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Voorwoord 

Volkssprookjes vertellen is een heerlijke bezigheid. Sprookjes boeien mensen van alle 
leeftijden en hebben een heel andere uitwerking op de mensenziel dan gewone 
verhalen. Een sprookje wordt naarmate je het vaker hoort steeds mooier. 

Sommige volkssprookjes zijn nog heel zuiver, andere hebben in de loop der tijden 
veranderingen ondergaan. Wanneer de beelden uit de volkssprookjes niet te sterk 
veranderd zijn, kun je er veel wijsheid in ontdekken over de ontwikkelingsweg van de 
mensheid op aarde, die samenhangt met de ontwikkeling van de individuele mens. 

Een volkssprookje is een soort schatkistje. In de beeldentaal ervan zit een schat aan 
wijsheid verborgen die ons kan helpen onze moeilijkheden te overwinnen en inzicht 
te krijgen in onze innerlijke ontwikkelingsweg, die wij met vallen en opstaan gaan. 

Mijn liefde voor volkssprookjes is al heel oud. In mijn jeugd was zondagavond de voor-
leesavond; het hele gezin was dan bij elkaar. Mijn moeder zocht de verhalen en 
sprookjes uit, mijn vader las ze voor. Lievelingssprookjes en -verhalen werden vele 
keren voorgelezen. 

Door het vertellen van sprookjes aan mijn eigen kinderen en het spelen van 
sprookjes in mijn poppentheater zijn mijn interesse en inzicht in de beeldentaal ervan 
met de jaren gegroeid. In de vijftien jaar dat ik samen met Christja Mees-Henny met 
ons poppen-schimmentheater De troubadour voorstellingen door het hele land gaf, 
raakte mijn sprookjesonderzoek in een stroomversnelling. 

Christja bracht mij in 1981 in aanraking met een groep mensen die zich verdiepten 
in de sprookjesbeelden en probeerden de wijsheid die erin verborgen ligt te ontcijferen. 
Deze groep stond in het begin onder leiding van Fientje Weissenberg-Seebohm. Je zou 
haar de grootmoeder van het Nederlandse sprookjesonderzoek kunnen noemen. Vele 
mensen hebben langere of kortere tijd in deze sprookjesgroep meegewerkt en tot de 
dag van vandaag komen wij maandelijks bijeen om samen te proberen de wijsheid die 
in sprookjes verborgen ligt te ontdekken. 

Veel heb ik ook geleerd tijdens de cursussen en lezingen die ik in de loop der jaren 
over sprookjes gegeven heb, vooral door de gesprekken die daarbij ontstonden. Mede 
hierdoor heb ik de mogelijkheid gekregen het sprookjesonderzoek te verfijnen. 

Mijn dank gaat uit naar mijn man, die mij gestimuleerd heeft dit boek te schrijven, 

7 



naar Lilian Caris voor het redigeren van mijn tekst en naar Lidwien van Geffen, die de 
prachtige illustraties heeft gemaakt. 

De uitleg van de sprookjeswijsheid is voor volwassenen bedoeld; de sprookjes zelf 
kunnen natuurlijk ook voorgelezen worden aan kinderen. 

Ik hoop van harte dat lezers van dit boek zo enthousiast over deze sprookjes en hun 
wijsheid worden dat ze de sprookjes allemaal nog eens willen lezen, en dan ontdekken 
dat de beeldentaal nog rijker is dan de eerste lezing deed vermoeden. 

Wie werkelijk de beelden van sprookjes wil leren begrijpen zal ik een geheim 
verklappen: leer een sprookje uit je hoofd, zodat je het vanuit je hart kunt vertellen. Je 
zult merken dat de wijsheid van het sprookje zich dan zelf openbaart. In het Neder-
lands spreekt men van 'uit het hoofd' leren, maar in het Engels en het Frans bestaat er 
een betere uitdrukking voor: 'by heart' en 'par coeur', en daarin zit een essentieel 
verschil. 

Doorn, Pasen 1999 
Alice Woutersen-van Weerden 
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Inleiding 

In de tijd dat de mensen nog analfabeet waren, waren verhalen de enige bron van wijs-
heid en kennis voor de bevolking. Er waren talloze soorten verhalen: historische 
verhalen, reisverhalen, mythologieën, heldenverhalen, legenden, bijbelverhalen, sagen, 
sprookjes en fantasieverhalen. Dit boek gaat over sprookjes, met name volkssprookjes. 1 

Nuchter beschouwd zijn volkssprookjes leuke verhaaltjes, gewoon puur fantasie: 
het is 'maar' een sprookje. Ga je af op je gevoel, dan merk je dat een sprookje je meer 
boeit dan een alledaags verhaaltje. Waarom? 

Als je probeert de beelden te duiden, dan merk je dat sprookjes verbonden zijn met 
zieleprocessen; dat is ook de reden waarom ze boeien. Wanneer je in de psychologie 
duikt, ontdek je veel overeenkomsten tussen sprookjesbeelden en beelden die de mens 
in zich draagt. De volgende stap is sprookjes te zien als een verhaal over innerlijke ziele-
processen, maar als je dat doet zie je al gauw dat ze een heel bepaald patroon volgen. 

De hoofdpersoon gaat op weg en onderweg verandert hij of zij. Er is sprake van een 
ontwikkelingsweg, de ontwikkelingsweg van de individuele mens. Wij zijn allemaal, of 
wij willen of niet, bezig met zo'n weg; dat is ook de reden waarom sprookjes ons 
aanspreken. 

De volgende vraag is dan: wat is de mens voor een wezen? Waarom leeft in hem de 
drang tot ontwikkeling? Is de mens alleen een door genen bepaald lichaam, dat via che-
mische en natuurkundige regels een soort bewustzijn heeft? O f  is een mens veel meer? 

In de geheime genootschappen en broederschappen die er door de eeuwen heen 
geweest zijn, was men ervan overtuigd dat de mens een lichaam, een ziel én een geest 
had. Ieder mens moest ernaar streven dit geestelijke aspect te ontwikkelen, men 
streefde naar de verbinding met de geestelijke wereld of met God. Deze verbinding was 
een individuele verbinding en niet een verbinding die alleen maar via een kerk tot 
stand kon komen. 

Vandaar dat de Kerk als instituut niet van deze geesteszoekers gediend was en hun 
vaak het leven moeilijk maakte of hen vervolgde. Dat deze genootschappen geheim 
waren, heeft te maken met de vijandigheid van de Kerk, maar ook met de manier 
waarop men op zoek was naar de verbinding met het geestelijke. Evenals in de Kerk en 
op scholen kende men in de genootschappen ontwikkelingsklassen of graden. Er was 
of is scholing nodig om van de ene klas naar de andere te gaan. 
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Deze broederschappen hielden ( en houden) zich dus bezig met de geestelijke 
ontwikkeling van de mens en de mensheid. Ondanks het feit dat de Kerk hun vijandig .,. 
gezind was, wilden zij hun wijsheid toch in de mensheid laten vloeien. Een van de 
manieren om dat te doen was het beeldverhaal in de vorm van een sprookje; hun wijs-
heid werd in de gecamoufleerde vorm van zo'n sprookje onder het volk gebracht en 
onttrok zich aan het toezicht van de Kerk 

Op een onopvallende manier hielpen zij de mens in diens persoonlijke ontwikke-
ling. Dit sprak de Europese bevolking aan, daar zowel de Keltische als de Germaanse 
mysteriën in de voorchristelijke tijd de basis voor een persoonlijk ik-bewustzijn hadden 
gelegd. 

