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Abstract 

In deze masterproef zoeken we naar een betere invulling voor het beoordelen van adaptaties. 

Tot dusver bleef men vaak steken bij het toetsen van de getrouwheid van de adaptatie aan de 

originele tekst, maar hierop komt terecht steeds meer kritiek. Een verschuiving naar 

intertekstualiteit wordt voorgesteld, waarbij de adaptatie meer als een filmtekst mag 

beschouwd worden die op zichzelf staat. Ook dient het publieksonderzoek hier meer bij 

betrokken te geraken. Voor fans of een publiek dat voorkennis heeft van de originele tekst, zal 

de beoordeling immers anders zijn dan voor een publiek zonder voorkennis. In een casestudy 

rond Sherlock Holmes voerden we een tweeledig onderzoek uit. In het eerste, comparatieve 

deel vergeleken we een getrouwe adaptatie van Granada uit de jaren tachtig met twee recente 

modernisaties, Sherlock en Elementary. We stelden vast dat deze laatste series veel meer op 

zichzelf staan, maar waren toch verrast hoe getrouw Sherlock bleef aan details uit de canon. In 

ons tweede, meer kwantitatief publieksonderzoek voerden we een inhoudsanalyse uit van de 

IMDb-recensies over deze drie geselecteerde adaptaties. Hieruit blijkt dat deze adaptaties op 

een verschillende manier beoordeeld worden en dat getrouwheid hier toch nog een rol in 

speelt. Ook stellen we vast dat publiek met voorkennis deze adaptaties op een andere manier 

beoordeelt dan een publiek zonder voorkennis. Door de twee onderzoeken samen te voegen 

kunnen we stellen dat de adaptatie die het minste getrouw blijft aan de serie ook het slechtste 

beoordeeld wordt. Deze getrouwheid is echter niet meer dominant, het is slechts één van de 

talrijke intertekstuele relaties tussen de verschillende teksten. 
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INLEIDING 

Film maakt een belangrijk deel uit van onze vrijetijdsbesteding. Volgens een studie van het 

British Film Institute (2011: 16) bekijkt men in het Verenigd Koninkrijk jaarlijks vijf miljard 

films. Het aantal nieuwe uitgebrachte films in bioscopen is wekelijks enorm. Om aan deze 

vraag te kunnen voldoen, is het merendeel van de verschenen films in de filmindustrie echter 

het resultaat van een artistieke imitatie, door Naremore (2000: 13) gedefinieerd als “works of 

art that imitatie other works of art”. De grootste inspiratiebron hiervoor vindt men in boeken, 

al bemerkt Hunter (2009: 8) ondertussen een uitbreiding naar diverse, niet-literaire bronnen en 

is het moeilijk om tegenwoordig een film te vinden “that is not involved in a relation of 

adaptation or indeed multiple, overlapping kinds of adaptation and textual extension”. Ook 

het aandeel van adaptaties in toonaangevende prijsuitreikingen is niet te ontkennen. Tussen 

1957 en 2005 gingen maar liefst 33 van de 48 Oscaruitreikingen voor Beste Film naar 

adaptaties, evenals meer dan 95 percent van de winnende miniseries en 70 percent van de 

winnende televisiefilms op de Emmy Awards (Bane, 2006, p. 4-5; Hutcheon, 2013, p. 4). 

Eigen research leert ons dat sinds dan vier van de acht laatste Oscarwinnaars adaptaties 

waren. Deze stelling wordt ondersteund door Joye (2009), die in een longitudinaal onderzoek 

vaststelde dat tussen 1983 en 2007 een steeds groeiende proportie films geen origineel verhaal 

heeft en dat er een positieve relatie blijkt te bestaan tussen het financiële succes van een film 

en een reeds succesvol, hergebruikt script. Het is echter sinds het begin van de cinema dat 

Hollywood zijn inspiratie elders zoekt. Hollywood, aldus Mazdon (2000: 2), “has constantly 

remade”. Maar ook in Vlaanderen bestaat deze voorkeur voor imitaties. De meerderheid van 

de door de overheid gesteunde films tussen de jaren zestig en tachtig waren immers adaptaties 

(Willems, 2011). 

