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Inleiding  

In deze masterscriptie beoog ik een vergelijkende studie te maken tussen Disney- en 

Hollywoodadaptaties van drie bekende Grimmsprookjes: Roodkapje, Sneeuwwitje en 

Doornroosje. Die sprookjes worden vergeleken met respectievelijk Who’s Afraid of the Big 

Bad Wolf en Red Riding Hood, Snow White and the Seven Dwarfs, Snow White and the 

Huntsman en Sleeping Beauty en Maleficent. In deze scriptie tracht ik na te gaan of al die 

vormen van populaire vertelkunst verschillen vertonen op ideologisch vlak. Ik zal 

onderzoeken of een veranderd wereldbeeld gekoppeld kan worden aan de formele en 

thematische raakpunten en verschillen.  

Deze uiteenzetting vangt aan met een voorstelling van het corpus gevolgd door een 

theoretisch hoofdstuk waarbinnen de theorieën worden toegelicht waarop deze scriptie 

voornamelijk zal steunen. Ook besteed ik kort aandacht aan de voornaamste 

adaptatieproblematiek waarmee sprookjes te maken krijgen omdat bij de overgang van de ene 

verhaalvorm in de andere een theoretische achtergrond onmisbaar is. Toch blijkt 

adaptatieproblematiek alleen niet diepgaand genoeg om bewijs te leveren voor een 

veranderend wereldbeeld. Bijgevolg wordt mijn onderzoek gestructureerd door thematische 

en formele vergelijkingspunten. Voor elke tekstcluster ga ik van start met een morfologische 

analyse van de drie verwante narratieven waarbij ik op de basis van Propps functieanalyse de 

voornaamste motieven onderscheid. Die minutieuze uiteenzetting stelt de 

verhaalcomponenten duidelijk in beeld, wat een plot- en actieruimtelijke analyse 

vergemakkelijkt. Vervolgens wordt aldus op basis van de stereotiepe actieruimtebeelden het 

plotpatroon verduidelijkt aan de hand van Keunens Verhaal en Verbeelding (2007). Voorts 

wordt het compositieprincipe onder de loep genomen door de functies in te schrijven in een 

variant op Greimas’ actantiële schema (Keunen 2005) aangevuld door thematische elementen. 

Op basis van die analyses tracht ik na te gaan of er achter de getransformeerde plotpatronen 

een bijhorend, veranderd wereldbeeld schuilgaat. We stellen vast dat er een moraliserende en 

Victoriaanse opvatting te bespeuren valt in de Grimmvertellingen waarvan de conservatieve 

waarden herbevestigd worden in de Disneyadaptaties. Naast een consolidatie van patriarchale 

genderrollen speelt Walt Disney Company (hieronder Disney) ook in op amusement met het 

oog op het aanboren van nieuwe, passieve consumenten van de Disneyindustrie. Ook de 

Hollywoodadaptaties blijken sterk beïnvloed te zijn door economische belangen wat zich 

aftekent in de vele actiescènes, een toename aan vrije motieven, een beroemde cast, de 

releasedata van de verfilmingen en het beoogde publiek. Bovendien reflecteren die films een 
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hedendaags individualiseringsproces dat gaande is in de maatschappij. Zo is er sprake van 

hedonistische elementen, een individuele moraal en psychologisering van de tegenstander. Uit 

deze scriptie zal blijken dat de socialiserende functie die in de Grimmsprookjes vervat zit, 

vervaagt onder Disney’s nadruk op vermaak en volledig verdwijnt met de 

Hollywoodverfilmingen die slechts verstrooiing en commercialisering voor ogen hebben. 

Tijdens die evolutie wordt er steeds meer tegemoet gekomen aan de wensen van het publiek: 

de Grimms kuisten de sprookjesversies op onder invloed van de Duitse burgerij, Disney bood 

een utopisch alternatief aan in een wereld in verandering en Hollywood speelt in op de 

huidige spektakelmaatschappij die steeds om nieuwe impulsen vraagt.  

Met deze thesis beoog ik aan de hand van structurele en thematische kenmerken, een concreet 

bewijs te leveren voor Jack Zipes’ visie op de socialiserende functie van sprookjes, hoe 

Disney de functie van het sprookje veranderde en duidelijkheid te scheppen over de ideologie 

die achter de hedendaagse sprookjesbewerking schuilgaat. Zipes, gerenommeerd 

sprookjeskenner en -criticus, veronderstelt dat sprookjes de levensomstandigheden, ideeën en 

waarden van de maatschappij waarin ze verteld worden, reflecteren. Hij steunt daarbij 

voornamelijk op inzichten uit de sociologie, antropologie, psychologie en 

literatuurwetenschap. Ondanks zijn interessante visie op sprookjes en hun functie binnen de 

maatschappij gaat hij naar mijn gevoel niet diep genoeg in op de rol die literatuurwetenschap 

daarin speelt. Deze thesis wil aldus een aanvulling bieden op Zipes’ werk door 

literatuurwetenschappelijke inzichten meer te betrekken op drie bekende sprookjes en hun 

adaptaties. Door de sprookjes in hun Grimmversie, Disneyvariant en Hollywoodadaptatie te 

bestuderen, krijgen we ook een indruk van de drie tijdsgewrichten waarin de narratieven tot 

stand kwamen. Bijgevolg mogen we veralgemeende uitspraken doen over de evolutie van een 

dergelijke populaire verhaalcultuur en hoe de samenleving die ze creëerde daarop inspeelt.  
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1. Corpus  

De sprookjes die van naderbij onderzocht worden zijn Grimms Roodkapje, Doornroosje en 

Sneeuwwitje (in Grimm: 2013), Disney’s tekenfilmadaptaties The Big Bad Wolf (Disney 

1934), Snow White and the Seven Dwarfs (Disney 1937), Sleeping Beauty (Disney 1959) en 

de Hollywoodadaptaties Red Riding Hood (DiCaprio 2011), Snow White and the Huntsman 

(Roth 2012) en Maleficent (Roth 2014). Mijn keuze voor deze specifieke sprookjes werd 

gemotiveerd door de recentste verfilmingen ervan. Na de drie films bekeken te hebben, viel 

telkens de achterliggende motivatie van de antagonist en een mierzoet liefdesplot op; een 

thematisch kenmerk dat bovendien vormelijke implicaties heeft voor de plot. Bovendien was 

de toename aan vrije motieven en secundaire personages eveneens opmerkelijk zodat er 

slechts weinig elementen van het oorspronkelijke narratief overeind bleven. Daarop vroeg ik 

me af welke boodschap die films uitdroegen en hoe die nog aansluit bij het oorspronkelijke 

sprookje. Het leek me daarom interessant om de evolutie van de originele vorm naar de 

tekenfilmadaptatie en Hollywoodadaptatie na te gaan.  

De keuze om de Grimmcollectie te gebruiken als originele bron ligt voor de hand: alle drie de 

sprookjes zijn opgenomen in hun Kinder- und Hausmärchen (1812-1815) met Roodkapje 

onder nr. 26, Doornroosje onder nr. 50 en Sneeuwwitje onder nr. 53. Bovendien genieten de 

Grimmsprookjes veel bekendheid onder het grote publiek en beïnvloeden ze Westerse 

kinderen en volwassenen sinds 1812 (Zipes 1983:45). De Nederlandse vertaling die ik 

gebruik, is gebaseerd op de laatste druk uit 1857 die kuiser is in vergelijking met de eerste 

druk. Disneyadaptaties vormen vervolgens een logische brug  tussen Grimm en Hollywood 

aangezien de succesvolle Walt Disney Company het Westerse sprookjesbeeld naar haar hand 

zette, democratiseerde en onze manier van kijken naar sprookjes compleet veranderde (Zipes 

1995:21). Bovendien baseerde Walt Disney zijn animatiefilms op Grimmsprookjes en werd 

hij ook wel “the Great Sanitizer” genoemd omdat hij net zoals de Grimms geweld, seks en 

politieke strijd bande uit zijn werken (Bell, Haas & Sells 1995:7). Toch moet Disney ook niet 

teveel bejubeld worden. Volgens Zipes wou Disney zich niet verdiepen in de implicaties van 

het narratief maar het technisch vernuft van zijn bedrijf benadrukken en aan zelfverheerlijking 

doen (1994: 80-91 en 93; 1995:38). Desalniettemin zal blijken dat Disney op dezelfde manier 

ook ingaat op toenmalige maatschappelijke tendensen.  

Brenda Ayres en andere Disneycritici (ook Zipes 1995) linken Walt Disney dan weer aan 

Jakob en Wilhelm Grimm op basis van biografisme. Zo waren zowel Disney als Grimm op 

zoek naar een familiale identiteit; de vader en grootvader van de Grimms stierven binnen een 
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relatief kort tijdsbestek waardoor de familie aan sociale status inboette. Ook Walt Disney had 

geen vaderfiguur wegens een slechte band met zijn vader aangezien die zijn kinderen slechts 

aanzag voor werkkrachten (Ayres 2013:20-22). Ayres wijt bijgevolg de afwezige of zwakke 

vaderfiguren in de Grimm- en Disneyvertellingen aan dit biografisch gegeven. De 

Amerikaanse animator zou zich aldus identificeren met de Duitse taalkundigen en baseerde 

zich daarom op hun sprookjescollectie. 

In wat volgt, maak ik een korte schets van de sprookjes op basis van de beschrijvingen die te 

vinden zijn onder lemma’s ‘Snow White and the Seven Dwarfs’ (door Harriet Goldberg), 

‘Little Red Riding Hood’ (door Jack Zipes) en ‘Sleeping Beauty’ (opnieuw door Harriet 

Goldberg) in Zipes’ The Oxford Companion to Fairy Tales (2000).  

 

1.1. Roodkapje  

Zipes meent dat Charles Perrault de eerste was om Le Petit Chaperon Rouge te publiceren in 

zijn Histoires ou contes du temps passé (uit 1697) (2000:301-303). Hij zou het verhaal 

opgepikt hebben in zijn mondelinge vorm waarvan de oorsprong gezocht moet worden in 

Zuid-Frankrijk of Noord-Italië. Het verhaalt het relaas van een anoniem boerenmeisje een 

bezoek brengt aan haar grootmoeder maar intussen een weerwolf ontmoet. Die vraagt haar of 

ze pad van de naalden of de pinnen neemt. Daarop zegt het boerenmeisje dat ze een naaister 

wordt en daarom het pad met naalden zal nemen. Vervolgens holt de weerwolf naar 

grootmoeders huis waar hij haar opeet, een deel van haar vlees in een kom doet en wat van 

haar bloed in een wijnfles. Nadat de kleindochter toekomt bij het huis van grootmoeder, stelt 

de weerwolf haar voor eerst iets te eten en wat wijn te drinken alvorens bij hem in bed te 

kruipen. Eenmaal in bed stelt ze allerlei vragen aan de weerwolf tot op het moment dat hij 

haar wil opeten. De boerendochter moet echter dringend naar het toilet, wat de weerwolf 

toestaat indien ze een touw rond haar been heeft. In de tuin bindt het meisje het touw rond een 

fruitboom waardoor ze kan ontsnappen terwijl de weerwolf de andere kant van het touw blijft 

vasthouden. 

 In sommige versies slaagt de weerwolf erin het meisje op te eten maar algemeen gezien wil 

het volksverhaal wijzen op de zelfredzaamheid van de boerendochter. Perrault past het 

volksverhaal evenwel aan tot Roodkapje door de protagoniste als verwend en naïef voor te 

stellen. Niet alleen symboliseert het rode kapje haar zondige aard maar bovendien gaat ze een 

weddenschap aan met de wolf over wie het snelste aan grootmoeders huis is. Na wat getreuzel 

in het bos, komt ze toe bij grootmoeder die eigenlijk de vermomde wolf is. Ze kruipt bij haar 
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vermeende grootmoeder in bed en na enkele vragen te stellen over grootmoeders uiterlijk, eet 

de wolf na grootmoeder ook Roodkapje op. Perrault sluit moraliserend af door te stellen dat 

meisjes die vreemde mannen in hun salons uitnodigen, krijgen wat ze verdienen. Net zoals 

Perrault zetten Wilhelm en Jakob Grimm het sprookje naar hun hand door de jager te 

introduceren die Roodkapje en haar grootmoeder redt, de wolf z’n buik opensnijdt en nadien 

vult met stenen.  

 

1.2. Sneeuwwitje en de zeven dwergen 

Volgens Harriet Goldberg, auteur van Motif-Index of Medieval Spanish Folk Narratives uit 

1998, zijn er oudere versies van Grimms Sneeuwwitje en de zeven dwergen opgetekend in 

onder andere Giambattista Basiles Pentamerone en J. K. Musäus’ Volksmärchen der 

Deutschen (1782). Het sprookje is wijdverspreid met als terugkerende elementen: hernieuwde 

jaloezie, afkomst, dood, blootstelling van het lijk, verrijzenis en een veelheid aan incidentele 

varianten aan details (Goldberg 2000:278). Kort samengevat kwam Sneeuwwitje ter wereld 

door een magische gebeurtenis; terwijl haar moeder aan het naaien was, prikte ze zich aan 

haar naald waardoor er drie bloeddruppels in de sneeuw vielen (in andere versies at ze een 

rozenblad, de zaden van een granaatappel of een mandarijn). Daarop wenste ze een kind te 

krijgen “red as blood, as white as snow and as black as ebony” (Goldberg 2000:178). Die 

wens wordt vervuld maar Sneeuwwitjes moeder sterft in het kraambed. Haar vader hertrouwt 

wat jaloezie creëert tussen Sneeuwwitje en haar stiefmoeder; de jonge prinses is vijandig 

tegenover haar surrogaatmoeder terwijl die de heldin benijdt om haar jeugdige schoonheid. In 

de Grimmversie raadpleegt de stiefmoeder een magische spiegel om te achterhalen wie 

ontegensprekelijk de mooiste van het land is. Wanneer Sneeuwwitje zeven jaar wordt en ze 

haar kindertijd achter zich laat, wordt zij aanzien als de mooiste van het hele land (in andere 

versies is de magische spiegel vervangen door een alwetende forel in een waterput, de zon, de 

maan of hoort de stiefmoeder hoe passanten Sneeuwwitjes schoonheid prijzen). De koningin, 

angstig om haar superioriteit te verliezen, beveelt een jager Sneeuwwitje te vermoorden en 

haar longen en lever terug te brengen als bewijs van haar dood. De jager doodt echter een 

varken (een hert of hond in andere versies) en brengt die ingewanden naar de koningin samen 

met een bebloede jurk (in andere versies onderjurk, handen, ogen, tong, darmen, haar, een 

flesje bloed met Sneeuwwitjes vinger als stop) om te tonen dat hij de opdracht heeft 

volbracht. De koningin laat daarop de ingewanden klaarmaken om ze op te eten. Intussen is 

Sneeuwwitje aanbeland bij het huisje van de zeven dwergen (dieven, houthakkers, geesten, 
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ogers, beren, reuzen, apen, kannibalen, broers, wilde mannen of oude vrouwen in andere 

versies). In zo goed als elke sprookjesversie vervult de prinses huishoudelijke taken zoals 

opvegen, afwassen en koken waardoor ze een beginnend gevoel van verantwoordelijkheidszin 

toont. Toch ontdekt de stiefmoeder via haar magische informatieverstrekker dat Sneeuwwitje 

nog leeft en vermomt ze zich daarop diverse keren in een poging haar stiefdochter te 

vermoorden. Na twee vruchteloze pogingen slaagt ze erin Sneeuwwitje te doden met behulp 

van een vergiftigde appel. De dwergen bewaarden de heldin daarop in een glazen kist op de 

top van een berg waar de dieren kwamen rouwen om haar dood. Dat bleef zo tot een prins 

toevallig passeerde en de dwergen overtuigde om Sneeuwwitje aan hem te geven. Een van 

zijn onderdanen struikelde terwijl hij de kist droeg waarop het stuk vergiftigde appel uit de 

keel van de prinses schoot. Het narratief eindigt met een koninklijk huwelijk en de bestraffing 

van de stiefmoeder.  

 

1.3. Doornroosje  

Het verhaal van Doornroosje is zowel opgetekend in het Catalaans (Frayre de Joy e Sor de 

Placer uit de 14
de

 eeuw), in het Franse Perceforest (uit de 16
de

 eeuw) en Perraults Histoires 

ou contes du temps passé (uit 1697), in de Pentamerone van Basile (1634-6) en in de Duitse 

Kinder- und Hausmärchen (1812-15) van de Grimms. Het verhaal vangt aan met een 

koningspaar dat een kind wenst. Om de geboorte van het langverwachte kind te vieren, wordt 

een feest georganiseerd waarbij slechts twaalf van de dertien wijze vrouwen die het rijk telt, 

uitgenodigd worden. De dertiende, ongenodigde gaste wordt door Perrault afgeschilderd als 

een ontevreden oude vrouw die vervreemdt is van het hof. Zij vervloekt bijgevolg de prinses. 

Als tegenhanger creëert Perrault een goede fee, oorspronkelijk de twaalfde wijze vrouw, die 

zich verstopt zodat ze een schadelijk geschenk kan bestrijden. De elf wijze vrouwen zijn ook 

omgetoverd tot feeën die elk iets schenken aan de pasgeborene (o.a. schoonheid, rijkdom, 

wijsheid, deugd) totdat de dertiende hen onderbreekt met een voorspelling; het meisje zal als 

vijftienjarige sterven wanneer ze haar vinger prikt aan een spil van een spinnewiel. De 

twaalfde fee verzacht de voorspelling echter tot een honderdjarige slaap. De koning probeert 

het lot van zijn dochter af te wenden door alle spillen in het rijk te verbannen. Ondanks alle 

voorzorgsmaatregelen, prikt de prinses zich toch aan een spil in een verborgen kamer van het 

kasteel. Daarop valt niet alleen de prinses in een diepe slaap, maar alle levende organismen in 

het kasteel vallen ook onder de betovering. De goede fee van Perrault keert terug naar het 

kasteel om er zeker van te zijn dat de prinses terugkeert naar een onveranderde wereld. 
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Hoewel de tijd stilstaat in het kasteel, groeit intussen een doornstruik rond het gebouw die het 

aan het zicht onttrekt.  

Tijdens die honderd jaar pogen talloze ridders het kasteel te betreden, iets wat ze met de dood 

bekopen. Uiteindelijk is er een prins die er in slaagt het kasteel te bereiken om er de slapende 

prinses aan te treffen. In een oudere versie verkracht de prins haar waardoor ze wakker wordt 

bij de geboorte van haar kind. Perraults versie is echter kuiser; de aanwezigheid van de prins 

wekt de schone slaapster terwijl bij Grimm een kus op de lippen haar doet bijkomen en 

daarop het hele hof ook ontwaakt en de dagelijkse activiteiten herneemt. In dit verhaal is de 

tijdsbeleving onderhevig aan die van het hoofdpersonage terwijl in andere verhalen, de 

protagonist wakker wordt om een veranderde, onbekende wereld aan te treffen. Het 

belangrijke verschil tussen de versie van de Grimms en die van Perrault is dat die laatste het 

verhaal uitrekt door de prinses te laten bevallen van twee kinderen. Wanneer de prins uit 

beeld is, onderneemt de schoonmoeder een moordpoging op haar Doornroosje en de kinderen. 

Die wordt echter verijdeld en uiteindelijk sterft de schoonmoeder in een vat gevuld met 

padden, slangen en adders als straf.  

Perraults gruwelijke einde wordt in de loop van de negentiende en twintigste eeuw vaak 

geschrapt wanneer het verhaal aan kinderen wordt verteld. Algemeen genomen bevatten de 

meeste verhalen een opgekuiste versie van het relaas waarbij de nadruk ligt op het 

jammerlijke lot van de hulpeloze prinses en de moedige prins die haar redde. Dezelfde kleffe 

klemtoon vinden we terug in de Disneyadaptatie (uit 1959) van het sprookje en talrijke 

kinderboeken. Verandering komt er pas tijdens de jaren zeventig van de vorige eeuw wanneer 

er aandacht wordt geschonken aan de politieke en seksuele toespelingen die het verhaal rijk 

zijn.  
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2. Theoretische achtergrond  

2.1. Van volksverhaal naar literair sprookje: poging tot afbakening  

Sprookjes en volksverhalen werden de afgelopen drie eeuwen gemakkelijk over dezelfde kam 

geschoren en beschimpt op basis van esthetische en opvoedkundige normen (Zipes 1992:4-5). 

Hoewel de toenemende commercialisatie van de twee genres de verstrengeling van beide in 

de hand werkte, kunnen we spreken van een verschillende vertelsituatie met een ander 

auteursconcept en ander doelpubliek. Bovendien is er sprake van een afnemend aura ten 

gevolge van die veranderde vertelsituatie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 Verschillen tussen folklore en literatuur (in Zipes 1996:11. 

Zoals we uit bovenstaande figuur kunnen afleiden, verschilt de vertelsituatie en 

productiecontext van folkloristische volksverhalen danig van die van het literaire sprookje. 

Het voornaamste onderscheid ligt in de overlevering van het narratief: respectievelijk 

mondeling en schriftelijk. Het volksverhaal geeft de noden en wensen weer van een 

gemeenschap en hoe die omgaat met de natuur. Bovendien reflecteert het verhaal de sociale 

orde binnen de gemeenschap waarin het ontstond; de etymologische oorsprong van een 

koning en koningin kan teruggevoerd worden naar het hoofd van een patriarchale of 

matriarchale familie. Het relaas kan enerzijds een legitimatie van die sociale orde zijn of net 

een tegenstem die wil aanzetten tot verandering. De sociale klemtoon ligt niet enkel in het 

verhaal, maar ook in de omgang met het publiek. Dat wordt actief betrokken bij het 

volksverhaal door vragen te stellen of zoals Kahlo opmerkt door rituele handelingen, 

gebruiken en gewoonten te stellen die geworteld zijn in een primitieve maatschappij (in Zipes 

1996:5).  
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Naar een volksverhaal luisteren is aldus een gemeenschapsactiviteit waardoor het narratief 

gemeengoed is. Het literaire sprookje daarentegen werd gestandaardiseerd waardoor het niet 

meer onderhevig is aan variatie. Er worden echter wel nieuwe, gelijkaardige of vernieuwende 

verhalen geschreven die spelen met de conventies ervan. Vast staat dat het sprookje door zijn 

geschreven aard een grotere complexiteit vertoont en uitgebreider is dan het volksverhaal 

(Zipes 2000:xv). Voorts wordt het literaire sprookje eerder gelinkt aan een individuele 

activiteit die door herlezing tot in het oneindige kan herhaald worden. Daarnaast is de literaire 

variant een bewuste gecreëerde constructie: zo banden de Grimms erotische en liederlijke 

passages en pasten ze specifieke verhaalelementen aan om een zedenles mee te geven (Zipes 

2000:xxiv).  

Ook bracht dat verschil in overlevering een ander publiek met zich mee. Neergeschreven 

narratieven vereisen alfabetisme, iets wat tijdens de 17
de

 en 18
de

 eeuw nog voorbehouden was 

voor de gegoede burgerij en aristocratie. Bovendien kwam het sprookje, in tegenstelling tot 

het volksverhaal, tegemoet aan literaire maatstaven die de verspreiding ervan in publieke 

ruimten aanvaardbaar maakte.  Bovendien kreeg het literaire sprookje tegen eind 18
de

 eeuw 

een socialiserende functie gericht op de indoctrinatie van kinderen (Bottigheimer 2009 1-29, 

Zipes 1983:3, Zipes 2000: xxi). Die ‘bourgeois kinderliteratuur’ werd door uitgevers 

begrijpelijker gemaakt en aangepast aan de leeftijd en het waardesysteem van het kind.  

De nieuwe, geïndividualiseerde vertelsituatie en productiecontext genereert een veranderd 

auteursconcept; een sprookje wordt geschreven of zich toegeëigend door één gekende auteur 

daar waar het volksverhaal teert op anonieme overlevering zonder aanwijsbare bron (Zipes 

2000:xv). Toch steunden sprookjesauteurs zwaar op die volksverhalen en aanvankelijk 

werden sprookjes dan ook niet als dusdanig bestempeld. Ze werden gezien als eenvoudige 

aanvullingen van mondelinge, populaire volksverhalen (Zipes 2000:xix). Desalniettemin 

mogen mondelinge bronnen niet beschouwd worden als de enige bron voor sprookjes. De 

vroegste sprookjesauteurs waren doorgaans zeer belezen en erudiet wat zich uit in de 

plotstructuur, een opgesmukt taalgebruik en ingewikkelde verwijzingen naar godsdienst, 

gebruiken en literatuur. 

Door de veranderende productiecontext en uitvinding van de boekdrukkunst werden sprookjes 

op een andere manier en in grotere oplagen verspreid. Die mechanische reproductie van het 

werk beïnvloedt de authenticiteitswaarde ervan en aldus ook de autoriteit van het werk 

(Benjamin 1999:73-74). Allereerst omdat het werk toegankelijker wordt en bijgevolg loskomt 

van zijn oorspronkelijke context en ten tweede omdat de reproductie ervan sterk afhankelijk is 

van het origineel. Bijgevolg wordt afbreuk gedaan aan het aura dat het werk bezit. Benjamin 
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stelt “the authenticity of a thing is the essence of all that is transmissible from its beginning, 

ranging from its substantive duration to its testimony to the history which it has experienced” 

(1999:74). Gezien die historische getuigenis van een werk berust op authenticiteit, wordt ook 

die getuigenis ondermijnd door de reproduceerbaarheid van het werk. Het aura, gebaseerd op 

de uniciteit van het werk, neemt aldus af door de seriële verspreiding van de kopieën. 

Bovendien linkt Benjamin een kunstwerk steeds met ceremoniële riten waarin de oorsprong 

en eerste gebruikswaarde van een werk ligt (1999:76). De mechanische reproductie ervan, 

ondermijnt de link tussen beide: volksverhalen worden in groep verteld terwijl sprookjes 

individueel worden gelezen. Het aura staat bijgevolg niet langer centraal maar de 

transparantie van het werk; kwantiteit wordt belangrijker dan kwaliteit. Volgens Benjamin is 

dit niet verenigbaar met de cultuswaarde van een werk waardoor het afbreuk doet aan het aura 

ervan.  

Sinds de start van de folklorestudies probeerden onderzoekers al een duidelijke definitie op te 

stellen om het volksverhaal van het sprookje te onderscheiden. Jakob Grimm bekeek het 

thematisch en meende dat het sprookje poëtischer was dan de legende, die een eerder 

historische insteek heeft. In navolging van de Grimms stelde Johannes Bolte vast dat 

Märchen, het Oudhoogduits voor report of verhaal, gezien werd als een verhaal gefundeerd op 

poëtische fantasie en elementen van de magische wereld (Stein in Zipes 2000:167). Stith 

Thompson bekijkt het onderscheid echter vanuit een formele invalshoek. Volgens hem is het 

motief van belang voor de analyse van volksverhalen. Hij meent dan ook dat het volksverhaal 

een zekere lengte bestrijkt, een opeenvolging van motieven of episoden bevat, zich afspeelt in 

een onechte wereld zonder een duidelijke plaatsbepaling of gedefinieerde personages en een 

zekere portie pracht bezit. Net zoals Thompson hechtte Vladimir Propp belang aan de 

motievenstructuur van een sprookje. Daarom stelde de Russische wetenschapper een 

morfologie van het toversprookje op bestaande uit 31 functies. Propp heeft het over het 

toversprookje, Thompson over het volksverhaal. Concrete genreverschillen kunnen we dusver 

nog niet onderscheiden hoewel Zipes’ opdeling naar productiecontext, drager, de relatie tot 

het publiek en overlevering enig indicatie geeft. Toch blijft de definiëring van beide 

concepten vaag en gelijklopend, ongetwijfeld omdat de twee genres historisch met elkaar 

verwant zijn.  
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2.2. Methode voor de formele en semantisch-thematische analyse: Propp, 

Bachtin, Keunen en Greimas  

Om de verschillende narratieven objectief met elkaar te kunnen vergelijken, bekijken we 

allereerst de opdeling van de verhalen in de verschillende functies. Daarvoor baseer ik me op 

Vladimir Propps De Morfologie van het Toversprookje uit 1928. Propp, Russisch Formalist, 

vergeleek de thema’s van honderd Russische wondersprookjes (nrs. 300-749 uit de Aarne-

Thompson-index) uit de Afanásjev-collectie (nrs. 93-270) om die motieven eruit te puren en 

zo een vergelijking tussen de verschillende verhalen mogelijk te maken (Louwerse 1997:13). 

De Russisch wetenschapper maakte een onderscheid tussen de variabelen binnen een 

toversprookje (de personages, het gezochte object) en de constanten (de concrete handelingen 

van de personages). Die constanten worden door Propp benoemd als de functies omdat ze 

bijdragen tot de plot. 

Die functies mogen we bijgevolg beschouwen als gebonden motieven aangezien de Russisch 

formalisten menen dat de geschiedenis opgebouwd is uit motieven. Die geschiedenis 

beschouwen we in navolging van Herman & Vervaeck als de chronologische opeenvolging 

van gebeurtenissen die in het concrete verhaal meestal niet strikt chronologisch worden 

getoond (2009:51-52). Ongebonden of vrije motieven zijn echter van geen belang voor de 

logische samenhang van het verhaal maar zullen eerder achtergrondinformatie verstrekken 

(Brillenburg – Wurth & Rigney 2009:170). Bovendien bestaat er nog een onderscheid tussen 

dynamische en statische motieven. De eerste leiden tot een wijziging in het verhaalverloop, de 

tweede niet. Dynamische motieven worden vaak in verband gebracht met gebonden motieven 

en statische met vrije hoewel dit niet altijd het geval is. Zo is de beschrijving van de 

emotionele toestand van een personage een vrij motief maar kunnen die emoties een 

drastische verandering in het verhaal teweeg brengen (Herman & Vervaeck 2009:52). 

Concreet beschouwt Propp een functie als “een handeling van een personage, gedefinieerd 

vanuit het aspect van haar betekenis voor de ontwikkeling van het verhaal” (Propp 

1928/1997:46). Vervolgens onderscheidt hij zeven dramatis personae; de held, de onechte 

held, de tegenstander, de helper, de opdrachtgever, de schenker en het gezochte personage 

(Propp 1928/1997: 104-112). Nadien verbindt hij een aantal functies met die personages zodat 

we kunnen spreken van handelingssferen. De opdeling in zowel gebonden als vrije motieven 

en de dramatis personae zal van belang zijn om een vergelijkende analyse mogelijk te maken.  

Propps onderzoek mondde uit in een morfologie van het toversprookje waarbij hij 

concludeerde dat de functies de constante componenten van een sprookje zijn, de gebonden 
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motieven dus. Wat variatie oplevert binnen de sprookjes, zijn de attributen (de uiterlijke 

kenmerken), de nomenclatuur van de personages, de introductie ervan in het sprookje en de 

woonplaats; datgene wat onder de vrije motieven zou vallen (Propp 1928/1997:114). De 

dramatis personae zijn echter ook variabelen waardoor een paradox opduikt binnen Propps 

theorie; veel functies zijn gedefinieerd uit het personage dat de functie uitoefent waardoor de 

constantheid ervan wordt gegarandeerd (bijv. A waarbij de tegenstander een vorm van schade 

toebrengt). Volgens Propp kunnen er bovendien slechts 31 functies aanwezig zijn in het 

narratief. Hoewel niet alle functies voorkomen in elk verhaal blijft de volgorde waarin de 

functies voorkomen wel dezelfde. Tenslotte stelt Propp dat alle sprookjes met dezelfde 

structuur en 31 functies, tot de categorie van het toverspookje gerekend worden. Gezien Propp 

verder in zijn onderzoek de absolute aanwezigheid van de 31 functies nuanceert, spreekt hij 

zichzelf tegen in zijn laatste conclusie (Louwers 1997:18).  

Algemeen kunnen we zeven actiesequenties onderscheiden waarbij een aantal functies horen 

(Keunen 2015, persoonlijke communicatie).  

Actieseries  Functies  

Aanleiding tot de zoektocht  ß = verwijdering 

γ = verbod 

δ = overtreding 

ε = ondervraging 

ζ = informatie 

η = bedrog 

Acties die leiden tot het vertrek van de held 

en tot de zoektocht 

A = bedreiging/tekort 

B = mediatie (bemiddeling) 

C = begin tegenactie  

 Vertrek  

Acties die leiden tot het verwerven van een 

hulpmiddel 

D = eerste donorfunctie (test, ondervraging) 

E = reactie van de held 

F = bekomen of ontvangen van een 

magische agent  

Acties die leiden tot het herstel 

 

G = ruimtelijke verplaatsing tussen twee 

koninkrijken, begeleiding 

H = strijd 

J = merken van de held 



14 
 

I = overwinning 

Climax van het verhaal (K is de tegenhanger 

van A) 

K = wegnemen van initiële bedreiging of 

tekort (herstel)  

 Terugkeer  

Uitstel van de ontknoping  

(nieuwe gevaren, nieuwe gevechten, nieuwe 

reddingen, interventie van de valse  

held en onderwerping van de held aan een 

moeilijke opdracht) 

Pr = achtervolging, jacht 

Rs = redding (van de held, van Pr) 

O = onopgemerkte aankomst 

L = ongefundeerde verdachtmakingen 

M = moeilijke taak 

N = oplossing 

Ontknopingsacties Q = (h)erkenning van de held 

Ex = publieke huldiging 

T = onthulling 

U = straf  

W = huwelijk 

 

Desalniettemin blijkt Propps functieonderscheid niet steeds in dezelfde volgorde voor te 

komen in Grimm sprookjes. Die sprookjes vertonen volgens de Russisch Formalist wel nog 

dezelfde structuur maar niet meer in de pure vorm. Dat verklaart volgens hem de  afwijkende 

volgorde van de functies (Propp 1928/1997:127). Desondanks analyseer ik de drie sprookjes 

en hun filmadaptaties eerst aan de hand van Propps classificatiemethode om zo een duidelijk 

en wetenschappelijk onderbouwd overzicht te krijgen van de plotstructuur en de onmisbare 

motieven van de narratieven. Een aantal van die motieven zullen we linken aan stereotiepe 

actieruimtebeelden die onderdeel uitmaken van de plot. Daarvoor zal ik steunen op een 

uiteenzetting over Bachtin en het chronotopenconcept door Bart Keunen (2007). Op basis van 

de tijd en ruimte zullen we evenwichtige actieruimtebeelden onderscheiden waarbij zich in 

een gesloten setting een cyclisch tijdsverloop voordoet. Conflictueuze actieruimtebeelden 

daarentegen zullen gekenmerkt worden door een open ruimtelijkheid waardoor er 

ontmoetingen en conflicten kunnen ontstaan.  