De Kerk heeft door de eeuwen heen deze beeldverhalen doodgezwegen en ze ook 
niet opgeschreven. De sprookjes werden mondeling overgeleverd en konden daardoor 
grote invloed uitoefenen. Men kende ze uit het hoofd. 

De geheime genootschappen of  broederschappen hielden zich met de ziel én de geest 
bezig en daarom is het Óok van belang deze sprookjes vanuit dit gezichtspunt te 
bekijken. De bestaande sprookjesduiding is meestal gebaseerd op het gedachtegoed 
van Jung, waardoor men vooral oog heeft voor de zieleprocessen van de mens. De geest 
van de mens wordt daarbij vaak over het hoofd gezien. Dit geestaspect maakt mijns 
inziens de mens waarlijk mens en daarom mag dit niet verwaarloosd worden! 

Zoekend naar wegen om de wijsheid van deze sprookjes tot haar recht te laten 
komen ontdekte ik dat in de antroposofie (waarvoor de geesteswetenschap van Rudolf 
Steiner de basis heeft gelegd), veel wijsheid te vinden is die vroeger alleen bekend of  
ten dele bekend was in de voornoemde geheime genootschappen en broeder-
schappen.2 Omdat de antroposofie openbaar is, gebruik ik deze kennis als basis voor 
mijn sprookjesuitleg, zodat zowel de ziel als de geest van de mens belicht kan worden. 

Antroposofie betekent 'wijsheid betreffende de mens'; in moderne bewoordingen 
zou je dat 'bewustzijn over het menszijn' kunnen noemen. Antropos is mens, sofia 
betekent wijsheid. Zo betekent filosofie 'liefde voor de wijsheîd' of  'vriend van de wijs-
heid' (filo is afgeleid van het Griekse woord philos en dat betekent vriend). 

Sprookjes kunnen ons helpen om de wijsheid omtrent de mens en zijn ontwikke-
ling beter te begrijpen en uiteindelijk te ontcijferen. 

Het boek is ingedeeld in hoofdstukken en intermezzo's. Elk hoofdstuk bevat een 
sprookje en de bijbehorende uitleg, de intermezzo's geven achtergrondinformatie 
vanuit de antroposofie om de sprookjes beter te kunnen begrijpen. 

De informatie zoals die in de intermezzo's verwoord is, heeft eenzelfde verhouding 
tot de antroposofie als een natuurkundeboek op de middelbare school tot de werke-
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lijke wetenschap natuurkunde. Wil je werkelijk 'het naadje van de kous weten', dan 
moet je zelf in die wetenschap duiken en deze gaan bestuderen. 

Doordat de intermezzo's en de sprookjesuitleg als één geheel geschreven zijn en dus 
op elkaar voortbouwen, kan het voorkomen dat je als je het hele boek gelezen hebt, 
opeens tot eigen nieuwe wijsheidsinzichten komt. Ik hoop van harte dat je dat over-
komt, want dan heeft dit boek voldaan aan zijn doel. 

Er komen veertien volkssprookjes aan bod, die allemaal uit Europa afkomstig zijn. 
Ieder hoofdstuk heeft zijn eigen sprookje. Aan het eerste hoofdstuk met het Neder-
landse sprookje over De wonderbaarlijke tapper is Het sprookje van de fantasie toegevoegd, 
dat geschreven is door Rudolf Steiner en dus geen echt volkssprookje is. 

Een groot aantal van de volkssprookjes komt uit het Duitse taalgebied en is opge-
nomen in de sprookjesverzameling die wij de Sprookjes van Grimm noemen. De twee 
broers Wilhelm en Jacob Grimm hebben in de negentiende eeuw vele sprookjes verza-
meld en gepubliceerd. Sprookjes uit deze bundel zijn Roodkapje, Het spintolletje, het 
wee/schuitje en de naald, Hans en Grietje, Het water des levens, Vrouw Holle, De roetzwarte 
broer van de duivel en De gouden sleutel. Ragebol is een Noors sprookje, Maria Morewna 
komt uit Rusland en De man in alle kleuren is een Frans sprookje. Dan volgt er een 
sprookje uit het Zevengebergte in Roemenië, Het borstelkind. Dit is het enige sprookje 
in het boek waar aan het einde over de geboorte van een kind gesproken wordt. Het 
Engelse sprookje De drie biggetjes en de wolf vertelt iets over de strijd tussen het exoteri-
sche christendom en het esoterische christendom. Het enige sprookje uit het zuiden is 
het sprookje van De ongelukkige prinses, dat uit Griekenland komt. 

Deze sprookjes heb ik door de jaren heen vaak verteld. Het leren begrijpen van de 
beelden is een groeiproces dat jarenlang duurt en dat verbonden is met je eigen inzicht 
in de ontwikkelingsweg van de mens en de mensheid. Ook de vele cursussen die ik 
gegeven heb en niet te vergeten de vruchtbare bijeenkomsten van onze sprookjesver-
tellersgroep hebben mij geholpen een steeds levendiger verhouding tot de sprookjes-
beelden te krijgen en er zuiver en eerlijk mee om te gaan. 

In dit boek staan de sprookjes opgeschreven zoals ik ze door de jaren heen zelf 
verteld heb. Er is namelijk een wezenlijk verschil tussen vertalen met het hoofd en 
vertalen met het hart. Alleen als het op de laatste manier vertaald is, kan een sprookje 
goed verteld worden. De zinsconstructie en de volgorde van de woorden zijn bij 
vertellen van groot belang. Soms had ik alleen een Duitse versie van een verhaal en 
vertaalde ik het zelf, de andere keer was er wel een Nederlandse vertaling, maar was 
deze vanuit het sprookje gezien niet juist. Dit is een reden waarom sommige sprookjes 
hier en daar in details afwijken van de 'officiële' vertalingen ( dus die in boeken staan). 
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De wonderlijke tapper en 
Het sprookje van de fantasie 

Een sprookje kun je vergelijken met een noot. Het is een vrucht van een boom en 
tevens de kiem van een nieuwe boom. Zo zijn volkssprookjes vruchten van een wijs-
heidsboom. Deze wijsheidsboom wordt behoed, onderhouden en opgekweekt binnen 
genootschappen en culturele stromingen, die eerlijk en gewetensvol bezig zijn met 
spirituele innerlijke ontwikkeling. Deze vruchten zijn voedsel vol wijsheid en tevens de 
kiem van nieuw toekomstig leven. De Europese sprookjes zijn christelijk en vinden in 
het algemeen hun oorsprong in genootschappen die verbonden zijn of waren met het 
esoterische christendom. 1 