Eén van de bekendste voorbeelden van een literair figuur geadapteerd naar film is Sherlock 

Holmes, de Londense detective gecreëerd door Sir Arthur Conan Doyle in 1887, waarover 

vier boeken en zesenvijftig kortverhalen verschenen. Dit personage verscheen voor het eerst 

in een kortfilm in 1900, het dertig seconden durende Sherlock Holmes Baffled [Marvin, 1900]. 

Dit had niets met Doyles verhalen te maken maar gebruikte de naam enkel als herkenbaarheid 

(Bane, 2006: 3; Huber, 2012: 20). Dit bleek slechts het begin van een personage dat tot op 
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vandaag in onnoemelijk veel verfilmingen wereldwijd opgevoerd zou worden. “Holmes 

represents a fictional franchise that poses such unusual problems for adaptation study that he 

deserves special attention”, aldus Leitch (2007a: 207). 

Er is echter veel kritiek op deze zogenaamde adaptatie-industrie. Zo zou de kwaliteit van de 

film achteruit gaan, zou alles herhaald worden en zouden filmmakers een gebrek aan 

inspiratie hebben. Onterecht volgens Joye (2009: 68), die meent dat “artistic imitation does 

not exclude creativity and originality”. Past deze hele imitatiecultuur niet in onze 

postmodernistische maatschappij, waarin alles ooit al gezien is en waarin grenzen tussen 

verschillende kunstvormen steeds meer vervagen? Het meeste wetenschappelijke onderzoek 

focuste tot nu toe op de vergelijking van de adaptatie met de originele bron en hoe 

getrouwheid tussen beiden bewaard werd. Weinig onderzoek werd echter verricht naar de 

ontvangst van adaptaties.  

In deze masterproef stellen we ons enerzijds de vraag of getrouwheid nog wel het juiste 

criterium is om adaptaties te beoordelen. De adaptatie heeft immers een dubbele functie: ze 

dient getrouw te blijven aan de brontekst, maar wenst ook als een volwaardig cultuurproduct 

beschouwd te worden en dus geen kopie te zijn. Anderzijds willen we onderzoeken of het 

publiek een adaptatie anders beoordeelt naargelang het al dan niet voorkennis heeft over het 

originele werk waarop de adaptatie zich baseert. Ook willen we nagaan of er tussen het 

bestaande onderscheid van deze “knowing” en “unknowing audiences” (Hutcheon, 2013: 6-8) 

geen derde soort publiek bestaat, met name het bewuste publiek. 

Om deze problematiek te concretiseren nemen we Sherlock Holmes als een casestudy. 

Hoewel de boeken — ook “de canon” (Morel, 2013: 13) genoemd — meer dan honderd jaar 

oud zijn en er talloze verfilmingen inspiratie bij vonden, zijn ook recent weer enkele nieuwe, 

gemoderniseerde adaptaties verschenen. We vragen ons af hoe men deze verhalen steeds op 

een originele manier tracht te benaderen en wat de intertekstuele relaties tussen deze 

verschillende filmteksten zijn. We spitsen ons toe op televisieversies, waar eerder onderzoek 

voornamelijk focuste op filmadaptaties. Dit betekent dat we een selectie uit een zeer getrouwe 

adaptatie, de verfilmingen door Granada Television in de jaren tachtig, vergelijken met 

enerzijds de canon en anderzijds het overeenkomstige fragment uit twee recente 

modernisaties, de series Sherlock [BBC, 2010—] en Elementary [CBS, 2012—]. Na dit eerder 
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kwalitatief onderzoek zullen we op een meer kwantitatieve wijze nagaan hoe deze series 

onthaald werden door verschillende soorten kijkers, door het analyseren van reacties op de 

filmsite IMDb. 

Deze masterproef is opgedeeld in een theoretisch en een empirisch luik, gevolgd door een 

algemene conclusie en enkele bijlagen waaronder sequentie-analyses, het gebruikte codeboek 

en de SPSS-outputs van ons onderzoek. 

