EEN HOMMAGE AAN DE GEBROEDERS GRIMM
Op bezoek bij drie Grimm-musea rond Kassel in Duitsland op zaterdag en zondag 18 en 19 mei 2019.

Voor en achterkant van de catalogus van het museum Grimmwelt in Kassel, gebaseerd op authentieke schetsen
van Ludwig Emil Grimm, de jongere broer van Jacob en Wilhelm Grimm.

Drie Grimm-musea. Na de lezing op vrijdag 17 mei 2019 in Marburg neem ik de gelegenheid te baat
om vanuit Marburg drie Grimm-musea in de omgeving te bezoeken. De Grimms studeerden rechten
in Marburg; de plekken waar zij geboren worden, opgroeien en het gymnasium bezoeken liggen in de
omgeving. Ik schreef inmiddels drie boeken over de gebroeders Grimm. Ik wil graag hun directe
leefomgeving rond de Duitse stad Kassel verkennen én een bezoek brengen aan de Holleberg waar zij
volgens kenners op uit keken. Ik wil de mens achter de twee broers ontdekken.
Ik bezoek tijdens dit weekend drie Grimm-musea, twee in Steinau en een ultramodern museum in
Kassel. Dit zijn plaatsen waar zij tijdens hun leven verblijven. Hun geboortehuis heeft in Hanau
gestaan maar de broers komen op jonge leeftijd naar Steinau.
Als eerste gaat het op zaterdag 18 mei 2019 naar:
• Steinau, met het kasteel ‘Schloss Steinau an der Strasse’ waar een permanente
tentoonstelling over het werk van de Grimms te zien is. Wij parkeren de auto en gaan te voet
het stadje Steinau in. Voor kasteel zie fotocollage.
• Steinau. De sprookjesbron. Wij gaan op weg naar het ‘Museum Brüder Grimm Haus’, het
huis waar de Grimms zijn opgegroeid. Op de weg van kasteel naar woonhuis passeren wij de
sprookjesbron. Hier ontmoet ik de boze stiefmoeder die voortdurend in haar spiegel kijkt.
Wij gaan gezusterlijk op de foto. Zie fotocollage.
• Van Steinau naar Kassel. Een dag lang toeren wij - onder een stralende zon en een vrijwel
wolkenloze hemel rond door een uitzonderlijk groen en heuvelachtig Duitsland waar je
nauwelijks horizonvervuiling tegenkomt. Het is groen zo ver het oog reikt, de tocht is in een
woord adembenemend. Zaterdagavond 18 mei komen we in Kassel aan.
• Kassel. We vinden ons hotel en begeven ons zondag 19 mei vroeg in de ochtend naar het
ultramoderne nieuwe museum Grimmwelt te Kassel. Het ligt bovenop de Weinberg, de
heuvel die een panoramisch uitzicht biedt op de omgeving. Hier stond het huis waar de
Grimms in Kassel woonden. Vanaf de Weinberg kon je vroeger toen er nog geen hoge
gebouwen in de weg stonden, volgens kenners de Holleberg in het Zuidoosten zien. In dit
museum bevinden zich de allereerste handschriften en drukken van de sprookjesboeken van
Grimm uit 1812-1815 en 1891-1822. Daarom zijn deze bronnen in 2005 in het Unesco
Werelderfgoed opgenomen.