De Kerk, die eerder het exoterische christendom vertegenwoordigde, bestreed deze 
stromingen te vuur en te zwaard. In de cultuurgeschiedenis van Europa zie je de strijd 
tussen de Kerk en zogenaamd ketterse bewegingen steeds weer oplaaien. Desondanks 
wisten deze ketterse bewegingen of  genootschappen hun wijsheid aan de mensheid 
kenbaar te maken, door verhalen te vertellen waarin zij deze wijsheid verborgen 
hadden. Dit was niets nieuws; ook in oude tijden werden vanuit de mysteriën de 
mensen onderwezen door middel van verhalen vol wijsheid. Een voorbeeld hiervan 
zijn de mythologieën en heldenverhalen. Mythologieën zijn verhalen over gebeurte-
nissen in de godenwereld en heldendichten gaan over de ontwikkeling van 'super-
mensen', zoals helden. Sprookjes vertellen over de individuele ontwikkelingsweg van 
de mens in het algemeen. Het zijn verhalen die bedoeld zijn om de mens te helpen bij 
zijn ontwikkeling en hem voor te bereiden op datgene wat elk individueel mens kan 
tegenkomen op zijn levensweg. 

Mensen die onder barre omstandigheden hebben moetén leven, zoals in concen-
tratiekampen of gevangenissen, vertelden later dat juist verhalen vertellen en innerlijke 
creatieve fantasie hun de mogelijkheid gaven te overleven. Onder deze verhalen namen 
de sprookjes een heel belangrijke plaats in. 

Waarom? Ik denk dat het te maken heeft met de voedende waarde en de kiemkracht 
van deze wijsheidsvruchten. 
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De wonderlijke tapper 
Op zee kregen de matrozen elke dag een oorlam. 

Op een dag was er gevochten en de kapitein had besloten dat er niet werd getapt. 
Toen vroeg een van de matrozen of hij wat mocht schenken zonder het jenevervaatje 
in de kombuis aan te spreken. Dat vond de kapitein goed. De man haalde een 
kraantje uit zijn zak, draaide het in de mast en tapte iedereen een glaasje jenever. 

De varensgasten keken vreemd op. Toen het schip een paar dagen op volle zee 
was, kreeg de matroos het benauwd. Hij vroeg de kapitein de valreep te laten zakken 
en hem eraf te laten. De kapitein dacht dat de man gek was geworden. Maar de 
matroos kreeg het steeds benauwder en bleef aandringen. Op het laatst wist de kapi-
tein niet wat hij ermee aan moest. Ten einde raad liet hij de valreep zakken. 

De man klom naar beneden en wandelde op het water ... 
Daar het schip een flinke vaart had, zagen ze hem al snel uit het gezicht 

verdwijnen. 
O f  de man land heeft bereikt of is verdronken, weet niemand. 2 

Voedende waarde en kiemkracht? Wij moeten die natuurlijk wel willen zien en willen 
opnemen. Het korte waarschuwingssprookje De wonderlijke tapper, dat in 1901 uit de 
volksmond opgetekend werd in Beets (Noord-Holland), geeft aan dat het juist aan die 
goede wil schort. 

Het thema van dit sprookje is: herkent de mens wat ware spiritualiteit is en verbindt 
hij zich ermee of kijkt hij alleen maar vreemd op en gaat over tot de orde van de dag? 
Daar het schip een flinke vaart had, zagen ze hem al snel uit het gezicht verdwijnen. Het 
sprookje biedt ons inzicht, maar wij moeten het wel op willen nemen. 

Heeft dit sprookje te maken met ons volk? Het raakt een teer punt in de geschie-
denis van de Lage Landen, maar ook van een groot deel van Europa. 

Wat vertelt dit sprookje ons? 
Het volk is op zee en krijgt daar elke dag zijn oorlam of  een glaasje jenever uit de 
kombuis. Jenever ontstaat door graan te laten vergisten en jeneverbessen (van de jene-
verbesstruik) toe te voegen. Daarna wordt er een destillatie uitgevoerd en ontstaat deze 
alcoholische drank, die ook wel vuurwater werd genoemd, met 40 procent alcohol. Het 
is uitgesproken mensenwerk. Alcohol is een ander woord voor spiritus. Spiritus 
betekent in het Latijn geest. Met andere woorden, het volk kreeg geestelijk voedsel uit 
eigen 'keuken'. Dit ging door totdat er grote onenigheid ontstond onder het volk en er 
onderling gevochten werd. Men werd het oneens met elkaar, en in tijd van strijd wordt 
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er niet getapt: Op een dag was er gevochten en de hapitein had besloten dat er niet werd 
getapt. De standpunten verharden zich en verliezen hun levende spirituele inhoud. 
Wanneer men waarden in dogma's of  fundamentalistische formuleringen giet, raken 
zij hun levenbrengende kracht kwijt en verstarren. Het spirituele vocht uit eigen keuken 
geeft nu alleen maar strijd en daarom mag er niet meer getapt worden uit het jenever-
vaatje. Spiritueel gezien zit het volk nu op een droogje. 

Dan biedt een van de manschappen aan om te tappen, niet uit de eigen keuken, 
maar uit de mast: Toen vroeg een van de matrozen of hij wat mocht schenhen wnder het jene-
vervaatje in de lwmbuis aan te spreken. Dat vond de Jwpitein goed. De man haalde een 
kraantje uit zijn zak, draaide het in de mast en tapte iedereen een glaasje jenever. 

Spirituele voeding 
De mast is een verbinding tussen beneden en boven. Er is hier sprake van spirituele 
voeding van boven, verbonden met de hemel of  macrokosmos. De matroos staat op 
het dek en tapt dus van 'boven'. Dit is ware spiritualiteit. 

De manschappen kunnen of  willen dit niet volgen en vinden het alleen maar 
vreemd. Je krijgt wel de indruk dat zij het opdrinken, maar verder zwijgen zij. De 'ware 
spiritualiteit' kondigt zich aan, de manschappen drinken ervan, maar kunnen het niet 
als waar of  waardevol opnemen en zwijgen dus. Door dit zwijgen krijgt de tapper het 
benauwd en probeert de aandacht te trekken van de kapitein, maar die denkt dat de 
man gek is geworden en weet niet wat hij moet doen. Al het zeerecht ten spijt stemt de 
kapitein ten einde raad erin toe dat de tapper het schip verlaat: Op het laatst wist de kapi-
tein niet wat hij ermee aan moest. Ten einde raad liet hij de valreep zakhen. De man klom 
naar beneden en wandelde op het water ... 

Het wonder van het wandelen over het water wordt nauwelijks waargenomen. Het 
schip voer snel ( de drukte van het dagelijks leven slokte de mens zo op) en hij was al 
gauw uit het zicht verdwenen. De manschappen zijn het voorval al bijna weer 
vergeten ... (Hoe vaak overkomt het ons niet dat wij in de drukte van onze dagelijkse 
beslommeringen niet meer stilstaan bij iets wat wij beleefd, gezien of meegemaakt 
hebben?) 

