 
jachtige leven 
creëren voor 
jong en oud 

Één 
kenmerkende 
scène in de 
vorm van 
beelden. 

Attractiepark, 
Erfgoed 
 

Vermaak, 
Ontspanning 

Schetsen van 
Pieck bewaard 

Als 
romantische 
sprookjes 
zoals bij 
Grimm 

Deels nog 
authentiek, deels 
aangepast 

Musical Deels naar 
Disney’s 
versie, deels 
eigen 
vertelling 

Musical voor 
kinderen 

Musical met 
aanvullingen 
voornamelijk 
geïnspireerd 
door Disney 

Theater, 
Vertelling 
met extra’s 

Vermaak, 
Commercie 

Interviews en 
dergelijke leggen 
de ideeën bloot 

Afwezig door 
een aantal 
geheel nieuwe 
elementen. 

Meer dan ooit 
aangepast 

Kritische 
versies 

Geredigeerd 
naar eigen 
inzicht 

Kritische, 
eigentijdse 
versie  

Eigen 
interpretatie 
van en 
reflectie op de 
verschillende 
versies 

Diverse 
contexten 

Aan het 
denken 
zetten, 
Provoceren, 
Vermaak 

Af te lezen aan 
de versies zelf, 
één op 
geheugen, ander 
op basis van 
gedegen 
onderzoek 

Juist als 
hedendaags 
ervaren 

Niet zo ervaren, 
maar meer terug 
bij af dan menig 
eerdere versie 
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4. En het leefde nog lang en gelukkig 

- Doc, Happy, Grumpy, Sneezy, Bashful, Sleepy en Dopey -  

Walt Disney gaf de zeven dwergen van het sprookje Sneeuwwitje allemaal een naam en een 

persoonlijkheid. Dit was niet de enige verandering die de filmgigant doorvoerde. Disney schroomde 

niet het sprookje Sneeuwwitje aan te passen om het geschikt te maken voor het publiek van de jaren 

dertig, om de gewenste kwaliteit te waarborgen en om zijn eigen doelen te bereiken. Disney 

veranderde een aantal motieven of liet delen hiervan weg. Hij voerde romantiek, humor en 

burgerdeugd toe aan het sprookje en paste het sprookje aan het medium animatiefilm aan. Losse 

zinnen werden omgezet in enkele minuten film en decors, kleding en muziek werden toegevoegd. 

Zonder het zelf te weten veranderde Disney het eeuwenoude sprookje Sneeuwwitje definitief.  

Dergelijke veranderingen stonden in schril contrast tot de authenticiteitsclaim die volkskundigen 

bijna tweehonderd jaar lang in ere hielden. De gebroeders Grimm waren volkskundigen van het 

eerste uur. Zij waren ervan overtuigd dat het enige echte, oude sprookje te achterhalen was. 

Gedurende hun wetenschappelijke carrière richtten zij zich op het vinden van dit authentieke 

sprookje. Latere volkskundigen volgden de gebroeders Grimm in hun zoektocht naar het 

authentieke, onveranderde sprookje. Naar aanleiding van de spanning tussen authenticiteit en 

veranderlijkheid van sprookjes en immaterieel erfgoed stelde ik aan het begin van deze scriptie de 

vraag: 

Hoe verhouden Sneeuwwitje en andere sprookjes, beschouwd als immaterieel erfgoed, zich tot de 

authenticiteitsclaim zoals deze door volkskundigen gedurende twee eeuwen bij het verzamelen is 

gehandhaafd? 

Deze vraag onderzocht ik aan de hand van de casus Sneeuwwitje. Ik toetste daarvoor zes versies van 

het sprookje op hun authenticiteit ofwel veranderlijkheid. De geselecteerde versies waren het 

sprookje in de vertelcultuur, het literaire sprookje van de gebroeders Grimm, de animatiefilm van 

Walt Disney, de verbeelding in de Efteling, de Belgische musical en drie uiteenlopende kritische 

varianten. De toetsing geschiedde aan de hand van de acht authenticiteitscategorieën van Gregory 

Ashworth: schepper, concept, materiaal, context, functie, geschiedenis, ervaring en ensemble.  

Uit dit onderzoek bleek dat het sprookje Sneeuwwitje voortdurend aan verandering onderhevig was. 