Het koekhuisje waar Hans en Grietje van snoepen, Museum Grimmwelt in Kassel
Een eyeopener. Voor mij is het bezoeken aan plekken waar de Grimms delen van hun leven
doorbrengen, een eyeopener. In de musea wordt de nadruk gelegd op hun totale oeuvre, de
sprookjes zijn daar maar een deel van. Het totale oeuvre, zoals het samenstellen van het Duitse
woordenboek, heeft de basis gelegd voor de Duitse taal als natievormende factor. Het komt in de
drie musea, het kasteel, het woonhuis en het museum op de Weinberg in Kassel, in alle details aan
de orde. Mijn respect voor de gebroeders Grimm groeit.
De familie Grimm. Het echtpaar Philipp Wilhelm Grimm en zijn vrouw Dorothea Grimm-Zimmer
krijgen negen kinderen; drie sterven er op zeer jonge leeftijd. Jacob wordt in 1785 en Wilhelm in
1786 in Hanau geboren. Jacob, Wilhelm, Carl, Ferdinand, Ludwig Emil en Charlotte overleven.1 De
broers leven met hun familie in het woonhuis in Steinau van 1791 tot 1798. Hun jongere broer
Ludwig Emil, die heel goed blijkt te kunnen tekenen heeft het dagelijks leven van Jacob, Wilhelm,
zuster Lotte en zijn eigen gezin in scherpe schetsen neergepend. Hij is een soort striptekenaar avant
la lettre.
De jeugd in Steinau. Jacob en Wilhelm zijn zes en vijf jaar oud wanneer ze met hun familie naar
Steinau trekken. Vader Grimm is in Steinau geboren, was werkzaam in Hanau maar trekt voor een
nieuwe baan als ambtenaar terug naar zijn geboortedorp in Steinau. Het woonhuis hier is gebouwd
in 1562 en toont het bekende vakwerkpatroon; boven zijn de ambtelijke werk- en ontvangstruimtes;
het gezin bewoont de benedenverdieping van het ruime huis. (zie fotocollage) De broers hebben
tijdens hun verblijf kindertekeningen gemaakt met bijbehorende teksten; zij zijn vooral
geïnteresseerd in de natuur. (zie fotocollage hier beneden) Ook schrijven ze verjaardagsbriefjes die
bewaard zijn. De kinderen krijgen thuis onderricht van onderwijzer Zinckhan, die met harde hand
optreedt, zo wijzen schetsen van jongere broer Ludwig Emil Grimm uit, die in 1790 in Hanau geboren
wordt. Alle kinderen Grimm krijgen tussen 1793 en 1803 les in schrijven, Latijn, aardrijkskunde en
godsdienst. Ludwig Emil krijgt daarnaast viool- en pianoles. In 1793 wordt in Steinau zusje Charlotte
geboren. Na de dood van de vader worden de lessen betaald door directe familie.
Een moeilijke jeugd. In 1796 sterft vader Grimm. Jacob is elf en Wilhelm 10 jaar oud. De moeder
blijft behoeftig achter met een hele kinderschaar. Ze moeten hun huis uit en zijn afhankelijk van
steun van familie. Al jong wordt Jacob geconfronteerd met het feit dat hij als oudste van de familie
verantwoordelijk is voor de rest van het gezin. Kortom, het is een moeilijke jeugd.2
In 1798 wordt door familie overeengekomen dat de beide jongens hun opleiding gaan vervolgen op
het gymnasium in Kassel. Ze komen intern te wonen bij vreemden; dit wordt mogelijk gemaakt door
financiële bijdragen van hun familie. Ze moeten hard werken want ze hebben een achterstand; hun
beider gezondheid lijdt eronder.3
Het burgerlijke ideaal is een hechte familie met een sterke vader, een liefhebbende moeder en
onschuldige kinderen. Maar die eenheid wordt in de Grimm-sprookjes vaak verbroken door een

ramp, een sterfgeval of een conflict. De ideale situatie wordt doorbroken, er komt een kink in de
kabel. Dat is precies wat de broers zelf overkomt wanneer hun vader sterft en zij in een behoeftige
en afhankelijke situatie komen. In veel sprookjes is er sprake van een breuk in de familie. Het is
gebaseerd op de eigen levenservaring van de broers.
De sociaal-economische achtergronden van de sprookjes. Duitsland heeft in de 17e eeuw de
dertigjarige oorlog aan zich voorbij zien trekken. Het platteland verkommert en er is honger, ook
onder de geteisterde boerenstand. In de 18e eeuw herstelt het land zich, de elite staat onder Franse
invloed, dit vanwege het feit dat veel protestante Franse Hugenoten-familie in de 16e eeuw het
katholieke Frankrijk ontvluchten en naar Duitsland trekken.
Het levensverhaal van de broers Grimms speelt zich af tegen de achtergrond van nieuwe
ontwikkelingen waarin de traditionele plattelands-samenleving oplost. De Industriële Revolutie doet
veel mensen van het platteland naar de steden verhuizen. Daar ontwikkelt zich naast in de
onderklasse een proletariaat van arme, noodlijdende arbeiders met daarboven een nieuwe
opkomende klasse: de ambachtslieden, de middengroepen en een welvarende burgerij.