De manschappen nemen dit geestelijke teken niet waar. In wezen staat er dat deze 
ware spirituele impuls, die met Christus (het lopen over het water) verbonden is, niet 
werd opgenomen. Is deze tapper geestelijk gezien niet juist degene die ons kan voeden 
en door wiens voeding wij ons kunnen ontwikkelen? 

Hebben wijzelf een flauw idee wat er met de tapper gebeurd is? Heeft deze spiri-
tuele impuls ooit vaste grond onder de voeten gekregen? 
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Dit probleem zie je weerspiegeld in de geschiedenis. De spirituele impuls die in de 
veertiende, vijftiende eeuw begon en die in de zestiende eeuw tot een vrijheidsstrijd in 
Nederland en Vlaanderen leidde en de zogenaamde Gouden Eeuw met al zijn welvaart 
en culturele bloei inspireerde, vervaagt weer. De vernieuwing die openheid en vrijheid 
op godsdienstig en spiritueel gebied zou moeten brengen, wordt hoogstens door een 
kleine groep opgepakt en overgedragen. De calvinistische instelling in het noorden en 
de roomse regels in het zuiden doen de essentie van de nieuwe impuls weer verbleken. 
De aandacht richt zich op wereldse zaken zoals werken in het zweet des aanschijns, 
geld verdienen en een kerkbezoek op zondag. Werkelijk spiritueel zoeken en zich 
ontwikkelen verdwijnt naar de achtergrond. 

Het volgende sprookje is een modern sprookje, dat in wezen eenzelfde soort probleem 
stelt; ook hier is een open einde. Het is geen volkssprookje, maar opgeschreven door 
Rudolf Steiner. In zijn derde mysteriespel, De wachter aan de drempel (1910), 3 laat hij 
het door de sprookjesvertelster Felicia Balde vertellen. Het is verwant met het boven-
staande sprookje, maar het wordt vanuit een geestelijk gezichtspunt beschreven. 

Het sprookje van de fantasie 
Er leefde eens een licht en stralend godenkind; 
dat was door eigen keus verwant aan wezens, 
die wijsheid mogen weven in het geestesrijk. 
Het wezen groeide, door de waarheidsvader goed verzorgd, 
in deze wereld op tot oermacht. 
En toen het voelde, dat gerijpte wil 
als scheppingskracht begon te werken in zijn lichtlichaam, 
toen keek het vaak met mededogen naar de aarde, 
waar mensenzielen naar de waarheid smachtten. 
Het wezen sprak toen tot de waarheidsvader: 
'De mensen smachten naar de drank, die jij 
hun uit jouw bron kunt reiken.' 
Met grote ernst sprak toen de waarheidsvader: 
'De bronnen, die ik moet behoeden, 
zij stromen licht van geesteszonnen uit; 
slechts zulke wezens mogen drinken van dat licht, 
die om te ademen niet naar lucht verlangen. 
En daarom heb ik opgevoed met licht het kind, 
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dat medelijden met de aardezielen voelen kan 
en licht in ademwezens op kan wekken. 
Ga jij dus naar de mensen toe en draag 
het licht dat in hun zielen leeft 
vervuld van geestelijk leven en vertrouwen 
mijn licht dan tegemoet.' 
Toen wendde zich het lichte stralenwezen 
tot zielen die door ademen zichzelf beleven. 
Het vond op aarde vele goede mensen, 
die het met vreugde ruimte gaven in hun zielewoning. 
Het wezen richtte de blik van deze zielen 
in trouwe lief de op de vader aan de lichtbron. 
En als het wezen uit de mensenmond 
en uit het blijde mensenhart 
fantasie als tove1woord vernam, 
dan wist het dat het vreugdevol 
door goede mensenharten werd beleefd. 
Maar op een dag kwam op dit wezen af een man, 
die het zeer vreemd aankeek. 
'Ik wend op aarde mensenzielen naar de waarheidsvader bij de lichtbron,' 
zo sprak het wezen tot de vreemde man. 
Toen zei de man: 'Jij weeft slechts wilde dromen 
in mensengeesten en misleidt hun zielen.' 
En sinds de dag dat dit gebeurde, 
belastert menig mens dit wezen, 
dat licht in ademende zielen brengen kan. 

Omdat sommige mensen moeite hebben om poëzie te begrijpen, volgt hieronder 
hetzelfde verhaal in prozavorm. Hier en daar heb ik een kleine aanpassing in de taal 
gemaakt om de zin mooier te laten lopen. 

Er leefde eens een licht en stralend godenkind. Het was door eigen keus verwant aan 
wezens die wijsheid mogen weven in het geestesrijk. 

Het wezen werd door de waarheidsvader goed verzorgd en groeide in deze wereld 
op tot oermacht. Het voelde, hoe gerijpte wil als scheppingskracht begon te werken in 
zijn lichtlichaam. Vaak keek het met mededogen naar de aarde. Het zag hoe daar de 
mensenzielen naar de waarheid smachtten. 
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Het wezen sprak toen tot de waarheidsvader: 'De mensen smachten naar de 
drank, die jij hun uit jouw bron kunt reiken.' 

Met grote ernst sprak toen de waarheidsvader: 'De bronnen die ik moet behoeden, 
stromen licht van geesteszonnen uit. Alleen die wezens mogen van dat licht drinken 
die om te ademen niet naar lucht verlangen. En daarom heb ik met licht het kind 
opgevoed dat medelijden lwn voelen met de aardezielen en dat licht in ademwezens 
op kan wekken. 

Ga jij dus naar de mensen toe en draag het licht, dat in hun zielen leeft en dat 
vervuld is van geestelijk leven en vertrouwen, tegemoet aan mijn licht.' 

Toen wendde het lichte stralenwezen zich tot zielen die door ademen zichzelf 
beleven. Het vond op aarde vele goede mensen. Deze mensen gaven het met vreugde 
ruimte in hun zielewoning. Het wezen richtte de blik van deze zielen in trouwe-liefde 
op de vader bij de lichtbron. En als het wezen uit de mensenmond en uit het blijde 
mensenhart fantasie als toverwoord vernam, dan wist het lichte stralenwezen dat het 
vreugdevol door goede mensenharten werd beleefd. 

Maar op een dag kwam er een man op dit wezen af en hij keek het wezen zeer 
vreemd aan. Toen sprak het lichte stralenwezen tot de vreemde man: 'Ik wend op 
aarde mensenzielen naar de waarheidsvader bij de lichtbron.' 

Maar de man antwoordde: 'Jij weeft slechts wilde dromen in mensengeesten en 
misleidt hun zielen!' 

En sinds de dag dat dit gebeurde, belastert menig mens dit wezen, dat licht in 
ademende zielen brengen kan ... 

Fantasie is het vermogen in de mens dat bergen kan verzetten, rampen kan doorstaan 
en werkelijk innerlijk leven mogelijk maakt. Fantasie kan op allerlei manieren gebruikt 
worden, maar het gaat om die fantasie die zich richt op de 'waarheidsvader aan de 
lichtbron'. Het is de fantasie die nodig is om de waarheid te vinden en ook om waar-
heid over te brengen. Deze waarheid is verbonden met wijsheid. Deze wijsheid ligt ook 
in sprookjes verborgen. 