Het theoretische luik begint met een noodzakelijk overzicht van de verschillende 

terminologieën die we hanteren en een kort overzicht van beweegredenen voor adaptaties. In 

een tweede hoofdstuk gaan we dieper in op het getrouwheidsdebat. We beschrijven hierin 

verschillende visies omtrent beoordelingscriteria voor adaptaties en hoe we hierin een 

verschuiving merken van getrouwheid naar intertekstualiteit. Het derde hoofdstuk behandelt 

de publieke ontvangst van adaptaties. Na een korte omschrijving van het publiek, leggen we 

ons voornamelijk toe op fangroepen en zijn we geïnteresseerd in de mate waarin het publiek 

voorkennis heeft van de brontekst. In een vierde hoofdstuk tenslotte focussen we specifiek op 

het personage van Sherlock Holmes. Aan de hand van de voorgaande hoofdstukken trachten 

we dit theoretische luik te concretiseren rond deze casestudy. Een besluit rondt ons 

theoretische luik af. 

Het empirische luik bestaat enerzijds uit een kwalitatief comparatief onderzoek, waarin we 

verschillende filmteksten met elkaar en met de brontekst vergelijken, en anderzijds uit een 

meer kwantitatieve inhoudsanalyse van IMDb-recensies over de besproken filmteksten. Ieder 

onderzoek wordt vergezeld van een methodologie, resultaten en een besluit, alvorens we een 

samenvattend besluit van het onderzoek opstellen. 

Naast de gebruikelijke bibliografie, is in deze masterproef ook een filmografie opgenomen die 

alle aangehaalde films en televisieseries opsomt. In de tekst zelf worden filmtitels vergezeld 

door een vermelding van regisseur en jaartal tussen vierkante haken.  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DEEL I - THEORETISCH LUIK 

1. Een theoretisch overzicht van imitaties 

Bij het bestuderen van artistieke imitaties en van adaptaties in het bijzonder, is het 

noodzakelijk een juiste terminologie te hanteren. Alvorens in dit hoofdstuk in te gaan op 

verscheidene redenen voor en kritieken over adaptaties, geven we een overzicht van wat deze 

imitaties precies inhouden. 

1.1. Twee soorten imitaties: een terminologie 

We kunnen twee grote soorten artistieke imitaties onderscheiden. Enerzijds zijn er de 

gerecycleerde filmscripts, anderzijds zijn er de adaptaties (Hutcheon, 2013: 9; Joye, 2007: 11; 

Joye, 2009: 57). Een belangrijk verschil tussen beide soorten is volgens Hutcheon (2013: 9) 

de intentie om een verhaal al dan niet te beëindigen of om het verder te ontwikkelen en steeds 

maar opnieuw te vertellen, door het hergebruik van bestaande karakters, situaties of reeds 

bekende elementen. 

1.1.1. Gerecycleerde scripts 

Gerecycleerde scripts hergebruiken het eigen filmgeheugen. Een bestaand scenario wordt bij 

deze imitatievorm als het ware gerecycleerd en de imitatie blijft in hetzelfde medium als het 

origineel. Voor een opdeling in verschillende soorten baseren we ons voornamelijk op de 

overzichten van Joye (2007: 121-123) en Mazdon (2000: 2). 

Een sequel, prequel, spin-off en serie breiden voort op een reeds bestaand verhaal of karakter, 

wegens het succes van de originele film. Ze vertonen continuïteit met de voorgaande film op 

narratief vlak, al hoeft dit voor een serie geen vereiste te zijn. Zo is de film Sherlock Holmes 

2: A Game of Shadows [Ritchie, 2011] een sequel op Sherlock Holmes [Ritchie, 2009] en zal 

de aangekondigde televisieserie Better Call Saul [AMC, 2015—] een spin-off zijn rond het 

personage Saul Goodman uit Breaking Bad [AMC, 2008—2013]. 
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Een volledige herwerking van een bestaande film is een remake. De remake kan een 

geluidsremake zijn van een stille film, maar een regisseur kan ook zijn eigen film later 

opnieuw maken omdat de technologische mogelijkheden dan groter zijn. In dat geval spreken 

we van een auto-remake. Hollywood maakt vaak remakes van buitenlandse films om het 

Amerikaanse publiek aan te boren, zoals de remake The Loft [Van Looy, 2014] van de 

Belgische film Loft [Van Looy, 2008], die eerder ook al zijn Nederlandse remake kreeg met 

Loft [Beumer, 2010]. Ook het omgekeerde is mogelijk, zo maakte de Indische filmindustrie 

reeds talloze Bollywoodremakes van Hollywoodkaskrakers die daar geen succes kennen 

(Wright, 2009: 197). Voorbeelden zijn Kaante [Gupta, 2002] naar Reservoir Dogs [Tarantino, 

1992] en Ghajini [Murugadoss, 2008] naar Memento [Nolan, 2000]. De remake kan dus 

grenzen van zowel tijd als ruimte doorkruisen. 

