De gebroeders Grimm
De gebroeders Grimm, Jacob en Wilhelm waren
doctorandus in de Germaans taal- en letterkunde,
zogenaamde Germanisten. Zij verzamelden Duitse
volksverhalen, die zij publiceerden onder de titel Kinderund Hausmärchen (1812-1822). In 1852 begonnen zij met
het Deutsches Wörterbuch, dat echter pas voltooid werd
in 1961.
Jacob, voluit Jacob Ludwig Carl Grimm werd op 4 januari
1785 geboren in Hanau (Duitsland). Hij was een Duits
taalkundige met een hoogleraarschap in Göttingen en
Berlijn Hij ontdekte de wetmatigheid in de verschuiving
van de medeklinkers in de Indo-Europese talen, de
eerste Germaans klankverschuiving, de zogenoemde wet van Grimm. Jacob overleed op 20
september 1863 op 78 jarige leeftijd..
Zijn broer Wilhelm Carl Grimm werd 13 maanden later geboren op 24 februari 1786. Hij
overleed op 16 december 1859. Hij was toen 73 jaar oud.
De familie Grimm verhuisde in 1791 van Hanau naar Steinau. Vijf jaar later, in 1796,
overleed hun vader op 44 jarige leeftijd. De beide broers waren toen 11 en 10 jaar oud.
Waarschijnlijk was dat de reden dat de beide jongens in 1798 verhuisden naar hun tante in
Kassel. In 1801 startte Jacob met een studie aan de universiteit van Marburg. Hij was toen
16 jaar. Een jaar later voegde zijn broer Wilhelm zich bij hem. Jacob concentreerde zich
op taal en letterkunde. Wilhelm richtte zich meer op de literatuur. Hun fascinatie voor
sprookjes startte in 1906 toen ze begonnen met het verzamelen van sprookjes en
volksverhalen
In 1808 overleed ook hun moeder Dorothea. Zij werd 52 jaar. Als oudste van de familie
werd van Jacob verwacht dat hij zijn broers en zussen zou onderhouden. Hij nam daarom
een baan aan in de bibliotheek van Kassel. Vier jaar later, in 1812 brachten de gebroeders
Grimm gezamenlijk een boek uit. Het boek heette ‘Kinder- und Hausmärchen’. Het boek
bevatte 86 volksverhalen cq sprookjes. Drie jaar later, in 1815, kwam er een vervolg. Het
tweede deel van “Kinder- und Hausmärchen” . Dit boek bevatte 70 verhalen. Uiteindelijke
zouden het 200 verhalen en 10 kinderlegendes worden. Het is het bekendste boek van de
Gebroeders Grimm.
In 1816 en 1818 brachten ze ook nog een tweedelige serie van ‘Deutsche Sagen’ uit, gevuld
met 585 Duitse legendes.
Als gevolg van deze boeken ontstond de aan de gebroeders Grimm zelf gekoppelde 'sage',
waarin werd verteld dat zij jarenlang door de Duitse landen waren getrokken om er de
sprookjes te verzamelen. In feite werden de teksten aan de broers toegestuurd door
vrouwen uit hogere kringen. Met een van hen, Henriette Dortchen (Dorothea) Wild,
trouwde Wilhelm Grimm in 1825.
Na jaren in veel bibliotheken te hebben gewerkt, gingen de broers naar de universiteit van
Göttingen. Hier werden de gebroeders bibliothecaris (Wilhelm) en professor (Jacob). In
1837 ondertekenden zij, samen met 5 anderen, een protestbrief tegen Ernst August I van
Hannover. Als gevolg daarvan werden zij alle zeven ontslagen. Vanwege een aantal
politieke redenen, moesten ze in 1837 terug naar Kassel. Maar niet voor lang, want ze
gingen op uitnodiging van Frederik Willen IV van Pruissen werken voor de HumboldtUniversiteit van Berlijn. Ze bleven hier werken tot 1848 (Jacob) en 1852 (Wilhelm). In 1852
begonnen zij aan het Deutschen Wörterbuch dat pas in 1961, 111 jaar later, zou worden
voltooid.