In het koekhuisje, Kassel.
Armoede. Honger en armoede vormen de dagelijkse realiteit van veel mensen. Vaak wordt het land
geteisterd oor hongersnoden en ziekten. Honger een belangrijk thema in de sprookjes. Een
hongerige buik kan alleen nog maar aan brood, soep of snoephuisjes vol lekkers denken. Veel eten
en over eten in overvloed beschikken, is een belangrijk thema in de Grimm-srookjes.
In de steden lost de grootfamilie op. De grootfamilieverbanden die kenmerkend zijn voor een
traditionele plattelands-samenleving, lossen zich op in de steden. Hier ontwikkelt zich de
‘kleinfamilie’ met het kerngezin van vader, moeder en kinderen. In deze groep is er dat ‘burgerlijke’
ideaal van de hechte familie. Op het land waar de mensen niet kunnen lezen of schrijven, kent men
de orale traditie, volksverhalen worden mondeling doorverteld, vaak door vrouwen. In de stad leren
kinderen van adel en gegoede burgerij lezen en schrijven.
Leren lezen en schrijven. Vanaf 1717 wordt in de staat Pruisen de algemene leerplicht ingevoerd,
vanaf 1815 in de Eifel. De leerplicht stuit op hevig verzet van de boerengemeenschappen die hun
kinderen node kunnen missen bij het werk op het land. Toch neemt de leesvaardigheid van grote
groepen mensen in de steden sterk toe.4 De sprookjes zijn tot die tijd mondeling overgeleverd. Maar
nu kan men ze lezen, men kan ze voorlezen. Het Duitse volksverhaal, dat tot dusver veelal mondeling
is overgeleverd, moet opgeschreven. Het is in deze leemte dat de gebroeders Grimm gaan voorzien.

De verschillende delen van het Duits woordenboek van Jacob en Wilhelm Grimm.
Eenheid brengen in een verdeeld Duitsland. In 1838 beginnen de Grimms aan hun grootste project,
het samenstellen van een Duits woordenboek, dat uiteindelijk 320.000 steekwoorden zag gaan
bevatten. In 1838 is Duitsland nog versplinterd in 40 individuele staten. Het doel van de Grimms is
hiermee een cultureel monument op te richten en daarmee een middel om eenheid te brengen in al
de verdeeldheid. Ze zijn geïnteresseerd in de oorsprong van een woord en de verwantschap met
andere woorden.
Daarnaast werken ze ook aan tal van andere eenheid brengende projecten zoals het samenstellen
van een Duitse grammatica, Duitse mythologie, Duitse sagen en andere projecten. Waar hebben de
Grimms de basisvaardigheden opgedaan waarop hun latere carrière zal steunen?
De scholing. Zoals gezegd krijgen de jongens in Steinau thuis onderricht van een huisonderwijzer.
Met financiële ondersteuning van de familie worden ze in 1798 naar het gymnasium in de stad Kassel
gestuurd. De naam van deze stad werd vroeger met een C geschreven. Cassel is afgeleid van het
Latijnse Castellum of fort. Broer Ludwig Emil blijkt zeer goed te kunnen tekenen. In de beeldbijlage
hieronder volgen zijn schetsen en schilderijen van onder andere de stad Kassel. Ludwig Emil wordt
later professor aan de academie voor Beeldende Kunsten.
In 1798 worden Jacob en Wilhelm in de stad tegen forse betaling gehuisvest bij vreemden. De
onafscheidelijke broers worden van elkaar gescheiden doordat Wilhelm in een klas onder Jacob
geplaatst wordt. Ze hebben een leerachterstand en voelen zich verweesd en ontheemd. Ze hebben
gezondheidsklachten.
Studeren in Marburg. In 1802 gaat Jacob rechten studeren in Marburg, Wilhelm volgt in 1803. Daar
ontmoeten ze professor Savigny die voor beiden van grote invloed zal zijn. De universiteit in Marburg
is in 1527 tijdens de Reformatie gesticht en staat onder protestante invloed. In deze tijd studeren er
200 (mannelijke) studenten.5 Hier wordt hun belangstelling voor literatuur en archivering verder
ontwikkeld. In 1829 wordt Jacob professor aan de universiteit van het nabijgelegen Göttingen. (zie
fotocollage)

Jacob Grimm, Moeder bij het eten koken, tekening 1800 uit het museum te Kassel (links)
Ludwig Emil Grimm, Moeder Dorothea, 1808 (rechts).