Het sprookje kreeg telkens een nieuwe schepper, doordat iedere producent het sprookje bewerkte. 

Deze schepper baseerde het sprookje op zijn eigen herinnering of onderzoek. De ene schepper ging 
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daardoor zoveel mogelijk terug op het sprookje zoals het in de vertelcultuur bekend was, terwijl een 

ander het baseerde op de inmiddels zeer bekende versie van de gebroeders Grimm of van Walt 

Disney. Zo gebruikte Jules Deelder de Disneyversie van het sprookje als uitgangspunt, doordat hij zich 

het sprookje Sneeuwwitje zo herinnerde. Wel zette Jules Deelder het sprookje naar zijn eigen hand 

door er zijn eigen humor en kritiek in te verwerken. 

Tegelijkertijd hadden deze scheppers ieder hun eigen doel en veranderden de verwachtingen van het 

publiek door de tijd heen. Hierop diende de schepper zijn concept aan te passen. De Efteling had 

bijvoorbeeld als doel de lichamelijke ontwikkeling en ontspanning van de bevolking in de omgeving 

te stimuleren. Het Sprookjesbos moest dan ook een rustgevende plek worden. Anton Pieck, 

ontwerper van het Sprookjesbos, probeerde dit te bewerkstelligen door het uit te voeren in een 

negentiende-eeuwse sfeer. De sprookjeswereld, waarin de bezoeker zijn fantasie de vrije loop kon 

laten, werd een plek waar de tijd stil leek te staan. 

Daarnaast was de nieuwe schepper afhankelijk van het materiaal dat hij voorhanden had. Hij diende 

zich te houden aan een aantal standaard motieven, wilde hij dat het sprookje als Sneeuwwitje 

herkend werd. Heel geleidelijk konden bepaalde motieven vervangen worden, wat zelfs blijvend kon 

zijn wanneer een versie veel bekendheid verkreeg. Zo paste Walt Disney een aantal motieven aan, 

zoals de kus die Sneeuwwitje weer tot leven brengt, en borduurde de recente Belgische musical 

daarop voort. Doordat Snow White and the seven dwarfs voldoende bekendheid had verkregen, 

waren de veranderde motieven de standaard gaan vormen. De musical van Studio 100 kon zijn eigen 

wijzigingen doorvoeren als het maar dicht genoeg bij de bekende en reeds aangepaste versie bleef. 

Enkele van deze aanpassingen waren noodzakelijk danwel mogelijk door de media film en musical 

waarvoor deze scheppers het sprookje geschikt maakten. 

Bovendien werd het sprookje telkens in een andere context geïntroduceerd, waar de betekenis van 

het sprookje aan werd aangepast. Dit is het best te illustreren aan de hand van de gebroeders 

Grimm. Zij introduceerden het sprookje in de erfgoedcontext, waardoor de status en de betekenis 

van het sprookje veranderden. De gebroeders Grimm fungeerden als dirigenten van de herinnering 

doordat zij bepaalden welke sprookjes het waard waren bewaard te blijven en in welke vorm. Zij 

noteerden de sprookjes vanuit de gedachte dat deze uit de samenleving zouden verdwijnen door de 

modernisering van de samenleving begin negentiende eeuw. Zij maakten onderdeel uit van een 

breed netwerk van volkskundigen die aanvingen met het folkloriseren van de volkscultuur vanuit 

deze vijf voor twaalfgedachte. Het conserveren van de volkscultuur was volgens hen belangrijk 

aangezien deze de volksziel herbergde, die ervoor zorgde dat bepaalde groepen mensen zich met 
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elkaar verbonden voelden en daardoor een volk vormden. Dit romantische idee leidde tot een aantal 

premissen dat het volkskundige onderzoek bepaalde. Ten eerste lag de volksziel besloten in de 

authentieke volkscultuur. Ten tweede was deze authentieke volkscultuur nog slechts aanwezig onder 

de rurale bevolking, doordat de volkskundigen meenden dat de rurale bevolking slechts in zeer 

geringe mate slachtoffer was geworden van cultuuruitwisseling. Ten derde achtten zij de meest 

eenvoudige en spontane uitingen de meest authentieke en tenslotte waren zij van mening dat zij 

deze behoorden te redigeren of anderszins bewerken om op die manier de authentieke uiting te 

achterhalen. Het sprookje kwam door het ingrijpen van de gebroeders Grimm dan ook in een geheel 

andere context dan de oorspronkelijke vertelcultuur terecht. 