Propps classificatie geeft een goed beeld van de dynamische plotopbouw van een verhaal. 

Toch is ze in het geval van onzuivere verhalen te rigide om werkbaar te zijn. Daarom moeten 

de functies geïnterpreteerd worden om iets zinnigs te kunnen zeggen over de plotstructuur. 

Bijgevolg bekijken we de motieven en actieruimtebeelden in het grotere kader van de 

plotstructuur waarbij we van een formele naar een semantisch-thematische beschouwing gaan. 
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Die plotruimtebeelden zullen, op basis van de actieruimtebeelden, gestructureerd worden 

volgens een missiepatroon, een regeneratie- of degradatiestramien. Aanvullend plaatsen we de 

verschillende functies in een door Keunen aangepaste versie van Algirdas Greimas’ actantiële 

model om de verschillende factoren die optreden tijdens het verbeeldingsproces van een 

verhaal logisch te ordenen (Keunen 2005:179). Keunens schema (als Bijlage I: Schematische 

voorstelling van actiemotoren volgens Keunen ) toont hoe de actanten, ook wel 

handelingsrollen genaamd, die personages kunnen opnemen, zich ontwikkelen in de loop van 

het verhaal zodat de dynamiek tussen het diepteniveau en de plot duidelijk wordt. Hij doopt 

Greimas’ zes actanten om tot actiemotoren aangezien zij instaan voor de vaart van het 

verhaal. Die actiemotoren worden opgesplitst in drie paren aan de hand van drie verschillende 

verhaalmodi die typerend zijn voor de menselijke ervaring: het weten, het streven en het 

kunnen. Het weten wordt verbonden met de opdrachtgever en de ontvanger. Die 

communicatie-as laat toe dat de twee actiemotoren kunnen communiceren. Door het kunnen 

wordt een rol gegeven aan elementen die het vermogen van de held inperken (tegenstanders 

en hindernissen) of net vergroten (helpers). Het subject streeft dan weer een doelstelling na; 

die doelgerichtheid is nodig om de verschillende acties en actie-episodes causaal aan elkaar te 

verbinden en zo tot een beeld komen van de plotstructuur.  

Ook kijken we naar Bachtins chronotopenconcept. Een chronotoop is een 

verbeeldingsconstructie of –entiteit die opgebouwd is uit enerzijds chronos en topos wat in 

het Grieks respectievelijk staat voor tijd en ruimte. Er vindt aldus een temporeel proces plaats 

in een ruimtelijke situatie (Keunen 2007:15). Aangezien gebeurtenissen een verhaal 

vertellenswaardig maken en die activiteiten zich in tijd en ruimte uitdrukken, zijn chronotopen 

de spil van een narratief. De manier waarop we tijd en ruimte kunnen interpreteren, laat ons 

toe de chronotopen op te splitsen in drie niveaus. Op het laagste niveau, de actie-

ruimtechronotoop, wordt het tijdsverloop in verband gebracht met de concrete gebeurtenissen 

die een dynamisch verhaal tot stand brengen (Keunen 2007:14-6). Enerzijds spreken we van 

evenwichtschronotopen die getypeerd worden door een gesloten ruimtelijkheid en cyclische 

tijdsprocessen of conflictchronotopen waarbij de open ruimtelijkheid en avonturentijd actie 

mogelijk maakt. Een idyllisch chronotoop is een voorbeeld van het eerste, een misdaad van de 

tegenstander een voorbeeld van een conflictchronotoop. Afhankelijk van waar die narratieve 

verbeeldingsconstructies zich bevinden, kunnen we een uitspraak doen over de plot. 

Missiepatronen vertonen doorgaans een evenwichtssituatie gevolgd door een conflict dat 

geremedieerd wordt. Roodkapje is op deze manier opgebouwd: de open ruimtelijkheid van het 

bos laat de intrede van de wolf toe waardoor een actie ontstaat. Een regeneratieplot bestaat 
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echter ook; de plot evolueert dan van een conflict- naar een evenwichtssituatie. Het 

omgekeerde bestaat echter ook en is doorgaans weggelegd voor de tegenstanders wier 

evenwichtssituatie bedreigd wordt door de tegenactie van de helpers en vaak eindigt in een 

straf. Die plotruimtes, die opgebouwd zijn uit actieruimtes, worden steeds gekaderd binnen 

een teleologische chronotoop: het verhaal is doelgericht. Naast teleologische chronotopen 

onderscheidt Bachtin ook mythische en dialogische chronotopen. Die eerste vallen buiten de 

opzet van deze masterscriptie terwijl die laatste kort besproken worden onder de 

Hollywoodadaptaties.  

We maken de link tussen de plot en de intenties voortvloeien uit de verschillende sprookjes en 

hun adaptaties omdat ze elk in een ander tijdvak tot stand kwamen. Propp (1997:113) zegt 

hierover:  

 

Deze substituties hebben ieder hun eigen, soms complexe, oorzaken. Het ware leven creëert 

nieuwe, markante personages die de oude sprookjesfiguren verdringen. Het sprookje staat 

onder invloed van de contemporaine werkelijkheid, de episch poëzie van naburige volkeren, 

van geschreven literatuur en religie, zowel het christendom als het volksgeloof. Het sprookje 

bevat sporen van oude, in onbruik geraakte gebruiken en rituelen. Het sprookje wijzigt zich 

echter geleidelijk – een transformatie die eveneens aan wetten onderhevig is.  

 

Jack Zipes staat hem bij (2006:42): 

 

Fairy tales have always been “truthful” metaphorical communications and reflections of 

personal and public experiences, the customs of their times and the civilizing process; that is, 

they regard the private and public interrelations of people from different social classes 

seeking power to determine their lives. The truth value of a fairy tale is dependent on the 

degree to which a writer is capable of using a symbolical linguistic code, narrative strategy 

and stereotypical characterization to depict, expose or celebrate the modes of behaviour that 

were used and justified to attain power in the civilizing process of a given society. Whether 

oral or literary, the tales have sought to uncover truths about the pleasures and pains of 

existence, to propose possibilities for adaptation and survival, and to reveal the intricacies of 

our civilizing processes.  

 

We zullen zien dat de Grimmsprookjes uit een socialiserende opzet werden geconstrueerd met 

nadruk op de moraliserende en educatieve waarde ervan. Disney daarentegen wendde ze in 

eerste instantie aan om zijn technisch vernuft te tonen en uiteindelijk ook om een beeld van 
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het perfecte Amerikaanse gezin te verbeelden met een sterk puriteinse klemtoon. Om 

dergelijke uitspraken te kunnen doen, baseer ik me voornamelijk op studies van Jack Zipes, 

en Ruth B. Bottigheimer. Die eerste is een professor Duits met emeritaat aan de universiteit 

van Minnesota die zich gespecialiseerd heeft in de evolutie van sprookjes en hun 

socialiserende belang voor de samenleving. Zipes wijst op de starre genderrollen die 

voorkomen in de Grimm- en Disneysprookjes: zij promoten beide de vrouw aan de haard en 

zetten een heldhaftige, actieve man neerzetten. Ook schenkt hij aandacht aan de wijze waarop 

Disney de sprookjes aanpast aan contemporaine noden. Bovendien benadrukt Zipes het 

belang aan sociale verbetering dat wordt afgeleid uit narratieven met een from rags-to-riches 

plot. Bottigheimer, verbonden aan de Stone Brook University in New York, is gespecialiseerd 

in Europese sprookjes en Britse kinderliteratuur. Haar werk sluit goed aan bij Zipes’ 

onderzoeksveld door onder meer de morele en sociale visie die uit sprookjes af te leiden valt, 

na te gaan. De Hollywoodadaptaties kunnen we moeilijk nog sprookjes noemen maar eerder 

een vorm van populaire verstrooiing met een woekering aan vrije motieven zoals een 

liefdesplot, toenemende psychologisering en veel actiereeksen. Een oprecht morele boodschap 

wordt er aldus niet meer meegegeven: amusement staat voorop. 
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2.3. Filmadaptatieproblematiek  

Aangezien we in deze scriptie een vergelijking maken tussen drie geschreven en verfilmde 

werken, moet er rekening gehouden worden met de problematiek die verfilming met zich 

meebrengt. De grote tweespalt binnen die adaptatiestudies is gestoeld op de tegenstelling 

tussen getrouwheid aan de bron en het afwijken ervan waarbij dat laatste op ongenoegen kan 

rekenen bij het grote publiek. Het gebrek aan een onderscheid tussen beide media werkt zulke 

–ongenuanceerde– houdingen tegenover herwerkingen in de hand. Eerst schetsen we kort wat 

er omgaat binnen de adaptatiestudies om vervolgens door de concrete bewerking van het 

sprookje naar het witte doek te bespreken.  

 

2.3.1. Het onderzoeksveld van de adaptatiestudies  

De adaptatiestudies maakten hun opmars tijdens de jaren vijftig en werden sterk beïnvloed 

door zowel de literatuur- als communicatiewetenschappen (Corrigan 2007 40-42). Binnen de 

adaptatiestudies waren er twee tegengestelde stromingen; getrouwheid aan de bron en de 

onafhankelijkheid ervan (Sheen 2000:2; Elliott 2004:220). De eerste telt voornamelijk 

literatuurwetenschappers onder haar aanhangers, de tweede film- en 

communicatiewetenschappers (Corrigan 2007:32). Hoewel de wetenschap intussen is 

afgestapt van dat getrouwheidsconcept omdat het weinig relevant onderzoek opleverde, leeft 

het toch verder bij het grote publiek (McFarlane 1996:11). Zelfs recensenten schrijven soms 

laatdunkend over filmadaptaties in vergelijking met de literaire teksten (Sheen 2002:3; 

Corrigan 2007:31-32). In de volgende paragrafen belichten we kort de oorzaken van een 

dergelijk clichématige getrouwheidskritiek in relatie tot het verschil tussen lees- en 

kijkervaring.  

Een tekst bevat, naar analogie met Wolfgang Isers receptie-esthetica, een hoge mate van 

“Unbestimmtheit” of onbepaaldheid (Debruyne 2013:12). Hierdoor blijft heel wat 

ongespecificeerd in een tekst; naast de expliciet beschreven elementen moet de lezers zelf 

invulling geven aan het uiterlijk van de personages en ruimtes waarin het verhaal zich 

afspeelt. Er wordt aldus van de lezers verwacht dat ze actief deelnemen aan het 

betekenisproces door hun verbeelding aan te spreken om de hiaten of “Leerstellen” op te 

vullen aan de hand  van hun individuele referentiekader en aanwijzingen in de tekst. Elke 

lezer zal die lacunes aan informatie op een andere manier invullen zodat er andere beelden 

ontstaan. Net op dezelfde wijze wordt een verhaalwereld opgebouwd (Debruyne 2013:12). 

Doordat lezers reeds bekend zijn met het verhaal en hun eigen beeld hebben gevormd van de 
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personages en setting, zijn ze meestal teleurgesteld in de adaptatie omdat die niet 

overeenstemt met hun verwachtingen (McFarlane 1996:7-8). Daarenboven kunnen lezers, na 

het zien van de filmadaptatie, hun eigen invulling van de personages en setting niet meer voor 

de geest halen (Elliott 2004:237). Film, zo mogen we stellen, beperkt de eigen inbreng van de 

toeschouwer omdat het de persoonlijke interpretatie van een literair werk door de regisseur 

weergeeft.  

De negatieve houding die lezers hebben tegenover adaptaties naar het witte doek vloeit voort 

uit het idee dat literatuur superieur is aan film (Sheen 2000:6-7). De adaptatie zou afbreuk 

kunnen doen aan de subtiliteit van het literaire werk maar bovenal meen ik dat deze visie te 

maken heeft met wat Kamilla Elliott “the incarnational concept of adaptation” noemt 

(2004:234-237). Elliott stelt dat bij adaptatie er een overgang plaatsvindt van abstracte, naar 

minder abstracte tekens. Aan de hand van de tekentheorie van Peirce mogen we stellen dat 

literatuur voornamelijk over symbolische tekens beschikt. Die tekens kunnen enkel gevat 

worden op basis van conventies omdat het symbool het object voorstelt noch een directe 

relatie tussen de twee verbeeldt (Giddings 1990:5). Woorden zijn symbolisch; in het 

Nederlandse taalgebied heerst de algemene opvatting dat de letters k a en t in die exacte 

volgorde, staan voor een huisdier dat miauwt, spint, vier poten en een eigen wil heeft. Bij film 

daarentegen, domineren voornamelijk iconische en indexicale tekens (Giddings 1990: 5-6). 

Die eerste veronderstelt een sterke gelijkenis tussen het icoon zelf en datgene waarnaar het 

verwijst; een portretfoto bijvoorbeeld. Indexicale tekens berusten eerder op oorzakelijke 

verbanden tussen het teken en datgene waarnaar het via de werkelijkheid verwijst. Film heeft 

aldus een directere band met de werkelijkheid wat opnieuw aansluit bij de idee dat literatuur 

superieur is omdat het abstracter is; de lezer moet de tijd nemen om het boek te lezen, moeite 

doen om verbanden te leggen, symbolische beeldspraak te ontcijferen en een diepere 

betekenis te ontsluieren. Lezen is een individuele bezigheid, naar een film kijken meestal een 

collectieve (Giddings 1990:2).  

Naast de grotere vrijheid voor de lezer en het hogere abstractieniveau, heeft het 

getrouwheidsconcept ook te maken met het auteursconcept dat onderhevig is aan historische 

veranderingen (Sheen 2000:1-11). Getrouwheidscritici gaan ervan uit dat de verhaalversie die 

zij kennen, de originele is. Bij sprookjes is het evenwel moeilijk om de oorspronkelijke bron 

te achterhalen gezien hun mondelinge aard en verspreiding over heel Europa (McCallum & 

Stephens 2000:161). Toch wordt diegene die de schriftelijke neerslag van de sprookjes 

verzorgt, vaak gezien als de authentieke auteur. Sheen stelt aan de hand van Michel Foucaults 

concept “auteursfunctie” dat film de soevereiniteit van de auteur ondermijnt (Sheen 2000:1-
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11). Als productiemethode houdt de film rekening met copyright maar tast het de ideologische 

waarden aan die geassocieerd worden met literair bezit. De auteur van de adaptatie is niet 

langer de schrijver maar moet worden gezocht bij de regisseur en de distributeur.  

Om de competitie tussen het literaire origineel en de filmadaptatie te temperen, stelt Sheen 

voor om niet langer over “adaptaties” te spreken maar eerder over “intertekstualiteit” 

(2000:6). Ze merkt op dat die term vaak in het voordeel speelt van literatuur aangezien het de 

parameters uitbreidt voorbij het punt waarop verschillende technologieën met elkaar 

concurreren. McFarlane besluit “fidelity… cannot profitably be used as an evaluative 

criterion; it can be no more than a descriptive term to designate loosely a certain kind of 

adaptation” (1996:166). Het getrouwheidsconcept is tot slot gegrond in de idee dat media 

“transparant technologies” zijn waarbij er wordt voorbijgegaan aan de uniciteit van het 

filmmedium (Sheen 2000:18). In de volgende paragrafen wordt die eigenheid kort geschetst in 

relatie tot het literaire medium.  

 

2.3.2. Film en literatuur: twee verschillende media  

We hebben hiervoor reeds aangehaald dat film en literatuur gebruik maken van andere tekens; 

film gebruikt overwegend indexicale en iconische tekens terwijl literatuur vooral op symbolen 

berust. Daarenboven is film een meer hybride medium dan literatuur. Naast bewegende 

beelden bevat een prent ook tussentitels, gesproken woord, geluiden en muziek (Verstraten 

2008:17). Toch meent Morris Beja dat film en literatuur slechts twee vormen zijn van 

dezelfde kunst: narratieve literatuur die een sequentie aan gebeurtenissen, ook wel een 

verhaal, vertelt (in Giddings 1990:1). Hoewel film en literatuur dezelfde verhalende functie 

bezitten, worden ze toch op een andere manier geproduceerd. Literatuur wordt doorgaans 

geschreven door één persoon, bedoeld voor een relatief beperkt publiek. Avant-gardecinema 

buiten beschouwing gelaten, komt er bij film echter een hele crew kijken zoals acteurs, 

schrijvers, regisseurs, cameratechnici, scènebouwers, figuranten, make-upartiesten… 

Bovendien mikt een dergelijke productie op een zo groot mogelijk publiek waardoor volgens 

Bluestone de waarden van het geïntendeerde lezerspubliek worden aangepast aan de beoogde 

kijkers (in Giddings 1990:2). Zo zullen we zien dat de dwergen in Disney’s Snow White and 

the Seven Dwarfs de vele werklozen tijdens de Amerikaanse Depressie een hart onder de riem 

moesten steken. Afgezien daarvan zullen er doorgaans weinig cultuurspecifieke elementen 

aanwezig zijn in de film en wordt er een gesimplificeerd taalgebruik gehanteerd waarbij het 

Engels de lingua franca is (Slembrouck 2014, persoonlijke communicatie).  
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Naast een andere productiemethode hebben literatuur en film ook een verschillende drager. 

Kort gesteld wordt er in film gewerkt met een aaneenschakeling van beelden om een verhaal 

op te bouwen terwijl literatuur dat doet met zinnen. De verteltijd is bij literatuur veel langer 

dan bij film; de beschrijving van een kamer kan gemakkelijk een bladzijde in beslag nemen 

terwijl je in een film in een oogopslag een beeld krijgt van de kamer. Bij sprookjesadaptaties 

verdwijnt die tegenstelling: de verteltijd wordt, zeker bij Hollywoodadaptaties, uitgebreid van 

enkele bladzijden tot een uur en meer (McCallum & Stevens 2000:161). Hierdoor is er vaak 

sprake van een sterkere karakterisering van de personages dan in het geschrevene, worden 

subplots en vrije motieven toegevoegd net zoals behoorlijk onbelangrijke personages. 

Gebonden motieven worden doorgaans behouden in de adaptatie om de plot te handhaven 

(Giddings 1990:2). Om de aandacht van het publiek in stand te houden en de focus op de 

beperkte actie te verleggen, kiezen regisseurs er vaak voor om humor toe te voegen aan het 

verhaal (McCallum & Stevens 2000:163). Zo moeten de dwergen in Snow White and the 

Seven Dwarfs het publiek vermaken terwijl de Hollywoodversies eerder een liefdesplot 

invoegen. Toch moet er naast die toevoegingen van subplots, secundaire personages en humor 

op worden toegezien dat het verhaal nog steek houdt.  

Hoewel film uitstekend fictionele werelden kan opbouwen en weerspiegelen, heeft het 

medium moeite om de gedachten en gevoelens van personages weer te geven. In literatuur 

beschrijft de verteller doorgaans de focalisatie die al dan niet intern is. Film probeert via 

verschillende camerastandpunten en specifieke montage voornamelijk externe focalisatie 

weer te geven; de opbouw van een scène komt overeen met de beschrijving in het boek en het 

camerastandpunt valt samen met het gezichtsveld van een personage (Verstraten 2008:54). 

Interne focalisatie waarbij de gevoelens en gedachten van een personage worden uitgedrukt, is 

moeilijker realiseerbaar via film. Een voice-over kan gebruikt worden of een fragment waarin 

we het personage zijn gevoelens zien neerschrijven in een dagboek maar bovenal heeft film 

de neiging om beschrijvingen in te bedden in een verhaallijn (Verstraten 2008:57). Voor films 

en sprookjes die in deze scriptie behandeld worden, zal dit echter van weinig belang zijn. Dit 

omdat de korte narratieven veelal amper gedachten en gevoelens weergeven van de 

personages. De recentste verfilmingen vertonen echter wel een tendens tot psychologisering 

zij het niet in die mate dat we kunnen spreken van een dialogische plotruimte waarbij 

gedachten, gevoelens en onderlinge relaties centraal staan.  
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2.3.3. Vier manieren om sprookjes te herwerken  

De Westerse receptiegeschiedenis van sprookjes is onvermijdelijk beïnvloed door 

filmadaptaties waarbij Disney moeilijk valt weg te denken (McCallum & Stephens 2000:160). 

Net zoals er twee tegengestelde tendensen zijn om adaptaties te beoordelen, heersen binnen de 

sprookjeskritiek twee opvattingen (McCallum & Stephens 2000:161). De eerste gaat ervan uit 

dat de essentiële vorm van volksverhalen, die universele en tijdloze waarheden bevat, 

verdraaid of verloren zou kunnen gaan in literaire of filmische bewerkingen. De nadruk ligt 

hierbij op het verhaalelement van het sprookje; het bevat een aantal mechanismen die de mens 

moet helpen om te gaan met alledaagse problemen. Zo zou men inzien dat het goede het 

kwade steeds overwint en goed gedrag wordt beloond met een –vaak geromantiseerd– 

huwelijk. De betekenis van het sprookje ligt in de herhaalbaarheid en gelijkenissen in anders 

zo verschillende verhalen. Bovendien zou een nieuwe verhaalversie raken aan de gedrags- en 

denkpatronen die de onderstroom vormen van het sprookje.   

De tweede opvatting gaat ervan uit dat volksverhalen levensomstandigheden, attitudes en 

waarden van een samenleving op specifieke sociaal-culturele momenten weergeven en 

ondergraaft hiermee de universele insteek van de voorafgaande opvatting (McCallum & 

Stephens 2000:161). Herwerkers zouden contemporaine waarden en ideeën inschrijven in de 

adaptatie zodat de oudere betekenissen enkel nog in dialoog staan met de jongere en zo de 

oudere inhoud in vraag stellen. Aangezien deze scriptie onder andere de achterliggende 

wereldbeelden onderzoekt, reken ik mezelf tot een aanhanger van deze visie.  

Met betrekking tot sprookjesadaptaties maken McCallum en Stephens een onderscheid tussen 

vier manieren waarop het 20
ste

 eeuwse sprookjesverhaal wordt bewerkt (2000:161-164). 

Allereerst kan het sprookje herwerkt worden zonder veel grote veranderingen door te voeren. 

Een dergelijke bewerking valt onder Geoffrey Wagners categorie van de transpositie (in 

Giddings 1990:11). Bij een transpositie wordt het verhaal zo getrouw mogelijk verfilmd. Die 

techniek sluit aan bij de eerste overtuiging waarbij het oorspronkelijke sprookje iets 

universeels bevat dat gereproduceerd kan worden. Die groep bestaat uit relatief weinig films 

die vaak kort en eenvoudig zijn en nu beschouwd worden als “klassiekers”. Een soortgelijke 

film opent volgens Wagner met het beeld van het verhaal in boekvorm waarbij de bladzijden 

worden omgedraaid. Dat is ook het geval bij de Disneyversie van Sneeuwwitje en 

Doornroosje. We zullen echter aantonen dat ze niet gecategoriseerd kunnen worden onder 

transpositie.  

Ten tweede zijn er de geherinterpreteerde sprookjes die het grootste deel uitmaken van 

filmadaptaties. Bij deze werkwijze wordt het bronnenmateriaal op een andere manier opgevat 
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en gedeconstrueerd wat aansluit bij Elliotts interpretatie van “the genetic concept of 

adaptation” (2004:230-234) en Wagners “commentary” concept (in Giddings 1990:11). De 

onderliggende narratieve structuur wordt overgedragen in film waarbij volgens McFarlane de 

voornaamste functies van film en literatuur dezelfde zijn. De twee hebben aldus een verwante 

“genetische structuur”; ze hebben hetzelfde basismateriaal maar hanteren andere 

plotstrategieën. De link met Tomashevsky’s onderscheid tussen verhaal en plot is snel 

gemaakt (Giddings 1990:2). Het verhaal is immers chronologisch en logisch georganiseerd. 

De plot is echter een door de schrijver bewerkte versie van het verhaal waarbij de 

gebeurtenissen geordend zijn naar de visie van de auteur. Die auteur bepaalt ook welke 

motieven voorkomen in de tekst. De gebonden motieven kunnen niet weggelaten worden 

zonder de chronologie in de war te sturen, de vrije motieven mogen echter wel achterwege 

gelaten worden. Zo herwerken filmadaptaties vrije motieven of voegen ze er zelf toe: Disney 

benadrukte de rol van de dwergen in Snow White and the Seven Dwarfs zodat die verfilming, 

net als de Disneybewerkingen van Roodkapje en Doornroosje, onder de sectie “commentary” 

vallen.  

Disneyfilms zijn opgebouwd vanuit het principe dat zowel sprookjes, dromen, mythen en 

films enkele gemeenschappelijke structurele elementen hebben (McCallum & Stephens 

2000:162-163). De nuances en betekenissen die aan die elementen verbonden zijn, kunnen 

⎼zoals ze geordend zijn in Disney films⎼ potentieel een grote culturele invloed uitoefenen. 

Allereerst is de plot steeds mannelijk in die zin dat de protagoniste verlangt naar een ander, 

beter bestaan (McCallum & Stephens 2000:162-163). Die betere levensomstandigheden 

kunnen enkel bereikt worden via een romance die uitmondt in een huwelijk. Aldus wordt de 

vrouwelijke individualiteit ondermijnd. Die werd op een bepaald punt in het narratief 

bedreigd maar werd gered door haar toekomstige man. Bovendien wordt humor toegevoegd 

aan het verhaal door secundaire personages te introduceren of te benadrukken waardoor ook 

de dichotomie tussen goed en kwaad gestuurd wordt. “In other words, audiences laugh with 

the good characters but at the evil ones” (McCallum & Stephens 2000:163). Die tegenstelling 

beïnvloedde de algemene opvattingen rond genderrollen (McCallum & Stephens 2000:163-

164); de heldin diende als toonbeeld voor goede vrouwelijkheid en de antagoniste als een 

voorbeeld van hoe het niet moet. Bovendien worden Amerikaanse waarden geprezen terwijl 

andere veroordeeld worden wat nationalisme en antagonisme tegenover andere waarden en 

culturen in de hand werkt. Daarnaast wordt er aan de verfilmingen ook een archaïsch 

wereldbeeld opgehangen van een kapitalistische en patriarchale maatschappij. Kortom, een 
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Disneyfilm dient als een handleiding voor een goed leven indien de waarden van de 

protagonist geïnterioriseerd worden.  

Een derde adaptatiemethode gaat ervan uit dat sprookjes een pre-tekst vormen voor een 

origineel werk. Ook kunnen verschillende sprookjesversies of verschillende sprookjes door 

elkaar gebruikt worden, wat een nieuw werk binnen het genre oplevert. Wagner noemt dit 

“analogie” waarbij de nadruk ligt op het overbrengen van bepaalde emoties terwijl er een 

nieuw werk ontstaat: “an analogy cannot be indicated as a violation of a literary original 

since the director has not attempted (or has only minimally attempted) to reproduce the 

original” (in Giddings 1990:12). Zo is Disney’s De Leeuwenkoning geïnspireerd door 

Shakespeares Hamlet of Denmark wat op zijn beurt beschouwd mag worden als een pre-tekst 

voor het kinderverhaal. De Hollywoodadaptaties Maleficent, Snow White and the Huntsman 

en Red Riding Hood behoren tot deze categorie. Tenslotte zijn er ook nog de verhalen die 

oorspronkelijk niet geworteld zijn in de sprookjeswereld maar wel werden ingebed in een 

sprookjesomkadering zoals Peter Pan.  
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3. Vergelijkende analyse 

In wat volgt, vergelijk ik allereerst de oudste generatie sprookjes met elkaar op basis van 

Propps formalistische functie-onderscheid, Bachtins chronotopenconcept en een poging om 

de compositie van de motieven te benoemen op basis van een Keuniaans-Greimasiaans 

schema. Dat laatste schema is terug te vinden onder Bijlage I: Schematische voorstelling van 

actiemotoren volgens Keunen gevolgd door een schematisch overzicht van Propps 31 functies 

in Bijlage II: Propps 31 functies. Vervolgens doen we hetzelfde met de Disney- en 

Hollywoodversies van de verfilmingen. We zullen aantonen dat er steeds meer vrije motieven 

worden toegevoegd, er sprake is van een toenemende psychologisering en dat er ideologische 

verschillen op te merken zijn binnen de verschillende generaties populaire verhaalkunst.  

 

3.1. Grimms Roodkapje, Sneeuwwitje en Doornroosje met elkaar 

vergeleken  

3.1.1. Formalistische analyse  

De opdeling van Roodkapje in verhaalcomponenten ziet er uit als volgt:  

γ2 β3 γ1   ε1 ζ1 η1 δ Θ1 A15 η A15 B3 C H K1(0) U 

De uitgebreide legende is terug te vinden onder Bijlage III: Uitgebreide morfologische 

analyse van Roodkapje (Grimm 2014:92-5), de beknopte volgt hieronder:  

Rood: acties gesteld door de tegenstander: de wolf  

Groen: acties gesteld door de heldin: Roodkapje   

Geel: acties gesteld door de helper: de jager  

(0); kan zowel K1 als K10 zijn  

 

Sneeuwwitje valt uiteen in de volgende componenten:  

a W*° A13     B C G η1 A14   B K9 B G η1 A14   B K9 B G η1 A14    B B K9 W* U J 

De uitgebreide legende kan gevonden worden onder Bijlage IV: Uitgebreide morfologische 

analyse van Sneeuwwitje (Grimm 2013: 165-70). De verkorte legende is hieronder terug te 

vinden:  

Rood: acties uitgevoerd door tegenstander (koningin), die met haar te maken hebben of acties 

die gesteld worden door haar onderdanen (bijv. de jager)  

Groen: acties van de heldin: Sneeuwwitje   

Geel: acties gesteld door helpers: dwergen  

Grijs: actie gesteld door de donor: prins   
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De Grimmversie van Doornroosje wordt opgedeeld in de volgende elementen:  

a A11 C C1 /  uitgestelde A11  B3   C    G K8 W* 

 

De uitgebreide legende is terug te vinden onder Bijlage V: Uitgebreide morfologische analyse 

van Doornroosje (Grimm 2013:157-9). De ingekorte volgt hieronder. 

Rood: acties van de tegenstander: de dertiende, onuitgenodigde wijze vrouw  

Groen: acties van de heldin: Doornroosje  

Geel: acties van de helper: koningszoon en C1 als actie van koning  

Blauw: wijze vrouwen als donoren en de twaalfde als helper  

/ : tijdspanne die ongeveer 14 jaar bestrijkt   

 

Allereerst zien we op het niveau van de morfologische constituenten dat de acties, uitgevoerd 

door heldinnen (aangeduid in groen), schaars zijn binnen het narratief. De protagonisten 

zetten het verhaal in gang noch spelen ze een belangrijke rol in de afloop ervan: Sneeuwwitje 

en Doornroosje stroken met wat Propp verstaat onder slachtofferhelden. Dat soort helden 

ondergaat een nefaste handeling en levert zo een bijdrage aan het verhaal. Roodkapje vormt 

hierop echter een uitzondering; zij kan ook gezien worden als een zoeker-held. Haar tocht 

naar het eindpunt dient aldus als basis voor de dynamiek van het verhaal (Keunen 2007:130). 

Die missie- of zoeker-held gaat normaliter een confrontatie aan met de bedreiging en is 

onverstoorbaar in het bereiken van het doel. De protagonist staat symbool voor een wetgever 

die “de wetten van de gemeenschap realiseert in situaties waarin die afwezig zijn” (Keunen 

2007:131). Toch zien we dat Roodkapje niet zo onverstoorbaar is en zich laat misleiden door 

de wolf zodat geen sprake is van een perfecte held. Bovendien merkt Keunen op dat de 

secundaire personages binnen de missiechronotoop vaak beperkt worden tot een element van 

de conflictchronotoop; de wolf is als tegenstander een storende factor terwijl de jager in zijn 

helpersrol het onheil keert.  

Verder merken we op dat er bij Roodkapje en Doornroosje sprake is van een klein schema 

met één handeling, uitgevoerd door de tegenstander, waar het verhaal zich rond ontwikkelt. 