Wordt een bestaande film om bepaalde redenen opnieuw uitgebracht, dan spreken we van een 

re-issue. Aan de eigenlijke inhoud van de film zelf verandert er niets. Een re-issue kan 

bijvoorbeeld uitgebracht worden wegens een jubileumviering van de originele uitgave, omdat 

het een opgepoetste versie betreft of omdat de film op een nieuwe drager verschijnt. 

In deze masterproef beperken we ons echter voornamelijk tot de tweede categorie, de 

adaptaties. 

1.1.2. Adaptaties 

Een adaptatie is een film gebaseerd op een niet-cinematografisch werk waardoor een 

overgang plaatsvindt tussen twee verschillende soorten media (Joye, 2007: 2; Mazdon, 2000: 

2). De talrijke verfilmingen van Victor Hugo’s boek Les Miserables , maar ook de recente 1

Oscarwinnaar 12 Years a Slave [McQueen, 2013] of Perfume: The Story of a Murderer 

[Tykwer, 2006] baseerden zich op een literair werk. 

Filmmakers die een literair werk van het ene medium naar het andere adapteren, zullen echter 

geconfronteerd worden met de verschillen die voor deze twee media gelden. Wat in één 

medium werkt, werkt daarom nog niet in een ander medium. Waar literatuur berust op 

verbeelding, biedt film een meer tastbaar beeld aan (Hurst, 2008: 177). Film lijkt hierdoor 

eerder een tegenwoordig of een tijdsonbepaald medium. In vergelijking met de grammaticale 
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nuances die in literatuur gelegd kunnen worden heeft film minder mogelijkheden (Cardwell, 

2003: 86-89), net zoals het ook bij het beschrijven van psychologische en emotionele 

gevoelens zijn limieten heeft. Subtiliteiten uit de plot van een verhaal zullen het scherm niet 

halen, terwijl kleine karaktertrekken van personages dan weer vergroot kunnen worden 

(Trembley, 1994b: 3-7). Toch stelt Welsh (2007: xv-xvi) dat niets onverfilmbaar is, zolang het 

verhaal hiervoor maar een zekere transformatie ondergaat. 

Deze transformaties en aanpassingen bij adaptatie van het bronmateriaal naar het 

cinematografische tekensysteem zijn noodzakelijk om het publiek niet te verwarren of te 

vervelen (Beja, 1979: 83; Cox, 1994). Een auteur kan zich in zijn boek zaken permitteren die 

cinematografisch niet zullen werken niet volgens Swicord (2008: 12), zelf scenariste van 

onder andere de adaptaties Matilda [DeVito, 1996] en Memoirs of a Geisha [Marshall, 2005]. 

Het moeilijkste is om ondanks de aanpassingen trouw te blijven aan een bepaalde literaire stijl 

van een auteur. Een nobel streefdoel is dan ook om cinematografisch zo getrouw mogelijk te 

blijven aan de originele tekst. Hiervoor is een juiste interpretatie noodzakelijk. Swicord 

(2008: 14) meent dat een adaptatie goed uitgevoerd is wanneer de regisseur en de scenarist het 

boek op dezelfde manier geïnterpreteerd hebben. 

Wanneer we het clusterbegrip gebruiken over ieder filmproduct dat zijn inspiratie elders 

gevonden heeft, zullen we de naam imitatie gebruiken. Bedoelen we specifiek de overgang 

van het ene naar het andere medium, dan gebruiken we adaptatie. 