Onze onderzoekingstocht door sprookjesland is verbonden met de bovenstaande 
sprookjes. Ik nodig alle lezers uit om mee te gaan op onderzoekingstocht om erachter 
te komen of de matroos uit het eerste sprookje land bereikt heeft en hoe het lichte stra-
lenwezen ons kan helpen als wij het onbevangen tegemoet treden en het niet belas-
teren. 
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Intermezzo 1 
Verkenning 

Onze eerste schreden in sprookjesland zullen wij voorzichtig zetten. Om de sprook-
jesbeelden te kunnen begrijpen is het nodig dat wij over een zekere dosis beweeglijk 
denken kunnen beschikken; dit beweeglijke denken is verbonden met de fantasie. Dit 
beweeglijke denken wordt tot levend denken als de fantasie kan zeggen: 'Ik wend op 
aarde mensenzielen naar de waarheidsvader bij de lichtbron.' 

Zowel het woord fantasie als het woord spiritualiteit roept bij de gemiddelde mens 
een gevoel op van niet helemaal met beide benen op de grond te staan. Dat is ook te 
begrijpen omdat beide woorden vaak negatief gebruikt worden. Het is met de fantasie 
zo gegaan als in het sprookje staat: Toen zei de man: 'Jij weeft slechts wilde dromen in 
mensengeesten en misleidt hun zielen.' En sinds de dag dat dit gebeurde, belastert menig mens 
dit wezen, dat licht in ademende zielen brengen kan. 

Het wezen kan licht in zielen van de mensen brengen. Wij mensen zijn namelijk de 
wezens die door ademen in leven blijven, andere geestelijke wezens hebben deze adem 
niet nodig. Het wezen kan licht brengen, maar de mensen moeten het wel de kans 
geven werkelijk lichtbrengend te werken. Het licht hebben wij mensenkinderen nodig 
om in onszelf het geestelijke te ontwikkelen. Ware spiritualiteit is gericht op de waar-
heidsvader bij de lichtbron. Maar hoe vinden wij deze? 

Oefening baart kunst en door met sprookjesbeelden bezig te zijn oefenen wij het 
beweeglijke denken en ook de exactheid en logica in dit beweeglijke denken. Wanneer 
je je nauwgezet aan de tekst van een sprookje houdt, dan merk je dat het je niet alle 
richtingen uit laat vliegen. Je zult merken dat de logica in de sprookjes heel consequent 
is en dat zij ontstaan zijn uit een levend denken, dat zijn blik gericht had op de waar-
heidsvader bij de lichtbron. Dit geldt vooral voor oude volkssprookjes. Sprookjes die 
geschreven zijn aan de schrijftafel, dus cultuursprookjes, en dat zijn vele moderne 
sprookjes, geven meestal de wijsheidsgraad van de schrijver weer. Volkssprookjes 
komen uit de bronnen van verborgen genootschappen die de wijsheid behoeden. In 
Europa zijn het genootschappen die verbonden zijn met het esoterische christendom 
(zie hoofdstuk 1). 

Onze eerste schreden richten zich op een sprookje dat heel bekend is en vooral in 
de afgelopen eeuwen veel gebruikt en rnisbruikt is: het sprookje van Roodkapje. 
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Het sprookje van Roodkapje heeft tot in onze tijd veel mensen uitgedaagd ermee aan de 
haal te gaan. Waarom dit sprookje daar zoveel last van heeft gehad is niet helemaal .,. 
duidelijk. De andere sprookjes die in dit boek behandeld worden zijn in mindere mate 
ten prooi gevallen aan deze vervorming. Komt d'at doordat zij langer mondeling zijn 
oververteld door echte vertellers? Zulke echte vertellers leven zelfs in deze tijd nog in 
afgelegen streken en kennen vaak tientallen verhalen. Zij voelen dat zij verantwoorde-
lijk zijn voor de verhalen. Zij vertellen deze sprookjes niet uit sensatiezucht, maar juist 
uit een gevoel van verantwoordelijkheid ten opzichte van de inhoud. 

Vroeger was de vertelkunst een belangrijke bron om het volk te onderwijzen. 
Skalden en barden kregen in voor- en vroegchristelijke tijden een uitgebreide opleiding. 
Ook de troubadours werden opgeleid. Velen ook leerden de verhalen van andere verha-
lenvertellers. Wij moeten ons realiseren dat het gewone volk tot het einde van de 
negentiende eeuw niet kon lezen en schrijven. Alles wat de mensen wisten hadden zij 
van horen zeggen. Verhalen werden vaak woordelijk doorverteld; dat komt doordat 
mensen die niet kunnen lezen en schrijven, teksten goed kunnen onthouden. Iedereen 
die kleine kinderen heeft voorgelezen, weet dat je onmiddellijk op je vingers wordt 
getikt wanneer je andere woorden gebruikt dan anders. Het lijkt net of  zij de teksten 
weer terughoren in hun hoofd wanneer je zo'n verhaal weer voorleest. Het is o f  elk 
ander woord als een dissonant ervaren wordt. 

Zolang de literaire pen de sprookjes maar niet aanraakte, bleef de overlevering vrij 
gaaf. Toen dat wel gebeurde, veranderde menig sprookje in een verhaaltje en verdween 
de achterliggende wijsheid. Dit kun je duidelijk zien bij het verhaal van Roodkapje. 

In de negentiende eeuw zijn vele sprookjes van de ondergang gered doordat weten-
schappers de oude sprookjes gingen verzamelen die nog verteld werden onder het volk 
Voortrekkers op dit gebied waren de gebroeders Grimm. In dit boek is een aantal 
sprookjes opgenomen die uit hun verzameling komen. Eén ervan is het volgende 
sprookje: Roodkapje. 
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2 
Roodkapje 

Het sprookje van Roodkapje is een van die sprookjes die vooral bij jonge kinderen 
geliefd zijn. Net als Hans en Grietje en De wolf en de zeven geitjes is dit een sprookje dat 
verbonden is met een vroeg stadium in de ontwikkeling van de mensheid en de mens. 

Roodkapje 
Er was eens een lief klein meisje; iedereen die haar zag hield veel van haar, maar het 
allermeest haar grootmoeder en die had haar alles wel willen geven. Op een keer gaf 
zij haar een kapje van rood fluweel en omdat het haar zo goed stond en zij niets 
anders meer wilde dragen, werd zij enkel Roodkapje genoemd. Op een dag zei haar 
moeder tegen haar: 'Kom, Roodkapje, hier heb je een stuk koek en een fles wijn, 
breng dat naar je grootmoeder, zij is ziek en zwak en dit zal haar goed doen. Ga nu 
maar voor het te warm wordt en als je buiten komt loop dan netjes en rustig en 
dwaal niet van het pad af, anders val je en breek je de fles en dan heeft grootmoeder 
niets. En als je de kamer binnenkomt, vergeet dan niet goedemorgen te zeggen en 
snuffel niet eerst overal rond.' 