Het schema voor Sneeuwwitje lijkt uitgebreider doordat de drievoudige moordpoging op de 

heldin telkens geremedieerd wordt. Dat herstel hangt steeds af van de helpers in het verhaal, 

zij het een jager, een prins, een twaalfde goede vrouw of de zeven dwergen. De prins en jager 

kunnen we, in tegenstelling tot de protagonisten, niet als slachtofferhelden maar als zoeker-

helden categoriseren binnen hun helpersfunctie: ze gaan actief op zoek naar de protagonisten.  
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Na wolfs misdaad te ontdekken door diens gesnurk, redt de jager de twee uit de buik van de 

tegenstander. De koningszoon ondernam op basis van geruchten zijn tocht naar Doornroosje 

en de dwergen slaagden er tweemaal in om Sneeuwwitje opnieuw tot leven te wekken.  

Zoals reeds vermeld, balde Algirdas Greimas, Litouws linguïst, de 31 functies van Propp in 

zes actanten die ingevuld worden door personages. Die term verwijst niet naar het bestaan van 

een bepaald personage maar naar de rol die het opneemt in een netwerk van relaties (Herman 

& Vervaeck 2009:57). Het actantiële model bestaat in zijn eenvoudigste vorm uit zes rollen. 

Het subject voert de actie uit en streeft naar een zeker object of doel. Dat streven wordt 

ingegeven door een zender. De ontvanger is dan weer gebaat bij dat streven door de zender. 

De helper werkt mee aan het streven van het subject terwijl de tegenstander als storende 

instantie fungeert. Gezien de abstracte rollen niet verward mogen worden met personages, kan 

één personage verschillende rollen vervullen. Ook kan een emotie, drijfveer of idee de rol van 

actant vervullen.   

Omdat Sneeuwwitje en Doornroosje beide slachtofferhelden zijn, is de zender in hun narratief 

onbekend. Toch zouden zij zelf ook als zender gezien kunnen worden: ze beschikken 

namelijk over een interne motivatie om het aangedane onrecht ongedaan te maken. Hun 

gebrek aan acties en een passieve, afwachtende houding suggereert echter het omgekeerde. 

Bij Roodkapje is de moeder de zender die de heldin beveelt koek en wijn naar grootmoeder te 

brengen. Het object is abstracter bij Sneeuwwitje en Doornroosje waar respectievelijk macht 

en opnieuw wakker worden centraal staat. Alle heldinnen kunnen rekenen op helpers: de jager 

en dwergen in Sneeuwwitje, Doornroosje kon vertrouwen op hulp van haar vader, de twaalfde 

wijze vrouw en de prins terwijl de jager Roodkapje bijstond. De tegenstanders die de 

plotdynamiek verzorgen zijn respectievelijk de stiefmoeder, de dertiende wijze vrouw en de 

wolf. Hun acties worden evenwel geremedieerd door de helpers van wie de acties positief 

uitdraaien voor de heldinnen en grootmoeder. Zij zijn tevens de ontvangers zijn binnen het 

actantiële schema.  
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3.1.2. Vergelijkbare plotstructuren: teleologische missieverhalen  

A. De evenwichtssituatie en het verhaalbegin  

Op vlak van het verhaalloop zien we dat de drie verhalen vertrekken uit een 

evenwichtssituatie. Bij Roodkapje is er sprake van een teleologische missiechronotoop die in 

het teken staat van de tocht naar grootmoeder. Het verhaal vangt aan met een 

evenwichtssituatie die gesymboliseerd wordt in de gesloten ruimte van het ouderlijke huis. Bij 

een dergelijke evenwichtschronotoop hoort een zeker “intertekstueel scenario” thuis (Keunen 

2007:28-34): de structuur van de chronotoop kan vergeleken worden met een scenario als die 

chronotoop een associatie oproept met een geheugenschema. Een scenario is aldus een 

psychologisch en geen tekstueel fenomeen. In dit geval zou een evenwichtssituatie een 

retorisch scenario oproepen waarbij het beeld bestaat uit een handelingstype en een stereotiep 

decor; de idyllische chronotoop. Die wordt gekarakteriseerd door een gesloten ruimtelijkheid 

en cyclische tijdsprocessen. Een dergelijke actieruimte is aanwezig bij Sneeuwwitje wanneer 

haar moeder de wens om een kind uitdrukt en bij Doornroosje wanneer er naar aanleiding van 

de geboorte een heus feest plaatsvindt. Bij beide staat het doorgeven van leven centraal: de 

cyclus van kind tot vrouw en moeder. Via die verbeeldingsconstructies worden er grotere 

contrasten gecreëerd tussen de evenwichtssituatie en de conflictsituatie.  

 

B. Conflicten geven aanleiding tot een missieplot  

De conflictsituatie doorbreekt de evenwichtige toestand door een handelende tegenstander 

enerzijds of door een toevallige ontmoeting anderzijds. In Roodkapje reflecteert het bos voor 

de drempelchronotoop waarbij de heldin een andere wereld betreedt tijdens de tocht naar haar 

grootmoeder. Die chronotoop wordt vaak gelinkt aan een crisis en wordt maar beter 

metaforisch en symbolisch geïnterpreteerd. De open ruimtelijkheid maakt een ontmoeting met 

de tegenstander mogelijk: de wolf kruist als extern element het pad van Roodkapje. Hij 

overtuigt de heldin om van het pad af te wijken; eerst twijfelt Roodkapje tot ze uiteindelijk 

van het pad afdwaalt om zo over de denkbeeldige drempel te treden. Aldus kan de 

tegenstander grootmoeder en nadien ook Roodkapje verorberen. Daarbij dringt de 

tegenstander de gesloten ruimtelijkheid van grootmoeders huis binnen. Desalniettemin wordt 

het evenwicht hersteld door de snuggerheid van de jager; hij knipt de buik van de wolf open 

en vult hem nadien met keien.  

Net zoals Roodkapje wordt het verhaalloop van Sneeuwwitje gekenmerkt door een 

missiechronotoop; voor de heldin. Dat missieplot wordt gekenmerkt door een spanningsboog 

die begint en eindigt met een harmonieuze toestand. Ook in Roodkapje vangt het verhaal aan 
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met een idyllische evenwichtstoestand wanneer de moeder van Sneeuwwitje haar kinderwens 

uitdrukt. Na de geboorte, de dood van de heldins moeder en het nieuwe huwelijk van haar 

vader, ontrafelt het verhaal zich aan de hand van een conflictchronotoop. De stiefmoeder eist 

dat de protagoniste in het woud gedood wordt door de jager. Dankzij de genade van de jager 

en de open spatialiteit van het woud kan Sneeuwwitje het huis van de dwergen bereiken. 

Hierbij suggereert de ruimtelijkheid van het woud, net zoals bij Roodkapje, een “locus 

separatus” (Bottigheimer 1987:103). Dat is een ruimte die losstaat van de gemeenschap en 

waarin gevaarlijke wezens zich kunnen ophouden. Het huisje van de dwergen wordt 

afgeschilderd als een nette en georganiseerde ruimte die opnieuw een situatie van rust 

suggereert: een idyllisch eiland in een woest woud. Bijgevolg voelt de heldin zich veilig 

genoeg om er te slapen. De protagoniste wordt verboden iemand te ontvangen in het huisje 

waardoor ze een vogel in een gouden kooi is. Bottigheimer merkt op dat heldinnen in 

Grimmsprookjes eerder worden  opgesloten in door de mens geconstrueerde bouwwerken dan 

in een natuurlijke setting (1987:101). Bijgevolg vormt eenzaamheid de grootste bedreiging. 

Zo liet Sneeuwwitje zich driemaal in met haar stiefmoeder: de drie conflicten worden 

afgewisseld door drie evenwichtssituaties. Bij de eerste twee bedreigende acties dringt de 

tegenstander, vermomd als oude vrouw, het veilige huisje van de dwergen binnen door iets te 

verkopen aan de heldin. Die laat, ondanks de waarschuwing van de dwergen, de tegenstander 

steeds binnen waarop de heldin tijdelijk “voor dood neerviel” (Grimm 2013:167). 

Sneeuwwitje wordt daarop tweemaal gered door de dwergen. Bij de derde moordpoging 

betreedt de tegenstander het huis niet maar geeft ze een vergiftigde appel aan de heldin door 

een openstaand raam. Dat evenwicht wordt pas hersteld wanneer de heldin ontwaakt na het 

gestuntel door een helper van de prins. Tot dan wordt de heldin niet begraven maar in een 

glazen kist op de top van een berg gezet. Doordat Sneeuwwitje niet in een gesloten ruimte 

wordt bewaard, kan de prins op haar stuiten. Na het evenwichtsherstel vindt er een 

huwelijksfeest plaats wat harmonie suggereert.   

Ook bij Doornroosje kunnen we spreken van een teleologische missieplot dat aanvangt met 

een evenwichtssituatie gezien de koning een feest geeft ter ere van zijn langverwachte, 

pasgeboren dochter. Die feestelijkheden lopen ten einde wanneer een ongenodigde gast als 

extern element, de dertiende wijze vrouw uit het rijk, de prinses vervloekt. Die vloek wordt 

pas volbracht op de vijftiende verjaardag van de prinses waardoor zich een uitgestelde actie 

voordoet. Daarop volgt opnieuw een evenwichtssituatie aangezien de prinses samen met de 

hele hofhouding en animate objecten in een diepe slaap valt. Die evenwichtssituatie wordt pas 

na honderd jaar doorbroken wanneer een koningszoon Doornroosje kust. Daarop ontwaakt het 
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hele hof dat zijn taken herneemt en eindigt het sprookje met een huwelijk tussen de 

koningszoon en Doornroosje.  

De rol die de antagonisten in Roodkapje en Sneeuwwitje vervullen, volgt een degradatieplot: 

van een aanvankelijk evenwichtige situatie die voordelig blijkt voor de antagonist, vervalt die 

door toedoen van anderen in een nadeligere situatie dan de oorspronkelijke. Zo bekopen 

zowel de wolf als de stiefmoeder hun acties met de dood. De dertiende wijze vrouw wordt 

echter niet gestraft of gedood in Doornroosje maar verdwijnt na de vervloeking uit het 

narratief.  

3.1.3. Grimms ideologische insteek  

Het wereldbeeld dat uit de verhalen spreekt en de invloed die het uitoefent op het 

lezerspubliek, is zorgvuldig geconstrueerd door de Jakob en Wilhelm Grimm. Zij wouden de 

ontwikkeling van een sterke nationale burgerij bevorderen door de banden met Germaanse 

tradities en sociale riten bloot te leggen (Zipes 1983:47). Cultuur wordt volgens Zipes gezien 

als een menselijk belichaamd historisch proces (1983:54-55). Het niveau en de kwaliteit van 

de nationale cultuur hangt af van de mate waarin nieuwe leden in de gemeenschap 

gesocialiseerd worden, het waardesysteem van die maatschappij versterken en in stand 

houden. Het lezen van sprookjes was tijdens de 19
de

 eeuw een bezigheid die voornamelijk 

uitgeoefend werd door de burgerij en kinderverzorgers. Leden uit de lagere klasse die leerden 

lezen kwamen vervolgens ook in aanraking met het burgerlijke waardepatroon. Door zich te 

conformeren aan die opvattingen, werd sociale mobiliteit mogelijk. Daarenboven meent Zipes 

dat de gebroeders met hun sprookjesverzameling onbewust deelnamen aan de 

“bourgeoisificatie” van mondelinge volksverhalen ondanks hun nobele intenties om de rijke 

cultuur van de lagere klasse aanvaardbaar te maken in burgerlijke middens (1983:47). 

Bovendien werden de Kinder- und Hausmärchen, tot de finale versie uit 1857, maar liefst 

zeven keer herzien, uitgebreid en aangepast door Wilhelm Grimm, de meest conservatieve 

van de broers. De eerste druk uit 1812 was niet nadrukkelijk bedoeld voor kinderen maar om 

de lezer te verstrooien en te instrueren. Vanaf de druk uit 1819, die door de Grimms werd 

beschouwd als een educatief boek, werden gekuiste versies –aangepast aan een jong, 

burgerlijk en conservatief publiek– op de markt gebracht (Zipes 1983:49). Die zedige edities 

kwamen tegemoet aan de vraag van het Duitse Biedermeierpubliek dat zich inliet met een 

Victoriaanse moraal en ethiek.  
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A. Passieve en actieve vrouwen  

Het eerste element dat overeenstemt met dat Victoriaanse gedachtengoed, is de vrouw als een 

passief wezen (Zipes 1983:57). Uit de vormelijke analyse is gebleken dat de protagonisten 

een minieme rol vervullen in het narratief: ze worden aangevallen of gered. Wanneer de 

heldin dan toch een actieve rol speelt zoals in Roodkapje, loopt het haast verkeerd af voor het 

hoofdpersonage. De waarschuwende boodschap is niet te missen: gehoorzaam en neem de 

waarden van je gemeenschap ter harte. Wat Sneeuwwitje betreft, merkt Zipes op dat de 

protagoniste uitdrukkelijke instructies wordt gegeven die aansluiten bij de taken van een 

burgermeisje. Dat besluit hij na een verhaalversie uit 1810 vergeleken te hebben met een 

aangepaste uit 1812 (1983:53). Die taken waren de facto al impliciet een onderdeel van de 

verantwoordelijkheid die zij moest dragen uit wederdienst voor hun gastvrijheid. De Grimms 

wendden deugdelijk gedrag aldus aan om de rolverdeling tussen mannen en vrouwen te 

rechtvaardigen. De burgerlijke opvatting waarbij de vrouw zich voornamelijk verplaatst in de 

huiselijke sfeer dat als onschuldig toevluchtsoord dient, keert terug in het narratief. Dat de 

opvoeding bovendien ook nog tot haar takenpakket behoorde, is minder een gedachtengoed 

dat aansluit bij de adel of boerenstand (Zipes 1983:53).  

Actieve vrouwelijke personages, zo blijkt uit de narratieven, zijn vaak een slecht lot 

beschoren door zich niet te conformeren aan de normen en waarden die heersen in de 

maatschappij. Zipes stelt vast dat de strijd tussen de heldin en antagoniste het resultaat is van 

een patriarchale cultuur die vrouwen tegen elkaar opzet om in de gunst te komen van een man 

(2006:134). Die competitie wordt door Zipes als een natuurlijk gebeuren gezien waarbij de 

bedreigde de bedreiging probeert uit te schakelen. In Sneeuwwitje zien we dat de heldin niet 

enkel een bedreiging vormt voor de sociale status van de koningin; ze confronteert de 

antagoniste ook met wat er gebeurt eenmaal ze haar schoonheid verliest (2006:135). Waarom 

nu net de koningin gestraft wordt voor haar biologisch gesproken natuurlijke reactie is omdat 

ze zich niet houdt aan de toenmalige morele code. Bijgevolg wordt de foltering van de 

antagoniste gerechtvaardigd: door een actieve rol aan te nemen, vormt de tegenstander een 

gevaar voor de maatschappij. Die maatschappijopvatting en gedragscode werden opgesteld 

door mannen en straffen bijgevolg vrouwen die hun eigen belangen volgen. Volgens Zipes 

wijst dit op de dubbelzinnige relatie tussen de vrouw als engel enerzijds en als monster 

anderzijds (2006:134). De mannen worden in de bovenstaande verhalen echter vlijtig en 

competitief afgebeeld met als doel het verwerven van geld, macht of een vrouw (Zipes. 

1983:57).  
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B. Kinderwensen en rites de passage 

Naast de gehoorzamende vrouw valt ook in twee van de drie verhalen het verlangen naar een 

kind op: zowel Sneeuwwitjes als Doornroosjes moeder verlangden naar een kind. Die 

overgang van kind naar vrouw en moeder wordt gelinkt aan de “rites de passage” die uit de 

drie verhalen spreken. De narratieven volgen alle drie een missieplot wat inhoudt dat de held 

tijdens de tocht een verandering ondergaat en zo het geheel een Bildungselement meegeeft 

(Keunen 2007:121). Zoals hierboven vermeld, beoogden de Grimms met hun werk onder 

andere de banden met Germaanse tradities en sociale riten bloot te leggen. Bijgevolg kunnen 

we voor elk narratief een rite de passage uit het verhaal ontwaren. Die term, geijkt door 

Arnold van Gennep, behelst ceremoniële riten die wijzen op een ingrijpende overgang waarbij 

een persoon een nieuwe sociale status opneemt (Khalaf). Het personage ondergaat daarbij een 

periode van afzondering, een overgangsfase waarbij die de huidige sociale identiteit neerlegt 

en zo kwetsbaar wordt, gevolgd door het punt waarop het individu terugkeert naar de 

gemeenschap. van Gennep beschouwt die overgangsrituelen als een cruciaal element om de 

samenleving jong te houden. De riten dragen bij tot het behoud van maatschappelijke 

stabiliteit door nieuwe sociale posities en veroudering te erkennen. Zonder die overgangsriten 

zouden er meer conflicten zijn binnen de gemeenschap; individuen zouden een nieuwe sociale 

status willen verwerven of er zich net tegen afzetten (Khalaf).   

Roodkapje eindigt de moraliserende boodschap “Maar Roodkapje dacht: Zolang ik leef zal ik 

nooit meer van het pad af gaan en het bos in lopen als moeder dat verboden heeft.” (Grimm 

2013:97). Daarnaast is er nog een vervolgstuk op het sprookje dat bij een volgend bezoek aan 

grootmoeder, een wolf Roodkapje opnieuw aanmaande om van het pad af te wijken. Daar 

ging ze niet op in en bedacht samen met grootmoeder een list om zich succesvol van de wolf 

te ontdoen. Dat de heldin voordien wel van het pad afweek, had te maken met de 

ruimtelijkheid; het bos valt buiten de gemeenschap waardoor de opgelegde normen en 

waarden in het niets vervallen (Mitchem 2011:260). De weigering van de protagoniste om 

nogmaals van het pad af te wijken, suggereert dat ze het maatschappelijke 

verwachtingspatroon geïnterioriseerd heeft. Roodkapje heeft aldus een moraliserende functie 

gezien de protagoniste geen perfecte, onverstoorbare heldin is. Keunen had het reeds over de 

onverstoorbare held als toonbeeld van goede moraal en zeden (2007:131). Dat Roodkapje 

aanvankelijk niet aan dat beeld voldoet, suggereert dat ze een persoonlijke ontwikkeling 

doorgaat waardoor het sprookje een zeker Bildungselement krijgt. 
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In Charles Perraults Le Petit Chaperon Rouge, dient als basis voor de Grimmversie, is de 

ritualistische invalshoek prominenter aanwezig. Het anonieme boerenmeisje neemt het pad 

met de naalden omdat ze een naaister zal worden. Daarop holt de weerwolf naar grootmoeders 

huis waar hij haar opeet, een deel van haar vlees in een kom doet en wat van haar bloed in een 

wijnfles. Nadat de kleindochter toekomt bij het huis van grootmoeder, stelt de weerwolf haar 

voor eerst iets te eten en wat wijn te drinken alvorens bij hem in bed te kruipen. Die rite heeft 

een dubbele functie; enerzijds verwijst het naar die plaatselijk Franse boerentraditie die 

gelinkt wordt aan naaien als ambacht en anderzijds naar een algemeen archaïsch geloof (Zipes 

1983:28-30). Door van grootmoeders vlees te eten, bewijst het meisje dat ze volwassen en 

sterk genoeg is om haar oma te vervangen. Die traditie is verweven met de idee dat men via 

wolven en heksen tot zelfinzicht kan komen. Door zichzelf even over te geven aan de wolf, 

leert de protagoniste haar dierlijke kant kennen in een setting waar de moraal van de 

gemeenschap niet heerst Ze steekt de grens tussen de beschaving en de wildernis over om als 

een vollediger persoon in de maatschappij terug te keren.  

Algemeen genomen wil het volksverhaal wijzen op de zelfredzaamheid van de boerendochter. 

Uit een vergelijkende studie van Carole Hanks en D.T. Hanks Jr. naar de bewerking van dat 

verhaal door Perrault en de Grimms blijkt dat die laatsten de vertelling ontdaan hebben van 

alle seksualiteit en tragiek (1978:68-79). De Grimms toveren Perraults anonieme maar 

moedige boerenmeisje om tot het toonbeeld van onschuld: een naïef, weerloos en afhankelijk 

juffertje. In Perraults versie begaat de heldin geen fout “but the world of the forest deceives 

and destroys her” (Hanks & Hanks 1978:73). Bij Grimm kan Roodkapje zich echter niet aan 

het door haar moeder opgelegde verbod houden. Ze laat zich door de wolf verleiden om van 

het pad af te wijken wat haar overeenstemming met het zondige dier symboliseert (Zipes 

2006:37). Bovendien wordt de protagoniste een rode mantel aangemeten die haar een 

burgerlijk cachet geeft en ondeugd impliceert aangezien de mantel associaties met de duivel 

en ketterij oproept (Zipes 2006: 35). Burns plaatst de protagoniste echter in een slachtofferrol 

wanneer hij door een verkrachting te suggereren wanneer de antagonist de huiselijke sfeer –

die steeds gelinkt wordt aan vrouwen– betreedt en er een ravage aanricht (1972:31). De 

redding door de jager die de buik nadien opvult met stenen duidt volgens hem op wraak voor 

een bevruchting als gevolg van de verkrachting (1972:31).  

 

Net zoals bij Roodkapje vertoont Sneeuwwitje een ontwikkeling tot volwassenheid 

gesymboliseerd in de vrijwaring van haar rol als troonopvolgster (Giradot 1977:277-300). Het 

hele narratief lijkt zich te concentreren rond de opvolgingskwestie: de stiefmoeder wil niet 
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toegeven aan een natuurlijk verouderingsproces waardoor zij uiteindelijk vervangen zal 

worden door een jongere koningin. Dat cyclische opvolgingsproces zit vanaf het begin vervat 

in het sprookje. Haar moeder wenst, na geprikt te zijn door een naald, een kind “zo wit als 

sneeuw, zo rood als bloed en zo zwart als het hout van het raamkozijn” (Grimm 2013:165). 

Die kleuren zouden de dood (het donkere hout), zuivering (wit) en wedergeboorte (rood) 

suggereren (Giradot 1977:285). Bovendien verwijzen de drie druppels bloed, die als een 

gevolg van de prik op de sneeuw vallen, naar de menstruatie en vruchtbaarheid. Voorts 

suggereert het winterse landschap zowel de dood als het daaropvolgende nieuwe leven. Na de 

geboorte sterft Sneeuwwitjes moeder: de ene levenscyclus wordt beëindigd terwijl de andere 

begint. Op het moment dat de protagoniste zeven jaar oud is, overstijgt ze haar stiefmoeder in 

schoonheid. Vanaf dat moment treedt Sneeuwwitje de puberteit binnen waardoor ze in haar 

vrouwwording een rivale wordt voor de huidige koningin. Daarop wordt het jonge meisje het 

woud in gestuurd samen met de jager die haar moet doden zodat de stiefmoeder de 

opvolgingscyclus voorkomt. Die jager doodt de heldin echter niet omdat ze zo mooi was wat 

impliceert dat hij haar aanvaardt als een vrouw in wording. Om de koningin te misleiden, 

doodt hij een jong wild zwijn in de plaats dat volgens Giradot vaak dient als vervanger voor 

een menselijk slachtoffer (1977:289). De stiefmoeder denkt de lever en longen van 

Sneeuwwitje opgegeten te hebben en zo de kracht van de heldin te bezitten.   

Intussen is de protagoniste afgezonderd van de wereld en bevindt ze zich in de zogeheten 

“liminal period” die geassocieerd wordt met oude vrouwen die de jonge inwijden (Giradot 

1997:282). Dat houdt meestal een onderricht in vrouwelijke ambachten (o.a. weven en 

spinnen) in en de verantwoordelijkheden van een getrouwde vrouw en seksuele en religieuze 

voorlichting. Die isolatieperiode wordt vaak vergeleken met een doodse periode waarna de 

ingewijde terugkeert naar de maatschappij zoals de periode in de buik bij Roodkapje en de 

honderdjarige slaap voor Doornroosje. Een crisis gaf steeds aanleiding tot deze periodes van 

afzondering waardoor bijgevolg opnieuw een drempelchronotoop te ontwaren valt. Bij 

Sneeuwwitje kunnen we de zeven dwergen beschouwen als de oude, wijze vrouwen. Hun 

woonst was tot voor de heldins passage piekfijn in orde. Zij neemt er voor het huishouden op 

zich en leert zo het takenpakket van een volwassen vrouw kennen. Tijdens deze periode 

transformeert de protagoniste ook van iemand die enkel zelfliefde kent naar iemand die liefde 

voor iemand anders kent, wat geïnstitutionaliseerd is in het huwelijk. De stiefmoeder komt 

dankzij de magische spiegel echter te weten dat Sneeuwwitje nog leeft. Daarop probeert ze 

haar te vermoorden met een rijgkoord en een kam wat allebei geassocieerd wordt met een 

volwassen, getrouwde vrouw. De moordpoging die het efficiëntst blijkt, is die met de appel 



35 
 

waarvan enkel de rode kant vergiftigd was. Het symbolisme dat schuilgaat achter de appel is 

legio: de Bijbelse associatie met de zondeval die enerzijds dood in de wereld bracht maar 

Adam en Eva ook hun voortplantingsmogelijkheden deed inzien. Daarenboven is de link met 

Persefone en de granaatappel ook gauw gelegd: haar tijd in de onderwereld geeft aanleiding 

tot de cycli der seizoenen. Tijdens de doodse herfst en winter vertoeft zij in het ondermaanse 

en tijdens de vruchtbare lente en zomer bij haar moeder Demeter.   

Tijdens Sneeuwwitjes comateuze periode wordt de heldin opgebaard in een glazen kist die 

symbool staat voor “the vessel of transformation” (Giradot 1977:293). Op die kist schreven 

de dwergen dat de heldin een koningsdochter was wat haar nakende, nieuwe identiteit 

suggereert als vrouw, echtgenote en koningin. Bij haar kist komen drie dieren rouwen: de uil 

die wordt geassocieerd met de dood en duisternis, de kraai die eveneens staat voor de dood en 

ten slotte een duif die nieuw leven aankondigt. Nadien komt Sneeuwwitje via een deus ex 

machina opnieuw tot leven en beseft ze dat ze een nieuw bestaan en een woonplaats heeft 

gevonden bij haar aanstaande. Tenslotte eindigt de cyclus met de dood van de tegenstander 

die gedwongen wordt te dansen in gloeiende muiltjes van ijzer in de overtuiging dat ijzer 

heksen vernietigt (Giradot 1977:297). Zoals we boven reeds hebben vermeld, verzinnebeeldt 

de antagoniste wat er gebeurt als men zich niet aan de voorgeschreven maatschappelijke 

normen houdt. De stiefmoeder onderging diezelfde rite de passage niet of slaagde er niet in 

het stadium van zelfliefde te overschrijden. Die degradatiechronotoop maakt onderdeel uit 

van de moraal van het sprookje die wil waarschuwen voor de vernietigende kracht van 

hoogmoed en eigenliefde (Giradot 1977:298). Die zelfliefde moet worden opgeofferd om 

ware liefde te ontdekken en vervolgens te trouwen zodat de rode, witte en zwarte kenmerken 

eengemaakt worden zoals in Sneeuwwitje. De liminale, doodse en aldus zwarte periode diende 

om het rode element (menstruatiebloed) en het witte (sperma) te verenigen (Giradot 

1977:289).  

Net zoals bij de twee andere narratieven, is ondergaat ook Doornroosje een rite de passage. 

De periode waarin zij in een honderdjarige slaap wordt gebracht komt overeen met de 

liminale periode: de prik door de spintol zou evenals bij Sneeuwwitje vruchtbaarheid 

symboliseren. Spinnen wordt echter ook gelinkt aan de Nornen, de drie schikgodinnen uit de 

Noorse mythologie die de levenswandel van de mens bepalen. Zo verwijst De Drie Spinsters 

(nr. 14 in de Kinder- und Hausmärchen) naar de mythologische godinnen. Hoewel de koning 

in Doornroosje alle spintollen in het land liet verbranden, ontliep de prinses haar lot niet. Net 

zoals bij Sneeuwwitje en Roodkapje zijn er aanwijzingen voor een wedergeboortemotief: de 

slaap wordt geassocieerd met de dood door de gelijkaardige passieve toestand. Bovendien 
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wordt die link gepersonifieerd in de Griekse mythologie waarbij Thanatos en Hypnos 

tweelingbroers zijn (Fay 2008:261). Na de doodse periode is de heldin klaar om een gezin te 

stichten. Alvorens die wedergeboorte is aangebroken, leert de lezer over gevaren die 

sluimeren in het alledaagse leven, hoe tegenstanders te herkennen en overgeleverde kennis te 

vertrouwen (Tautz 2008:170).  

 

C. Een betwistbaar missiepatroon in Roodkapje  

Zowel grootmoeder als Roodkapje worden gered door de jager wat volgens Hanks & Hanks 

suggereert dat er steeds iemand zich zal ontfermen over het kind, zelfs wanneer het in de 

problemen zit. Aldus ondermijnen ze de idee dat Roodkapje een missiepatroon vertoont. Bij 

Perrault is de moraal echter onverbiddelijk: laat je niet in met vreemde mannen of je bent 

verloren. Hierdoor is Perraults versie naast een sprookje ook een narratief over 

volwassenwording, de onafhankelijkheid van de ouders en verkrachting. Dat riskante proces 

kan tragisch aflopen zonder toedoen van het kind maar louter omdat de wereld zo is. 

Roodkapje wordt echter gered door de jager die als vaderfiguur dient en ontdaan is van alle 

seksualiteit. Volgens Zipes (2006:35) houdt dit in dat enkel een sterke man een meisje kan 

weerhouden van haar onkuise verlangens. Zo wordt het proces van volwassenwording haar 

deels ontzegd; het personage werd opnieuw afhankelijk van een vaderfiguur en zal in de 

toekomst de raad van haar moeder strikt opvolgen.  

Net zoals Zipes ben ik het echter niet eens met Hanks en Hanks’ stelling dat als moraal er 

steeds iemand zorg zal dragen voor het kind. Mitchem meent dat de protagoniste ten prooi zal 

vallen aan de in de wolf gesymboliseerde duivelse verlokkingen indien ze geen handelingen 

stelt die conform zijn met die van haar maatschappij. (2011:260). De aanvaardbare normen 

worden steeds gelinkt aan de held wiens verhaal een goede afloop kent. De invloed op de 

lezer is echter afhankelijk van het inlevingsvermogen in de verhaalwereld en identificatie met 

de protagoniste. Wanneer er aan die twee voorwaarden voldaan is, gaat het socialisatieproces 

van start (Zipes 1983:54). De evenwichtige eindsituatie, het wedergeboortemotief 

⎼gesymboliseerd door de redding uit de buik van de tegenstander⎼ en moraliserende 

nabeschouwing suggereren dat de heldin na afloop het waardepatroon geïnterioriseerd heeft 

en aan intelligentie en volwassenheid heeft gewonnen. Voordien moest ze gered worden van 

het kwade terwijl ze nu als een intelligent persona voor zichzelf kan instaan en haar 

waardepatroon kan aanwenden om toekomstige problemen te verhelpen (Mitchem 2011:260). 

Het sprookje moet de lezer echter behoeden een gelijkaardige fout te begaan en aldus steeds te 

handelen naar wat maatschappelijk aanvaard is.   
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Wie echter ook betwist dat Roodkapje een missieverhaal zou zijn, is Bruno Lincoln. In zijn 

Emerging from the Chrysalis (1991:100-102) stelt hij dat het klassieke patroon van 

afzondering, de overgangsperiode en de herintegratie geen steek houdt voor vrouwelijke 

personages omdat zij amper werkelijk afgescheiden zijn van de gemeenschap en hun familie 

(Lincoln 1991:1-3). Voor Roodkapje kan die theorie kloppen; ze wordt op pad gestuurd door 

haar moeder met diens waarschuwing in het achterhoofd. Bij de begin- en eindsituatie is er 

dus steeds een familielid aanwezig. Hij meent echter wel dat vrouwelijke protagonisten een 

zekere “ontpopping” ondergaan die beter aansluit bij het proces dat ze doormaken. Die 

verandering vindt plaats in een besloten, intieme setting en wordt enkel meegemaakt door 

ingewijde en dichte aanverwanten. Wanneer de transformatie volbracht is, stapt de 

protagoniste uit haar afzondering zodat iedereen haar nieuwe toestand kan aanschouwen. 

Roodkapje verlaat echter de gesloten ruimtelijkheid. Als we Lincolns cocon echter als een 

figuurlijk tussenstadium opvatten dat vervat zit in de psyche van de protagoniste, ontpopt de 

heldin zich tot een intelligentere jonge vrouw na haar maatschappelijk waardepatroon te 

interioriseren. Dat wordt gereflecteerd in de moralistische epiloog.  