De categorieën schepper, concept, materiaal en context veranderden bij vrijwel iedere nieuwe 

vertelling. Daarentegen was de functie van het sprookje de meest constante categorie. Op de 

kritische versies na was elke nieuwe productie voornamelijk bedoeld ter vermaak van het publiek. De 

verandering trad in deze categorie echter regelmatig op in de nevenfunctie. De meest voorkomende 

nieuwe nevenfunctie was de commercie. Het sprookje in de vertelcultuur kende geen commerciële 

functie, maar vrijwel iedere productie sindsdien is – bij de één meer dan bij de ander – bedoeld om 

winst te maken. 

De categorie historische authenticiteit is afhankelijk van de mate van documentatie van de 

gedachtegang achter de totstandkoming van een bepaalde versie van het sprookje en het al dan niet 

verbergen van de veranderingen die erin zijn aangebracht. Dit kan zijn door middel van het openbaar 

tentoonstellen van bijvoorbeeld de schetsen en ontwerpen die geleid hebben tot de uiteindelijke 

vorm, maar ook door middel van interviews, die de gedachtegang blootleggen. De gedachtegang 

achter de totstandkoming van de verschillende versies is de ene keer beter gedocumenteerd dan de 

andere keer, waardoor de historische authenticiteit niet altijd gewaarborgd is. Zo bleek uit de 

interviews met de cast en de producenten van de musical Sneeuwwitje, dat zij de intentie hadden 

iets heel nieuws neer te zetten. Dit is slechts ten dele gelukt; soortgelijke veranderingen hadden al 

eens eerder plaatsgevonden en nieuwe zaken waren gebaseerd op motieven van andere sprookjes. 

Daarnaast bleek dat de hoofdrolspeelster geen idee had dat in het sprookje Sneeuwwitje niet per 

definitie gekust hoefde te worden, dat dit zelfs niet gebruikelijk was bij de oorspronkelijke versie van 

het sprookje. 

Interessant is het gegeven dat een versie met veel oorspronkelijke elementen niet per se een 

authenticiteitservaring tot gevolg heeft. Dit ligt aan het referentiekader en de verwachtingen van het 

publiek. Verwacht het publiek romantische sprookjes in de trant van Grimm, dan lijkt de verbeelding 
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in de Efteling authentiek. Is het publiek echter beter op de hoogte van de Disneyversie, dan 

vervolmaakt de kus een authenticiteitservaring van een bepaalde versie en die ontbreekt in de 

Efteling. Wim Hofman, schrijver van de roman Zwart als inkt, was meer dan ooit in de twintigste 

eeuw op de hoogte van de oude motieven van Sneeuwwitje en van oude gebruiken bij het vertellen 

van sprookjes. Zijn inzichten verwerkte hij in de roman, die daardoor in bijzondere mate terugging op 

de oorspronkelijke versie van Sneeuwwitje. Het zou interessant zijn de authenticiteitservaring van 

deze historische versie in de praktijk te toetsen. Het is waarschijnlijk dat de roman als minder 

authentiek werd ervaren dan het toneelstuk van Jules Deelder. De roman sloot namelijk amper aan 

bij het referentiekader van Hofmans publiek, dat het sprookje Sneeuwwitje kende van de 

animatiefilm Snow White and the seven dwarfs. Dit, terwijl het referentiekader van het publiek 

bepalend is voor de authenticiteitservaring. 

De authenticiteit van het ensemble was van iedere behandelde versie ambigu. De categorie is het 

moeilijkst te duiden van de acht categorieën van Ashworth. Deze categorie heeft betrekking op de 

integriteit van het geheel. De authenticiteit van het geheel is afhankelijk van de mate van 

authenticiteit van de verschillende categorieën. Vrijwel alle categorieën tonen een grote mate van 

veranderlijkheid met betrekking tot sprookjes. Telkens was er een andere schepper, die zijn eigen 

concept vormgaf naar aanleiding van het publiek en zijn doel. De schepper drukte zijn eigen stempel 

op het materiaal. Keer op keer werd het sprookje geïntroduceerd in een nieuwe context en hoewel 

vermaak vrijwel altijd de hoofdfunctie was, kreeg de vertelling regelmatig een nieuwe nevenfunctie. 