Over de vrouwen. De eerste belangrijke vrouw in hun leven is hun moeder. Haar gezondheid is niet
sterk en zij sterft in 1808. Jacob en Wilhelm verblijven dan elders. Ze zijn diepbedroefd en treuren
om hun vrome moeder.6 Het is opvallend dat jonge onderlegde vrouwen de broers de meeste
verhalen aanleveren voor hun verzameling. Wilhelm trouwt in 1825 met Dorothea Wildt, een
apothekersdochter. Dan zijn er nog de drie zussen Hassenplug, waar thuis alleen maar Frans
gesproken wordt. De broers Grimm treffen deze zussen vanaf 1808 in een soort theekrans, Ludwig
Emil maakte er schetsen van. Zus Lotte zal trouwen met een van de broers Ludwig Hassenplug. De
derde naam die belangrijk is in dit verband is Friederike Mannel, geboren in 1873 en dochter van een
dominee; deze dame schreef verscheidene sprookjes zelf op en stuurde ze naar de broers.7
Daarnaast hadden de broers nog meer informanten, maar dit zijn de voornaamste voor de vroege
edities.
Opnieuw komt hier naar voren dat de broers niet sprookje verzamelend door het land trekken maar
zich vooral laten informeren door jonge onderlegde dames onder het genot van een kopje thee.8 Tot
dit gezelschap van onderlegde vrouwen hoort ook Dorothea Viehmann die ten zuiden van Kassel in
het dorp Niederzwehren woont. Zij ontmoet de broers in de Franse kerkgemeente en levert
sprookjes aan. Het is belangrijk dit aandeel van vrouwen aan het fundament van de sprookjes van
Grimm te erkennen. Ludwig Emil Grimm heeft diverse theekransjes getekend waar je de vrouwen
duidelijk aanwezig ziet. (zie bovenaan, de backcover van de catalogus Grimmwelt)
Over de sprookjes. De broers hebben hun sprookjes bewust ontworpen als sprookjes die door
volwassenen aan kinderen worden voorgelezen. Zij gaan uit van de romantische idee van de zuivere
en onschuldige kinderziel. Zij willen de verbeeldingskracht in het kind oproepen. Door die
verbeeldingskracht moet het kind beschermd worden tegen de moderne rationaliteit.

Vertalingen van de Grimm-sprookjes, Grimmwelt, Kassel.
Hoe zij de verbeeldingskracht willen oproepen. Ik lees op beschrijvingen in het museum in Kassel die
ik hieronder kort samenvat: ‘zij leggen de nadruk op het onwaarschijnlijke en onverwachte. Hiermee
oogsten zij kritiek van tijdgenoten. In hun sprookjes wemelt het van ontelbare kleine wezens,
dwergen, kabouters, bloemen, luizen, kevers en repelsteeltjes. Zij beschikken over
verbazingwekkende en onberekenbare krachten en zetten de wereld op hun kop. Soms ontpoppen
zich in het echte leven de gewone dingen als verraderlijk. In het sprookje openbaren zij hun
eigenzinnige en moeizame kant; braadworsten kunnen spreken, bezems en schoppen maken ruzie of
er ontbreekt een dertiende bord. Deze voorwerpen spotten met hun gebruikelijke functie. Ze
bedreigen de fundamentele huiselijke en sociale orde. Die onzinnige onberekenbaarheid van die
dingen prikkelt de fantasie. Op deze manier probeert de Romantiek de verbeeldingskracht te redden
van het opkomend rationalisme’.