'Ik zal goed oppassen,' zei Roodkapje tegen haar moeder en gaf haar de hand 
erop. Grootmoeder woonde echter buiten in het bos een half uur van het dorp. Toen 
Roodkapje nu het bos inkwam ontmoette zij daar de wolf Roodkapje wist echter niet 
wat voor een boos dier het was en was niet bang voor hem. 'Goedemorgen Roodkapje,' 
sprak hij. 'Dag wolf' 

'Waarheen ben je zo vroeg op pad, Roodkapje?' - 'Naar grootmoeder.' - 'Wat 
draag je onder je schortje?' - 'Koek en wijn, wij hebben gisteren gebakken en nu zal 
grootmoeder, die ziek en zwak is, zich te goed kunnen doen en weer aansterken.' -
'Roodkapje, waar woont je grootmoeder?' - 'Nog ruim een kwartiertje lopen verder 
het bos in, onder de drie grote eiken staat haar huisje, en beneden staan de noten-
hagen, dat weet je vast wel,' zei Roodkapje. De wolf dacht bij zichzelf' 'Dat jonge 
ding is een mals hapje, dat smaakt nog lekkerder dan die oude vrouw; je moet het 
slim aanpakken zodat je ze allebei vangt.' 

Daarop liep hij een eindje met Roodkapje mee en zei toen: 'Roodkapje, zie je al 
die mooie bloemen niet die overal in het rond staan, waarom kijk je niet om je heen? 
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Ik geloof dat je niet eens hoort hoe lieflijk de vogels zingen. Je loopt maar door alsof je 
naar school gaat en dat terwijl het hier buiten in het bos zo verrukkelijk is.' 

Roodkapje keek om zich heen en toen zij de zonnestralen door de bomen zag 
dansen en zag hoeveel mooie bloemen er overal stonden, dacht zij: J\ls ik voor groot-
moeder een vers geplukt boeketje meebreng zal zij het heerlijk vinden; het is nog zo 
vroeg op de dag dat ik toch wel op tijd kom.' Daarmee liep zij van de weg af het bos 
in en ging bloemen zoeken. En toen zij er één geplukt had, dacht zij dat er verderop 
een nog mooiere stond en liep daarheen en raakte steeds dieper het bos in. Maar de 
wolf liep rechtstreeks naar het huisje van de grootmoeder en klopte op de deur. 'Wie 
is daar?' - 'Roodkapje, ik heb koek en wijn, doe de deur open.' - 'Druk maar op de 
klinli, ik ben te zwak en kan niet opstaan,' riep grootmoeder. De wolf drukte op de 
klink, de deur ging open en hij liep, zonder een woord te zeggen, recht op groot-
moeder af en slokte haar op. Toen trok hij haar kleren aan, zette haar muts op, ging 
in bed liggen en trok de gordijnen dicht. 

Roodkapje had echter rondgelopen en bloemen geplukt en toen zij er zoveel bij 
elkaar had dat zij er niet meer kon dragen, herinnerde zij zich haar grootmoeder 
weer en ging op weg naar haar toe. Zij was verbaasd dat de deur openstond en toen 
zij de kamer in stapte was het haar zo vreemd te moede dat zij dacht: 'Lieve hemel, 
wat vind ik het hier griezelig vandaag, terwijl ik anders toch zo graag bij grootmoeder 
ben.' Zij riep: 'Goedemorgen,' maar kreeg geen antwoord. Toen liep zij naar het bed 
en schoof de gordijnen opzij. Daar lag grootmoeder met haar muts over het gezicht 
getrokken en zij zag er vreemd uit. 'O, grootmoeder,' zei zij, 'wat heb je grote oren.' -
'Dat is om je beter te kunnen horen.' - 'Maar grootmoeder, wat heb je grote ogen.' -
'Dat is om je beter te kunnen zien.' - 'Maar grootmoeder, waarom heb je zulke grote 
handen?' - 'Dat is om je beter te kunnen pakken.' - 'Maar grootmoeder, waarom 
hebt u zo'n verschrikkelijk grote mond?' - 'Dat is om je beter te kunnen opeten.' En 
nauwelijks had de wolf dat gezegd, of hij sprong het bed uit en verslond het arme 
Roodkapje. 

Toen de wolf zat was ging hij weer in zijn bed liggen, viel in slaap en begon hard 
te snurken. Toen kwam net de jagersman voorbij, die bij zichzelf dacht: 'Wat is die 
vrouw aan het snurken. Ik zal eens even kijken of haar iets mankeert.' Hij ging de 
kamer binnen en toen hij bij het bed kwam zag hij dat de wolf erin lag. 'Moet ik je 
hier vinden, ouwe boosdoener,' zei hij, 'ik heb lang naar je gezocht.' Hij wilde net het 
geweer aanleggen toen hij ineens bedacht dat de wolf grootmoeder weleens opgeslokt 
zou kunnen hebben en dat zij misschien nog gered kon worden en dus schoot hij niet 
maar nam zijn schaar en begon de buik van de wolf open te knippen. Hij had nog 
maar een klein eindje geknipt toen hij het rode kapje zag glanzen en na nog een paar 
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knippen sprong het meisje eruit en riep: 'Ach, wat ben ik geschrokken, wat was het 
donker in de buik van de wolf' En toen kwam de oude grootmoeder er oolz nog levend 
en wel uit, al snakte zij naar adem. Roodkapje haalde echter vlug grote stenen en 
daarmee vulden zij de buik van de wolf en toen hij< wakker werd wilde hij weglopen, 
maar de stenen waren zo zwaar dat hij meteen in elkaar zakte en dood ter aarde viel. 

Toen waren zij alle drie blij. De jager stroopte het vel van de wolf af en ging 
ermee naar huis, de grootmoeder at de koek en dronk de wijn die Roodkapje had 
meegebracht en knapte weer op, maar Roodkapje dacht bij zichzelf: 'Zolang ik leef 
zal ik nooit meer in mijn eentje van het pad afgaan en het bos inlopen wanneer mijn 
moeder mij dat verboden heeft.' 

Deze versie van Roodkapje komt uit de verzameling van de gebroeders Grimm; 1 dat is 
de meest gebruikte versie in ons land. De inhoud van het sprookje van Roodkapje lfjkt 
simpel. Roodkapje, de mensenziel, luistert niet naar raadgevingen van haar moeder, 
wijkt van het juiste pad af doordat zij zich inlaat met het kwaad. Dit heeft voor haar tot 
gevolg dat zij niet meer zuiver waarneemt, alhoewel haar gevoel aangeeft dat er iets niet 
klopt. Door haar schuld wordt grootmoeder opgeslokt door het kwaad, de wolf, en zij 
is zelf zijn volgende hapje. Gelukkig is er de jager, die het bos door en door kent en die 
hen weet te redden. Het eind van het verhaal eindigt met: Roodkapje dacht bij zichzelf: 
'Zolang ik leef zal ik nooit meer in mijn eentje van het pad afgaan en het bos inlopen wanneer 
mijn moeder mij dat verboden heeft.' 