 

D. Tussentijdse conclusie  

Uit de morfologische analyse is gebleken dat de conflicten en strubbelingen gereduceerd 

worden tot het minimum zodat de actie toch kan plaatsvinden maar er ook een boodschap kan 

worden meegegeven. We mogen concluderen dat het missiepatroon steeds in teken staat van 

de strijd om autonomie en macht (Zipes 2006:57). De jonge protagonisten moeten hun thuis 

of familie verlaten naar aanleiding van verstoorde machtsrelaties waarbij de heldin oneer 

werd aangedaan of door veranderende sociale relaties. De Duitse burgerij wou via de 

regeneratiepatronen die de heldinnen volgen, de indruk wekken dat opwaartse mobiliteit en 

autonomie mogelijk was zolang de lezer het toenmalige waardepatroon ter harte nam (Zipes 

1983:57-58). Zo verlaat Roodkapje het huis om een zorgende functie op zich te nemen en 

vlucht Sneeuwwitje voor haar stiefmoeder. Doornroosje verlaat echter nooit fysiek de 

beschermende huiselijke sfeer maar wel op onbewust namelijk wanneer ze in een diepe slaap 

valt. Daarbij wordt er een taak of een verborgen verzoek opgelegd dat moet worden 

ingewilligd: Roodkapje moet koek en wijn naar grootmoeder brengen en Sneeuwwitje neemt 

de huishoudelijke taken op zich bij de dwergen. Dat element is echter niet duidelijk aanwezig 

in Doornroosje. De reden hiervoor moet gezocht worden in de lange tijdspannen tussen het 

uitspreken van de vloek en de verwezenlijking ervan. De vraag die centraal staat in de 

Grimmsprookjes is hoe iemand zich correct dient te gedragen en te handelen om aanvaard te 
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worden binnen de maatschappij. Daarbij moet de protagonist steeds de beschermende ruimte 

verlaten, de symbolische drempel oversteken om er nadien terug te keren. De 

drempelchronotoop speelt bijgevolg een belangrijke rol in een dergelijke rite de passage. De 

mannelijke held leert actief, competitief, slim en hebzuchtig te zijn binnen zijn speelveld: de 

buitenwereld. De vrouwelijke heldin daarentegen leert passief, onderdanig, geduldig en 

onbaatzuchtig te zijn binnen de aan haar toebehorende huiselijke sfeer. Of de protagoniste 

zich al dan niet schikt naar de patriarchale maatschappijopvatting, is bepalend voor haar 

geluk. Doet ze dat niet, dan is haar het lot van antagoniste beschoren.  

Zodra de lezer of toehoorder van het sprookje zich inleeft in de verhaalwereld en zich 

identificeert met de protagonist, gaat het socialisatieproces van start (Zipes 1983:54). De 

aanvaardbare normen worden steeds gelinkt aan de held wiens verhaal een goede afloop kent. 

De verandering die de held bijgevolg ondergaat, is moraliserend van opzet met oog op het 

onderricht van de lezer om in de maatschappij ⎼die toen sterk gekarakteriseerd werd door 

burgerlijke normen⎼ goed te kunnen functioneren. 
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3.2. Disney’s Who’s Afraid of the Big Bad Wolf, Snow White and the Seven 

Dwarfs en Sleeping Beauty vergeleken  

3.2.1. Formalistische analyse  

Aan de hand van Propps classificatiemodel kunnen we voor Who’s Afraid of the Big Bad Wolf 

volgend model opstellen:  

α D2 E2 F9 D D1 G2&3 δ η1 H [Pr5 Rs     η    Pr5 Rs Rs] J K 

 

Rood: acties van de wolf als tegenstander  

Groen: acties van Roodkapje als heldin  

Geel: acties van de helpers: grootmoeder en de werkende big 

Blauw: acties van de donoren: de twee muzikale biggen 

[]: kadert in grote achtervolging (Pr5) die eindigt met een redding (Rs)  

       : mislukte handeling  

 

Het uitgebreide model waarbij de functies gelinkt worden aan specifieke acties binnen het 

verhaal, is terug te vinden onder Bijlage VI: Uitgebreide morfologische analyse van Who’s 

Afraid of the Big Bad Wolf (1934). 

 

Voor Snow White and the Seven Dwarfs kunnen we volgend model uitpuren: 

A a A13      D ε2 ζ2 G F A (x    B C) γ2  B C             vervolg C      G γ ε1 ζ θ1   F η1 A14   B 

Pr J x K9 W 

 

De beknopte legende, waarvan de uitgebreide terug te vinden is als Bijlage VII: Uitgebreide 

morfologische analyse van Snow White and the Seven Dwarfs (1937) is als volgt: 

( ) : enkel dwergen  

Rood: acties uitgevoerd door tegenstander (koningin), die met haar te maken hebben of acties 

die gesteld wordend oor haar onderdanen  

Groen: acties gesteld door Sneeuwwitje als heldin  

Geel: acties gesteld door helpers: de dwergen en dieren (als helpers van de dwergen)   

Blauw: acties gesteld door de jager als donor   

Grijs: actie gesteld door de prins als helper  
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Disney’s Sleeping Beauty valt uiteen in volgende functies:  

a      W   F1 A11 C1 C2 C3   / γ2 x γ    x  F9  δ ζ x  x       I3 η2 θ2 B A11 C A7 B G   K10 F B 

Pr Rs A H J     K8 

De uitgebreide legende is terug te vinden onder Bijlage VIII: Uitgebreide morfologische 

analyse van Sleeping Beauty (1959). Wat volgt, is de verkorte:  

W    : uithuwelijking  

Rood: acties tegenstander  

Groen: acties heldin  

Geel: acties helpers: feeën en koning  

 C1: tegenactie uitgevoerd door 1 fee  

C2: tegenactie door de koning  

 C3: tegenactie door de drie feeën  

Blauw: acties helper: prins  

/ : suggereert tijdspanne  

  

Het eerste wat opvalt in vergelijking met de Grimmversie is de lengte van de functieschema’s. 

Zoals voordien reeds vermeld, werd de verteltijd voor de filmadaptaties verlengd: van drie à 

vier bladzijden tot ruim een uur. Als een gevolg van die uitbreiding doen nevenpersonages 

hun intrede en wordt er een toename aan actiesequenties en nevenplots vastgesteld. Concreet 

worden vrije motieven zoals humoristische toetsen, een liefdesplot en zangpartijen benadrukt.  

Hoewel het handelingsvermogen van de heldin minder beperkt wordt dan in de Grimmversie, 

blijft de uiteindelijke redding afhankelijk van derden: helpers en donoren. Roodkapje wordt 

dit keer niet bijgestaan door een jager maar door een vlijtige big die de heldin en haar 

grootmoeder redt van de wolf. Doornroosje kent opnieuw haar vader als helper. De twaalfde 

wijze vrouw is echter vervangen door de derde fee die de vloek verzacht. Ook neemt de prins 

een duidelijkere rol op als helper om het onheil te keren: hij verslaat de tegenstander met 

behulp van de feeën. Dit staat in contrast met de deus ex machina uit de Grimmversie. Het 

object en de gunstelingen blijven echter wel dezelfde als die in de Grimmversies. Net zoals in 

de Grimmversie nemen Sneeuwwitje en Doornroosje de rol op van slachtofferheld omdat ze 

onrecht worden aangedaan en op die manier het verhaal dynamiek meegeven. Opnieuw vormt 

Roodkapje de uitzondering als zoeker-held: haar tocht naar grootmoeder stuwt het verhaal 

verder.  
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Figuur 2 Film still uit Disney's Who's Afraid of the Big Bad Wolf 

3.2.2. Gelijkaardige plotpatronen en actieruimtes  

Opnieuw nemen de drie verhalen aanvang met een idyllische evenwichtssituatie. Roodkapje 

leren we kennen in een arcadische setting: kwetterende vogels, fladderende vlinders, een 

stenen brug met daaronder een kabbelend beekje. De pasteltinten, die kenmerkend zijn voor 

Technicolor, suggereren rust en vrede. Sleeping Beauty neemt aanvang met een feest ter ere 

van de geboorte van Aurora. De feestelijke muziek, talrijke aanwezigen en kleurrijke 

kostuums duiden op een vredige situatie in het paleis. Ook bij Sneeuwwitje is er ondanks de 

aanwezigheid van haar stiefmoeder, sprake van een vreedzame situatie. De heldin zingt, de 

natuur staat in bloei en de witte duiven lijken het goed te vinden met de prinses. Sneeuwwitje 

wordt echter niet behandeld volgens haar sociale status: gekleed in lompen boent ze de 

trappen. Bijgevolg zal haar personage in de loop van het verhaal een regeneratieproces 

ondergaan binnen het grotere missiepatroon dat ook de andere heldinnen volgen. De 

evenwichtige beginsituatie die de verhalen suggereren, reflecteert ook de gemoedsrust van de 

heldinnen.  

 

A. Introductie van de antagonist   

De intrede van de tegenstander verschilt in Who’s Afraid of The Big Bad Wolf, Sleeping 

Beauty en Snow White and the Seven Dwarfs. Door de open ruimtelijkheid in Who’s Afraid of 

the Big Bad Wolf treden secundaire personages het verhaal binnen. De evenwichtssituatie 

wordt echter behouden na de ontmoeting met de drie geantropomorfiseerde biggen. Twee 

ervan vergezellen haar naar het donkere bos waarbinnen zich een actiesequentie zal 

ontrafelen. Op het moment dat de drie kunnen kiezen tussen de korte weg (door het bos) of de 

langere (door de velden) naar grootmoeder, zien we de setting veranderen: er is een scheiding 

aangebracht in het beeld (zie figuur 2). 
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Aan de rechterkant zien we dat de lange weg door hetzelfde landschap loopt als datgene van 

de evenwichtschronotoop waarbij de ruimte gedomineerd wordt door veel open weides en 

amper bebossing. Links in beeld start evenwel het bos waar er sprake is van verticaliteit 

waardoor de personages kleiner lijken en het bos mogelijks dreigend overkomt. Het beeld van 

het bos dient als een voorbode voor wat de personages te wachten staat, iets waarvoor de 

hardwerkende big hen heeft gewaarschuwd. Wanneer de wolf in beeld komt, verandert de 

toon van de melodie; de trompet dient als tegenhanger voor de hoge en onbezonnen tonen van 

de fluit en viool. Dan doet de wolf op ironiserende wijze zijn intrede als Goudlokje, de 

feeënkoningin, een figuur dat vaak voorkomt in een magische en utopische setting en 

waarmee hij het vertrouwen wil winnen van Roodkapje en de biggen. Bovendien zet de wolf 

een blonde pruik op wat volgens Zipes gelinkt wordt aan reinheid en onschuld (1983:52). Die 

indruk wordt versterkt door de lichthartige muziek en onzichtbare, kwetterende vogels die de 

suggestie van een schijnbaar evenwicht lijken te bevestigen. Die vermeende 

evenwichtssituatie wordt doorprikt wanneer de antagonist bekend wordt.  

 

In Snow White and the Seven Dwarfs is de antagoniste, in tegenstelling tot in de Grimmversie, 

al aanwezig bij de aanvang van het verhaal; de voorgeschiedenis wordt verteld aan de hand 

van een boek met draaiende bladzijde, iets wat typisch wordt bevonden voor een 

filmtranspositie. De opdracht tot moord, de actie die het verhaal in gang zet, wordt pas 

gegeven nadat Sneeuwwitje haar stiefmoeder overstijgt in schoonheid. Net zoals in de 

Grimmversie wordt de evenwichtssituatie aldus verstoord wanneer de heldin de jager 

vergezelt naar het bos. Het grauwe kleurgebruik, op de bloemen na, doet een onheilspellende 

actie vermoeden. Dat bos wordt enerzijds gelinkt aan het dreigende van de jager maar ook aan 

de natuurlijkheid en goedheid van de heldin in haar omgang met de dieren. De jager voert de 

actie uiteindelijk niet uit waardoor de heldin het woud in vlucht. Door de open ruimtelijkheid 

denkt Sneeuwwitje dat er allerlei griezelige wezens in het bos verscholen zitten en worden 

takken en bomen geantropomorfiseerd. Toch blijken die vooral aan haar 

verbeeldingsvermogen te zijn ontsproten. Dat het woud een gevaarlijke en beangstigende 

ruimte zou zijn, hangt af van hoe het personage ertegen over staat. Mede daardoor doet dit 

tafereel denken aan een achtervolgingsscène uit een gothic novel. Daarop volgt een 

evenwichtssituatie wanneer blijkt dat de griezelige ogen die van nieuwsgierige dieren waren. 

Zij vergezellen de heldin naar het huis van de zeven dwergen dat zich in een pastorale setting 

bevindt: een kabbelend beekje rondom het huis en een brug met een waterrad. Dat 

harmonische gevoel wordt versterkt door de filmmuziek waarin voornamelijk de harp leidt.  
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In Sleeping Beauty heeft de tegenstander voor het eerst een naam: Maleficent. Zij doet als 

extern element haar intrede terwijl de drie feeën –en niet twaalf wijze vrouwen zoals bij 

Grimm– elk het kind zegenden. Het motief blijft echter hetzelfde als bij Grimm: het gebrek 

aan een uitnodiging om de feestelijkheden bij te wonen. Zoals in de Grimmversie tracht de 

resterende fee (of wijze vrouw bij Grimm) de vloek te verzachten door die om te buigen in 

een honderdjarige slaap. Vervolgens nemen de drie Aurora mee naar een houthakkershuisje 

diep in het woud om haar tot haar vijftiende verjaardag op te voeden en te behoeden voor 

Maleficent. Net zoals bij Sneeuwwitje vormt die afzondering naast een bedreiging, ook een 

bescherming. In de Grimmversie verlaat de heldin het kasteel niet en blijft ze binnen die 

beschermde wereld. De openheid van het woud staat Doornroosje in de Disneyversie echter 

toe haar prins te ontmoeten voor het uitkomen van de vloek.   

 

B. Gesloten en contrasterende ruimtes  

In de drie narratieven verstoort de tegenstander als extern element (of in het geval van Snow 

White and the Seven Dwarfs de jager als helper van de tegenstander) de evenwichtssituatie. In 

Who’s Afraid of the Big Bad Wolf volgt daarop een uitgesponnen achtervolgingsscène waarbij 

de tegenstander de heldin achterna zit die alternerend gered en achtervolgd wordt. Het huis 

van grootmoeder biedt daarbij een veilige thuishaven: het is door een hek afgesloten van het 

bos, er staat een ketel te pruttelen op het haardvuur en grootmoeder lijkt er vredig te wonen. 

Die huiselijke sfeer wordt, zoals reeds vermeld, gelinkt aan de vrouw omdat die zich er 

voornamelijk bevindt (Mitchem 2001:261). Ook Sneeuwwitje zoekt haar heil in het huis van 

de dwergen waar een hervonden rust heerst. Toch dringen de tegenstanders die veilige ruimte 

binnen en verstoren de rust door hun acties. Het externe element vormt bijgevolg steeds een 

bedreiging voor de heldinnen. De narratieven lopen af met een herstelde evenwichtssituatie: 

muziek, dansen en breien in de beschermende sfeer van grootmoeders huisje bij Roodkapje, 

een huwelijk bij Sneeuwwitje en Doornroosje.  

Naast de gesloten huiselijke setting is er ook de gesloten setting van de diamantmijn, een 

ruimte die amper vermeld werd in de Grimmversie. Die mijn wordt in de Disneyversie 

positiever afgebeeld dan in de realiteit: duizenden diamanten liggen aan de oppervlakte te 

schitteren. Wanneer de dwergen thuiskomen van hun werkdag en begrijpen dat iemand hun 

huisje had betreden, ontwikkelde zich een actiechronotoop die geïroniseerd werd door de 

stuntelige tegenactie van de dwergen en de uiteindelijke afloop: het monster bleek de lieflijke 

prinses te zijn. Dat intermezzo dient op de lachspieren van het publiek in te werken.  
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Wat opvalt aan Sleeping Beauty en Snow White and the Seven Dwarfs is het sterke contrast 

tussen de ruimtes waarin de protagonisten en antagonisten zich bevinden. Aan de hand 

daarvan, worden de personages indirect gekarakteriseerd. De idyllische ruimte van het paleis 

en het huisje in het bos is voorbehouden voor die eerste terwijl de tweede groep zich in 

donkere kamers, kerkers en ruïnes schuilhoudt. Zo wordt de scène waarin Sneeuwwitje zich in 

de kasteeltuin ophoudt sterk gecontrasteerd met de balzaal en ruimte waarin de magische 

spiegel van de stiefmoeder staat. Die is afgeschermd door gordijnen en ingekleurd met 

donkere tinten. Ook Maleficent vertoeft in een negatief geladen ruimte: kasteelruïnes, wat het 

geheel een Gotisch cachet geeft. Binnen die ruimtes wordt er nog gespeeld met Vanitas-

motieven: geraamtes, doodshoofden, uitdovende kaarsen. Het beeld van de kerker waarin 

Sneeuwwitjes stiefmoeder de vergiftigde appel bereidt, wordt afgewisseld met de scène 

waarin de dwergen feestvieren om het contrast tussen beide nogmaals te benadrukken.  

 

3.2.3. Disneyideologie ontrafeld  

Uit de drie Disneyadaptaties spreekt, net zoals bij de Grimmversies, een zeker wereldbeeld 

dat doorgedreven conservatief is op vlak van genderrollen, gericht is op amusement en 

verwondering door onder andere liefdesplots, gezangen en humor in te voegen als vrije 

motieven. Bovendien commodificeerde, Amerikaniseerde en populariseerde Disney de 

oorspronkelijk Europese sprookjes. Door dit alles veranderde hij volgens Zipes de functie van 

de sprookjes en ook het effect ervan op de toeschouwers (1995:39): 

 

The power of Disney’s fairy-tale films does not reside in the uniqueness or novelty of the 

productions, but in Disney’s great talent for holding antiquated views of society still through 

animation and his use of the latest technological developments in cinema to his advantage. 

 

Henry Giroux vult Zipes  aan (1999:96): 

 

And yet Disney’s briliant use of aesthetic forms, musical scores, and inviting characters can 

only be read in light of the broader conceptions of reality shaped by these films within a wider 

system of dominant representations about gender roles, race, and agency that are endlessly 

repeated in the visual worlds of television, Hollywood film, and videocassettes. 
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A. Vrije motieven met het oog op amusement  

I. Humor  

Allereerst worden de narratieven uitgebreid aan de hand van vrije motieven door meer 

aandacht te schenken aan nevenpersonages en subplots. Zo doen de drie biggen hun intrede 

bij Who’s Afraid of the Big Bad Wolf en komen de dwergen en feeën meer aan bod in 

respectievelijk Snow White and the Seven Dwarfs en Sleeping Beauty, iets wat ook 

gereflecteerd wordt in de vergelijking tussen de Grimm- en Disneyfunctieschema’s. Het valt 

op dat zowel de biggen, feeën als dwergen op een humoristische wijze in beeld worden 

gebracht. Enerzijds dient dit ter amusement van het publiek, anderzijds om de verteltijd te 

verlengen. De drie biggen in Who’s Afraid of the Big Bad Wolf zijn daarenboven ook een 

intertekstuele verwijzing naar Disney’s vorige succesvolle cartoon The Three Little Pigs uit 

1933. Door die personages en het lied ‘Who’s Afraid of the Big Bad Wolf’ te recycleren, wou 

de Amerikaanse animator zich van succes verzekeren. De twee muzikale biggen voegen door 

hun groteske overdrijvingen een komisch element toe aan het narratief. Ze lijken 

losbandigheid, amusement en onbezorgdheid te symboliseren omdat ze de waarschuwing van 

de hardwerkende big in de wind slaan en zo het werkelijke gevaar niet kunnen inschatten. 

Vervolgens oefenen ze via het lied ‘Who’s Afraid of the Big Bad Wolf’ groepsdruk uit op de 

heldin die de twee biggen, na een korte aarzeling aan de wegwijzer, onbezorgd volgt. De 

protagoniste wordt mede hierdoor op gelijkaardige wijze gekarakteriseerd als bij Grimm: een 

naïef, afhankelijk kind.  

In de Roodkapje-adaptatie wordt humor voornamelijk gebruikt om de focus af te wenden van 

de voornaamste actie: de aanval van de wolf. We kunnen vervolgens twee soorten komische 

toetsen onderscheiden: de antagonist overkomt iets terwijl bij de twee biggen het komische in 

hun gedrag vervat zit. Zo krijgt de wolf een tak op het hoofd, blijft hij vervolgens klemzitten 

in een boom, schuift hij tegen de kast met een ingedeukte hoed als gevolg en vliegt 

uiteindelijk door het dak heen. De reactie van de wolf op die voorvallen is hyperbolisch in 

beeld gebracht waardoor de pijnlijke letsels een grappige ondertoon krijgen. Wanneer de 

antagonist aldus iets overkomt, is er dus sprake van een komisch effect. Wanneer de heldin 

echter iets overkomt, heerst er een paniekerige sfeer. Toch wordt humor ook aangewend om 

die stemming te temperen: grootmoeder redt Roodkapje door haar met een paraplu de kast in 

te hijsen, de bloemblaadjes komen los van hun steel wanneer de twee biggen met hoge 

snelheid naar huis lopen, enz. Humor wordt bovendien aangewend om de serieuze houding 

van de metsende big af te zwakken: de mortel maakt een specifiek geluid telkens als de big 

wat op een baksteen kwakt.  
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Ook in Snow White and the Seven Dwarfs wendde Disney humor aan om een tegengewicht te 

bieden voor het negatieve effect van de actiesequenties op de kijker. De schildpad, het vals 

zingende vogeltje, de versprekingen van Happy en de stunteligheid van Dopey moeten 

allemaal geschetst worden binnen het kader van de romantische komedie, een bekend genre 

tijdens de ontstaansjaren van de prent (Wright 1977:99). Ook in Sleeping Beauty wordt de 

doodse indruk van de slapende hofhouding verzacht door het gesnurk van een dronken nar. 

Bovendien verdwijnt de onderwijzende functie van de dwergen en de wijze vrouwen in de 

Disneybewerkingen van Sneeuwwitje en Doornroosje. Het huisje van de dwergen is 

bijvoorbeeld aanvankelijk zo vuil dat Sneeuwwitje denkt dat er zeven weeskinderen wonen. 

De twaalf genodigde wijze vrouwen worden in Sleeping Beauty getransformeerd tot drie 

wereldvreemde feeën zonder huishoudelijk talent. De komische elementen werken naast de 

beelden, stereotype personages en handelingen de infantilisering van het sprookje in de hand. 

Op die manier spraken de films zowel jong als oud aan, ongeacht hun sociale klasse. Mede 

hierdoor kon Walt Disney Productions tot een wereldimperium uitgroeien.  

II. Muziek  

Wat ongetwijfeld ook heeft bijgedragen tot het wereldwijde succes van de Disneyfilms, zijn 

de aanstekelijke gezangen en melodieën die zich als een oorwurm in de gedachten van de 

kijkers nestelen. De thematiek is universeel: liefde in ‘Once Upon a Dream’, werklust en de 

beloning ervan in ‘Hi Ho’ en ‘Whistle While You Work’ en hoogmoed in ‘Who’s Afraid of the 

Big Bad Wolf’. Het concrete effect ervan op het publiek blijft echter onderbelicht in 

wetenschappelijk onderzoek afgezien van het belang ervan in Disney’s Song of the South en 

de themaparken.  

III. Een liefdesplot  

Naast humor en muziek, valt ook het liefdesplot op in Snow White and the Seven Dwarfs en 

Sleeping Beauty. Who’s Afraid of the Big Bad Wolf wordt echter nog aanschouwd als een 

cartoon waardoor de verteltijd niet zo spectaculair is uitgebreid als bij de andere twee 

adaptaties. De Disneyadaptatie van Sneeuwwitje vangt aan met een liefdesdriehoek die af te 

leiden valt uit de interactie tussen de prins, de koningin en Sneeuwwitje (Wright 1997:100). 

Andere thema’s zijn volgens Wright die van de verouderende romanticus (doelend op de 

koningin), romantische fascinatie voor de dood (uitgedrukt in de vergiftigde appel) en 

bijgevolg de doodsslaap. Ook leiden we uit Sneeuwwitjes omgang met de dwergen af dat ze 

vervuld is van naastenliefde en onvoorwaardelijke zorgzaamheid. De heldin is dus geen kind 

maar een ontluikende vrouw, net zoals in de Grimmversie. Bovendien probeerde Disney de 
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getallensymboliek te beperken tot het getal twee (afgezien van de zeven dwergen): de dieren 

komen in paar voor, de stiefmoeder kent twee verschijningsvormen en de prins en 

Sneeuwwitje zijn uiteraard het belangrijkste paar. Daarenboven kan de heldin enkel gewekt 

worden door “love’s first kiss” terwijl er in de Grimmversie geen redmiddel bestond tegen de 

vloek. Ook Doornroosje wordt wakker gekust door prins Philip die hiermee de betovering 

doorbreekt. De twee waren reeds aan elkaar uitgehuwelijkt maar zijn daar niet van op de 

hoogte tijdens hun eerste ontmoeting in het bos. Omdat ze elkaars sociale status nog niet 

kenden, wordt hun liefde bestempeld als echt. Beide adaptaties suggereren dat diegene die 

geduldig wacht op de ware liefde, die ook zal vinden.  

IV. Uitgebreide karakterisering  

Naast humor en een liefdesplot valt ook de uitgebreide karakterisering van de antagonisten en 

helpers op in voornamelijk de adaptaties van Sneeuwwitje en Doornroosje. Zo keert 

Maleficent een aantal keer terug in het narratief terwijl de tegenstander in de Grimmversie 

niet meer ter sprake komt. De ruimte waarin de antagoniste vertoeft staat in schril contrast 

met die van Aurora: kasteelruïnes wat het geheel een Gotisch cachet geeft. Bovendien wordt 

de tegenstander zowel direct als indirect gekarakteriseerd. Directe karakterisering wordt 

gedaan door zowel de andere personages als zichzelf: “I am the mistress of evil”. 

Daarenboven worden scherpe vormen en een grauw en donker kleurenpalet gebruikt om haar 

te verbeelden: paars, zwart, groen, vaalgeel aangevuld door de associatie met ongedierte zoals 

ratten, spinnen, raven en trolachtige wezens. Ook Sneeuwwitjes stiefmoeder wordt op 

gelijkaardige wijze afgebeeld. Beide antagonisten worden gelinkt aan de dood door onder 

andere de Vanitasmotieven in de door hen beklede ruimtes maar ook door indirecte 

karakterisering. Sneeuwwitjes stiefmoeder wordt zo gelinkt aan Charon, de mythologische 

veerman, door haar afstotelijke uiterlijk, donkere mantel en peilstok wanneer ze het door mist 

omgeven kasteel verlaat om Sneeuwwitje te vermoorden. Tijdens haar tocht naar de heldin 

wordt de koningin vergezeld door twee aaseters die hetzelfde kleurenpalet hebben als de 

tegenstander en zo haar relatie tot de dood nogmaals in de verf zetten. Door die sterke 

karakterisering wordt het contrast tussen de heldin en de tegenstander verder benadrukt.  

Het lot van de tegenstander is echter minder gruwelijk dan in de Grimmversies: de koningin 

valt van een klif, de wolf holt het bos in met popcorn in zijn broek en Maleficent wordt in de 

vorm van een draak neergestoken waarna ze van een klif valt. De antagonisten komen dus op 

eerder toevallige wijze aan hun einde om de kijker niet achter te laten met een wrang gevoel. 

In Sleeping Beauty krijgt de prins hulp van één van de feeën om Maleficent neer te steken 

waardoor Disney een expliciet statement maakt: het goede overwint het kwade. Ook in de 
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karakterisering van de heldinnen komt dit tot uiting. Die zien er, zo merkt Zipes op, vaak 

bleek uit in vergelijking met hun demonische tegenstanders (1995:37). Toch symboliseren zij, 

in tegenstelling tot de dood, het leven. De protagonisten, voornamelijk Doornroosje en 

Sneeuwwitje, worden steeds in verband gebracht met aangename en aaibare dieren (vogels, 

hertjes, konijnen) wat hun natuurlijke goedheid representeert.  

Ook de dwergen worden uitgebreid geschetst in Snow White and the Seven Dwarfs. Doc, 

Sleepy, Bashful, Happy, Sneezy, Grumpy en Dopey representeren elk bepaalde menselijke 

eigenschappen. Ze werden zo opgebouwd dat elk van deze teruggevoerd kan worden op de 

doorsnee Amerikaanse man (Zipes 1994:87). Bovendien kunnen ze allemaal hun 

vooringenomenheid laten varen wanneer blijkt dat de heldin haar identiteit bekendmaakt en 

haar goede inborst toont.  

 

B. Socioculturele context  

In het artikel With a smile and a song…: Walt Disney and the Birth of the American Fairy 

Tale schetst Mollet de socioculturele context tijdens de jaren ’20 en ’30 om er vervolgens 

verschillende elementen uit de animatiefilm aan te linken (2013:109-24). Ze wijst er bijv. op 

dat Grumpy’s idee over vrouwen, ze volgens hem zitten vol met gemene streken, aansluit bij 

een oude visie die mannen hadden op de vrijheden die de vrouw verwierf tijdens de jaren 

jaren 1920 en ’30 (Mollett 2013:117-8). Mollet linkt Snow White and the Seven Dwarfs aan 

de door de Depressie gekenmerkte jaren ’30 en de algehele sfeer die er heerste binnen de 

Verenigde Staten. Al die Amerikaanse werklieden moesten onder Roosevelts New Deal net 

zoals de dwergen samenwerken om Amerika een nieuwe economische adem te verlenen. 

Ondanks de desinteresse in materialiteit van de dwergen, blijven ze naarstig en 

gedisciplineerd doorwerken. Naast hun trouw aan Sneeuwwitje en hun gezamenlijke actie 

tegen de koningin, worden de dwergen hierdoor afgebeeld als de heldhaftigste personages in 

het narratief. Mollett voegt hier aan toe (2013:119):  

 

In the absence of riches and affluence, it seemed more important than ever that the ordinary 

man could still become extraordinary through his acts, as opposed to through his wealth. […] 

It is only through their [the dwarfs’] meeting with Snow White and their adoption of her 

optimistic attitude that they become heroes, uniting to fight against evil in the world.  

 

Terri Martin Wright, doctor verbonden aan de Southern Illinois University, meent eveneens 

dat Disney de traditionele verhaalversie van Sneeuwwitje in die mate aanpaste zodat het de 
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populaire cultuur en sociaal klimaat reflecteert dat tijdens de filmrelease heerste (1997:100). 

De periode voor de beurscrash van 1929 was er een van overvloed: materialiteit, individuele 

successen en persoonlijke rijkdom stonden centraal. Uit die bloeiperiode ontsproot volgens 

Mollet de mythe van the American Dream die weg heeft van een klassiek from rags-to-riches 

plot. De Grote Depressie vermorzelde dat droombeeld en onder invloed van het fascisme en 

Stalin kwamen waarden zoals gelijkheid en democratie op de helling te staan. Ondanks die 

economisch zware tijden getekend door armoede en werkloosheid, trok cinema wekelijks nog 

steeds gemiddeld 60 tot 75 miljoen bezoekers wat tevens de macht en populariteit van het 

medium bevestigt. Dit omdat het volk even wou ontsnappen naar een hoopgevende utopie die 

onder andere Disney hen kon bieden. Om werkelijk een geslaagd toevluchtsoord te bieden, 

moet de kijker zich met de personages en ruimten kunnen identificeren.  

I. Identificatie met Sneeuwwitje en de dwergen in Snow White and the Seven Dwarfs  

Allereerst werd het materialisme uit de jaren ‘20 onbelangrijk geacht en werd de klemtoon 

gelegd op integriteit omdat de gemiddelde Amerikaan zijn rijkdom verloren was tijdens de 

ineenstorting van de aandelenmarkt. Sneeuwwitje incarneert de nieuwe visie op succes die 

voortvloeit uit haar goedheid. Ten eerste accepteert de heldin haar beginsituatie als “gevallen 

prinses” die de klusjes van een poetsvrouw moet opknappen. Bovendien zien we dezelfde 

ideologie terugkeren bij de jager die besluit de heldin niet te doden en hoe de protagoniste 

nadien, net zoals vele Amerikanen toen, zonder voedsel of schuilplaats zich moesten 

beredderen. Nadat Sneeuwwitjes angst voor het woud ongegrond bleek, zei ze tegen de dieren 

“You don’t know what I’ve been through. And all because I was afraid. I’m so ashamed of the 

fuss I’ve made.” (Disney:1937). Volgens Mollett alludeert Disney naar de inaugurale rede van 

president Franklin D. Roosevelt uit 1933 waarbij hij reageerde op de schaamte en het 

schuldgevoel dat leefde onder de Amerikanen als een gevolg van de crisis door te menen dat 

de Amerikanen enkel angst zelf te vrezen hadden. 

Voorts overwint Sneeuwwitje die angst en slaagt er in om er het best van te maken met haar 

geduld en oprechtheid. Op dezelfde manier wil Disney aantonen dat het goede uiteindelijk 

overwint op het kwade zolang de Amerikanen geduld en doorzettingsvermogen tonen. 

Daarnaast houdt Disney de American Dream ook levend door Sneeuwwitje bij aanvang van 

de film te laten dromen van haar geliefde die haar bevrijdt uit haar situatie als onderdaan. 

Voorts zijn de gezongen liedjes (zoals bijv. ‘Whistle While You Work’ en ‘Hi Ho’) in de film 

ook een verwijzing naar werkliederen die gezongen werden tijdens de Depressie.  
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De tegenstander wordt geassocieerd met datgene wat hoogtij vierde tijdens de jaren 1920 en 

de beurskrach veroorzaakte: hebzucht, individuele ambities, oppervlakkigheid en jaloezie. Die 

afgunst wordt in de film gevisualiseerd door de groene glans van de magische spiegel. 

Bovendien meen ik dat die schijn, de ronde vorm van de spiegel en de indruk dat er een 

gezicht in die spiegel staat, ook een verwijzing kunnen zijn naar een dollarbriefje en zo de 

fantasmagorische kracht van geld en de door materialisme veroorzaakte jaloezie symboliseert. 