1.1.3. Franchises 

Wanneer een brontekst zo succesvol is dat deze talrijk en in verschillende media geadapteerd 

wordt, dan spreekt men doorgaans van een franchise. In zo’n gevallen is het niet uitzonderlijk 

dat de link met de originele brontekst soms ver te zoeken is, aangezien adaptaties op hun beurt 

een inspiratiebron worden voor de volgende imitatie en met elkaar in dialoog treden in plaats 

van met de brontekst (Parody, 2011: 212). Op dit intertekstueel aspect zullen we later verder 

ingaan. Sherlock Holmes is, net zoals Tarzan, James Bond, Kuifje en Dracula, onderwerp van 

een franchise. 
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1.2. Motieven voor adaptaties 

De beweegredenen voor het maken van dergelijke imitaties zijn talrijk en gaan van 

commercieel opportunisme tot een diep respect voor het originele werk, maar zijn ook 

economisch, cultureel, van wettelijke aard of persoonlijk (Hutcheon, 2013: 86-95; McFarlane, 

1996: 6-7). 

1.2.1. Geen nieuw verschijnsel 

Eerst en vooral wordt er reeds sinds de uitvinding van de cinema, door de gebroeders Lumière 

in 1895 (Cook, 2004: 9-11), duchtig geadapteerd om aan de constante vraag naar nieuwe 

filmproducties te voldoen. Het publiek wilde immers steeds nieuwe verhalen zien, maar de 

inspiratie hiervoor bleek niet onuitputtelijk. Men recycleerde als het ware bestaande verhalen 

uit een ander medium (Kranz & Mellerski, 2008: 1). Er werd gekozen voor verhalen die hun 

succes reeds bewezen hadden. Dit gebruik is niet enkel eigen aan de filmindustrie. Zo 

herschreef Shakespeare zijn verhalen voor toneel om een nieuw publiek aan te spreken of 

herwerkten negentiende-eeuwse componisten enkel betrouwbare stukken om geen financieel 

risico te lopen (Hutcheon, 2006: 2-5). 

1.2.2. Economische zekerheden 

Een andere, zeer belangrijke reden waarover meerdere auteurs (Beja, 1979: 77; Cox, 1994;  

Joye, 2007; Joye, 2009; Laurichesse, 2012; Parody, 2011: 211; Wright, 2009) het eens zijn is 

het financiële aspect. “If something has worked well in one medium, there is a sporting 

chance it will work well in another”, aldus Cox (1994: 209). Door het hergebruiken van een 

verhaal dat zijn kwaliteit en succes reeds bewezen heeft, wordt een financiële zekerheid 

ingebouwd die het aantrekkelijk maakt te investeren in het project. Vooral voor duurdere 

media, zoals opera en film, is dit van groot belang. Een schrijver van een boek kan zich 

immers alles permitteren wat zijn inspiratie hem inbrengt, een filmscenarist moet in zijn 

achterhoofd houden dat er een gigantische kost kan vasthangen aan wat hij schrijft. De hoge 

productiekost kan te recupereren zijn door een zekerheid van het publiek, in vele gevallen dus 

een adaptatie (Hutcheon, 2013: 86-88). Het economisch voordeel speelt zich volgens 

Bluestone (1957: 4) niet enkel af in de filmsector. Ook het originele werk kan een revival 

meemaken door een vernieuwde uitgave, eventueel met verwijzing naar de adaptatie, zoals 
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nieuwe boekomslagen van de filmposter (Hurst, 2008: 188). Een ander fenomeen is overigens 

de “novelization”, aldus Beja (1979: 87). Hierbij zien we de omgekeerde beweging, namelijk 

dat een succesvolle film of televisieserie wordt geadapteerd naar boekvorm om ook daar 

nieuwe markten te veroveren. Deze aantrekkingskracht voor het aanspreken van een nieuw 

publiek is al sinds vanouds onderdeel van de adaptatie-economie en Murray (2012: 25-49) 

durft zelfs te stellen dat auteurs er met nieuwe opbrengsten en naambekendheid enkel 

voordelen bij hebben om hun werk te laten adapteren. 

Toch dient vermeld te worden dat, ondanks de algemene trend (Joye, 2009), niet iedere 

adaptatie automatisch tot succes leidt. Onze literatuurstudie zal immers uitwijzen dat, ondanks 

een financieel succes, dergelijke adaptaties ook vaak op kritiek en op teleurstelling van fans 

zullen resulteren. 