Het werkt. De Grimm-sprookjes beleven een ongekend succes. De bovnestaande technieken om de
fantasie te stimuleren en het jonge kind niet te vroeg op te zadelen met kritisch-rationeel denken,
spreken mij zeer aan. Wij leven nu in een post-moderne tijd waar we van archaïsch en rationeel
bewustzijn op weg zijn naar een geïntegreerd bewustzijn. Post-seculiere tijden komen eraan met een
nieuw bewustzijn voor het sacrale van de kleine dingen, de kleine wezens en de energieën van al het
bestaande.
Het levenseinde. Ze leven 30 jaar in Kassel. Ze keren er in verschillende levensfases steeds weer
terug. Na de dood van Wilhelm op 16 december in 1859 schrijft Jacob in 160 een lofrede op zijn
broer: ‘Ik was de tweede van de acht zonen van onze ouders. Wilhelm was de derde. Wij scheelden
slechts één jaar, gingen hetzelfde gekleed en waren altijd samen. Wij waren ouder dan de derde en
vierde broer. De vijfde en de zesde volgden ook weer dichter op elkaar en waren veel samen. De
dood nam het zevende, achtste én eerste kind en toen kwam ik bovenaan de rij te staan…
De broers zijn onafscheidelijk. Jacob vervolgt: ‘Gedurende onze schooljaren die langzaam
voorbijkropen, deelden Wilhelm en ik een bed en een kamer, waar we aan een en dezelfde tafel
werkten. Later aan de universiteit hadden we twee bedden en twee tafels in dezelfde kamer. Weer
later hadden we twee bureaus in dezelfde of in een aangrenzende kamer. Maar altijd onder één dak.
Wij deelden onze bezittingen en onze boeken in volledige harmonie en zonder enige wanklank, met
uitzondering van de boeken die wij ieder op hetzelfde moment nodig hadden en die wij in duplicaat
aanschaften’. Jacob zal sterven op 20 september 1863.

Het receptenboek van Dorothea Wildt in beeld gebracht
Dorothea Grimm-Wildt, alias Doortje. Er is nog iemand die, net als haar man, haar bezigheden ijverig
vastlegt en opschrijft, al is het dan in de keuken! Dat is Wilhelms vrouw Dorothea Grimm-Wildt, zij
stelt een receptenboek samen dat, in het museum modern wordt uitgebeeld. Doortje voert de grote
huishouding aan waar regelmatig gasten verwelkomd worden. Haar kookboek toont aan dat er soms
overvloedig gekookt wordt maar dat er ook recepten zijn waar de restjes verwerkt worden:
zuinigheid met vlijt is het motto in burgerlijke milieus.
Tot slot. Ik heb door dit bezoek meer inzicht gekregen in de mens Jacob en Wilhelm. Ik heb meer
achting gekregen voor het totale levenswerk van de Grimms en hun onmisbare invloed op de
vorming van de Duitse taal en cultuur en literaire geschiedenis.

De fotocollage van bezoeken aan drie Grimm-musea op 18 en 19 mei 2019

Het slot te Steinau, zaterdag 18 mei 2019.

De sprookjesfontein te Steinau met sculpturen van ca. 18 van de meeste bekende sprookjes van de
gebroeders Grimm.

Op de rand van de fontein zetelt de bronzen jongste koningsdochter. Zij kijkt naar de kikker die
zojuist haar gouden bal uit het water opdook. Onder de kikkerkop zie je het gezicht van een jong
mens. De kikkerkop lijkt op een helm of masker dat naar achter geschoven is. De transformatie van
dier naar mens komt zo duidelijk tot uiting.

Een grote eer: ik mag naast de jongste koningsdochter plaatsnemen. Onder het kikkermasker het
gezicht van de jonge prins.

De onverwachte ontmoeting met de boze stiefmoeder alias de boze heks uit Sneeuwwitje. Ik schreef
een boek met als titel: ‘Weg met de boze heks en de slechte stiefmoeder’ en nu kom ik deze dame zo
maar tegen!