Zo is het een moralistisch verhaal geworden. Het verhaal van Roodkapje daagt daar 
waarschijnlijk toe uit, want juist dit sprookje telt vele oude en ook moderne varianten. 
Aan het einde van de zeventiende eeuw was het vertellen van sprookjes in de Parijse 
salons een geliefde bezigheid. In deze salons werden de volkssprookjes wat bijgeslepen 
en omgevormd zodat zij het publiek zouden amuseren. Deze sprookjes moesten vooral 
bijdragen tot morele waarden en in dat licht is ook de versie van Roodkapje geschreven 
die je kunt vinden in Sprookjes van Moeder de Gans van de Fransman Charles Perrault. 2 

Helaas zijn deze sprookjes zo veranderd en verminkt dat de oude wijsheid van het 
volkssprookje er niet meer in terug te vinden is. Hier volgt een vertaalde versie uit het 
sprookjesboek van Charles Perrault, die overigens een van de eersten was die sprookjes 
opschreef: 

Er was eens in een dorpje een meisje, het liefste dat je je maar lmnt voorstellen; haar moeder 
was dol op haar, en haar grootmoeder nog meer. Die goede vrouw liet voor haar een rood kapje 
maken dat haar zo leuk stond, dat iedereen haar Roodkapje noemde. Op een dag had haar 
moeder koeken gebakken en zei tegen haar: 'Ga eens kijken hoe het met grootmoeder is, ik heb 
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gehoord dat zij ziek is, breng haar maar koek en dit potje boter.' Roodkapje vertrok meteen naar 
haar grootmoeder, die in een ander dorp woonde. Toen zij door het bos kwam, ontmoette zij 
vadertje wolf, die wel zin had haar op te eten, maar hij durfde het niet vanwege een paar hout-
hakkers die in het bos warm. Hij vroeg waar zij heen ging; het arme kind, dat niet wist dat 
het gevaarlijk is om naar een wolf te luisteren, zei hem: 'Ik ga mijn grootmoeder opzoeken en 
haar een koek en een potje boter brengen die mijn moeder haar stuurt.' - 'Woont zij ver weg?' 
vroeg de wolf 'O, ja,' zei Roodkapje, 'voorbij de molen die je daarginds ziet, daar in het eerste 
huis van het dorp!' - 'Nou,' zei de wolf, 'ik zal haar ook eens op gaan zoeken; ik ga langs deze 
weg en jij langs die weg, en dan zullen wij zien wie er het eerste is.' De wolf begon uit alle 
macht te rennen langs de kortste weg en het meisje nam de langste weg en vermaakte zich met 
het plukken van bloemen, het najagen van vlinders en het maken van ruikertjes van de 
bloemen die zij vond. Het duurde niet lang of de wolf kwam bij het huis van grootmoeder. Hij 
klopte aan: tok, tok. 'Wie is daar?' - 'Het is uw kleindochter Roodkapje,' zei de wolf met 
verdraaide stem, 'die u een koek en een potje boter komt brengen, die mijn moeder u stuurt.' 
De goede grootmoeder, die in bed lag omdat zij zich niet zo lekker voelde, riep hem toe: 'Trek 
maar aan het klosje dan gaat de deur open.' De wolf trok aan het klosje en de deur ging open. 
Hij stortte zich op de goede vrouw en verslond haar binnen een mum van tijd, want het was al 
meer dan drie dagen geleden dat hij gegeten had. Daarna deed hij de deur dicht en ging in het 
bed van grootmoeder op Roodkapje liggen wachten, die even later op de deur klopte: tok, tok. 
'Wie is daar?' Roodkapje, die de zware stem van de wolf hoorde werd eerst bang, maar omdat 
zij dacht dat haar grootmoeder verkouden was, antwoordde zij: 'Het is uw kleindochter Rood-
kapje, die u een koek en een potje boter komt brengen, die mijn moeder u stuurt.' De wolf riep 
haar toe met een iets zachtere stem: 'Trek maar aan het klosje dan gaat de deur open.' Toen de 
wolf haar binnen zag komen verborg hij zich onder de deken en zei: 'Zet de koek en het potje 
boter maar op de broodtrommel en kom bij mij in bed liggen.' Roodkapje kleedde zich uit en 
ging in bed liggen, waar zij heel verbaasd was toen zij zag hoe grootmoeder er in haar nacht-
gewaad uit zag. Ze zei: 'Grootmoeder wat hebt u grote armen!' - 'Dan kan ik je beter 
omhelzen, mijn kind.' - 'Grootmoeder wat hebt u grote benen!' - 'Dan kan ik harder lopen, 
mijn kind. 'Grootmoeder wat hebt u grote oren!' - 'Dan kan ik beter horen.' - 'Grootmoeder 
wat hebt u grote ogen!' - 'Dan kan ik beter zien, mijn kind.' - 'Grootmoeder wat hebt u grote 
tanden!' - 'Dat is om jou op te eten.' En terwijl hij dat zei, wierp de boze wolf zich op Rood-
kapje en at haar op. 

Moraal: 
Het jonge volk in het algemeen en 
jonge meisjes in 't bijzonder, 
lief en mooi, dienen te weten 
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niet aan elk hun oor te lenen. 
't Is tenslotte heus geen wonder 
hoeveel de wolf er heeft gegeten. 
Ik zeg dé wolf, want niet elk beest 
is altijd van dezelfde aard; 
men vindt er hele nette bij, 
niet boos, maar aardig en bedeesd, 
die vriendelijk, zachtjes en bedaard 
de juffers volgen, totdat zij 
hun huis, hun kamer binnengaan; 
pas op voor wolven: van de zachte 
moet men het grootst gevaar veiwachten! 

Er zijn vele versies van Roodkapje in omloop en vele ervan lopen verkeerd af. Was dat 
om kinderen schrik aan te jagen zodat zij niet alleen het bos in zouden gaan of zodat 
zij altijd naar moeder of een andere volwassene zouden luisteren? 

Het is niet helemaal duidelijk. In ieder geval kent het sprookje dat de gebroeders 
Grimm opgetekend hebben een betere afloop dan het verhaaltje van Perrault. 

Wij gaan terug naar Roodkapje zoals het in de bundel van Grimm staat. Volkssprookjes 
zijn nooit moraliserend, waarom zou dit sprookje dan een uitzondering zijn? Hebben 
de gebroeders Grimm aan het sprookje iets toegevoegd, zodat het moralistisch klinkt? 
O f  is er in de loop van de tijd al door anderen, met een literaire of moralistische pen, 
aan gefrutseld? Bijvoorbeeld waar de moeder zegt: 'Kom, Roodkapje, hier heb je een stuk 
koek en een fles wijn, breng dat naar je grootmoede1; zij is zieh en zwah en dit zal haar goed 
doen. Ga nu maar voor het te warm wordt en als je buiten homt loop dan netjes en rustig en 
dwaal niet van het pad af, anders val je en breek je de fles en dan heeft grootmoeder niets. En 
als je de kamer binnenkomt, vergeet dan niet goede morgen te zeggen en snuffel niet eerst 
overal rond.' - en bij de eindzin van Roodhapje: 'Zolang ih leef, zal ik nooit meer in mijn 
eentje van het pad afgaan en het bos inlopen wanneer mijn moeder mij dat verboden heeft.' 