1.2.3. Persoonlijke redenen 

Nostalgie kan een belangrijke drijfveer zijn voor een artistieke imitatie. Een remake of 

adaptatie kan de ideale manier zijn om een hommage te brengen aan een oude klassieker of 

regisseur, zoals met Psycho [Hitchcock, 1960; Van Sant, 1996] gebeurd is. Het kan een 

vergeten verhaal ook terug bekend maken bij het grote publiek. Een adaptatie kadert in die zin 

vanuit een pedagogische invalshoek (Hutcheon, 2013: 92). Veel inhoud van films gaat terug 

op reeds bestaande bronnen in andere, traditionele kunstvormen (Trembley, 1994b: 1), die 

anders verloren zouden gaan door de tijd. 

1.2.4. Technologie staat niet stil 

Ook technologische innovaties geven aanleiding voor een herwerking. De mogelijkheden 

veranderen immers zo snel dat een oude film opnieuw gemaakt kan worden, maar nu met 

knappere special effects (Hutcheon, 2013: 29). De remake van King Kong [Jackson, 2005], 

naar de gelijknamige film van Cooper en Schoedsack [1933], is hiervan een goed voorbeeld. 

1.2.5. Juridische drijfveren 

Wetgevingen kunnen adaptaties zowel stimuleren als in de weg staan. Een wettelijk kader 

verplicht de adaptatie om de bron waarop ze gebaseerd is te vermelden (Hutcheon, 2013: 

89-90). Ook moeten er rechten betaald worden om met het verhaal aan de slag te gaan. Een 
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reden om een bepaald werk te adapteren kan zijn dat een bedrijf het verhaal al in bezit had in 

een ander medium, waardoor het geen rechten moest overkopen om een adaptatie te maken. 

Ook kan men de rechten ooit gekocht hebben en hier nog snel voordeel uit halen voordat deze 

vervallen (Beja, 1979: 87; Hurst, 2008: 188; Murray, 2012: 25-49). 

1.3. Het spanningsveld tussen imitatie en inspiratie 

“It had always been the case that new technologies are greeted with suspicion”, aldus 

Cartmell (2012: 1). Bij de intrede van nieuwe media vreest men voor het voortbestaan van het 

oude (zoals de vrees voor de radio bij de intrede van het televisietoestel) en ook nieuwe 

technologieën zoals kleurenfilm of 3D-film werden met het nodige scepticisme onthaald. We 

kunnen de hele adaptatiecultuur in dezelfde angst situeren. Bij het adapteren van een reeds 

bestaand verhaal is er immers de vrees voor de teloorgang van de komst van nieuwe verhalen, 

een angst voor de toename van imitatie ten koste van inspiratie. 

De economische en commerciële noodzaak van imitaties in de filmindustrie moet immers 

gekoppeld worden aan het menselijk verlangen naar verbeelding en originaliteit, naar nieuwe 

inspiratie (Joye, 2007: 126). Verschillende auteurs hebben hierop een eigen visie en het is dan 

ook noodzakelijk een gebalanceerd evenwicht te vinden. Vele academici beschouwen 

filmadaptaties immers als een minderwaardige kunstvorm. Onder hen ook Monaco (2009: 

393), die een duidelijk afkeer heeft van het gebrek aan inspiratie en vreest dat het filmmedium 

hierdoor uiteindelijk zal uitputten. Toch dient men niet altijd negatief te oordelen over 

imitaties. Volgens Naremore (2000: 12-13) leven we immers in “a media-saturated 

environment dense with cross-references and filled with borrowings from movies, books and 

every other form of representation”.  