De geschiedenis van het sprookje ontstond gaandeweg, maar werd niet altijd even duidelijk 

vastgelegd. Door de vele veranderingen ontstonden verschillende referentiekaders, waardoor de 

authenticiteitservaring juist plaats kon hebben bij een steeds minder authentieke versie van 

Sneeuwwitje. De authenticiteit van het ensemble lijkt in de loop der tijd af te nemen. 

Het onderzoek legde een voortdurende verandering van het sprookje Sneeuwwitje bloot, zelfs nadat 

het op schrift was vastgelegd door de gebroeders Grimm. In feite gebeurde er met het sprookje 

precies hetzelfde als toen het nog in de vertelcultuur verkeerde. Het sprookje ontwikkelde zich 

geleidelijk doordat kleine veranderingen werden aangebracht in het verhaal. Zo nu en dan werden 

motieven van Sneeuwwitje gecombineerd met motieven van een ander sprookje. Omgekeerd 

werden af en toe enkele motieven van het sprookje Sneeuwwitje gebruikt om een ander sprookje 

gestalte te geven. De ene verteller schiep een vrijwel nieuwe vertelling en een volgende greep zoveel 

mogelijk terug op de vroegmoderne versie van het verhaal. Het sprookje leefde, zowel in de 

vertelcultuur als in de eeuwen nadat het door de gebroeders Grimm op schrift was gesteld. 
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Het onderzoek voor deze scriptie beperkte zich slechts tot het sprookje Sneeuwwitje. Onderzoek 

naar andere sprookjes en ander immaterieel erfgoed zou kunnen bijdragen aan de verbetering 

danwel bekrachtiging van dit onderzoek. Vooralsnog kan echter gesteld worden dat sprookjes 

opmerkelijk veranderlijk van karakter zijn. Sprookjes behoren tot het immateriële erfgoed. Het maakt 

onderdeel uit van de nalatenschap uit het verleden, die geen materiële neerslag kent. Het 

immateriële erfgoed deelt de veranderlijke eigenschap die zo kenmerkend is voor het sprookje. 

Doordat het sprookje voortdurend veranderde was de zoektocht naar de oorspronkelijk oftewel 

juiste versie van het sprookje Sneeuwwitje, die de volkskundigen ondernamen, in wezen onmogelijk. 

Sprookjes behoren wel degelijk tot ons erfgoed en zouden daarom bewaard moeten blijven, maar 

het is niet mogelijk van elk sprookje één juiste versie te vinden, die representatief is voor de rest. 

Wanneer sprookjes als erfgoed behandeld worden, dient de veranderlijkheid ervan in acht te worden 

genomen. Ten behoeve van een representatieve documentatie van sprookjes en ander immaterieel 

erfgoed zouden een aanzienlijk aantal versies naast elkaar moeten worden geconserveerd. Internet 

biedt hiertoe mogelijkheden, doordat het medium zelf zeer veranderlijk is. Internetsites kunnen 

voortdurend worden aangepast. Hierdoor kan de veranderlijkheid van de sprookjes optimaal tot zijn 

recht komen. Door middel van fora kan de interactiviteit herleven en kunnen verschillende varianten 

van het sprookje naast elkaar worden verteld. De mogelijkheden die het internet biedt, dienen 

geëxploreerd te worden. 

In de presentatie van sprookjes- en ander immaterieel erfgoed is een rol voor de historicus 

weggelegd. Deze rol is het zoeken van het veranderlijke en veranderende sprookje. De historicus kan 

de verschillende sprookjes, gebruiken en tradities selecteren om tot een verantwoorde afspiegeling 

van het geheel aan versies te komen. Daarnaast kan hij de presentatie voorzien van 

achtergrondinformatie. Interessant onderzoek is reeds gedaan door Robert Darnton. In ‘Peasants tell 

tales’128 stelt hij dat de verhalen ons niet iets kunnen vertellen over het onveranderlijke binnenste 

van de menselijke ziel, maar laten de sprookjes juist zien welke veranderingen de mentaliteit 

ondergaat.129 De collecties volksverhalen kunnen ons vertellen over de ongeletterde meerderheid 

van de bevolking uit de vroegmoderne tijd die verder nauwelijks sporen heeft achtergelaten. Een 

historicus gaat als het goed is niet voorbij aan het veranderlijke karakter van het sprookje. Juist dit 

veranderlijke maakt het sprookjeserfgoed interessant. De historicus kan verschillende sprookjes 

naast elkaar tonen en uitleggen wat de oorzaak was voor bepaalde veranderingen. 