Natuurlijk heeft de moeder iets in die strekking gezegd en de eindzin zal er ook op 
geleken hebben, maar voor een volkssprookje zijn het wat rare zinnen. Ik vraag mij dan 
ook af of het laatste stukje, 'wanneer mijn moeder mij dat verboden heeft', een zin is die in 
een sprookje thuishoort. 

Ondanks deze oneffenheden is de inhoud van het sprookje heel boeiend als je het 
nauwkeurig onderzoekt. Onderzoeken in sprookjessfeer is niet ontrafelen of ontleden, 
zoals je een margriet uit elkaar kunt halen in bloemblaadjes, meeldraden, stamper en 
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een bloembodem. Dan houd je alleen de afzonderlijke onderdelen over en is de bloem 
zelf verdwenen. Maar ook dat wat de bloem jou innerlijk kon zeggen is verloren 
gegaan. Een bos geurige rozen heeft een andere uitstraling op de ziel van de mens dan 
een mandje losse bloemblaadjes. 

Zo is het ook bij sprookjes, je moet steeds van het hele sprookjesbeeld uitgaan; 
vanuit dat perspectief kun je naar details kijken. Verder is het van belang dat je weet uit 
welk cultuurgebied het sprookje komt. De beelden die in sprookjes gebruikt worden, 
zijn altijd beelden die in die streek en ook in die tijd bekend waren of thuishoren. Dit 
is ook de reden dat de Europese sprookjes voor ons gemakkelijker te begrijpen zijn dan 
sprookjes uit Afrika en Azië. 

Wat vertelt dit sprookje ons? 
Roodkapje is nog een onervaren meisje, een onervaren ziel. Zij heeft een grootmoeder 
die heel veel van haar houdt en haar het roodfluwelen kapje gegeven heeft. Een kapje 
is een muts die de vorm van het hoofd volgt, dus geen puntmuts of iets dergelijks. Zo'n 
kapje beschermt je tegen de invloed van de buitenwereld, maar sluit je er ook een 
beetje van af. Het omsluit je hoofd waardoor je daar een eigen wereld krijgt, je eigen 
gedachten, je eigen binnenwereld. Het is het begin van het eigen denken. (Wij zeggen 
bijvoorbeeld 'het gaat mij boven de pet' als iets te moeilijk voor ons is.) In vroegere 
tijden waren de mensen helderziend en vrouwen behielden die eigenschap lang. Zij 
waren dan wat wij tegenwoordig een medium noemen, zij werden geïnspireerd. In het 
Romeinse Rijk werden zulke vrouwen sybillen genoemd, in Noord-Europa noemde 
men hen wala of wolwa en later zieneres of visionair. 

Als teken dat je je van deze invloed afschermde droegen vrouwen mutsen of kappen 
( denk aan klederdrachten, maar ook aan de hoeden in de kerk). In sommige Kerken 
vind je het gebruik van op- en afzetten van een hoofddeksel nog terug. Wanneer je 
werkt vanuit de directe inspiratie of contact met God, dan draag je geen hoofddeksel, 
spreek je vanuit je eigen overwegingen, dan draag je wel een hoofddeksel. 

Het kapje geeft in het sprookje aan dat het meisje zelf kan denken en voelen. Zij 
heeft dus een eigen binnenwereld. Dit vermogen is voorbereid door haar grootmoeder: 
die haar dit kapje volgens het sprookje geschonken heeft. De kleur rood is de kleur van 
het bloed en het daarmee verbonden i k  Fluweel werd vroeger van zijde gemaakt. 

Zijde is een natuurproduct, dat afkomstig is van de draden waarmee de zijderups 
zijn cocon gemaakt heeft. In die cocon vindt de metamorfose van rups naar vlinder 
plaats en in die zin wordt zijde in sprookjes gebruikt voor de mogelijkheid tot trans-
formatie of metamorfose. Haar grootmoeder, die voor het kapje zorgde, is natuurlijk 
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een voorouder, maar hier wordt zij precies gedefinieerd doordat er verteld wordt waar 
zij woont, namelijk in het bos: onder de drie grote eiken staat haar huisje, en beneden staan " 
de notenhagen. 

Oude mysterietijd 
Wat hier beschreven wordt is een heilige plek voor de oude godsdiensten in Noord- en 
Midden-Europa. Volgens overleveringen was de eik een heilige boom, zowel voor de 
Keltische als voor de Germaanse stammen. Hier werden godsdienstoefeningen 
gehouden. (Bonifatius liet daarom deze heilige eiken omhakken in de hoop dat men 
zich sneller tot het rooms-katholieke christendom zou bekeren - zie hoofdstuk 9). Ook 
hazelnoothagen stonden vaak rond deze heilige plekken en werden als een soort 
levensboom gezien. De grootmoeder vertegenwoordigt het oude mysteriewezen waarin 
de zieneressen als priesteres nog een hoog aanzien hadden (sybillen, wala's). Zij is een 
aanduiding voor dat wat die oude mysterietijd aan de mensheid gegeven heeft. Zij heeft 
haar nageslacht omkleed met het kapje, zodat dit zelf kan gaan denken3 en in dit 
denken zit de metamorfosemogelijkheid. Dit is het laatste wat zij heeft kunnen doen, 
haar tijd is nu voorbij. 

Grootmoeder is zwak en ziek en is niet meer in staat op te staan. Het liefst zou zij 
weer aansterken en dan zou alles bij het oude blijven. Maar zo zit de wereld niet in 
elkaar. De oude mysterietijd is voorbij, zij kan wel in gemetamorfoseerde vorm vrucht-
baar zijn voor de wereld, maar dan zal zij door een soort dood-en-opstandingsproces 
heen moeten. 

De koek en wijn zijn heilige spijzen voor deze oude mysteriën, zoals brood en wijn 
bij de christelijke godsdienstoefening dat zijn. Vrouwen die nog lange tijd volgens de 
oude mysteriegewoonten voortleefden, vooral ten aanzien van alle 'vrouwenzaken' 
zoals geboorte, ziekten, dood en vruchtbaarheid, werden later heksen genoemd. Zij 
traden vaak op als kruidenvrouwtje of als genezeres. Deze 'heksen' probeerden als het 
ware de grootmoeder in leven te houden. Volgens de Kerk hadden zij een verbond met 
de duivel, en zij werden van de zestiende tot in de achttiende eeuw achtervolgd en als 
heks op de brandstapel verbrand. Dit is een zwarte bladzijde in de Europese cultuur-
geschiedenis. De oude manier van leven en de oude manier van helderziendheid 
werden met harde hand om zeep gebracht. 

Dit oude weten is tanende en Roodkapje wordt naar grootmoeder toe gestuurd om 
haar koek en wijn te brengen, die de moeder gemaakt heeft. Zij hoopt dat grootmoeder 
weer opknapt. Roodkapje draagt dit onder haar schortje, zij draagt het als het ware in 
haar 'onderbuik' nog mee, dat is het gebied van het onbewuste willen. 
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