Tussen een imitatie en het origineel bestaat een unieke verhouding. De adaptatie verlangt 

immers als een volwaardige film beschouwd te worden, maar de verwevenheid tussen 

origineel en kopie zijn natuurlijk niet te weerleggen. Deze intertekstualiteit en transmediale 

referenties verrijken de film en de beleving voor het publiek, waardoor een imitatie niet enkel 

negatief beoordeeld dient te worden maar ook een toegevoegde waarde kan betekenen (Joye, 

2007: 130-131). Het gaat immers om wat er met de brontekst gedaan wordt en hoe imitatie en 

creativiteit aan elkaar gelinkt worden (Beja, 1979: 88; Hutcheon, 2013: 20-31; Joye, 2009).  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2. Het getrouwheidsdebat: een verschuiving naar intertekstualiteit 

Het grote aandeel adaptaties in de filmindustrie en het vernoemde spanningsveld tussen 

imitatie en inspiratie maakten het criterium van getrouwheid veelbesproken in de 

adaptatiestudies. De meningen hierover zijn verdeeld en steeds meer wordt dit criterium in 

vraag gesteld. In dit hoofdstuk focussen we eerst op deze getrouwheid aan de brontekst als 

beoordelingscriterium en op verschillende soorten getrouwheid, waarna we aandacht besteden 

aan de verschuiving van getrouwheid naar intertekstualiteit. Hierover zijn natuurlijk ook 

tegenstemmen te horen. We belichten ze even voordat we concluderen met een toekomstvisie 

over de adaptatiestudies.  

2.1. Getrouwheid aan de brontekst 

Vroeger was het academische debat voornamelijk gericht op de getrouwheid van de adaptatie 

aan de brontekst. “For a long time, ‘fidelity criticism’ […] was the critical orthodoxy in 

adaptation studies” (Hutcheon, 2013: 6). Aan de hand van dit criterium werd het werk 

vervolgens beoordeeld. Zoals Hurst (2008: 172) stelt: “Adaptations consistently garner 

passionate yet predictable responses from audiences as to the degree of their fidelity to their 

respective literary origins”. Deze drang naar getrouwheid is volgens Welsh (2007: xiv-xx) te 

verklaren doordat niet alleen literaire verhalen, maar ook historische gebeurtenissen verfilmd 

werden. Hierbij leek het alsof de realiteit gespiegeld werd in het nieuwe filmmedium. Daarom 

verwachtte men een zekere getrouwheid aan de realiteit om de historische gebeurtenis 

waarheidsgetrouw te kunnen weergeven. 

2.1.1. Getrouwheid aan de letter, getrouwheid aan de geest 

Een pionier in het veld van de adaptatiestudies, McFarlane (1996: 8), maakt een onderscheid 

tussen getrouwheid aan de letter, met name een letterlijke ‘vertaling’ van een boek, of een 

eerder vrije getrouwheid aan de geest van het werk. Het andere medium maakt immers dat 

personages en gebeurtenissen in een film onmogelijk volledig getrouw aan de oorspronkelijke 

auteur of zijn publiek kan zijn (Bluestone, 1957: 23). Toch dragen beoordelingen volgens 

Stam (2005a: 3; 2005b: 3-4) en Leitch (2003) vaak een negatieve connotatie mee wanneer 

afgeweken wordt van de originele brontekst. Het doet uitschijnen dat cinema de literatuur 
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allesbehalve een dienst bewezen heeft en dat verwachtingen over de adaptatie vaak niet 

ingelost zijn. 

Cahir (2005) ziet een adaptatie eerder als de vertaling van een origineel werk, die onmogelijk 

volledig getrouw kan zijn. Iedere vertaler dient immers keuzes te maken voor een bepaalde 

sfeer, een metrum en stijl. Zij onderscheidt drie soorten. Een letterlijke vertaling is 

getrouwheid aan de letter en tracht het origineel zo gelijk mogelijk te benaderen. De 

traditionele vertaling is eerder getrouw aan de geest en behoudt de belangrijkste elementen 

zoals stijl en plot uit de brontekst, maar kan afwijken in de details. In de radicale vertaling 

tenslotte is van getrouwheid nog maar weinig sprake, enkel de algemene gedachte achter het 

werk is terug te vinden. Vertalingen zullen steeds interpretaties zijn. Daarom verkiest 

Naremore (2000: 7-8) de auteursbenadering boven de metafoor van vertaling van literaire 

naar cinematografische vorm. Die benadering streeft ook tekstuele getrouwheid na, maar legt 

eerder nadruk op verschillen dan op gelijkenissen en creëert eerder eigen stijlen. 