Daarnaast aast de koningin volgens Mollett niet enkel op eeuwige schoonheid maar ook op 

Sneeuwwitjes rijkdom door die te laten werken als een meid. Doordat niemand de koningin 

weerhoudt van haar moorddadige plannen en er geen sprake is van een vaderfiguur in de film, 

wordt de slechtheid van de tegenstander nogmaals benadrukt. Bovendien meent Mollett dat 

het Amerikaanse publiek gemakkelijk de link zal leggen tussen de antagoniste en iemand met 

een aristocratische achtergrond uit de Oostkust die geassocieerd wordt met de beurscrash. 

Sneeuwwitje daarentegen zou snel gelinkt worden aan de Amerikaanse middenklasse 

waardoor het publiek zich er gemakkelijker mee identificeert. Bijgevolg legt Disney eerder de 

nadruk op de sociale ongelijkheid dan de familiekwestie en het drama bij volgens Mollett bij 

Grimm prominenter aanwezig is. Bovendien komt de tegenstander niet om het leven door 

marteling zoals bij Grimm, maar door een deus ex machina: ze stort te pletter nadat het 

rotsblok waarop ze zich bevindt, getroffen wordt door een bliksemschicht. De nadruk wordt 

dus gelegd op de geslaagde American Dream en niet op de bestraffing van de oude, 

egocentrische waarden.  

II.  “Disneyficatie” en “edutaintment”  

Er is sprake van “Disneyficatie” in de adaptaties. Die term werd bedacht door Stephen Buhler, 

professor Engels aan de Universiteit Nebraska-Lincoln, en slaat op de idee dat Disney niet 

enkel invloedrijk entertainment biedt maar ook een socialiserende functie opneemt via dat 

entertainment (Hines & Ayres 2013:5). Hij promoot het Amerikaanse ideaalbeeld afgezien 

van sekse, ras, taal, economische klasse of geografische ligging om een zo groot mogelijk 

publiek aan te spreken (Ayres 2013:17). Ondanks Disney’s conservatieve visie op 

genderrollen en de racistische ondertoon in zijn prenten, wou hij soelaas bieden tijdens de 

Depressie die Amerika teisterde gedurende de jaren ’30.  

Henry Giroux, Waterbury Chair of Education aan de staatsuniversiteit van Pennsylvania, 

noemt Disney’s opzet ook wel “edutainment”, een samentrekking van entertainment en 

education (1999:44). Giroux wijst echter op een paradox binnen Disney’s visie: enerzijds 

draagt het bedrijf onderwijs hoog in het vaandel door studiebeurzen en bijscholingen aan te 

bieden, te investeren in scholen in Florida en een boodschap mee te geven in zijn films 
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(1999:73). Anderzijds leert het, via de animatiefilms, jonge kinderen aan dat een passieve en 

onderdanige houding wordt beloond. Ook het verwerven van vaardigheden wordt gepromoot 

terwijl er voor kritisch denken en waardevolle tegenstemmen –zoals de vrouwelijke 

tegenstanders in de narratieven– geen ruimte is. Disney wil slechts het verbeeldingsvermogen 

van de kijkers beteugelen door de heldin een goede afloop toe te kennen en zo de gestelde 

gedragsvormen te promoten (Zipes 1994:94).  

Toch is nadruk op het leerproces dat de heldin ondergaat minder groot dan bij Grimm; 

Sneeuwwitje biedt zelf aan het huishouden te doen, werkt een taakverdeling uit voor de dieren 

die haar helpen en is ze niet te bedeesd om hen te berispen wanneer ze niet naar behoren 

poetsen (bijv. de eekhoorntjes die stof onder de mat trachten te verstoppen). Ook de oudere 

Doornroosje komt eerst al poetsend in beeld terwijl ze de ramen lapt van het 

houthakkershuisje. Haar werk staat in contrast met hoe de feeën boenen: met magie. Voorts 

onderneemt Sneeuwwitjes stiefmoeder slechts één moordpoging en niet drie zoals in de 

Grimmversie waardoor de nadruk op de heldins naïviteit vervaagt. Volgens Zipes is dit te 

wijten aan de stereotypering van de Disneypersonages: ze dienen louter als onderdeel van een 

film die het publiek moet verbazen (1994:94).  

III. Cinema  

Aan cinema wordt ook aandacht besteed in Who’s Afraid of the Big Bad Wolf: de tegenstander 

wordt verjaagd met popcorn. Die snack was tijdens de economische crisis in de jaren ’30 een 

van de weinige luxegoederen die men zich nog kon veroorloven (Geiling 2013:7
de

 paragraaf). 

Popcorn en film zijn bovendien onlosmakelijk met elkaar verweven geraakt tijdens die 

periode. Als we vergelijking trekken tussen de boze wolf en de economische crisis, verlicht de 

popcorn als betaalbaar luxeproduct de nare gevolgen van de Depressie. Door de link met de 

bioscoop vormt de popcorn die de werkende big aanwendde om de wolf weg te jagen een 

metafictioneel element dat naast de metafictioinele opmerking van de wolf tijdens Roodkapjes 

vragenronde (“How am I doing?”) bijdraagt aan de idee dat de opgeroepen verhaalwereld 

slechts een illusie is. Ook Maleficent en één van de drie feeën maken dergelijke opmerkingen: 

(Maleficent tegen prins Philip) “you, the destined hero of a fairytale come true” en “Oh I just 

love happy endings!”.  

Bijdragend tot die metafictionaliteit, is de intertekstualiteit. De drie biggen die figureren in 

Who’s Afraid of the Big Bad Wolf verwijzen naast Disney’s vorige cartoon naar het sprookje 

De wolf en de drie biggetjes waarbij de drie biggen elk een huis bouwen respectievelijk van 

stro, hout en baksteen. De hardwerkende big zien we in The Big Bad Wolf nog steeds bouwen 

aan zijn huisje. Daarnaast staat er bij grootmoeder een spinnewiel in huis wat enerzijds wijst 
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op haar activiteit als een vlijtige vrouw en anderzijds alludeert op Doornroosje. Verder holt de 

wolf weg en laat hij een popcornspoor achter wat mogelijks een verwijzing is naar Hansje en 

Grietje die aan de hand van kruimels hun weg naar huis proberen terug te vinden. 

Wat ook de focus op de inhoud van de film verlegt, is de zelffiguratie van de animator in de 

films. Zipes meent dat we in Snow White and the Seven Dwarfs de prins kunnen interpreteren 

als Walt Disney en de dwergen als zijn werknemers. De afloop van het verhaal is afhankelijk 

van de prins die zich na zijn liefdesverklaring voor de heldin aan het begin van de film op de 

achtergrond houdt maar er uiteindelijk met Sneeuwwitje vandoor gaat en de dwergen met lege 

handen achterlaat (1995:38, 1994:77). Daarenboven wou Disney zijn technologische 

inventiviteit ten toon spreiden:  

 

It did not matter what story was projected just as long as the images astounded the audience, 

captured its imagination for a short period of time, and left the people laughing or staring in 

wonderment. The purpose of the early animated films was to make audiences awestruck and to 

celebrate the magical talents of the animator as demigod (Zipes 1995:31).  

 

Disney verstrooide en verbaasde zijn publiek door onder andere de nieuwste techniek, 

Technicolor, te gebruiken en zo zijn films de bekende, verzadigde kleuren mee te geven 

(Zipes 1994:85-6). Mollet wijst nog op een ander belang van Technicolor met betrekking tot 

de relatie tussen de Depressie en Snow White and the Seven Dwarfs. De dromerige 

pasteltinten moest het utopische beeldverhaal nogmaals versterken aangezien vrijwel alle 

berichtgeving over de crisis in zwart-wit gebeurde. Ze merkt tenslotte op dat de 

Disneysprookjes niet zoveel verschillen van hun literaire voorgangers op moraliserend vlak en 

spelen ze ook indirect in op maatschappelijk relevante processen (Mollet 2013:122). Toch 

wordt de moraliserende boodschap afgezwakt door de komische elementen, liefdesplots, 

metafictionele opmerkingen, intertekstuele verwijzingen, de dood van de antagonisten en het 

gebrek aan ontwikkeling van de heldinnen.  

V. Gecommodificeerde Disneyfilms  

Disney commodificeerde en commercialiseerde zijn animatiefilms en personages. Al in 1930 

publiceerde Disney leesboeken om zijn films aan te vullen (Zipes 1994:81). Een maand voor 

de release van Snow White and the Seven Dwarfs, patenteerde Disney reeds poppen van 

Sneeuwwitje (Giroux 1999:32). Verder keren de Disneyfiguren terug in de themaparken, 

kleurboeken, kinderprogramma’s, speelgoed, verkleedkostuums en zelfs beddengoed. Mede 

door een sterke marketingstrategie valt Disney niet weg te denken uit het sprookjeslandschap. 
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Ook in zijn productiestudio heerste het Taylorisme als werkmethode om de productiviteit op 

te drijven. Zipes’ hypothese dat Disney’s werknemers de dwergen zijn en de animator de 

prins in Snow White and the Seven Dwarfs, past binnen dit gedachtengoed. Reken daarbij het 

belang dat Disney hechtte aan het vermaak en de verwondering van het publiek en minder aan 

het sprookje zelf, en het wordt duidelijk dat Disney eerder gedreven was door economische 

belangen dan door een hoogstaand moralistisch ideaal. Toch herbevestigde The Great 

Sanitizer de conservatieve waarden van de Grimms, de starre genderrollen en wou hij 

Amerika een hart onder de riem steken.  

 

Kortom, Disney zette meer in op de amusementswaarde van zijn animatiefilms dan op de 

morele boodschap. Hij waarschuwt echter wel voor hoogmoed en groepsdruk in Who’s Afraid 

of the Big Bad Wolf en draagt werkijver en doorzettingsvermogen hoog in het vaandel zoals 

blijkt uit Snow White and the Seven Dwarfs. Daarenboven bevestigen zijn films de 

conservatieve genderrollen van de Grimms: vrouwen moeten passief en onderdanig zijn. Toch 

worden die morele boodschappen afgezwakt met de invoeging van nevenplots en in te zetten 

op amusement door humor en gezangen toe te voegen. De intertekstualiteit, metafictionaliteit 

en zelffiguratie van de animator wijzen de kijker er bovendien op dat de animatiefilms slechts 

fictie zijn. Ook op deze wijze wordt de moraal afgezwakt. Verder Amerikaniseerde en 

Disneyficeerde Disney de Europese sprookjes om beter in te spelen op de maatschappelijke 

gebeurtenissen in de VS.  
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3.3. Grimm goes Hollywood: Red Riding Hood, Snow White and the 

Huntsman en Maleficent  

Red Riding Hood, Snow White and the Huntsman en Maleficent reken ik tot de 

Hollywoodcinema hoewel Disney zich ook vestigde in Hollywood. Waar ik echter op doel, 

zijn die films die niet langer getekend zijn maar met befaamde acteurs werken, geen formele 

experimenten uitvoeren, gericht zijn op een internationaal en wijdverspreid publiek, over een 

aanzienlijk budget en een marketingmachine beschikken en geproduceerd worden door 

wereldbekende studio’s (bijv. Universal Pictures, 20th Century Fox, Warner Bros, Paramount 

Pictures). Uit de analyse zal blijken dat deze films –nog meer dan de Disneyadaptaties– 

inzetten op vermaak, winstbejag en de toenemende individualisering binnen de huidige 

maatschappij.  

 

3.3.1. Formalistische analyse  

Red Riding Hood valt uiteen in volgend functieschema:  

γ δ A /  A B W     A14 x C      A14 B C    x γ   A A14 η2 A    A15  x  A15 Rs    x    η2 A A14    

K 

De uitgebreide legende is terug te vinden onder Bijlage IX: Uitgebreide formalistische 

analyse van Red Riding Hood (2011), de ingekorte ziet er zo uit:  

/: tijdspanne van 10 jaar (kindertijd naar pubertijd)  

Groen: acties gesteld door Valerie, de heldin   

Rood: daden gesteld door weerwolf als tegenstander   

Geel: acties gesteld door Peter en Henry, helpers van Valerie  

Blauw: daden gesteld door mannen uit het dorp die Valerie helpen door ten strijde te trekken 

tegen de tegenstander   

Fuchsia: daden gesteld door father Solomon, helper van de inwoners van Daggerhorn maar 

ook indirect tegenstander van Valerie (door betichting van hekserij)   

 

Voor Snow White and the Huntsman kunnen we volgende functies onderscheiden:  

a β / η2 W*° A13 B ε3 ζ3 A15 x / A6 A14 B A5 ε3 ζ3 γ2 A6 A15 δ  B C Pr F9 γ2 x G H 

D2 E2 M x x G C D2 Rs     A6 als onderdeel Pr / x / Rs A5 Pr Rs  F9 H A14 A14 _G   x x 

η1 A14 x     K9 B C H A14 J K W*  

De uitgebreide legende is terug te vinden als Bijlage X: Uitgebreide formalistische analyse 

van Snow White and the Huntsman (2012). De ingekorte versie volgt hieronder.  
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Rood: acties uitgevoerd door tegenstander (koningin), die met haar te maken hebben of acties 

die gesteld worden door haar onderdanen  

Groen: acties heldin  

Geel: acties gesteld door helpers (dwergen, jager, vrouwen in dorp, William en Duke 

Hammond)  

Blauw: acties gesteld door donor (dieren zoals paard en vogels)  

Fuchsia: acties gesteld door donor van tegenstander (de magische spiegel)  

Grijs: actie gesteld door de nevenpersonages  

/ : geeft aan dat er een aanzienlijke tijd zit tussen de verschillende scènes en gebeurtenissen  

       : geeft aan dat de handeling mislukt is  

 

Voor Maleficent kunnen we volgende functies ontwaren waarvan de volledige legende terug 

te vinden is onder Bijlage XI: Uitgebreide morfologische analyse van Maleficent (2014) en de 

kort hieronder volgt: 

A K ε2 ζ2 γ δ / A1 H1 A G A B x x ζ   A11 als C E  E Pr E     G x x x x D/ G D   x x K8 ε2 ζ2 

γ2 D2 G γ2   x G A11 B K8 K8 H J 

Rood: acties uitgevoerd door tegenstander (koning Stephan die voor / nog een gewone 

boerenjongen was.)  

 1: acties uitgevoerd door vorige koning waarvan Stephan de opvolger was  

Groen: acties Maleficent als heldin  

Geel: acties gesteld door helper Dieval  

Blauw: acties gesteld door feeën als donoren en helpers 

Fuchsia: handelingen gesteld door Aurora   

Grijs: actie gesteld door de prins  

/ : geeft aan dat er een aanzienlijke tijd zit tussen de verschillende scènes en gebeurtenissen  

       : geeft aan dat de handeling mislukt is  

 

Op het eerste gezicht stellen we vast dat het aantal functies en vrije motieven danig is 

uitgebreid tegenover de Disney- en Grimmversies van de narratieven. Zo zijn er meer 

personages aanwezig (zowel nevenpersonages als figuranten; dorpelingen, hovelingen, 

soldaten, donoren en helpers van de tegenstander) en uitgesponnen actiesequenties. Aldus zijn 

er aanzienlijk meer A-functies, misdrijven in allerlei vormen, aanwezig in de verhalen. Die 

actieruimten hebben te maken met de spanningsopbouw en suspense die het narratief bevat: 

Red Riding Hood wordt zo haast een whodunit naar de identiteit van de weerwolf. Snow White 
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and the Huntsman lijkt dan meer weg te hebben van een actiefilm waarbij grootse vechtscènes 

het verhaal vormgeven en ook in Maleficent wordt het conflict tussen twee koninkrijken en de 

daarbij horende levensvisies bepalend voor het plotverloop.  

Bovendien worden de heldinnen in Snow White and the Huntsman en Maleficent actieve 

personages, ze ondergaan de verandering van de aanvankelijke slachtofferheld naar zoeker-

held. Zo was Sneeuwwitje slachtoffer van Ravenna’s coup. Na de heldins ontsnapping gaat ze 

echter op missie naar het kasteel van Duke Hammond om daar een leger te verzamelen en de 

troon op te eisen. Bovendien wordt de heldin metonymisch verbonden met een kwetsbare 

rode roos die in de winter bloeit. De protagoniste bezit dezelfde wilskracht en 

uitzonderlijkheid als die bloem. Daarnaast wordt de heldin door Muir, de blinde ziener onder 

de dwergen, bestempeld als “life itself” (Roth 2012). In Maleficent is de heldin is niet de 

schone slaapster Aurora zoals in de Grimm- en Disneyversie maar haar geduchte tegenstander 

in beide verhalen: de onuitgenodigde, machtige fee. Als slachtoffer van Stephans hebzucht 

wreekt ze zich op zijn dochter waarna ze alles in staat stelt om die vloek op te heffen: Aurora 

in the Moors te laten wonen, een prins zoeken om Aurora wakker te kussen, een vijandig 

kasteel betreden om tot bij de prinses te geraken. In Red Riding Hood blijft de heldin echter 

een behoorlijk passief personage: ze is slechts een speelbal die zich schikt naar 

maatschappelijke normen. Toch probeert Valerie de kijker te overtuigen van het tegendeel “I 

knew girls weren’t supposed to go out in the woods all by themselves, or hunt rabbits” 

(DiCaprio 2011). Bovendien gaat de heldin in tegen de weerwolf wanneer die meent dat is 

zoals hem “I am nothing like you. You are a murderer!” (DiCaprio 2011). Ook macht kan 

haar niet verleiden wanneer de weerwolf beweert dat ze samen onoverwinnelijk zouden zijn. 

Ondanks het gebrek aan een actieve instelling, kunnen we Valerie toch ook als een zoeker-

held bestempelen die de toeschouwers dwingt tot een afstandelijke contemplatie door haar 

uitzonderlijke eigenschappen (Keunen 2007:133). Zo stelt een personage dat de heldin “te 

perfect” was en harder kon lopen en hoger kon klimmen dan de rest. Net die kwaliteiten die 

de heldin onderscheiden van het gewone volk, blijken een reden te zijn om haar te verdenken 

van hekserij. Ook in de beeldtaal wordt die uitzonderlijkheid benadrukt: haar rode mantel is 

de enige felle kleur en bovendien de enige rode kleur die wordt aangewend in de film 

(Hardwicke in Keegan 2010). Desalniettemin is de heldin geen absolute zoeker-held omdat ze 

zich niet volledig houdt aan de waarden van haar gemeenschap. Valerie ziet in dat ze niet 

voldoet aan het genderpatroon door op konijnen te jagen en zich te verzetten tegen haar 

uithuwelijking. Toch ontspruit de heldins relatieve ongehoorzaamheid niet uit een 
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onrechtvaardigheidsgevoel met betrekking tot een klassiek genderpatroon maar uit haar liefde 

voor Peter. De plot staat dan ook volledig in het teken van hun relatie. 

 

Opmerkelijk is ook de toename aan onduidelijke elementen –x – in het functieschema. Dat 

valt te wijten aan de uitbreiding van de narratieven: nieuwe scènes en nevenplots worden 

ingevoegd en er wordt gewerkt met flashbacks om de verhalen spannend te houden en de 

psychologische motivering van een personage kort te schetsen. Die scènes zijn doorgaans 

echter niet bepalend voor het verhaalverloop. Bijgevolg zijn het dus vrij en statische 

motieven. Zo kunnen veel x-elementen in Red Riding Hood gekaderd worden binnen de 

zoektocht naar de weerwolf aangezien die tussen de dorpelingen leeft. Door die 

verdachtmakingen wordt de spanningsboog aldus opgebouwd. Werkelijk toedragen tot het 

teleologische plotverloop, doen die motieven echter niet.  

 

Opvallend is dat het object, ook wel teleos, in het Greimasiaanse handelingsschema een intern 

doel is voor beide Red Riding Hood en Maleficent; respectievelijk samenzijn met Peter en 

vreedzame relaties tussen de twee koninkrijken. Voor Sneeuwwitje is het doel eerder extern 

van aard: ze wil haar aanspraak maken op de troon. Datzelfde doel is evenwel niet even sterk 

uitgedrukt als in de Disney- en Grimmversies waarbij de heldin haar herwonnen sociale 

functie te danken heeft aan haar huwelijk met een prins. Ook bij de Hollywoodverfilming van 

Roodkapje is het doel danig aangepast: van koek en wijn naar grootmoeder brengen tot een 

stabiele en aanvaarde relatie met Peter. Desondanks wordt in het de film, net zoals in de 

Disney- en Grimmversie de deugdelijkheid van de heldin op de proef gesteld.  

De helpers zijn van bijzonder belang in deze verfilmingen. Zo zet Dieval, Maleficents helper, 

haar aan tot introspectie en zelfreflectie over haar vervloeking. Ook spelen de dwergen, Eric 

en Henry een belangrijke rol voor Snow White. Dankzij hun steun wint de heldin aan 

zelfvertrouwen in om Ravenna te verslaan. De tegenstander blijft, op Maleficent na, steeds 

dezelfde zij het iets aangepast. Toch is de dertiende wijze vrouw in Doornroosje veranderd 

naar Maleficent in de Disneybewerking en naar Stephan in de Hollywoodversie. Hiermee 

wouden de makers de andere kant van het aloude sprookje vertellen. Bijgevolg nemen de 

personages andere rollen op met bijhorende acties. Ook is de twaalfde wijze vrouw als helper 

in de Grimmversie vervangen door één van de drie malle feeën in de Disneyversie. Zoals 

reeds aangetoond, heeft dit te maken met het effect dat Grimm en Disney wouden hebben op 

hun publiek: hen iets bijbrengen of hen vermaken. Hetzelfde kan gezegd worden over de jager 

en de werkbig als helpers in de bewerkingen van Roodkapje.  
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3.3.2. Teleologische plotpatronen uitgelicht  

Elk narratief start met een periode die in het verleden ligt: ontluikende liefde en vriendschap 

in Red Riding Hood en Maleficent, iets wat ook kort aangeraakt wordt in Snow White and the 

Huntsman naast de kinderwens van het koningspaar en de geboorte van de heldin. Die 

periodes symboliseren de tijdelijke evenwichtssituatie die weldra verstoord wordt door de 

tegenstander. In Red Riding Hood, Maleficent en deels zelfs in Snow White and the Huntsman 

spelen die scènes zich af in idyllische ruimtes: een bos in de zomer, the Moors –thuisland van 

de elfen– en een binnentuin in bloei. Ook zijn de protagonisten nog kinderen wat opnieuw 

bijdraagt tot de idealisering van die taferelen. Die beginscènes dienen daarnaast als indicatie 

voor het verdere verhaalverloop. Sneeuwwitjes moeder wenst zo voor een kindje “with the 

defiance of that rose” (een roos die in de winter bloeide). Het verdere verloop zal aldus 

gevormd worden door de rebellerende en volhardende aard van de heldin. In Red Riding Hood 

wordt het plan van Valerie en Peter om weg te lopen, gedwarsboomd door de tegenstander. 

Tijdens de zoektocht naar de weerwolf, wordt Valeries vertrouwen in Peter op de proef 

gesteld. In Maleficent lijkt de oude vete tussen de twee koninkrijken, gesymboliseerd in de 

vriendschap en liefde tussen de heldin en de tegenstander even vergeten te zijn. Een dergelijke 

verbroedering bereiken op een hoger plan, is dan ook het teleos van het narratief. Dergelijke 

momenten van rust worden echter snel onderbroken door de intrede van de tegenstander: een 

nieuwe moord door de weerwolf, een hebzuchtige oude geliefde die onder valse 

voorwendselen de heldin benadert en als gijzelaar van een behekst leger. Daarop ontrafelt 

zich een missiepatroon: de weerwolf opsporen en doden, the Moors beschermen voor mensen 

en de rechtmatige troon opeisen. De heldinnen zijn daarbij zo doordrongen van een hogere 

moraal, dat de conflicten hen amper raken (Keunen 2007:83). Binnen die missiestructuren 

ondergaan de helden een zeker regeneratiepatroon waarbij het conflict verslagen wordt. Zo 

probeert Valerie ondanks alle verdachtmakingen de identiteit van de weerwolf te ontdekken 

en na te gaan of haar geliefde te vertrouwen is. Sneeuwwitje ontsnapt per toeval uit een 

crisissituatie waarna ze uiteindelijk haar tegenstander verslaat. Voor Maleficent is er echter 

sprake van zowel een regeneratie- als degradatiepatroon op moreel vlak: de heldin neemt 

wraak op haar voormalige geliefde door zijn dochter te vervloeken. Toch toont ze berouw van 

haar daad en probeert tevergeefs de vloek te ontbinden.  
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A. Opmerkelijke plotruimtes  

De ruimtes waarin de tegenstanders zich ophouden zijn opnieuw opmerkelijk: Ravenna 

bewoont een Gotisch kasteel aan de kust, omgeven door hoge muren en water. Onder haar 

bewind verdort het volledige land en kwijnt de bevolking weg. Symbolisch hiervoor zijn de 

dwergen die onder Sneeuwwitje een regeneratieproces ondergaan. Met weemoed kijken ze 

terug naar de regeerperiode vòòr Ravenna, toen Sneeuwwitjes vader –koning Magnus– nog de 

scepter zwaaide. Onder hem waren de dwergen talrijker en “noble goldminers”. Samen met 

het land waren ook zij onder Ravenna slechter af: ze verloren hun trots en werden rovers. 

Door Sneeuwwitje te helpen en onder haar te dienen, voelen ze zich echter opnieuw 

gerespecteerd. Ook verzacht haar aanwezigheid hun lichamelijke kwaaltjes. Ravenna, steeds 

vaker gehuld in zwart met raven als symbool, staat in tegenstelling tot Sneeuwwitje voor de 

dood en vernieling. Zoals reeds vermeld, wordt de heldin gekarakteriseerd als “life itself”. 

Ook wanneer de evenwichtssituatie hersteld is, het land opnieuw welvarend is en 

Sneeuwwitjes kroning gevierd wordt, gebruikt de heldin een tak met bloesems als scepter.  

Een andere opmerkelijke plotruimte in Snow White and the Huntsman is the Dark Forest waar 

de heldin naartoe vlucht na haar ontsnapping uit het kasteel. Dat woud is onbekend gebied 

voor zowel Sneeuwwitje als haar tegenstander en belichaamt al wat fout loopt in Ravenna’s 

koninkrijk: de heldin hallucineert onder invloed van giftige dampen waardoor het woud een 

morbide indruk geeft, vergeven van krioelende insecten, dode dieren en kale takken. 

Bovendien merkt Eric, de jager, op “the forest gains its strength from your weakness” net 

zoals Ravenna onoverwinnelijk zou worden na Sneeuwwitjes dood. De heldin moet daarom 

eerst de tocht naar Duke Hammond maken, een oude bondgenoot van haar vader, alvorens ze 

Ravenna kan verslaan. De ontsnapping van de heldin draait aldus uit op een missie die tijdens 

Sneeuwwitjes gevangenschap al in de lucht hing wanneer de protagoniste aan een 

medegevangene vroeg of Duke Hammond nog steeds in de naam van haar vader streed. De 

missie om Ravenna te verslaan gaat pas echt van start wanneer de heldin in Sanctuary –het 

idyllisch land van de feeën– gezegend wordt door een wit magisch hert en de dwergen trouw 

zweren aan de protagoniste. Toch blijkt de heldin pas een echte leider te zijn wanneer ze 

ontwaakt uit haar doodse slaap. Zelfverzekerd genoeg, zet ze een leger op poten om Ravenna 

aan te vallen en uiteindelijk te verslaan. Dat einddoel wordt via de tocht als omweg bereikt. 

Tijdens die tocht naar Duke Hammond worden heldin en haar helpers de hele tijd op de hielen 

gezeten worden door aanhangers van Ravenna. Die achtervolgingsscènes, gekenmerkt door 

een constante afwisseling tussen conflicten en tijdelijke evenwichtssituaties, zijn onderdeel 

eenvan de spanningsopbouw waardoor het publiek aandachtig blijft.  
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Maleficents tegenstander, Stephan, vervreemdt door de jaren heen van de heldin. Al wat 

Maleficent verachtte aan de mensenwereld, werd in hem verpersoonlijkt: “Ambition called 

him [Stephan] away from Maleficent and towards the temptations of the human kingdom.” 

(Roth 2014). Terwijl Stephan zich binnen werkte in het paleis, werd ook Maleficent 

machtiger. Hun opzet is echter verschillend: Stephan wenste uit persoonlijke ambitie in het 

paleis te wonen terwijl de heldin the Moors slechts wou beschermen tegen menselijk contact. 

Beide personages ondergaan een tegengesteld proces: Maleficent degradeert terwijl Stephan 

koning wordt. De heldin ondergaat echter een morele regeneratie  onder invloed van Aurora, 

terwijl de koning waanzinnig en tiranniek wordt. Ook in de ruimtes worden deze processen 

gereflecteerd: the Moors verliezen hun glans onder een rancuneuze Maleficent en de 

bewoners ervan vrezen de machtige fee. Net zoals in Snow White and the Huntsman, keert die 

situatie geleidelijk onder invloed van Aurora die net zoals Sneeuwwitje puurheid, 

natuurlijkheid en goedheid incarneert. Toch is Aurora, de schone slaapster, in tegenstelling tot 

de Grimm- en Disneyversie niet de heldin in de Hollywoodverfilming. Ten eerste gaat het 

narratief verder terug dan enkel de geboorte van Aurora: ook de kindertijd van Maleficent en 

Stephan worden verteld. Bovendien draagt de film haar naam en niet Sleeping Beauty zoals 

bij Disney. Daarenboven staat de degradatie en regeneratie van Maleficent centraal tegenover 

het flat character dat Aurora is: zij ondergaat geen verandering of ontwikkeling.  

 

In Red Riding Hood houdt de weerwolf zich op in Daggerhorn, een geïsoleerd dorp aan de 

rand van een donker woud. Hoewel de eerste indruk dat van een verstild houthakkersdorp is, 

staat de plek bekend om de aanvallen van de weerwolf. Die slaat na twintig jaar opnieuw toe 

wanneer Lucy, de zus van Valerie, de gesloten ruimtelijkheid van het dorp verlaat en de wolf 

ontmoet tussen de hooimijten. Vanaf dat moment treedt ook de winter in, het seizoen dat 

gelinkt wordt aan de dood. Het externe element dringt aldus letterlijk en figuurlijk de gesloten 

wereld van het dorp binnen: de tegenstander leeft in zijn menselijke vorm en zaait er paniek 

als weerwolf. Dat conflict geeft de aanzet tot een missietocht waarbij de mannen van het dorp 

de weerwolf willen doden. Die open ruimtelijkheid en tocht naar Mount Rushmore laat de 

tegenstander echter toe een nieuw slachtoffer te maken. Daarop volgt een vermeend 

evenwicht omdat de dorpelingen menen de wolf gedood te hebben. Tijdens de 

daaropvolgende feestelijkheden, gekaderd binnen een carnavalschronotoop, staan de 

omgekeerde wereld en absurditeiten centraal: maskers worden opgezet en de tegenstander 

doet zich voor als een zwak personage dat beschimpt en vernederd wordt. Toch wordt die 

gesloten ruimte van het dorpsplein doorbroken door een nieuwe aanval. Dat de weerwolf 
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onder de dorpelingen leeft, verhoogt de spanning in het narratief. Ook de ruimte waarin 

grootmoeder vertoeft, een afgeleefd huis in het donkere woud, krijgt hierdoor een griezelig 

cachet. Allereerst omdat het afwijkt van de ruimte in de Disneyversie: er is geen onderhouden 

grasperkje of een poortje dat het bos van het huis scheidt. De woning is echter omgeven door 

dikke, hoge bomen met scherpe takken. De verticale beeldrijm en het clair-obscur effect als 

gevolg van het contrast tussen de reflecterende sneeuw en het donkere hout creëert een 

onbehaaglijke en Gothic aandoende sfeer. Zeker wanneer father Solomon wijst op 

afzondering als een typisch kenmerk voor weerwolven. Het contrast tussen Daggerhorn, een 

versterkt dorp, en het woud is aldus niet aanwezig bij grootmoeders huis, wat iets insinueert 

over haar relatie met de weerwolf. Het dorp is gebouwd als een burcht waarbij de huizen op 

een verhoogje staan en de vele puntige balken suggereren dat er elk moment iets 

gewelddadigs kan plaatsvinden. Bovendien is het omgeven door een houten muur en een hek 

dat het afsluit van het woud. Het contrast tussen de samenleving en de onbekende wildernis 

wordt op die manier weergegeven. Binnen het dorp zelf wordt er impliciet nog een opdeling 

gemaakt tussen ruimten waar voornamelijk mannen en vrouwen vertoeven. De taverne blijkt 

een dergelijk mannenbastion te zijn wanneer Henry, aan wie Valerie uitgehuwelijkt is, de 

heldins vader die tevens haar tegenstander is, aanmaant om hem te vergezellen naar de 

taverne. Daar wordt het plan gesmeed om op de wolf te jagen. Henry zegt voordien nog “Let 

the women grieve in their own ways.” Waardoor hij hen impliciet ontzegt actie te ondernemen 

(DiCaprio 2011). Vrouwen rouwen door bij de dode te waken, mannen door zich te wreken. 

Wanneer we het wereldbeeld bespreken, keren we terug op die starre genderrollen.  