                                                           
128

 Darnton, ‘peasants tell tales’. 
129

 Ibidem, 21. 
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Het veranderlijke sprookjeserfgoed wordt daardoor veel interessanter. Het gaat dan niet slechts om 

de vertelling, maar ook om de achtergrond ervan. Het vertellen van oude verhalen en het zingen van 

oude liedjes zonder verdere verdieping geschiedt uit pure nostalgie. Immaterieel erfgoed vertelt het 

verhaal achter materieel erfgoed, het sprookje vertelt echter niet letterlijk dit verhaal.  Slechts door 

nauwkeurige bestudering door historici van de veranderingen die het sprookje ondergaat en andere 

kenmerken van het genre kan het historische verhaal uit de sprookjes worden afgeleid. Dergelijke 

interessante en vermakelijke achtergrondinformatie kan bij het erfgoedpubliek een historische 

interesse wekken die minder oppervlakkig is dan het slechts nabootsen van oude gebruiken en 

tradities vanwege de behoefte aan herkenbaarheid en identiteit.  

Tot nu toe is de veranderlijkheid van sprookjes en ander immaterieel erfgoed als tegenpool van de 

authenticiteit gezien. De volkskundigen waren niet op zoek naar het inmiddels sterk veranderde 

sprookje, maar naar het authentieke sprookje zoals het in de vertelcultuur bestond. Authenticiteit 

was  voor hen verwant aan statische begrippen als echtheid, oorspronkelijkheid, onbedorvenheid, 

ouderdom, geloofwaardigheid, uniciteit en onbesmetheid. Hetzelfde statische karakter dragen de 

authenticiteitscategorieën van Gregory Ashworth. Veranderlijkheid en dynamiek is echter in zo’n 

mate karakteristiek voor immaterieel erfgoed dat statische ingrepen tegen de aard van dit erfgoed 

ingaan.  

De veranderlijkheid van immaterieel erfgoed is zelfs de kracht ervan. De capaciteit tot veranderen 

zorgt ervoor dat het erfgoed zich aanpast aan wisselende omstandigheden, waardoor het in vrijwel 

iedere samenleving en iedere tijd kan floreren. Wanneer een gebruik of traditie deze capaciteit niet 

beschikt, zal het snel aan belangstelling inboeten en uit de samenleving verdwijnen.  De dynamiek is 

dusdanig belangrijk en kenmerkend voor de overlevering van immaterieel erfgoed dat het niet 

veranderen ervan paradoxaal genoeg de authenticiteit van dit erfgoed aantast. Één sprookje of één 

uiting van een andere traditie of gebruik precies zo behouden als het op een bepaald moment is, 

komt de echtheid dan ook niet ten goede. Om toepasbaar te zijn op immaterieel erfgoed dient de 

onderverdeling van Gregory Ashworth in acht authenticiteitscategorieën te worden aangepast. 

Veranderlijkheid is mijns inziens een afzonderlijke authenticiteitscategorie. 

Sprookjes leven. Ze ontwikkelen zich door de omstandigheden waaronder ze tot stand zijn gekomen. 

Ze veranderen in de loop der tijd, ze groeien en bevatten steeds meer levenservaring. Zoals rimpels 

en wijsheid de leeftijd van een persoon verraden, zo tonen uiterlijke en innerlijke kenmerken de 

ouderdom van het sprookje. Naast monumenten kan ook van sprookjes gezegd worden dat ze ‘een 

vitaliteit bezitten waarmee ze in al hun kwetsbaarheid hun vergankelijk bestaan weten te verlengen. 
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De tijdgeest lijft ze in door ze een nieuwe betekenis te geven en vaak ook door ze van een nieuwe 

omgeving te voorzien.’ Sprookjes zijn authentiek als ze hun ware, veranderlijke karakter niet hoeven 

te onderdrukken. Door deze veranderlijkheid overleven ze generatie na generatie. En zo leefde het 

authentieke sprookje nog lang en gelukkig. 
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