De voorkant van het gerestaureerde huis waar Jacob en Wilhelm opgroeiden in Steinau tot aan de
dood van hun vader (links)
Ludwig Emil Grimm, pentekening uit 1815 van de ambtswoning van de familie Grimm van 1791 tot
1796 in Steinau (rechts)

Het uitzicht vanuit een raam aan de achterkant van het huis op de achter langs stromende beek
(links).
De achterkant van het huis genomend vanuit het sluisje (rechts). De omgeving is nog steeds zeer
groen.

Onderwijzer Zinckhan geeft huisonderricht aan alle kinderen uit het gezin Grimm tussen 1793 en
1803. Tekening van Ludwig Emil Grimm rond 1800. Ze krijgen les in schrijven, Latijn, aardrijkskunde,
godsdienst. Ludwig Emil krijgt daarnaast viool- en piano-les. Ze krijgen geen tekenles; toch tekenen
ze graag. In het museum Grimmwelt in Kassel hangen tal van originele kindertekeningen.

Kindertekeningen van Jacob of Wilhelm Grimm, rond 1800. Wilhelm Grimm schrijft in zijn biografie
uit 1830: ‘wij hadden een voorliefde voor tekeningen en we toonden al vroeg enthousiasme voor
verzamelen: wij brachten insecten mee naar huis zoals vlinders en zo meer (linkertekening). Ervan
uitgaande dat wij geen tekenles kregen, mag je uitgaan van een zeker natuurtalent’.

Jacob Grimm, bergachtig landschap met stad en brug, 1795 (links).
Jacob en Wilhelm Grimm, de terechtstelling van Lodewijk de XVI, 1797 (rechts).

Professor Jacob Grimm geeft college in Göttingen,
pen- en inkttekening van Ludwig Emil Grimm, 1830.

Paul Bürde (1819-1874) de eerste Duitse nationale verzameling in de Pauluskerk te Frankfurt,
Lithografie, 1848. Jacob Grimm staat met een papier in de hand, links onder.

Op de Weinberg bij het gebroeders Grimm-plein. Het Grimm-museum Grimmwelt ligt om de hoek.

Balie van het ultramoderne Grimm-museum op de Weinberg.

De sprookjesvertelster

Uitzicht naar het westen toe op de Weinberg.

Ludwig Emil Grimm, de stad Kassel bezien vanuit het zuiden, olie op canvas, 1814-1817 (links).
Ludwig Emil Grimm, blik op Kassel vanuit het Noordoosten richting zuiden. Een van bergen,
waarschijnlijk een van de meer links gelegen bergen, moet de Holle-berg geweest zijn.

Uitzicht uit de kamer van Wilhelm Grimm op de Bellevuestraat te Kassel, Ludwig Emil Grimm,
waterverf, 1827.

Uitzicht op de Holleberg, richting westen, zondagmiddag 19 mei omstreeks 14.00u.
Tot slot. Daarna ging het huiswaarts. Plots kreeg ik haast. Er kon elk moment een kleinkind geboren
worden. In de avond waren we weer thuis. Op tijd. Op dinsdag 21 mei werd tegen de avond mijn
tweede kleindochter geboren: Irene Bernadette Annine. Ik mocht haar woensdag 22 mei in de armen
sluiten.
1

Heinz Rölleke, Die Märchen der Brüder Grimm. Eine Einführung, Philip Reclam ed., Stuttgart, 2004, 2016, 30.
Heinz Rölleke, Die Märchen der Brüder Grimm. Eine Einführung, 30.
3
Hans-Georg Schede, Die Brüder Grimm, Biographie, Hanau, 2009, erneuerte Auslage, 26.
4
Heinz Rölleke, Die Märchen der Brüder Grimm. Eine Einführung, 26.
5
Schede, Die Brüder Grimm, Biographie 29; Rölleke, Die Märchen der Brüder Grimm. Eine Einführung, 30.
6
Schede, Die Brüder Grimm, Biographie, 58.
7
Rölleke, Die Märchen der Brüder Grimm. Eine Einführung, 76, 80 geeft aantallen: de zussen Hassenpflug
leveren 16 handschriften aan, de familie Wildt 14, Friederike Mannel 6, de Marburgersprookjesvrouw 2.
8
Rölleke, Die Märchen der Brüder Grimm. Eine Einführung, 79.
2