 

Naast het dorp, grootmoeders huis en het woud is de kerkgrond ook een opmerkelijke ruimte 

binnen het narratief. Die dient als een vrijplaats voor de dorpelingen die niet betreden kan 

worden door de weerwolf. Het is algemeen geweten dat de kerk het regulerende orgaan was 

tijdens de middeleeuwen en die samen met de adel de hele maatschappij onder de knoet hield. 

Religie diende daarbij de individuen op het rechte pad te houden en te behoeden van onheil, 

vaak door hen angst in te boezemen. Metaforisch wordt er zo vaak gesproken over de 

geestelijke als herder die zijn kudde schapen moet hoeden. Dat zinnebeeld wordt ook gebruikt 

in Red Riding Hood waarbij Solomon de dorpelingen wil verlossen van de weerwolf. Die kan 

de kerkelijke grond niet betreden zonder gewond te raken omdat hij het toonbeeld is van 

moreel verval. Bijgevolg is er opnieuw sprake van een drempelchornotoop. De tegenstander 

zegt tegen Valerie “Step across the gate or I’ll destroy this village” waarbij de heldin wordt 

aangemaand om haar deugdelijkheid achter zich te laten (Hardwicke 2011). Het onderscheid 
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tussen een goede zeden en een zondige wordt zo opnieuw versterkt en geïllustreerd door 

moraalridder Solomon die tijdens zijn charge op de weerwolf roept “God is stronger!” 

(DiCaprio 2011).  

De gewijde grond dient dus als een absolute en manicheïstische grens tussen goed en kwaad 

waarbij de tegenstander al het kwade representeert in tegenstelling tot de heldin die ondanks 

haar ondeugende affaire met Peter van goede inborst blijkt te zijn. Een soortgelijke grens is 

ook aanwezig in Maleficent waarbij de heldin the Moors afschermt van de mensenwereld door 

een groteske doornenhaag. In tegenstelling tot Aurora kan Maleficent wel beide ruimten 

probleemloos betreden wat erop wijst dat voor haar conflict (de mensenwereld en hun 

normen) en evenwicht (vreedzaam samenleven in the Moors) zich in dezelfde ruimte 

bevinden. Datzelfde conflict heeft Maleficent ook geïnterioriseerd. Ze wordt door de verteller 

uiteindelijk beschreven wordt als “[…] one who was both hero and villain.” (Roth 2014). Ze 

wordt zo gekarakteriseerd omdat ze zich inliet met wraakgevoelens, iets wat eerder tot de 

mensenwereld behoort, en bijgevolg een onschuldige baby vervloekte. Hoewel Maleficent 

zich eerst verzet tegen haar regeneratie, groeit haar genegenheid voor diegene die ze had 

vervloekt en probeert ze tevergeefs de vloek te ontbinden. Wanneer die uitkomt, erkent 

Maleficent haar moederliefde voor Aurora. Door haar op het voorhoofd te kussen verbreekt 

Maleficent de vloek die enkel omkeerbaar is door “true love’s kiss”. Met de vereniging van 

de twee koninkrijken onder Aurora wordt de conflictsituatie op zowel persoonlijk als 

bestuurlijk vlak opgelost.  

 

We zien dat de algemene patronen die voorkomen in de narratieven dezelfde gebleven zijn: 

teleologische verhalen met degradatie- en regeneratieprocessen. Sneeuwwitje wil haar 

oorspronkelijke positie als troonopvolgster herstellen, Valerie wil een leven met Peter starten 

en Maleficent wenst vreedzame contacten tussen de twee koninkrijken. In Sneeuwwitjes 

missie zitten kleinere, niet aflatende conflicten vervat die afgelost worden door tijdelijke 

evenwichtssituaties die gekaderd zijn binnen een achtervolging. Ook in Red Riding Hood 

wordt de bevolking opgejaagd door de weerwolf met een tijdelijke evenwichtssituatie als 

intermezzo, iets wat Valeries relatie met Peter op de proef stelt. Maleficents missie kent eerst 

echter een persoonlijk dieptepunt, de vervloeking, alvorens ze een morele regeneratie kan 

ondergaan. Ook Sneeuwwitje en Valerie doorstaan een dergelijk proces: voordat Sneeuwwitje 

tijdelijk sterft, vraagt ze aan Ravenna, vermomd als William, “How do I inspire?” om een 

opstand te leiden (Roth 2012). Nadat ze ontwaakt uit haar doodslaap houdt ze een bezielde 

toespraak waarop ze samen met haar helpers ten strijde trekt tegen Ravenna. Die voelt tijdens 
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de missietocht van Sneeuwwitje haar macht en sociale status verbleken: ze wordt sneller oud 

en haar broer, haar vertrouweling, sterft. Valerie zien we evolueren van een meisje naar een 

vrouw. Na de vadermoord op de weerwolf, kan ze een gezin stichten met Peter. De heldinnen 

worden aldus beproefd: hoe een geloofwaardige leider te worden in Snow White and the 

Huntsman, hoe wraakgevoelens te temperen ten voordele van een vreedzame samenleving in 

Maleficent en hoe uiteindelijk los te komen van ouderlijk gezag in Red Riding Hood.  

 

3.3.3. Hollywoodwereldbeeld te koop  

Zoals bij de Disneyversies stellen we een toename aan actiesequenties vast tegenover de 

Grimm- én Disneyversie. Het esthetische effect van die veelheid aan actie- en 

achtervolgingsscènes is een opgebouwde spanning om het publiek aan het scherm gekluisterd 

te houden. Daarenboven willen de regisseurs het publiek verbazen door in te gaan tegen hun 

verwachtingspatroon: een feministische ondertoon en geen geloof in absolute liefde in 

Maleficent en Snow White and the Huntsman. Daarnaast spelen de verfilmingen in op de 

toenemende individualisering die plaatsvindt in de huidige maatschappij door een individuele 

moraal voorop te stellen en schijnbaar een antwoord te willen bieden op sociale anomie. De 

verfilmingen zullen echter eerder in het teken staan van verkoopcijfers en commercie. En hoe 

verkoop je het meest? Door tegemoet te komen aan de vraag. Filmproducenten zullen 

bijgevolg inspelen op het grote filmpubliek.  

Het kijkerspubliek moet allereerst geboeid blijven tijdens de film. Red Riding Hood geeft de 

toeschouwer de mogelijkheid om via een whodunitstramien actief deel te nemen aan de film. 

Volgens Peter Nusser, professor Duitse Filologie met emeritaat aan de Berlijnse universiteit, 

herleidt de toeschouwer alle verhaalgebeurtenissen tot drie grote bewegingen (in Keunen 

2007:38). Eerst doet de antagonist zijn intrede door een misdaad te begaan: de moord op 

Lucy. Vervolgens vervallen de dorpelingen opnieuw in angst waardoor de zoektocht naar de 

weerwolf cruciaal wordt. Daarop wordt beschreven hoe de tegenstander opgespoord zal 

worden: fysieke kenmerken, motieven en alibi’s. Tijdens de film wil de regisseur de kijker 

voortdurend op het verkeerde been zetten aan de hand van flashbacks, dromen, bepaalde 

zinsneden, onderlinge verdachtmakingen en de oogkleur van de personages. Die van de 

tegenstander zijn namelijk bruin in menselijke vorm. Bovendien kan de kijker, op basis van 

de personages die in beeld komen tijdens de aanvallen, er een aantal schrappen als 

verdachten. Verder wil Hardwicke, de regisseuse, de toeschouwer misleiden door zich te 

beroepen op de tekstuele voorkennis van de kijker: de kijker weet dat Roodkapje de wolf 

ontmoet tijdens haar tocht door het bos. In Red Riding Hood komt de heldin haar geliefde en 
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tevens helper Peter tegen die ze onterecht verdenkt de wolf te zijn en bijgevolg verwondt. Ten 

slotte wordt de dader bekend en weggevoerd naar analogie met het stramien van een 

whodunit. De kijker kan bijgevolg meedenken over de identiteit van de tegenstander wat de 

interesse in het narratief verhoogt.  

Wat ook steeds verkoopt, is het aloude verbodenliefdesplot. Valeries minnaar suggereert naar 

aanleiding van haar uithuwelijking om samen weg te lopen. Uiteindelijk zullen ze 

afgescheiden van de gemeenschap samenleven. Een waarschuwende boodschap zit, in 

tegenstelling tot de Grimm- en Disneyversies, niet zozeer vervat in het narratief dat eerder een 

nakende ontmaagding en ware liefde behandelt dan waarschuwt voor onzedelijke mannen. 

Net zoals in de Grimmversie krijgt de heldins rode mantel een symbolische waarde 

aangemeten: ze ontvangt hem naar aanleiding van haar uithuwelijking waardoor de link met 

ontmaagding snel gelegd is. Die vindt echter plaats op het einde van de film wanneer het 

evenwicht hervonden blijkt. Er wordt dan gebruik gemaakt van een groteske rode cape als 

deken. Bovendien vindt er zo alweer een rite de passage plaats: ze transformeert van meisje 

naar vrouw en moeder. De heldin kan echter pas haar eerste seksuele daad stellen na 

vadermoord te plegen met haar minnaar aangezien die het storende element was binnen hun 

relatie. Dat Peter ook een weerwolf wordt na gebeten te zijn door de tegenstander én 

bovendien hetzelfde beroep uitoefent, geeft het verhaal een sterk Oedipaal cachet.  

A. Geïndividualiseerde moraal  

Ook spreekt een geïndividualiseerde moraal uit de verfilmingen. Valerie kiest ervoor om niet 

te conformeren aan patriarchale normen, ongeacht wat de maatschappij van haar verwacht. De 

geïndividualiseerde moraal is echter het duidelijkst aanwezig in de hedonistische 

levenshouding van de dwergen in Snow White and the Huntsman. Zo zingen ze “Why spend 

your leisure bereft of pleasure / amassing treasure why scrape and save? / Why look so canny 

at ev’ry penny /you’ll take no money within the grave.” (Roth 2012). Het contrast met het 

arbeidsethos van de dwergen in de Disneyversie kan bijgevolg haast niet groter. Diezelfde 

blasé-attitude vinden we terug in Georg Simmels interpretatie van het moderne leven aan het 

begin van de 20
ste

 eeuw en hoe het stadsleven bijdraagt aan hyperindividualisme en anomie. 

In een huidige, sterk verstedelijkte maatschappij waarin het subject steeds geprikkeld wordt 

via televisie, radio en sociale media is er tevens sprake van een doorgedreven individualisme, 

egocentrisme en vervreemding van de maatschappelijke omgeving (Simmel 1903). Het 

individu doet aldus aan “disembedding", een term van Anthony Giddens, waarbij het zich 

verwijdert van georganiseerde sociale interactie en waardoor sociale normen zoals 

beleefdheid, solidariteit en eerlijkheid iets abstracts worden (Keunen persoonlijke 
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communicatie). Dat proces wordt in de hand gewerkt door de verzuiling en antiklerikalisering 

zodat die instituties vanaf de jaren ’60 en ’70 hun functie als sociaal vangnet verloren door 

een immer stijgende welvaart. Bijgevolg lijken alleen de natiestaat en de private markt nog 

structuur te geven aan westerse samenlevingen. 

De Hollywoodverfilmingen lijken enerzijds in te spelen op de abstrahering van sociale 

normen door ze te promoten: de gezamenlijke onderneming naar Ravenna’s kasteel, de 

eerlijkheid van Aurora en de goede inborst van Valerie en Sneeuwwitje. Anderzijds staan de 

films eerder in het teken van winstbejag en commercie dan een hoger humanistisch ideaal.  

B. Vervreemdingseffecten  

Om publiek naar de zalen te lokken, moeten herwerkingen een vernieuwende insteek hebben 

wat een vervreemdingseffect teweeg brengt bij de kijkers. De sprookjes worden zodanig 

bewerkt dat ze amper nog stroken met het origineel. Het opvallendst gebeurt dit bij 

Maleficent. De film wordt aangekondigd als een verhaal dat opnieuw verteld wordt, zij het dit 

keer uit het standpunt van het personage dat in de vorige versies de tegenstanderrol op zich 

nam. We zien dat de vertelling een complexificatie is van het traditionele avonturensprookje 

en niet van het regeneratiesprookje omdat deze keer niet Aurora maar Maleficent centraal 

staat. Haar en Stephans wisselende morele houding werkt die complexere verhaalvorm in de 

hand omdat beide personages bijgevolg geen afgelijnde rol als absolute tegenstander of 

perfecte held opnemen. Bovendien kunnen we aan de hand van de attributen van beide 

personages een aanzet doen om aan mind-reading te doen. Op die manier worden de 

beweegredenen van Maleficent en Stephan duidelijk: wraak nemen uit liefdesverdriet en om 

haar gestolen vleugels te wreken, en Stephans hebzucht. Daarnaast roepen de vele 

plotveranderingen en actiescènes, samen met indrukwekkende beelden, suspense op wat 

typisch is voor het avonturenverhaal. Daarenboven speelt de regisseur met het publiek door 

ironische knipogen naar het sprookjescanon te verwerken in de film. Zo wordt Aurora niet 

gewekt door de prins maar door Maleficent. Ook Snow White and the Huntsman is een 

doorgedreven vorm van het avonturenverhaal waarbij de heldin een actieve rol op zich neemt, 

zich in het harnas hijst en werkelijk ten strijde trekt tegen de tegenstander. Op de weg naar 

Duke Hammond dient ze eerst allerlei hindernissen te overwinnen: overleven in the Dark 

Forest, een trol, een aantal achtervolgingen en zelfs de dood. De vele actiescènes en 

gevechten wekken, net zoals bij Snow White and the Huntsman, spanning op bij het publiek. 

Ook het whodunitelement in Red Riding Hood moet binnen diezelfde esthetische ervaring 

gezien worden.  
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Wat ook ingaat tegen de verwachtingen van het publiek, is het ongeloof in absolute liefde 

zoals dat gepropagandeerd wordt door Disney. Ravenna en Maleficent tonen duidelijk hun 

aversie tegenover liefdesrelaties met mannen. “There is no such thing as true love’s kiss” 

(Maleficent 2014) en “Love betrays us” of “There was a time I would have lost my heart to a 

face like yours [tegen gevangene]. And you no doubt, would have broken it” (Roth 2012). 

Bijgevolg wordt Aurora niet wakker gekust door een prins op een wit paard maar door 

Maleficent. De moederliefde en vriendschap die zij voor Aurora voelt, blijkt ware liefde te 

zijn. Ook Sneeuwwitje wordt niet wakker gekust door een edele maar door de jager waardoor 

het verwachtingspatroon opnieuw doorbroken wordt. Hiermee versterkt de regisseur een 

tendens die ook in de vorige versies aanwezig is: de kans op sociale verbetering. 

Regeneratiechronotopen moesten de Duitse lagere klasse hoop geven om toe te treden tot de 

burgerij, Sneeuwwitje moest de Amerikanen doen hopen op een betere toekomst en jager Eric 

moet het huidige publiek laten geloven in een romance tussen iemand van adel en een gewone 

burger. Desalniettemin sluit een dergelijke negatieve visie op absolute liefde aan op de 

huidige maatschappij. Dankzij een steeds profaner wereldbeeld en toenemende 

antiklerikalisering trouwen er steeds minder koppels en scheiden er steeds meer of gaan ze 

samenlevingscontracten aan (Heffernan 2007:11). Het besef dat er een vervaldatum op een 

relatie staat, lijkt steeds meer aanvaard te zijn. Dat wijst op het belang aan individueel geluk: 

als een relatie niet werkt, stap je er beter uit. Dezelfde reflexieve gedachten over relaties 

vinden we terug bij Ulrich en Elisabeth Beck: “The newly formed social relationships and 

social networks now have to be individually chosen; social ties, too, are becoming reflexive, 

so that they have to be established, maintained and constantly renewed by individuals” (2002: 

38). Dat sluit aan bij Zygmunt Baumans visie op de mens als nomade onder invloed van de 

laatmoderniteit: immer zoekend naar zelfontplooiing, nieuwe impulsen, plaatsen, relaties en 

geluk. Beck zegt hierover (2002:38):  

 

In their quest for self-fulfilment, people scour the travel brochures and go to the four corners of 

the earth; they throw away the best marriages and rapidly enter new ties; they undergo 

retraining, diet and jog; they shift from one therapy group to another and swear by quite different 

therapies and therapists. They pull themselves up by the roots, to see whether the roots are really 

healthy. 

 

Fictionele werelden zoals films kunnen daarbij een dienst bewijzen als vluchtoord om even te 

ontsnappen aan die constante zoektocht. De teleologische patronen en fantasierijke ruimten 
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bieden een stabiele, overzichtelijke wereld aan waarbij het verhaal steeds een goede afloop 

kent.  

Een andere manier om in te gaan tegen clichématig denken, is door de tegenstanders niet als 

intrinsiek slecht af te beelden. Aan de hand van een beperkte psychologisering van de 

personages, krijgen we inzicht in hun beweegredenen. Economische belangen, macht en 

respect zijn de motivatie van de tegenstander in Red Riding Hood. Zo zegt Valeries vader 

“Oh Valerie, I have been so disrespected. I have settled for far less than I deserve. So I 

decided I’d leave for the city, for richer haunting grounds […] Think about it [ook weerwolf 

te worden], we will be invincible” (DiCaprio 2011). Ook wordt de oorzaak van Ravenna’s 

slechtheid blootgelegd in dromen, flashbacks en persoonlijke ontboezemingen. Net voor ze 

koning Magnus vermoordt en de troon overneemt zegt ze:  

 

I was ruined by a king like you once. I replaced his queen, an old woman. And in time, I too 

would have been replaced. Men use women. They ruin us and when they are finished with us, 

they toss us to the dogs like scraps. […] When a woman stays young and beautiful forever, the 

world is hers (Roth 2012).  

 

Die psychologisering draagt bij tot de dramatiek in het verhaal waardoor we inzicht krijgen in 

de psychologische dynamiek die vooral bij Ravenna en Maleficent te bespeuren is. Hoewel er 

te weinig interne focalisatie is om van een dialogische chronotoop te spreken die onderlinge 

relaties en een intern gevoelsleven centraal stelt, is een concept ervan wel aanwezig in de 

verfilmingen. Kairosmomenten zijn ogenblikken waarop geïnterioriseerde vormen van 

conflict en evenwicht tijdelijk samenkomen. “Op een Kairosmoment beslist een individu op 

welke manier hij zijn persoonlijkheid, die door het verleden gevormd is, in een nieuwe, 

toekomstige richting stuurt“ (Keunen 2007:91). Een dergelijk moment vindt plaats wanneer 

Maleficent trouw zweert aan de slapende Aurora en belooft haar te zullen beschermen zo lang 

de heldin leeft. Een Kairosmoment ligt ook aan de basis van Ravenna’s wraakzucht. We 

ontdekken in flashbacks dat de antagoniste in haar kindertijd  door een koning ontvoerd werd 

om zijn vrouw te vervangen. Ravenna’s moeder roept haar toe, na haar magische krachten 

gegeven te hebben, om haar gezin te wreken. Dat moment tekent het toekomstige gedrag van 

de tegenstander van wie drijfveer tevens gemotiveerd wordt: wraak nemen.  

De regisseur, Sanders, suggereert bovendien dat Ravenna paranoïde is wanneer blijkt dat de 

man uit de spiegel niet zichtbaar is vanuit Finns standpunt (herbekijk Roth 2012 vanaf 22’05” 

tot 23’ 07”). De gesprekken tussen Ravenna en haar magische raadgever zouden zich aldus 
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afspelen in haar verbeelding. Ook Stephan wordt paranoïde in Maleficent. Die dialogiserende 

tendens hangt samen met een veranderend wereldbeeld waarin de moderne mens meer 

aandacht schenkt aan de psyche van de personages (Keunen 2007:105). Bij Maleficent en Red 

Riding Hood is er daarenboven sprake van “maximalist causality attribution” ondanks de 

teleologische plot (Keunen 2013:181). Allereerst omdat de verhalen danig uitgesponnen zijn 

tegenover de Grimmversies en ten tweede omdat het gericht is naar een hedendaags publiek. 

Die toeschouwers nemen niet langer aan dat een personage intrinsiek slecht is zoals in de 

Disney- en Grimmversies, maar willen de beweegredenen achter het gedrag kennen. Die 

tendens staat mogelijks onder invloed van Freuds psychoanalytische ideeën over het bewuste 

en onderbewuste. De achterliggende motivatie is doorgaans gebaseerd op Bernard Wiliams 

“thick moral concepts”, ook wel ethische concepten, die gebaseerd zijn op een zeker 

wereldbeeld (Keunen 2013:179). Door het publiek aldus een indruk te geven van de psyche 

van de tegenstander, wordt het dramatisch gehalte van de film verhoogd.  

C. Hollywood reageert op voorgaand conservatief rollenpatroon   

Snow White and the Huntsman en Maleficent lijken ook een reactie op het starre, patriarchale 

genderpatroon dat spreekt uit de Disneyverfilmingen en Grimmvertellingen. Sneeuwwitje 

onderneemt zélf actie tegen de tegenstander en rekent niet enkel op haar helpers zoals in de 

Disneyversie. Ook Ravenna is een sterk vrouwelijk personage aan wie mannelijke personages 

gehoorzamen, zij het uit angst en onderdrukking terwijl Sneeuwwitjes volgers haar bijstaan 

uit vrije wil. Verder gebruikt de antagoniste de zwakte van mannen als haar sterkte: 

oppervlakkige schoonheid. “Men use women. […] When a woman stays young and beautiful 

for ever, the world is hers” (Roth 2012). Die schoonheid is verbonden met het patriarchale 

systeem dat bepaalt wat schoonheid inhoudt; de spiegel geeft niet Ravenna’s weerspiegeling 

weer maar een gestalte met een diepe, mannelijke stem. De tegenstander wil blijven voldoen 

aan dat ideaalbeeld omdat ze anders waardeloos is in een wereld waarin vrouwen 

gecommodificeerd worden. In de film wordt de heldin echter, in tegenstelling tot Ravenna, 

geassocieerd met natuurlijke schoonheid, zuiverheid en goedheid. Sanders poogt op deze 

wijze een tegengewicht te bieden voor de huidige spektakelmaatschappij die overspoeld wordt 

door beelden van schoonheidsidealen en anorectische modellen en waarin plastische chirurgie 

niet langer voorbehouden is voor de gegoede bevolking. Hij probeert te stellen dat natuurlijke 

schoonheid –die losstaat van de patriarchale invulling ervan en gesymboliseerd wordt in de 

heldin– de te verkiezen vorm is.  

Een soortgelijke commentaar op conservatieve rolpatronen vinden we niet terug in Red Riding 

Hood. De heldin blijft, in tegenstelling tot de Grimm- en Disneyversie, behoorlijk passief en 
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ondergaat eerder dan zelf iets te ondernemen. Ook blijven de starre genderpatronen aanwezig: 

vrouwen beperken zich tot de huishoudelijke sfeer terwijl de mannen instaan voor de 

kostwinning die buitenshuis plaatsvindt. Overigens worden vrouwen geobjectiveerd door 

beide seksen zodat ze zelf bijdragen tot de instandhouding ervan. “Don’t worry, you are the 

pretty one” zei de heldins toekomstige schoonmoeder (DiCaprio 2011). Bovendien biedt 

Roxanne, de roodharige zus van Claude, haar lichaam aan om haar broer vrij te krijgen. 

Voorts heeft Valerie de indruk dat ze, naar aanleiding van haar uithuwelijking, koopwaar 

wordt om op die wijze financiële zekerheid te bieden aan haar ouders. 

D. Het beoogde doelpubliek  

Het doelpubliek van de verfilmingen mogen we naar alle waarschijnlijkheid onder tieners 

categoriseren. Allereerst omdat jongere kinderen waarschijnlijk weinig hebben aan de 

psychologisering en de sfeer die bij momenten de dreigend is. Voorts vinden de wereldwijde 

releasedata van de films steeds plaats voor of tijdens de schoolvakanties: het paasverlof en het 

zomerreces in deze gevallen. Zo kwam Snow White and the Huntsman uit op 1 juni 2012, Red 

Riding Hood verscheen voor het eerst op het witte doek op 11 maart 2011 en 30 mei 2014 

kwam Maleficent in de bioscoopzalen. Daarnaast spelen de filmstudio’s in op de afgelopen 

Twilightmania door Catherine Hardwicke aan te stellen als regisseuse voor Red Riding Hood. 

Die staat bekend als regisseuse van de eerste Twilightfilm uit 2008 waarmee ze menig 

tienerhart kon bekoren. Catherine Shoard, journaliste voor The Guardian, verwijt diezelfde 

Hardwicke de Roodkapje-adaptatie te sterk te modelleren naar die vorige kaskraker (2011). 

Michael Joseph merkt bovendien opdat de heldin steeds een seksuele ontluiking symboliseert 

in liefdesverhalen die veel overlappende elementen met Twilight en dergelijke films met een 

gotische sfeer vertonen en gericht zijn op adolescenten (2011). Daarenboven werd Kristen 

Stewart –hoofdpersonage in de Twilightverfilmingen– gecast als Sneeuwwitje. Verder 

verpersoonlijken bekende acteurs de voornaamste personages: naast Kristen Stewart heeft 

werd Chris Hemsworth gecast als jager in Snow White and the Huntsman en Charlize Theron 

als Ravenna. Amanda Seyfriend neemt de rol van Valerie op zich in Snow White and the 

Huntsman terwijl Gary Oldman father Solomon vertolkt en Max Irons de rol van Henry op 

zich neemt. In Maleficent speelt Angelina Jolie het gelijknamige personage, bijgestaan door 

Sam Riley als Dieval. Bovendien worden er ook liedjes gebruikt van Lana Del Rey en 

Florence + The Machine in respectievelijk Maleficent en Snow White and the Huntsman. In 

Red Riding Hood wordt er muziek van Fever Ray gebruikt (o.a. tijdens het dorpsfeest) die 

eerder aansluit bij elektronische muziek dan de traditionele, klassieke filmmuziek. Mijns 
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inziens proberen de filmmakers hierdoor aansluiting te zoeken bij de leefwereld van jongeren 

die doorgaans minder bekend zijn met klassieke muziek en filmcomponisten in het algemeen.  

 

3.3.4. Hollywoodverfilmingen: een mengvorm tussen fantasy en fairytale  

Zijn de Hollywoodverfilmingen sprookjes met fantastische elementen of fantasy geïnspireerd 

door sprookjes? Maria Nikolajeva, geassocieerde professor vergelijkende letterkunde aan de 

universiteit van Stockholm en de Academische Universiteit in Finland, stelt dat fantasy een 

zeer ambigu concept is. Toch probeert zij een onderscheid te maken op basis van genre, 

spatio-temporele structuur en epistemologie (Zipes 2000:150-152). Fantasyliteratuur heeft, in 

tegenstelling tot het sprookje, haar wortels in de 18
de

 eeuwse romantiek waarbinnen de 

kindertijd geïdealiseerd werd en het rationele wereldbeeld verworpen. We zien in alle drie de 

verfilmingen dat de evenwichtssituatie zich voordoet tijdens de kindertijd: Maleficent was 

nog bevriend met Stephan, Sneeuwwitjes moeder leefde nog en Valerie en Peter konden 

ongemoeid samen ravotten. De idyllische plotruimte suggereert dat de kindertijd, die 

verbonden wordt aan de evenwichtschronotoop, geïdealiseerd wordt.  

Daarnaast beoogt het traditionele sprookje zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de originele 

versie hoewel die elk een achterliggend, contemporain wereldbeeld meegeeft. Bij fantasy, zo 

stelt Nikolajeva, kiest de auteur er bewust voor om de structuur te volgen die het beste 

aansluit bij zijn doel; filosofisch, belerend, parodiërend of ontspannend. Bijgevolg sluiten de 

vele actiescènes, achtervolgingspatronen, komische elementen en liefdesplots aan bij de idee 

dat Hollywood, en Disney in mindere mate, inspelen op de vraag naar amusement. 

Nikolajeva’s stelling impliceert echter dat sprookjesauteurs niet bewust kiezen voor het 

sprookje om iets over te brengen maar dat een zekere moraal er toevallig insluipt. Gezien de 

gebroeders Grimm hun collectie als opvoedend zagen en de aanvankelijke gewelddadige 

sprookjeselementen afzwakten, ben ik het niet volledig eens met Nikolajeva.  

Voor de personages lieten fantasyauteurs zich inspireren door het sprookje en theoretici zoals 

Vladimir Propp. Toch is er een beduidend verschil tussen de protagonisten: de heroïek die een 

sprookjespersonage met overvloed bezit, ontbreekt de protagonist in fantasyverhalen. We 

mogen stellen dat Maleficent, door haar degeneratie en wraakgevoelens, die heroïek niet meer 

bezit. Het personage dat die heldhaftige instelling waarschijnlijk het meeste bezit is Snow 

White; hoewel die pas echt tot uiting komt na haar doodslaap. Valerie kan in Red Riding 

Hood bestempeld worden als heldhaftig omdat ze ingaat tegen father Solomon wat de 

verdachtmakingen van de minderbegaafde Claude betreft. Toch wordt de heldin geofferd aan 

de wolf en gaat ze geen onmiddellijke confrontatie aan met de tegenstander zonder hulp van 
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Peter. Door een gebrek aan onverschrokkenheid eindigt een fantasyverhaal volgens 

Nikolajeva zelden in een huwelijk of een troonsbestijging maar wel in geestelijke maturiteit 

waardoor het een Bildungselement bevat. Snow White and the Huntsman en Maleficent 

eindigen echter wel met een troonsbestijging: die van de heldin en die van Aurora. Toch is er 

ook sprake van geestelijke rijping: Sneeuwwitje weet nu hoe een volk te leiden en Maleficent 

ziet in dat haat- en wraakgevoelens geen oplossingen bieden. Red Riding Hood eindigt niet in 

een huwelijk maar wel in de stichting van een gezin, iets wat traditioneel gebeurt na een 

voltrokken echtverbintenis.  

Daarnaast leent fantasy ook magische elementen van het sprookj:; heksen, draken, pratende 

dieren en geesten, toverstokken weliswaar gemoderniseerd zoals bijv. een geest die uit een 

bierpul komt en niet uit een olielamp. Die vernieuwende insteek is specifiek voor fantasy 

omdat het genre sterk verweven is met de moderniteit, in tegenstelling tot het sprookje. Toch 

zijn er echter geen gemoderniseerde magische componenten aanwezig in de 

Hollywoodverfilmingen: Maleficent verandert Dieval in een draak en net zoals er heksen zijn 

in sprookjes, zijn er feeën in de verfilmingen. Bovendien komen Sneeuwwitje en Eric een trol 

tegen en verblijven ze even in het feeënland Sanctuary. Dat er geen raakpunten zijn met de 

moderniteit is te wijten aan de tijdruimte component waarin het verhaal zich afspeelt. De drie 

verfilmingen werden gedraaid in een middeleeuwse setting, onbepaald in tijd. Fantasy is 

echter geworteld in een herkenbare, reële wereld waar bovennatuurlijke elementen aan 

toegevoegd zijn. Bijgevolg ligt de kern van het genre in de confrontatie tussen het alledaagse 

en het buitengewone: in een sprookje staat de lezer niet verbaasd van een pratend konijn 

omdat er geen link wordt gelegd met de werkelijkheid.  

De Disney- en voornamelijk de Hollywoodverfilmingen zijn aldus een mengvorm van het 

sprookje en fantasy: de helden zijn niet uitermate heroïsch, de kindertijd wordt geïdealiseerd 

en de plot wordt aangepast aan de intentie van de filmstudio’s en regisseurs.  
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Conclusie  

In deze scriptie hebben we aan de hand van morfologische, actieruimtelijke en plotruimtelijke 

analyses de verschillende wereldbeelden kunnen blootleggen die schuilgaan achter de 

Grimmsprookjes en de Disney- en Hollywoodbewerkingen ervan. Eerst werd het corpus kort 

voorgesteld gevolgd door de methodologische uiteenzetting waar deze verhandeling op 

steunde. Ook zijn we even ingegaan op enkele struikelblokken die sprookjes kennen bij hun 

bewerking naar het witte doek. Die adaptatieproblematiek bleek echter niet diepgaand genoeg 

om concrete aanduidingen te geven voor een veranderend wereldbeeld. Dat was wel het geval 

na de verhalen te hebben opgedeeld in de verschillende functies, actieruimten en plotruimten. 

Uit de analyses bleek dat de moraliserende en socialiserende opzet van de Grimms afnam 

naarmate de narratieven meer inspeelden op de vraag van het publiek.  

De twee broers pasten de sprookjes aan om tegemoet te komen aan de waarden van de Duitse 

burgerij en behielden duidelijk het ritualistische- en Bildungselement. Door hun 

socialiserende opzet werden meisjes aangeleerd passief te zijn terwijl een actieve houding 

werd gepromoot voor jongens. De educatieve insteek werd gereflecteerd in de plotstructuur: 

de nadruk lag op de handeling van de tegenstander die zo het narratief stuurde. Hoe die 

begane misdaad ongedaan werd gemaakt en zelfs voorkomen kon worden, is de centrale idee 

dat werd uitgedragen door die sprookjes.  

Disney wendde echter de aandacht af van de voornaamste handeling door vrije motieven zoals 

liefdesplots, humoristische toetsen, zangpartijen en nevenplots in te voegen. Hierdoor werd 

niet enkel de verteltijd uitgebreid, maar ook de moraliserende boodschap werd afgezwakt. Zo 

ging de onderwijzende functie van de dwergen en de wijze vrouwen in respectievelijk 

Sneeuwwitje en Doornroosje volledig verloren in de Disneybewerking. Het bedrijf verkiest 

entertainment aldus boven education. Door de sprookjes te infantiliseren, te Disneyficeren en 

te Amerikaniseren sprak Disney zowel oud als jong aan, ongeacht welke klasse. Disney 

hechtte, ondanks het conservatieve, patriarchale waardepatroon, aldus meer waarde aan het 

commerciële belang van de films dan aan de socialiserende functie ervan. Hij 

commodificeerde de tekenfilms en de personages, wendde Technicolor aan om het publiek te 

verbazen en deed aan zelffiguratie.  

De Hollywoodadaptaties gingen verder op dat elan door de kijkers te bevreemden en zo hun 

aandacht te wekken en te houden. Dat werd in het plotpatroon gereflecteerd door toenemende 

actiescènes, neven- en liefdesplots en vrije motieven zoals de toenemende psychologisering. 

Bovendien werd er ingegaan tegen de patriarchale opvattingen die in de Disney- en 
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Grimmversies te bespeuren vielen. Ook werden individualiseringsprocessen uit de huidige 

maatschappij weerspiegeld in de films: sociale anomie, een geïndividualiseerde moraal en de 

dialogiserende tendens die de fascinatie voor de menselijke psyche reflecteerde. De cast, 

muziek en releasedata van de films werden daarenboven zorgvuldig gekozen om het beoogde 

publiek op zijn wenken te bedienen. 

De analyses in deze scriptie hebben aldus aangetoond dat elke verhaalversie werd aangepast 

aan  de maatschappij waarbinnen het narratief functioneerde. In de loop van  de 19
de

, 20
ste

 en 

21
ste

 eeuw hielden verhalenvertellers steeds meer rekening met de wensen van het publiek 

zoals dat werd aangetoond voor Grimm, Disney en Hollywood.  
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Bijlage II: Propps 31 functies  

α initiële situatie  

β Absentering  Familielid verlaat 

huis voor bepaalde 

tijd  

1.vertegenwoordiger van bepaalde 

generatie  

2.dood van ouders  

3.leden jongere generatie op bezoek  

γ Verbod  Iets niet doen  1.iets niet doen  

2.iets bevolen worden te doen  

δ Overtreding verbod  Tegenstander 

treedt op dit 

moment binnen  

 

ε Ondervraging  Tegenstander 

tracht informatie 

in te winnen  

1.locatie van kinderen / waardevol 

object  

2. slachtoffer ondervraagt 

tegenstander  

3.vormen ondervraging door andere 

personages  

ζ Informatie  Tegenstander 

ontvangt 

informatie over 

slachtoffer  

1.direct antwoord op vraag  

2.-3. Omgekeerde vraag leidt tot 

corresponderend antwoord  

η Misleiding  Eerst andere vorm 

aannemen  

1.overtuigingskracht  

2.direct gebruik van tovermiddelen  

3. andere middelen van bedrog/dwang  

θ Medeplichtigheid  Bedrogen 

slachtoffer helpt 

tegenstander 

onbewust  

1.held laat zich overreden  

2-3. held reageert als vanzelf op 

tovermiddelen of andere  

Eigenlijke 

verwikkelijking 

   

A Misdaad Tegenstander 

brengt 

schade/letsel toe 

aan familielid 

1.persoon ontvoeren  

2.magisch object stelen  

3.oogst plunderen of bederven  

4.daglicht roven  

5.op andere manieren stelen  

6.lichamelijk letsel toebrengen  

7.iemand/iets plotseling doen 

verdwijnen  

8. slachtoffer opeisen of verlokken  

9. iemand verstoten  

10. eisen iemand in zee te werpen  

11. betovering uitspreken  

12. substitutie teweeg brengen  

13. eist plegen moord  

14. tegenstander pleegt zelf een 

moord  

15. tegenstander houdt iemand 

aan/sluit iemand op  

16. dreiging gedwongen huwelijk  

17. dreiging kannibalisme  
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18. ’s nachts iemand folteren  

19. oorlogsverklaring 

a Gemis Familielid 

mist/verlangt naar 

iets 

1.iemand  

2. tovermiddel  

3. wonderlijke objecten zonder 

toverkracht  

4. specifieke vorm  

5. rationalistische vormen (geld, 

levensmiddelen)  

6. andere vormen 

B Overgang 

(connectieve 

gebeurtenis) 

Gemis/ongeluk 

wordt bekend 

(held wordt 

benaderd met 

verzoek/bevel) 

Introductie van 

held in handeling  

1.zoekerhelden  

2.slachtofferhelden 

1.hulpkreet gevolgd door vertrek held  

2.held wordt onmiddellijk 

uitgezonden  

3. held mag huis verlaten  

4.aankondigen van onheil  

=> voor zoekerhelden  

5. verstoten held wordt aan huis 

weggevoerd  

6. terdoodveroordeelde held wordt 

heimelijk vrijgelaten  

7. klaagzang 

C Beginnende 

tegenactie 

Zoeker besluit tot 

tegenactie over te 

gaan  

(enkel 

zoekerhelden) 

 

 Vertrek Held verlaat huis   

D Eerste functie van 

de 

donor/overzienende 

Introductie: 

toevallig 

1.donor stelt held op de proef  

2.donor groet en ondervraagt de held  

3. stervende/overledene vraagt om 

gunst  

4. gevangene smeekt om vrijlating  

5. men smeekt held om genade  

6.ruziemakers verzoeken om eerlijke 

verdeling bezit  

7.andere verzoeken  

8.vijandig wezen tracht held te 

vernietigen  

9.vijandig wezen treedt in gevecht 

met held  

10. held wordt tovermiddel getoond 

dat hem te ruil wordt aangeboden 

E Reactie van de held  Held reageert op 

handelingen 

aanstaande donor 

1.held doorstaat test ja-nee  

2.held beantwoordt groet ja-nee  

3.held verleent dienst ja-nee  

4. held bevrijdt gevangene ja-nee  

5.held schenkt genade ja-nee  

6. held zorgt verdeling en verzoent 

strijdende partijen  

7. held verleent andere dienst  

8. held redt zich van aanslag op leven 
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door wapen van tegenstander voor 

zichzelf te gebruiken  

9. held overwint tegenstander ja-nee  

10. held gaat akkoord met ruil maar 

gebruikt onmiddellijk toverkracht 

ruilobject tegen tegenstander 

F Ontvangst 

tovermiddel 

Held bezit 

tovermiddel 

1.rechtstreekse overhandiging  

2.aanwijzen van tovermiddel  

3.tovermiddel wordt vervaardigd  

4. tovermiddel wordt verkocht en 

gekocht  

5. tovermiddel toevallig bij held 

beland  

6. tovermiddel duikt vanzelf op  

7.tovermiddel wordt 

gedronken/gegeten  

8. tovermiddel wordt gestolen  

9. verschillende personages stellen 

zich ter beschikking van de held 

(dieren ea) 

G Verplaatsing Held naar plek 

gezochte object  

1.vliegt door de lucht  

2.held reist over land/water 

3.held wordt weg gewezen  

4.route wordt held gewezen  

5.held gebruikt immobiele 

transportmiddelen (ladder)  

6. held volgt bloedspoor  

H Strijd Held en 

tegenstander 

ontmoeten elkaar 

in directe 

tweekamp 

1.vechten in open veld  

2.meten zich in wedstrijd  

3.spelen kaart  

 

I Markering Held wordt 

gekenmerkt  

1.markering op lichaam  

2.held ontvangt ring/handdoek  

3.andere vormen 

J Overwinning Tegenstander 

wordt overwonnen 

1,2,3 in navolging met H  

4.verliest bij het wegen  

5.tegenstander doden zonder 

voorafgaand gevecht  

6. tegenstander wordt verbannen 

K Herstel 

gemis/ongeluk 

 

Climax van 

verhaal  

1.gezochte object wordt buitgemaakt 

door slimheid/geweld  

2. gezochte object wordt verkregen 

door verschillende personages 

tegelijkertijd  

3. gezochte object verkrijgen met 

hulp van lokmiddelen  

4. verkrijgen gezochte object als 

gevolg van voorafgaande handelingen  

5. gezochte object verkrijgen door 

tovermiddel  

6. tovermiddel keert armoede  

7. gezochte object wordt gevangen  

8. betovering wordt verbroken  
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9. dode wordt opnieuw levend  

10. gevangene wordt bevrijd  

11. gezochte object verkrijgen via 

tovermiddel 

 Terugkeer Held keert terug  

Pr Held wordt 

achtervolgd 

 1.achtervolger vliegt held achterna  

2. achtervolger eist schuldige op  

3.achtervolgt held en neemt gedaante 

aan van verschillende dieren  

4. achtervolgers veranderen in 

verlokkelijke objecten en kruisen pad 

van held  

5. achtervolger wil held verslinden  

6. achtervolger tracht held te 

vermoorden  

7. achtervolger probeert boom met 

held in door te knagen 

Rs Redding Held wordt gered 

van achtervolging  

1.held door lucht weggevoerd  

2. held vlucht en werpt obstakels op 

voor achtervolger  

3.held verandert zichzelf tijdens 

vlucht (onherkenbaar)  

4. held verstopt zichzelf tijdens vlucht  

5. held verstopt zich in smidse  

6. held redt zich op vlucht d.m.v. 

snelle verandering in dier, steen etc.  

7. held weerstaat verlokkingen van 

vrouwtjesdraak  

8. held laat zich niet verslinden  

9. held wordt behoed van aanslag op 

zijn leven  

10. held springt over op andere boom 

N Vervulling Opdracht wordt 

vervuld 

 

Q Herkenning Held wordt 

herkend 

 

 

Ex 

 

Ontmaskering Onechte held 

wordt ontmaskerd  

 

T Transfiguratie 

 

Held krijgt nieuw 

uiterlijk 

1.nieuwe uiterlijk wordt m.b.v. 

magische handelingen van de helper 

uitgevoerd  

2.held bouwt wonderlijk paleis  

3.held trekt nieuwe kleding aan  

4.gerationaliseerde en humoristische 

vormen 

Hele bisversie 

voor tweede 

sequentie 
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(herhaling van 

eerste) 

o Incognito aankomst  Held komt 

incognito 

thuis/bereikt ander 

land 

1.thuiskomst bij ambachtsman 

inwonen + er in de leer gaan  

2.aan hof vreemde koning verblijven 

en dienen als kok of stalknecht 

L Onrechtmatige 

aanspraak 

Onechte held 

maakt 

onrechtmatige 

aanspraak op iets 

 

M Zware opdracht Voor held 1. Beproeving door voedsel en drank  

2.Beproeving door vuur  

3.Raadsel oplossen ed.  

4.Beproeving waarbij juiste keuze 

moet worden gemaakt  

5.Verstoppen 

U Straf Tegenstander 

straffen  

 

W Huwelijk en 

kroning 

 W*°: bruid + koninkrijk direct / deel 

ervan en de rest na dood ouders  

W*gewoon trouwen (vrouw bijv. 

geen prinses)  

W* enkel troonsbestijging  

W
2 
hervatte bruiloft  

W
3
 geldbeloning / andere 

compensatie  

X Onduidelijke 

elementen 
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Bijlage III: Uitgebreide morfologische analyse van Roodkapje (Grimm 2014:92-

5)  

α Initiële situatie Spatiotemporele setting is onbepaald  

Γ2 Iets bevolen worden te doen  RK moet naar grootmoeder 

Β3 Absentering  RK, lid jongere generatie, verlaat ouderlijke 

woonst om koek en wijn naar grootmoeder te 

brengen (= op bezoek).  

Moeder als zender  

γ1 Verbod  Moeder verbiedt RK af te wijken van het pad 

 Vertrek: held verlaat huis   

ε1 Ondervraging naar locatie  Wolf vraagt wat RK aan het doen is en waar 

grootmoeder woont 

Ζ1 Informatie wordt onmiddellijk verstrekt   RK verstrekt wolf direct de nodige informatie 

(nog kwartiertje wandelen onder de drie grote 

eiken) 

Η1 Misleiding door overtuiging RK overtuigen van schoonheid rondom haar 

waarop zij in het bos bloemen gaat plukken 

Δ Overtreding verbod  RK wijkt af van pad om bloemen te plukken   

Θ1 Medeplichtigheid  RK laat zich ‘overreden’ en gaat steeds verder 

van het pad afwijken. Ze geeft zo de wolf tijd 

om naar grootmoeder te gaan 

A15 Misdaad (tegenstander sluit iemand op) Wolf eet grootmoeder op ( sluit haar op in 

zijn lichaam) 

η Misleiding  Wolf geeft zich uit voor grootmoeder  

A15 Misdaad (tegenstander sluit iemand op) Wolf eet RK op  

B3 Overgang: connectieve gebeurtenis 𝕊 Ongeluk/gemis wordt bekend. De jager wil de 

wolf doden 

C Beginnende tegenactie door helper  

H Strijd (niet zoals de opties beschreven door 

Propp) door helper  

Redding door slimheid van jager: knipt buik 

wolf open 

K1 

/ 

K10 

Herstel gemis door geweld of slimheid / de 

gevangenen worden bevrijd  

RK en grootmoeder worden uit de buik van 

de wolf gered 

U Tegenstander wordt gestraft Keien in de buik van de wolf stoppen waarop 

die sterft 

 Nabeschouwing: nadrukkelijk moraliserend en 

opvoedend   
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Bijlage IV: Uitgebreide morfologische analyse van Sneeuwwitje (Grimm 2013: 

165-70) 

α 1-3 1.spatiotemporeel: 

midden winter  

2.koningin  

3.kinderloosheid  

 

a: gemis ‘smeekbede’ 

voor geboorte kind’  

Niet zo zeer 

smeekbede, eerder 

wens 

Koningin wenst een kind zo wit als sneeuw, 

zo rood als bloed en zo zwart als het hout van 

het raamkozijn  

β2 absentering  Dood moeder   

W*°: huwelijk en kroning Eerste verschijning van 

de tegenstander 

Tegenstander doet intrede via een huwelijk 

met de vader van de heldin 

A13 misdaad   Koningin beveelt jager 

om SW te doden 

Mislukte moordpoging door weigerachtige 

jager 

 SW verlaat (onder 

dwang) haar ouderlijke 

huis en vlucht naar 

zeven dwergen  

Tijdelijke evenwichtssituatie bij de dwergen: 

heldin mag er blijven in ruil voor 

huishoudelijke hulp 

  

B als connectief 𝕊 

ongeluk of gemis wordt 

bekend. Aangepaste 

versie: gefaalde gemis 

wordt bekend 

Tegenstander beseft dat 

SW nog leeft 

 B introduceert normaliter de held in de 

handeling <> deze analyse. Mogelijks te 

wijten aan “onzuivere” vorm van de 

Grimmsprookjes. Kan er ook op wijzen dat 

heldin een passief en weinig ondernemend 

personage is 

C beginnende tegenactie 

door tegenstander  

Tegenstander bedenkt 

list om SW te doden  

 

vertrek     tegenstander    

η1 93-97 tweede 

verschijning van de 

tegenstander   

Vermomming: oude 

pvrouw die rijgkoorden 

verkoopt  

 

A14: misdaad Tegenstander pleegt 

moord met rijgkoorden  

 

    Terugkeer tegenstander  

B als connectieve 

gebeurtenis   

Dwergen vinden SW   

K9 herstel aanvankelijk 

gemis 

Dwergen redden SW  Dwergen functioneren als helpers 

B als connectief 𝕊 

ongeluk of gemis wordt 

bekend. Aangepaste 

versie: het gefaalde gemis 

wordt bekend. 

Spiegel vertelt de 

waarheid: Sneeuwwitje 

is nog steeds mooier.  

Mislukte moordpoging wordt bekend 

vertrek     tegenstander    

η1 Derde verschijning 

tegenstander  

Vermomming: andere 

oude vrouw  

Verkoopt SW een vergiftigde kam (vergiftigd 

d.m.v. toverkunst) 

   Terugkeer tegenstander    

B connectieve gebeurtenis   Dwergen vinden SW   

K9 herstel aanvankelijk 

gemis 

Dwergen redden SW   
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B als connectief 𝕊 

ongeluk of gemis wordt 

bekend. Aangepaste 

versie waarbij het 

gefaalde gemis wordt 

bekend. 

Spiegel vertelt dat SW 

nog leeft.   

 

vertrek      tegenstander   

η1 vierde verschijning 

tegenstander  

Vermomming als 

boerenvrouw deze keer 

Geeft SW een vergiftigde appel.  

   Terugkeer tegenstander   

B connectieve gebeurtenis   Dwergen vinden SW   

B als connectief 𝕊 

ongeluk of gemis wordt 

bekend. 

Spiegel vertelt dat SW 

dit keer werkelijk dood 

is 

 

K9 herstel aanvankelijke 

gemis  

Koningszoon die in het 

woud dwaalde smeekt 

om lichaam SW 

Onderdaan van de koningszoon struikelt 

waardoor het stukje appel uit SWs keel schiet. 

Koningszoon als helper. Herstel heeft deus ex 

machina element 

W*  huwelijk en 

troonsbestijging  

SW en koningszoon  

U  straf  Tegenstander moet 

dansen in hete muiltjes 

tot ze erbij neervalt 
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Bijlage V: Uitgebreide morfologische analyse van Doornroosje (Grimm 

2013:157-9)  

α = initiële situatie  ‘Heel lang geleden’  Spatiotemporeel onbepaald. 

A = gemis  Kinderloosheid  Koningspaar verlangt naar een kind.   

 Wens wordt ingelost 

m.b.v. een kikker.  

  

A11 misdaad: tegenstander 

spreekt betovering uit over 

iemand/iets   

Tegenstander doet 

intrede tijdens 

feestelijkheden. Heldin 

kent tegenstand door 

vervloeking.  

13
de

 wijze vrouw als tegenstander.  

De betovering: leven tot 15
de

 levensjaar is 

aangebroken (= “stelen rest leven”). Wil 

hiermee wraak nemen op de koning.  

  

C beginnende tegenactie door 

12
de

 oude vrouw.  

12
de

 oude vrouw 

verzacht de vloek: een 

eeuw slapen i.p.v. 

sterven.  

12
de

 oude vrouw als helper.  

Andere oude vrouwen als donoren 

(schenken schoonheid ed. aan de prinses).  

C beginnende tegenactie 

koning 

 Alle spintollen verbranden  

/ Tijdspanne van 

ongeveer 14 jaar.  

 

Uitgestelde A11  Vloek komt uit   

B3 Overgang: connectieve 

gebeurtenis 

Kasteel en mooie 

slapende prinses worden 

bekend over hele land.  

Koningszoon gaat op eigen initiatief 

Doornroosje zoeken (hoewel afgeraden 

door goede oude man).  

De helper doet intrede in verhaal 

(koningszoon, intrede uit het niets, deus 

ex machina)   

C beginnende tegenactie door 

de koningszoon als helper.  

Beslist, tegen advies 

oude man in, 

Doornoosje te gaan 

zoeken  

 

       Vertrek  helper verlaat huis   

G verplaatsing  helper naar plek van 

gezochte object  

 

 helper voert “strijd” met 

tegenstander (in dit 

geval de spreuk)  

Doornroosje kussen  

K8 aanvankelijke ongeluk 

keert zich: betovering wordt 

verbroken   

eliminatie van bedrog / 

gemis  

Paleis wordt wakker na kus (na een eeuw 

te slapen)  

W* huwelijk zonder expliciete 

troonsbestijging  
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Bijlage VI: Uitgebreide morfologische analyse van Who’s Afraid of the Big Bad 

Wolf (1934)  

α Expliciete initiële situatie is 

weggelaten 

Openingsbeeld suggereert evenwicht: RK huppelend over 

de brug, fluitende vogels, vlinders. Filmmuziek 

suggereert lichthartige sfeer  

D2 Donoren groeten en ondervragen de 

held   

“Where are you going Red Riding Hood?” – “What’s in 

the basket, is it something good?”  

- 3 biggen zelf: 2 vermaken zich met muziek, 1 is 

hard aan het werk (metsen)  

E2 Held beantwoordt de groet & 

vragen  

 

F9 Ontvangst “tovermiddel” in dit 

geval suggereren de 2 muzikale 

biggen een kortere route langs het 

bos.  

F9 de twee biggen vergezellen RK op haar tocht door het 

bos  

D  Hardwerkende big waarschuwt voor de big bad wolf: 

“The big bad wolf is lurking in the woods – shortcuts are 

not always good”  

D1 Donor stelt held op de proef   Lied ‘Who’s Afraid of the Big Bad Wolf’ : peer pressure   

G2-

2 

3 

Verplaatsing  G2 held reist over land en G3 de held wordt de weg 

gewezen  

δ Held overtreedt onuitgesproken 

verbod + intrede tegenstander  

RK wijkt af van het normale pad  

Beeld links donker bos – rechts open veld  

Wegwijzer ‘short cut’ en ‘long road’  

Motivatie wolf afleiden uit likkebaardende blik met 

speekseldruppels  

η1 Misleiding: overtuigingskracht  

(mislukt) 

Wolf verkleedt zich in een Goudlokje, de feeënkoningin 

en probeert de drie te overtuigen om haar te volgen  

H Strijd: held en tegenstander 

ontmoeten elkaar   

 

Pr5 Held wordt achtervolgd  achtervolger wil de held verslinden  

Rs Held wordt gered van achtervolging  Tegenstander komt vast te zitten tijdens achtervolging  

 Tegenstander gaat naar huis 

grootmoeder 

 

η misleiding Wolf vermomt zich als grootmoeder  

 Biggen keren terug (waren ook 

gevlucht) 

Vertellen het hardwerkend varken “The wolf, he’s got 

her!” 

Pr5 Held wordt achtervolgd   achtervolger wil de held verslinden  

Rs Held wordt gered van achtervolging  Held wordt gered door grootmoeder (samen in kast 

schuilen)  

 Dubbelde Pr5 en Rs kaderen binnen grote Pr5: wolf zit eerst RK achterna, RK wordt gered en 

wordt nadien opnieuw achternagezeten door wolf. De heldin kruipt bij grootmoeder in de kast. 

Zij zijn twee personages die bedreigd worden door de wolf. De achtervolgingen moeten 

gekaderd worden binnen grote Pr5 waarbij de wolf zowel grootmoeder als RK wou opeten.   

Rs  Binnen kader grote Pr5 Hardwerkende big giet popcorn en kolen in de broek van 

wolf  

J Tegenstander wordt overwonnen Tegenstander neemt de benen (popcorn popt uit broek 

terwijl wolf wegrent) 

K Herstel ongeluk  Herstel evenwichtssituatie  
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Bijlage VII: Uitgebreide morfologische analyse van Snow White and the Seven Dwarfs (1937)  

α Initiële situatie  

 

Spatiotemporeel onbepaald “once upon a time”  

Attributen van de heldin: zingt, dieren vergezellen haar, 

lippen zo rood als rozen, haar zo zwart als ebbenhout en 

een gelaat zo wit als sneeuw.  

A Tegenstander stiefmoeder brengt 

schade toe aan de prinses  

- Magische spiegel  

- Attributen tegenstander 

(fysieke gelijkenis met 

Maleficent: donker, paars, 

haar niet zichtbaar, lange 

donkere mantel, bleek 

gelaat)  

Motief: jaloezie schoonheid (ouder wordende 

stiefmoeder) 

SW moet werken als meid (Scullery Maid)                                                                           

<> haar koninklijke afkomst; 1
ste

 keer SW in beeld: aan 

het poetsen in gescheurde jurk en klompen.  

 

A Gemis: SW verlangt naar “the one 

I love’ to find her today”   

Liedje aan de wensput  

- Trekt prins aan en hij begint mee te zingen  

- Koningin ziet dit gebeuren  

A13 Misdaad: tegenstander eist plegen 

van een moord door de jager  

(mislukt) 

Moet hart SW meenemen in een kistje als bewijs van haar 

dood 

 Vertrek van heldin SW gaat met jager wilde bloemen plukken  

- SW helpt vogeltje  

- Muziek suggereert dreigende sfeer + glinsterende 

zwaard van de jager 

D Jager als onderdaan van de 

tegenstander EN donor  

Jager doodt SW niet en smeekt om vergiffenis van SW (+- 

D5waarbij  men smeekt held om genade) 

ε2 Ondervraging (jager als 

onderdaan tegenstander ~ 

tegenstander) 

SW ondervraagt jager naar reden moordpoging  

ζ2 Informatie  Jager beantwoordt SWs vragen en geeft raad (~donor): 

“hide, run away!”  

G Verplaatsing: SW vlucht  

- Spatio: donker bos dat tot 

leven lijkt te komen in 

verbeelding van SW (shot 

boom, shot gezicht, shot 

antropomorfe boom)  

- SW laat zich vallen uit angst 

(gesuggereerd door grote 

ogen, open mond en 

geschreeuw en 

hyperventilatie / luid 

gejammer) 

- ’s ochtends blijken al die 

ogen, die van onschuldige 

dieren te zijn (konijnen, 

hertjes, eekhoorntjes, 

vogels)   

Muziek suggereert spanning  

- SW spreekt met dieren  

- Opnieuw evenwicht en begint te zingen “Remember 

you’re the one who can fill the world with sunshine”  

-  “With you smile and you a song” komt alles goed  

- Komische elementen: vogeltje fluit vals  

 Dieren worden gelokt door SWs gezang  

F Ontvangst “tovermiddel”  Dieren wijzen SW de weg naar huisje van de zeven 

dwergen  

A Aankomst huisje zeven dwergen: 

SW “breekt in”/betreedt woonst 

zonder toestemming  

Komisch: dieren die weglopen bij uitroep van verrassing 

SW “What a cute little chair!”, 

Eekhoorntjes die stof proberen te verstoppen onder het 
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- SW veronderstelt dat er 

zeven vuile kleine kinderen 

wonen en merkt direct de 

troep op 

- Dieren helpen huisje te 

poetsen  

= idyllische situatie  

tapijt, struikelend hert, helpende diertjes    

Onderscheid tussen helpende dieren en de iets ‘vuilere 

dieren’ (spin, muizen die eerder geassocieerd worden met 

de antagoniste)  

 

Tijdens poetsen opnieuw een lied ‘Just Whistle While 

You Work’  

x Scène dwergen in diamantmijn 

lied “we dig and mine the whole 

day through” “it ain’t no trick, to 

get rich quick if ya dig dig dig 

with a shovel or a pick” “we 

don’t know what we dig them for, 

we dig dig digedie dig”  

- Geen kapitalistische insteek. 

Dwergen zijn wel nog 

verbonden met hun 

eindproduct en houden van 

hun werk.  

- Dwergen verlaten mijn met 

liedje ‘Hi Ho’  

Komisch met diertjes en klunzige dwerg en de “domme” 

dwerg 

Vrij motief dat wordt toegevoegd  

 Scène SW in huisje  

- SW valt samen met de 

dieren in slaap (zij ligt over 

3 bedjes gespreid)  

- Diertjes worden wakker 

door gezangen dwergen (<> 

SW)  

Dieren zorgen voornamelijk voor grappige intermezzo’s  

B en 

C 

Dwergen thuis (soort van klein 

schema A-K?)  

- Merken dat alles proper is 

(beetje triest)  

- Dwergen willen vermeend 

monster afmaken  

 Erkennen fout  

- Grumpy “phuh she’s a 

female. They’re full of 

wicked poison!” 

 SW erkent dat ze geen 

kinderen zijn maar” 

little men!”  

 

Grappig: versprekingen bij dwergen, treintje dat op elkaar 

botst  

 Ironisch: dwergen denken onmiddellijk aan 

magische wezens die in hun huisje zitten (een 

demoon, geest, draak, goblin)  

  Jonge dwerg (Dopey) is bang van SW (rekt 

zich uit met laken over zich)  

 Andere dwergen denken dat domme dwerg het 

onbekende wezen is  

 Dopey kan niet spreken  

- Vertelt dat ze SW is en dat ze haar niet mogen 

wegsturen omdat de koningin haar anders zal doden  

 Stelt voor er te blijven: ze zal koken, wassen, 

opvegen, naaien (eten overtuigt de dwergen)  

γ SW beveelt dwergen om zich te 

wassen (anders geen eten)  

- Grumpy doet moeilijk 

(duidelijk niet zo tuk op 

vrouwen)  

- Zelfs liedje tijdens het 

wassen  

SW behandelt de volwassen mannen als kinderen  

- SW als een echt moedertje: tikt dwergen op de 

vingers; moeten zich wassen voor het eten (vuile 

handen)   

B Mislukte A wordt bekend via 

magische spiegel  

- Hart in doosje is dat van een 

varken  

Bijzonderheden: ratten en muizen bij koningin (<> SW 

lieflijke dieren)  

C Beginnende tegenactie door Brouwt drankje om ander uiterlijk aan te nemen.  
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tegenstander  Brouwt giftige appel: “sleeping death” 

Beschrijving scène: donkere kerker, doodskop, boeken, 

stof, kraai, kaars (samen met schedel een Vanitasmotief > 

zeer passend omdat koningin geobsedeerd is door 

schoonheid) 

 Scène SW en dwergen: feest 

(evenwichtschronotoop) 

- Na dansen moet SW een 

liefdesverhaal vertellen 

(meta, ‘autobiografisch’ as 

in SW is de prinses)  

 Opnieuw lied ‘Some 

Day My Prince Will 

Come’ = opnieuw 

passieve houding // 

Doornroosje  

 Tijd / klok komt enkele 

keren voor bij de 

dwergen (bedtijd, tijd 

om naar huis te gaan)  

- Staan bedden af aan SW  

 Biddende SW  

Opnieuw klunzige dwergen die zorgen voor humor  

- Dansen  

- Gezangen  

Opnieuw lang uitgerekte scène door slapende dwergen in 

beeld te brengen  

Verv

olg C 

Scène waarin giftige appel klaar is  Tegengif appel: true love’s kis”s. Koningin gaat e van uit 

dat SW levend begraven zal worden 

 Vertrek tegenstander  Met boot (// Charon over de Styx)   

G Verplaatsing tegenstander naar 

plek waar SW woont (= “gezochte 

object”) 

Over land en over water (gieren vergezellen haar)  

γ Grumpy verbiedt SW iemand toe 

te laten in huis  

 

ε1 Ondervraging door tegenstander: 

of SW alleen thuis is  

 

ζ Informatie: tegenstander SW geeft 

ze  

Vogels vallen tegenstander aan (willen SW waarschuwen) 

Vogels als helpers en donoren 

Δ Overtreding verbod: tegenstander 

in huis  

 

Θ1 Medeplichtigheid: SW laat zich 

overreden  

Vogels vallen tegenstander aan (willen SW duidelijk 

maken dat ze slecht is)   

< > 3 moordpogingen in Grimm 

F Dwergen onderweg naar mijn  Dieren proberen dwergen te waarschuwen 

η1 Misleiding: tegenstander vermomt 

in een oud vrouwtje (heks): 

bochel, kromme neus met wrat, 

grijs haar, pezige vingers. Tracht 

SW te overtuigen om van appel te 

eten.   

List: geen doorsnee appel maar een magische wensappe 

l(1 bijt en al SWs wensen komen uit)  

- Wens i.v.m. prins en liefde to” live happily ever 

after”  

A 14 Giftige appel  SW eet van de appel  

 Dwergen naar SW vanuit mijn  SW heeft er intussen al van gebeten = andere 

weersomstandigheden nu (regen & onweer)   

B, Pr 

en J 

Dwergen achtervolgen 

tegenstander  

Blikseminslag als deus ex machina > tegenstander dood 

(wordt gesuggereerd door zwevende gieren) 

x Scène SW met rouwende, 

huilende dwergen rondom haar (2 

kaarsen, eerbied omdat ze hun 

Intussen van regen > sneeuw (wordt geassocieerd met de 

dood, winter) > lente (bloesems) = cyclische van de 

seizoenen.  
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mutsen niet ophebben) - SW niet begraven (zelfs dood te mooi)  

- B: Prinsttekstje; hoorde van meisje dat in glazen kist 

sliep (lente)   

Beeld SW: alle dieren komen rouwen, zonnestraal enkel 

op haar 

K9 Herstel gemis d.m.v. kus van de 

prins  

- Evenwicht wordt hersteld  

 

W SW gaat ervandoor  

- Kerkklokken + tekst “and 

they lived happily ever 

after”  
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Bijlage VIII: Uitgebreide morfologische analyse van Sleeping Beauty (1959)  

α Initiële situatie spatiotemporeel 

onbepaald, koninklijke familie   

Voiceover: “in a far away land”  

a Gemis  Kinderloosheid   

Wens wordt ingevuld: Aurora (dochtertje)  

 Vieren invulling gemis met feest 

ter ere van Aurora  

Inzoomen op het boek – in verhaalwereld stappen  

W Uithuwelijking Aurora aan prins 

Philip  

Motivatie: eenmaking beide koninkrijken  

F1 Ontvangst tovermiddel door 

directe overhandiging  

Wordt onderbroken door A 

3 goede feeën (Flora groen, Fauna rood & Merry 

Weather blauw: rond, klein met lieflijke muziek als 

attributen) 

Elk 1 cadeau voor haar (feeën als donoren) 

A11 Introductie tegenstander 

Maleficent (donker, scherpe 

lijnen, vergezeld van onweer en 

een raaf als attributen = breuk in 

idyllisch feestbeeld. Introductie 

van buitenaf)  

Betovering: voor 16
de

 verjaardag prikken aan spinnewiel 

en zal sterven  

Motivatie: beledigd omdat ze geen uitnodiging heeft 

gekregen  

C1 Beginnende tegenactie door fee 

(helper) 

Merry Weather verzacht de vloek (“true love’s kis”s zal 

haar wekken uit haar slaap)  

C2 Beginnende tegenactie door 

koning (helper) 

Alle spinnewielen verbranden op een open plein  

C3 Beginnende tegenactie 3 feeën 

(helpers) 

Brainstormen over hoe Aurora te redden (omvormen tot 

een bloem, zullen haar als 3 boerinnen opvoeden)  

 Vertrek heldin  Drie feeën nemen Aurora mee naar een boerderij om haar 

16 jaar lang te behoeden voor de vloek  

/ Suggereert tijdspanne van 15 jaar   

γ 2 Maleficent (tegenstander) geeft 

opdracht aan raaf  

Tegenstander lijkt eigen koninkrijk te hebben 

(rivaliserende machten). 

Kleine, donkere wezentjes als onderdanen.  

- Locatie Aurora is haar onbekend  

- Onderdanen zochten naar een baby tijdens al die 

jaren (= komisch)  

 Voiceover: Aurora werd door de 

feeën omgedoopt tot Doornroosje  
- Heldin in beeld: aan het poetsen en zingen  

Scène: 16
de

 verjaardag. Feeën houden zich bezig met jurk 

uit te kiezen 

γ 1 Verbod: ga niet te ver weg, spreek 

niet met vreemden  

Opgelegd door feeën 

 Feeën sturen Doornroosje het huis 

uit om bessen te plukken  

Motivatie: intussen kunnen de feeën haar feestje 

voorbereiden  

x Feeën bakken de cake en maken 

de jurk  

Komische scène: weten niet hoe jurk te maken of taart te 

bakken 

 Doornroosje in het bos aan het 

zingen  

Interactie met dieren (samenzang)  

 Prins hoort Doornroosje zingen in 

het bos (prins op paard überhaupt)   

Interactie met dieren: moet onderhandelen met paard 

- Prins valt van paard in het water tijdens onstuimige 

rit om Doornroosje te vinden  

Vindt haar niet 

 Zangintermezzo: ‘I wonder why 

each little bird has a someone to 

sing to’  

= liefdesaspect  

- Praten met dieren. Uil die vraagt “who” (typisch 

uilengeluid) = grappig  

δ  imaginaire overtreding verbod: Doornroosje zegt 
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iemand te leren kennen (prins) maar was in een droom. 

F9 Dieren als donoren: stellen zich 

ter beschikking van de held  

Dieren proberen Doornroosje op te vrolijken door cape, 

schoenen en hoed van de prins te stelen en samen te 

stellen  

 Opnieuw aanleiding tot een lied ‘I 

know you I walked with you once 

upon a dream’  

= verwijzing naar verbod van feeën  

prins bespiedt haar en neemt rol uil over. Het wordt een 

duet. 

δ Overtreding verbod: praten met 

een vreemde (prins)  

Prins weerlegt dit “je kent me uit een droom” (= melig)  

ζ Prins wil informatie inwinnen Zien elkaar terug aan het huisje in het dal   

x Opnieuw scène in cottage  

- magie gebruiken om 

mislukking recht te trekken  

Taart en jurk complete mislukking = komisch  

 onderlinge ‘rivaliteit’ over kleur van de jurk 

(roze of blauw) loopt uit de hand en de magie 

komt de schoorsteen uit  

Kraai merkt magie op 

 Doornroosje komt thuis   Biecht ontmoeting met prins op aan feeën  

Feeën vertellen Aurora over haar koninklijke afkomst en 

dat ze al uitgehuwelijkt is aan prins Philip. Heldin is in 

schok en verdrietig (verliefd op man met paard maar al 

uitgehuwelijkt)   

 Scène in kasteel: 2 koningen 

vader en toekomstige 

schoonvader (Bourgondiër)   

Toekomstige schoonvader doet zich te goed aan het buffet 

omdat hij meent dat alles in orde is.  

Opnieuw een kort lied  

“dronken” nar als komisch element  

Gevecht met vis in de aanslag (komisch) maar lost 

zichzelf snel op (tussen de twee koningen) 

 

 Prins Philip doet intrede in het 

kasteel   

“Father you are living in the past, this is the 14
th
 century” 

= komisch  

 ‘uithuwelijken’ is niet meer van die tijd  

Prins gaat ervandoor na zijn vader te plagen en zijn 

plannen te vertellen.  

 Aurora met feeën op weg naar het 

kasteel  

 

I3 Held wordt gemarkeerd  Aurora krijgt kroontje  

Toch verdrietig  

η2 Misleiding  D.m.v. tovermiddel: Aurora volgt groen licht van 

Maleficent  

Θ2 Held reageert als vanzelf op 

tovermiddelen  

 

B Connectieve gebeurtenis: feeën 

merken dat Doornroosje onder 

invloed staat van de vloek  

 

A11 Betovering wordt voltrokken  Doornroosje prikt zich aan spinnewiel  

C Feeën beslissen iedereen in slaap 

te brengen  

 

Ontvangen informatie van Koning Herbert “seems like 

Philip is falling in love with some peasant girl” – actie 

feeën 

A7 Maleficent en onderdanen 

ontvoeren prins Philip  

 

B Feeën begrijpen dat Maleficent de 

prins heeft ontvoerd   

 

G 3 feeën naar Maleficent (helpers)   Parallelle wereld met kasteel van koning Stephan:  

donkere setting, ruïnes, scherpe vormen, groen  

K10 Gevangene wordt bevrijd  Prins wordt een held voor de feeën  
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F Feeën voorzien prins Philip van 

enchanted shield of virtue en 

mighty sword of truth 

 

B Ontsnapping prins Philip wordt 

bekend door kraai  

 

Pr Achtervolging   Prins wordt achtervolgd door legertje van tegenstander  

Rs Feeën redden prins  Feeën veranderen vallende rotsblokken in zeepbellen, 

pijlen in bloemen 

Feeën als = helper (specifiek) en paard als universele 

helper  

Wraak van een fee (kraai in steen veranderen) 

A Maleficent creëert een 

doornenstruik rond kasteel koning 

Stephan 

 

H Rechtstreekse strijd tussen prins 

en Maleficent  
- η misleiding: Maleficent transformeert in een draak 

(zet alle struiken in brand)  

- hulp feeën (zwaard in hart draak) “that evil die and 

good may endure” 

 

J Overwinning: tegenstander wordt 

gedood  

Magie Maleficent lost op  

 Prins naar kasteel waar Aurora 

ligt te slapen  

 

K8 Herstel ongeluk Prins kust Aurora wakker (kleuren worden ook helderder)  

Hele hof wordt opnieuw wakker en herneemt gesprekken  

Evenwicht wordt hersteld: Aurora groet ouders en 

schoonouder, dansen  

Fee zegt zelf “Oh, I just love happy endings”  
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Bijlage IX: Uitgebreide formalistische analyse van Red Riding Hood (2011)  

γ  en δ Initiële situatie 

 

Spatio temporeel: aan de rand van een donker bos ( 

Valerie als verteller)  

- Zinnespelend op RK: moeder zei me niet van het 

pad te wijken, water te gaan halen en recht naar 

huis (verbod) 

- Verbreekt verbod moeder (met Peter gaan spelen) 

A Heldin en helper doden konijn   

/ Flashforward “years later”  

 

Beseft dat het niet bij de zeden hoort dat vrouwen 

konijnen jagen en alleen in bos rondlopen maar ze deed 

het omwille van Peter.  

 Duidelijke rolverdeling man – vrouw  

A Valerie (heldin) steelt bijl Peter 

(helper) 

 

B Gemis wordt bekend  P en V plagen elkaar  

W Uithuwelijking (eigen teken) V wordt uitgehuwelijkt aan Henry Lazar (helper) 

- Motivatie: bruidsschat (geld = rationele middelen)  

 Suggestie tot weglopen  Peter suggereert met haar weg te lopen om 

uithuwelijking te voorkomen.  

A14 Tegenstander pleegt moord   Zus V (Lucy) wordt gedood 

x Scène rouw  

Weersverandering: nu sneeuw 

(// dood, stilstand) 

“Cesar, come with us to the tavern. Let the women 

grieve in their own way” (rolbevestigend)  

- Mannen verkroppen gevoelens, vrouwen mogen ze 

voluit tonen  

- Moeder V vertelt over haar uithuwelijking (wou 

ook eerst niet)  

x Scène geestelijke door dorp naar 

kroeg 

Wolf had bijna 20 jaar lang niemand gedood  

- Offerden vee elke volle maan  

- Willen wolf doden  

 Scène rouw II  Ballonnetje wordt opgelaten dat Lucy zichzelf heeft 

overgegeven aan de wolf  

- Ze was buiten bij volle maan en hoorde die avond 

dat Henry verloofd was met haar zus (Lucy was 

verliefd op Henry). Suggestie dat ze liever stierf 

dan niet bij hem te zijn. Jong meisje zegt daarop 

“How romantic” (= vrij ironisch).  

-  Er wordt rivaliteit gesuggereerd tussen de twee 

zussen: “don’t worry, Henry always had his eye on 

you. You are the pretty one” (= objectivering van 

Valerie door toekomstige schoonmoeder)  

 Scène moeder V en Peter “if you love her, you let her go”  

C Beginnende tegenactie: Scène 

kroeg II 

Gaat over weerwolf (= menselijk) hoe te doden en de 

beperkingen van weerwolven (daglicht, zilver en geen 

heilige grond betreden)  

- Hstelt voor om verdict geestelijke af te wachten 

maar wordt om die reden bespot (wordt niet echt 

als mannelijk en heldhaftig gezien) [mannen 

moeten aldus onbevreesd en actief zijn <> 

vrouwen]  

 Mannen vertrekken op tocht om 

wolf te doden  

V gaat naar P en hij doet hun relatie af als een flirt  

H gaat naar V (geeft haar armband)  

- Passeren langs huis grootmoeder (Valerie bespiedt 

hen)  
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 V naar grootmoeder  Ontvangt rode mantel (was eigenlijk voor na het 

huwelijk bedoeld)  

- V overpeinst hardop dat zij zich gecommodificeerd 

voelt i.v.m. uithuwelijking  (I”m being sold)  

 Mannen op tocht    Dreigende sfeer (donker, rode maan, spannende muziek, 

water en knoken)  

- Y-splitsing: mannen splitsen ook   

- Discussie H en P over nieuwe Y-splitsing (H: 

samenblijven, P: opsplitsen)  

A14 Tegenstander vermoordt 

toekomstige schoonvader V 

 

B en C Tegenreactie van mannen  Denken de wolf gedood te hebben <>blijkt een gewone 

wolf te zijn 

 V naar dorp  Ze wordt intussen bespied (draagt bij tot suspense)  

 V naar H  H erkent zijn “zwakheid” (verschool zich en was bang 

van de wolf <> man, smid)  

- maant V aan weg te gaan (“ I don’t want you to 

see me like this”)  

 V naar huis  Beseft dat haar moeder verliefd was op haar toekomstige 

schoonvader  

- V vraagt uitleg: waarom kon Lucy (1 jaar ouder) 

niet met H trouwen? Moeder legt uit: Lucy was de 

halfzus van H.  

 x Aankomst geestelijke father 

Solomon 

- 2 zwarten als beschermers  

- Weerlegt idee dat de mannen een weerwolf hebben 

gedood  

 Vrouw was weerwolf (vandaar zijn ervaring)  

 Vertelt zijn relaas (onderhoudende verteller = 

typisch voor geestelijke, draagt bovendien 

purper)  

Samenkomst in kroeg: uitleg over de bloedmaan : laat 

ballonnetje op dat iedereen de weerwolf kan zijn = 

wantrouwen creëren  

γ Geestelijke beveelt dorp te 

barricaderen  

Niemand mag dorp verlaten totdat de wolf gedood is  

  “hoofd” van het dorp gelooft 

geestelijke niet  

- “tonight, we celebrate!”  

- Heus volksfeest (evenwicht LIJKT hersteld te 

zijn): drums, vuurkorven, dansende mensen, 

alcohol, muziek, gemaskerd  

 Carnaval / kermis: omgekeerde wereld  

 Allusie naar boze wolf en de drie biggetjes 

“I’ll huff, and I’ll puff and I’ll blow your 

house down” (3 biggetjes) 

 Zwakke vaderfiguur V : wordt vernederd door 

een toneelwolf   

 “you’re my good girl” (hint: zus verstond de 

wolf niet, zij zal hem wel verstaan)  

 Intermezzo minder begaafde 

jongen Claude 

Menen dat hij de weerwolf is omdat hij ‘goochelt’ 

(magie)  

 Scène feest  V wordt erop gewezen dat Rose met Peter aan het flirten 

is en probeert P jaloers te maken.  

A Ruzie P en H (vechten)  H verwijt P dat ze gesplit zijn in de grot. Gevolg: H zijn 

vader dood  

- Weer liefdesscène:“I could eat you up”  
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- V: “the only life I want is with you” (zeer cliché)  

A14 V terug op feest: hoort iets  Wolf valt aan (doodt veel mensen)  

- Geestelijke roept chargeert en roept “God is 

stronger!”  

η 2 Tegenstander spreekt V aan  Weet van haar toekomstige trip “you want to leave this 

village, let me take you away” + donker bruine ogen 

“You and I are the same”  

- Tegenstander refereert naar event uit het verleden 

(konijnenjacht: zij doodde het)  

- Wolf wordt verjaagd + beveelt V hem te volgen. 

Zij gehoorzaamt NIET  

 A Tegenstander begaat misdaad 

t.g.o. familielid held  

Moeder V wordt gekrabd door weerwolf  

 V biecht aan grootmoeder op dat 

wolf haar aansprak  

 

 Water halen – overgang scène 

waarin H de verloving afbreekt  

H heeft haar met P gezien  

- Claude wordt opgesloten in de bronzen olifant “to 

distract the truth” (marteling) 

A15 Held wordt opgesloten 

(verraden)  
- Onderhandelingen over Claude: Roxanne biedt 

haar lichaam aan (objectivering)  

- V zou heks zijn; haar gebruiken als lokaas. De 

wolf is iemand die haar wil (mensenoffer) 

 P, vader Cesar en H werken 

samen om haar te bevrijden  

 

x Grootmoeder bij H Verdachtmakingen  

A15 Cesar wordt opgepakt   

 V wordt buiten geleid  Geestelijke benoemd de cape als een hoerengewaad 

“harlot’s dress”  

- Masker weerwolf: schande en vernedering 

- Jaloerse Prudence (je was altijd te mooi, te 

perfect…)  

 V als lokaas  V bevrijden 

- Geestelijke vermoordt de andere geestelijke 

(Machiavelli: doel heiligt de middelen)  

Rs Bevrijdingspoging  H bevrijdt V  

P wordt na gevecht opgesloten in olifant  

V&H naar kerkgrond (H wordt geraakt door pijl)  

- Wolf wil dat V meegaat. Anders vernielt ie het 

dorp  

- Geestelijke Solomon doden (“ a man bitten is a 

man cursed”)  

- Slag op hoofd V: hallucinatie dat grootmoeder de 

wolf is   

 V verlaat huis  Naar grootmoeder (1:20:33! Dan pas!) 

Motief: denkt dat ze in gevaar is naar aanleiding van een 

droom 

- Naar kerkgrond iets meenemen  

x V komt P tegen  Denkt dat hij weerwolf is (donkere ogen, weet alles) 

Analogie met Grimmsprookje: het lijkt alsof V 

tegenstander tegenkomt in het bos  

 Aankomst bij grootmoeder  V neemt soep (ziet er gek uit: grootmoeder in de soep // 

versie Perrault) 

  Vader is de wolf: neemt dominante rol op  

- Werd niet gerespecteerd (status)  
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- Naar stad (“richer hunting grounds”) = 

economische redenen  

- Alles wordt duidelijk: Lucy en grootmoeder dood  

η 2 

(zonder 

vermom

ming 

deze 

keer!) 

Tegenstander probeert V te 

overreden om met hem mee te 

gaan  

V wil niet worden zoals haar vader  

- “you will be invincible”= macht als beweegreden 

- ‘There must be a God ‘cause you’re the devil”  

- P komt V redden  

- V en P plegen vadermoord  

A P wordt gebeten door 

tegenstander  

Idealistische liefdesverklaring voor P  

- Ontmaagding V: extra grote rode mantel  

A14  Wolf opensnijden en vullen met 

keien door V en P 

Intertekstuele link: de wolf en de 7 geitjes  

 P verlaat V   Reden: wil eerst zijn dierlijkheid beheersen. (<> idee dat 

vrouwen een man temmen // Beauty and the Beast) 

K Evenwicht wordt hersteld  - Dorpelingen kennen geen ander leven dan een 

leven in angst  

- Henry wordt belangrijke man “protecting us from 

darkness”  

- V blijkt al moeder te zijn – P komt af en toe eens 

langs = nieuwe sociale status  

 Leeft in afzondering in het bos (// 

grootmoeder) 
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Bijlage X: Uitgebreide formalistische analyse van Snow White and the 

Huntsman (2012)  

α Spationemporeel onbepaald “once upon a 

time”  

 

a Gemis: koningin verlangt naar kind  

- Kind wordt geboren: Sneeuwwitje  

 

Attributen kind: zo wit als sneeuw, lippen zo 

rood als bloed en haar zo zwart als 

ravenvleugels en dat alles met de kracht van 

die roos (die bloeide in de winter in tuin)  

 Scène met William en de appel (komt 

later terug in de film)  

William – appel (geeft het SW niet maar bood 

het wel aan- appel die op grond valt en 

verdort) 

β Absentering  Koningin sterft  

η2 Koning Magnus trekt ten strijde tegen 

“donker leger”  

  

Toverkracht: magisch leger dat uiteen valt  

Dient als list om tegenstander te introduceren 

in het paleis.   

W*° Huwelijk koning Magnus en Ravenna (zij 

wordt koningin)  

Motivatie tegenstander “I was ruined by a king 

like you once, I replaced his queen. And in 

time I too would have been replaced. Men use 

women ” (= machtsstrijd + wat feministisch)  

“they ruin us and when they are finished with 

us, they toss us to the dogs like scraps. When a 

woman stays young and beautiful forever, the 

world is hers.” = psychologische motivering 

A13 Tegenstander pleegt moord  Tegenstander laat leger binnen en neemt troon 

over 

Opnieuw zwak vaderfiguur voor heldin 

B Misdrijf wordt bekend SW probeert te vluchten  

- William (helper) kan haar niet 

meenemen  

ε3 ζ3   Tegenstander raadpleegt spiegel  “Is there no end to your power and beauty?”  

A15 SW wordt opgesloten in de toren op bevel 

van Ravenna  

 

 Verteller: beleid Ravenna was slecht  Ruimtelijke gevolgen: “The land blackened”  

 SW maakt vuur en bidt 

- Iemand in andere kerker  

Zelfgemaakte poppetjes  

x Badscène koningin  

- Onderdompelen in melk  

- Wedergeboorte element  

Eet ingewanden van een vogel  

 2 gevangenen (overval voorraad)  Man = knap (komt door moeder volgens 

Ravenna). Tegenstander zou ooit voor hem 

gevallen zijn en hij zou haar hart zonder twijfel 

gebroken hebben.  

A6 – A14 NIET tegenstander maar gevangene 

verwondt de tegenstander (mislukt)  

Tegenstander doodt bijgevolg gevangene   

B 

 

A5 

ε3 – ζ3   

Tegenstander en spiegel: haar kracht boet 

aan sterkte in (ze wordt ouder door magie 

te gebruiken)  

- Tegenstander steelt levensadem 

Greta > terug jong  

- Magische spiegel: SW is de reden 

waarom magie afneemt (haar 

schoonheid) > haar onschuld en 
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puurheid is wat de tegenstander kan 

vernietigen MAAR ook redding 

voor tegenstander (haar hart in uw 

hand > nooit meer verouderen / 

verzwakken)  

γ2 Tegenstander beveelt broer Finn (helper 

tegenstander) omSW te gaan halen  

 

A6 en 

A15  

Finn komt SW halen (doet alsof ze slaapt)  SW brengt Finn lichamelijk letsel toe aan, sluit 

hem op in haar cel en vlucht 

δ Finn faalt als gevolg A6 en A15   

B Vlucht SW wordt bekend   

C Beginnende tegenactie = achtervolging   

Pr  en F9  SW wordt achtervolgd (via riool naar 

buiten)  

- Naar dark forest  

 Inhaleert giftige dampen  

 Dode vogels  

 Bomen die haar aanvallen  

 Vleermuizen  

Vogels als helpers (tonen een uitweg) = 

specifieke helper ? 

Paard = universele helper (wit paard >< 

paarden achtervolgers) 

γ2 Tegenstander beveelt broer om iemand te 

zoeken die op SW kan jagen   

Reden: Tegenstander heeft geen krachten in 

the dark forest  

x Scène jager: dronken, vechten  

- Naar koningin: hij zal op SW jagen 

in ruil dat zij zijn vrouw opnieuw tot 

leven wekt   

Humor: paard dat jager schopt  

G Onderdanen naar Dark Forest   

H Jager vindt SW MAAR Ravenna kan 

belofte niet nakomen met een gevecht als 

gevolg  

 

D2  E2 SW en jager samen in Dark Forest  SW wil geen informatie geven over afkomst 

M Jager zal SW helpen naar Duke Hammond 

te gaan.   

- Beloning jager: 100 goudstukken  

Motivatie: SW wil leger verzamelen om 

tegenstander aan te vallen (jager weet nog niets 

van SWs afkomst)  

x Informatie scène koningin bij Duke 

Hammond  

 

x Scène overval op transport  Introduceert William (helper)  

G Scène dark forest  

- “Forest gains its strength from your 

weakness”   

- Commentaar op koningshuis: verval 

als erfenis  

- Verdedigen / hoe iemand doden  

- Trol  

>afgewisseld door volgende 

scène< 

Scène met trol: valt haar niet aan  

C Inzamelen mannen naar dark forest  

- William biedt zich aan als 

boogschutter  

 

D2 Komen iemand tegen op water: groet hen 

en vraagt om informatie  

 

- Dorp: enkel vrouwen met littekens (zodat 

koningin niet jaloers zou zijn op 

schoonheid)  

- Weet nu pas dat ze SW is  

lijkt tijdelijk evenwicht   

 Jager verlaat SW   
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A6 als 

onderdeel 

Pr 

Dorp wordt belaagd door tegensstander   

- Jager keert terug 

- Jager redt SW 

- SW en jager vluchten 

 

x Scène tegenstander: flashback 

 

Zij is ook betoverd 4 druppels bloed (// 

beginscène SW: 3) 

Ontvoering als kind: familie wreken.  

Rs SW en jager: evenwicht lijkt herstelt  

A5 Rovers (7 dwergen <> origineel) willen 

jager en SW beroven  

 

Pr Achtervolging door medewerkers 

tegenstander  

  

Rs _  Tijdelijke redding van de achtervolging 

met dank aan helpers (dwergen)  

Idyllische chronotop:  

Introductie liefdesplot: Beith insinueert 

dat jager het misschien niet alleen voor 

het goud doet.  

Attributen van de dwergen niet zo duidelijk 

(enkel de blinde): geen Grumpy ed.  

SWs aanwezigheid “verzacht” hun pijntjes 

Naar feeënland: idyllische chronotoop: 

samenzitten rond vuur, herinneringen ophalen 

aan vroeger toen Magnus aan de macht was. 

- Dwergen vertellen over vroeger: waren 

goudmijners omdat ze “het licht in de 

donkerte konden zien”  toen ze terug 

naar boven kwamen was het land 

onvruchtbaar en iedereen was weg  

- Liedje rond kampvuur ‘Why spend your 

leisure bereft of pleasure amassing 

treasure why scrape and save?” Dwergen 

nog steeds niet materialistisch of 

kapitalistisch (you’ll take no money 

within the grave). Nadruk meer op 

plezier: bier en mushrooms (drugs?) = 

hedonisme  

F9  Helpers (vogels) blijken elfen te zijn  

- SW volgt elfen > wit hert – buigt 

voor SW = een zegen geven  

“SW is life itself” = ze is de uitverkorene    

A6 en H 

als 

onderdeel 

Pr 

Idyllische scène met hert doorbreken 

(verwonden hert)  

- H in bos: onderdanen tegenstanders 

vs. held en helpers  

-  

- Wordt duidelijk dat William de 

boogschutter is  

- Psychologisch spelletje dat onderdaan 

tegenstander (Finn) speelt met de jager 

(over vrouw) 

A14 en 

A14  

- Jager doodt Finn (broer 

tegenstander) – Ravenna voelt dat > 

kan hem niet helen > tegenstander 

wordt plots heel oud  

- Gus (dwerg) sterft > blijft trouw 

zweren aan haar “I won’t leave you 

miss”    

Begrafenis Gus “Dark the stars and dark the 

moon, hush the night and the moorning loon” 

Verderzet

ting  

Vrouwenstem neemt over: “Dark to light 

and light to dark, three black carriages, 

three white carts , what brings us 

together’s what pulls us apart, gone our 

brother, gone our heart”  

- William biedt ontschuldigingen aa naan 

SW: wist niet dat ze nog leefde  

- SW en haar 2 “minnaars” (zeer kuis)   

 

x Intermezzo scène Ravenna  Ravenkleed + oud insinueert dat haar macht 

aan het afnemen is  

x Verbroedering William en jager  Jager zegt dat W zijn gevoelens moet 
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opbiechten aan SW  

η en A14 Scène SW en W: Ravenna vermomd als 

William   

- SW bijt van appel > vergiftigd  

- Ravenna “You see child, love 

always betrays us”  

- Jager wordt wakker – houden 

Ravenna tegen SWs hart te roven > 

valt uiteen in tientallen raven  

- SW dood – W kust haar zonder 

gevolg 

SW te onschuldig en goed “I used to hate her 

[Ravenna]. But now I only feel sorrow”  

- Over troonopvolging ed (jij bent de 

nieuwe koningin, de rechtmatige 

erfgename)  

- Walk down memory lane: SW en W 

kussen  

 

x Scène kasteel  

 

Zwakke Ravenna > reikt naar Spiegel 

(schoonheid) 

 Scène kasteel Duke Hammond  

- SW wordt binnengedragen  

- Jager praat tegen dode SW – soort 

liefdesverklaring (geloof in hemel 

en religie)  

 

 K9 Jager kust haar wakker : herstel 

oorspronkelijk gemis  

Iemand die niet van adel is, kust de prinses 

wakker (<> verwachtingen).  

 Scène vader – zoon   

B Herstel oorspronkelijk gemis wordt 

bekend  

- Mannen aansporen (licht – 

duisternis) – SW kan Ravenna 

doden  

- Knielen voor SW  

Leven nu = dood  

SW = leven  

 Scène kasteel  

- Oude dode vrouwen – Ravenna 

opnieuw jong 

 

C Beginnende tegenactie: Ravenna 

aanvallen  

- Via riool (dwergen = helpers)   

- Reactie Ravenna: vuurballen + 

belegering kasteel  

- Spanning met poort > in kasteel  

Dwergen wat grappig “we move as one” en 

meestappen met paard  

H Tegenstander, onderdanen en held en 

helpers in gevecht  

 

H A14 J Tegenstander en held ontmoeten elkaar in 

directe tweestrijd  

- SW aan het verliezen  

- SW doodt R  

 

K Evenwicht wordt hersteld, tegenstander 

verslagen  

 

W* Kroning heldin    
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Bijlage XI: Uitgebreide morfologische analyse van Maleficent (2014)  

α Verteller “Let us tell an old 

story anew”  

Spatio temporeel onbepaald: typisch “once upon a time”  

- 1
ste

 koninkrijk: “folk like you and me” = veronderstelt 

echt een vertelsituatie // folklore.  

 Tirannieke koning  

 Jaloers op buurland (the Moors)   

- Moors: zeer idyllisch  

 Magische wezens  

 Introductie held  

A Misdaad: tegenstander begaat 

misdaad (niet echt misdaad)  

Stephan steelt juwelen uit poel  

K Gemis wordt hersteld    

ε2 en ζ2  Maleficent en Stephan leren 

elkaar kennen:  

Droom van Stephan: droom “some day I’ll live there in the 

castle” 

γ  M raadt S aan om niet meer 

naar de Moors te komen   

 

δ Overtreding gebod: komt 

terug naar de Moors 

M en S raken bevriend  

 Verteller: S werd ambitieus 

en ging amper nog naar M  

Intussen werd M beschermster van the Moors 

A Koning valt the Moors aan  Motief: wil groeiende macht in The Moors indijken  

H1 Tegenstander en held 

bevechten elkaar in open 

veld  

 

A M verwondt koning 

(tegenstander)  

 

Koning duidt opvolger aan: diegene die hem wreekt (M doden) 

krijgt de kroon 

G S naar M: waarschuwt haar   

A S verwondt M: wil haar 

vermoorden maar snijdt 

vleugels af  

 

B Gemis vleugels wordt 

bekend  

 

x M rouwt in ruïnes van een 

kasteel  

Sneeuw, slecht weer // gemoedstoestand  

x Raaf gevangen  

- M verandert hem in een 

man  

Dieval wordt onderdaan en helper van M als dank voor redding 

ζ Raaf vliegt naar kroning  

- M ontvangt informatie 

-> boos  

- Kwade M: vernielt 

alles achter zich > 

Moors verliezen 

idyllische karakter 

Evenwicht weg > M wordt tiranniek (magische wezens moeten 

voor haar buigen)  

 Geboorte Aurora wordt 

bekend   

 

 Scène doopsel Aurora 

(evenwichtschronotoop) 

- 3 goede feeën: 3
de

 is 

aan haar wens bezig  

- Intrede M   

- Gift van M aan kind  

Klederdracht M = veranderd (donker) 

- “Fall into a sleep like death” – onmogelijk om te 

wekken  

 Machtsstrijd koning en M: zij laat hem smeken op 

knieën  

 Clausule: A kan gewekt worden maar enkel door 
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“true love’s kiss”  

A11 als 

C 

M vervloekt Aurora  

= ook C beginnende 

tegenactie van M 

 

E Reactie koning S - alle spinnewielen laten verzamelen en vernietigen  

- A mee met de feeën (16 jaren en 1 dag)  

- Maleficent opjagen 

E Reactie M: muren van 

doornen (<> niet rond kasteel 

met slaapster)  

 

 Feeën met Aurora naar huisje 

in het bos   

Evenwicht lijkt tijdelijk hersteld   

G M verplaatst zich naar huisje 

in bos  

 

x Scène feeën in hut: M is hen 

aan het pesten van op afstand 

(onweer in het huis)  

 

x S wordt stilaan gek: paranoia 

en wraak als drijfveren (aldus 

voice-over): tirannieke S   

 

 

x M en A ontmoeten elkaar: M 

probeert A weg te sturen 

maar pakt ze uiteindelijk op  

 

x Soldaten opnieuw 

voorbereiden om in Moors te 

geraken  

 

 

G A in Moors (door M)   

D M en A ontmoeten elkaar  A gelooft at M haar fairy godmother is  

A ontmoet Dieval ook 

 M brengt A thuis   

x Scène paleis: S praat met 

vleugels M   

Waanzinnige Stephan 

x Scène Moors  

- Evenwicht lijkt hersteld 

te zijn  

M hervindt vreugde terug (door A: scène met modder) 

K8 Slapende Aurora  

- M wil vloek intrekken 

maar faalt (no power on 

earth can change it)  

Klederdracht: geen zwart meer maar beige > terug naar oude 

Maleficent  

ε2 A bevraagt M over vleugels   

γ2  Stephan eist dat ijzerwerkers 

24/7 werken  

 

D2 A naar huis in bos  

 

Ontmoet Philip (verdwaald – op zoek naar kasteel) . 

ζ Scène feeën: dispuut 

wanneer Aurora terug 

brengen   

- A vertelt dat ze het huis 

gaat verlaten  

 

G A naar Maleficent   A beseft dat M haar vervloekt heeft 

γ2  M beveelt Dieval de prins te 

vinden  

 

 Aurora naar kasteel   

x M komt prins tegen   
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G Dieval als helper: verandert 

steeds van gedaante  

Op weg naar het kasteel  

A11 A dwaalt rond in kasteel  -

stemmen-  

A prikt zich – M en Dieval voelen dat vloek gelukt is 

(verdrietig) 

B Gemis wordt bekend    

K8 Prins kan A niet wakker 

kussen  

Prins vindt het raar om haar te kussen (nog maar 2 keer gezien  

+ kent haar niet echt) 

 “Haven’t you heard of love at first sight?”  

K8 M biedt excuses aan (motief: 

lost in hatred and revenge)  

- Belooft A te 

beschermen  

- Kust A wakker  

- A wil met M in de 

Moors gaan wonen  

Surrogaatmoeder liefde en vriendschap hoewel M eerder 

moederrol opneemt 

H en J IJzeren net over M = strijd 

met tegenstander  

-  

Dieval beschermt M en redt haar  

- A bevrijdt vleugels van M op moment dat ze aan het 

verliezen zijn  

- Climax: M heeft vleugels terug  

M zegt dat het gevecht gedaan is – S valt haar aan en beiden in 

duikvlucht – S dood  (J) 

 Evenwicht is hersteld  Mors opnieuw levendig  

- A als koningin van Moors en mensenwereld  

 

 



 

 

 