2.1.2. Hardnekkigheid van het getrouwheidscriterium 

Vanuit pedagogisch standpunt blijft Welsh (2007: xxiv-xxv) toch ijveren voor het nastreven 

van getrouwheid en juistheid. Populaire verhalen, mysteries en historische gebeurtenissen 

worden immers steeds opnieuw verteld. Als studenten dergelijke adaptaties bekijken met het 

doel ervan bij te leren, dient men zeker te zijn dat de adaptatie voldoende getrouw is. Ook 

Kranz (2007) blijft hameren op het belang van dit getrouwheidscriterium, al verkiest hij de 

term “comparative criticism” boven “fidelity criticism”. In een door Hollywood 

geglobaliseerde filmindustrie is getrouwheid voor de gemiddelde kijker doorgaans een 

belangrijk criterium (Metz, 2005) en de meerderheid van het filmpubliek zal de film 

vergelijken met zijn brontekst als ze hiervan kennis hebben (Kranz & Mellerski, 2008: 2). 

Wanneer de adaptatie niet getrouw is, zullen zij de film minder goed beoordelen. Volgens 

Kranz (2005) is het bij een bekende canon waarschijnlijker dat er aandacht zal besteed 

worden aan de comparatieve analyse van de literaire en filmische tekst dan dat er andere, 

contextuele factoren onder de loep genomen zullen worden. 
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2.2. Barsten in het getrouwheidsdiscours 

“Take fidelity not as your evaluative criterion, but as your subject”, meent Leitch (2005), die 

hekelt dat meerdere auteurs het getrouwheidscriterium verwerpen, maar geen alternatieven 

aanbieden en vervolgens zelf zondigen aan het bespreken van getrouwheid. Er is volgens hem 

een tekort aan volwaardige theorieën over adaptatiestudies. De drang om steeds 

waardeoordelen uit te spreken over een bepaald werk zit er diep ingebakken en helpt het 

onderzoek niet vooruit. Er dient dus dringend iets te gebeuren aan de hardnekkigheid van het 

getrouwheidsdiscours en alternatieven moeten aangereikt worden. Getrouwheid moet tot de 

opties kunnen behoren om een adaptatie te toetsen, maar het mag geen vanzelfsprekend 

criterium zijn. 

2.2.1. Een vooringenomen voorkeur 

Zowel McFarlane (1996: 8) als Metz (2005) zien dat er in de literatuurstudies een soort 

vooringenomen superioriteit bestaat voor het originele boek dat er als eerste was en als 

medium een hoger respect genoot dan film, terwijl de filmstudies het esthetische aspect 

overbenadrukken, maar te weinig aandacht schenken aan intertekstuele verwijzingen. De 

klassieke stroom in de adaptatiestudies stelt dat het boek een tekst is, een film een intertekst, 

en dat in vergelijking tussen beide het boek automatisch als beter werd beschouwd (Kranz & 

Mellerski, 2008: 3; Leitch, 2007a: 6). Het is ongetwijfeld zo dat een adaptatie een 

intertekstuele relatie heeft met zijn brontekst, maar het staat ook in relatie tot andere teksten. 

Deze relaties verwaarlozen zou de analyse of beoordeling van de adaptatie niet ten goede 

komen. Zowel Connor (2007) als Hurst (2008: 173) wijzen erop dat meerdere auteurs al 

geruime tijd vragen het heersende getrouwheidsparadigma te verlaten omdat het bewezen 

heeft tekort te schieten, maar dat het faalde om doorbroken te worden. “At least, whether 

something is faithful seems an easier question to settle than whether something is better than 

something very different” (Connor, 2007). Volledige getrouwheid is volgens Hurst (2008: 

173) onmogelijk omdat het dan immers de brontekst zou benaderen. Iedere adaptatie moet dus 

gezien worden als één van de talrijke interpretaties van het origineel. Volgens Leitch (2007b: 

29-30) schiet het hele getrouwheidscriterium zijn doel voorbij. Bij een dergelijke beoordeling 

zal het origineel er steeds beter uitkomen, aangezien het altijd meer getrouw aan zichzelf zal 

blijven dan dat een filmadaptatie dit zal doen. Academici schatten een letterlijk vertaling nog 
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steeds hoger in dan een vrije adaptatie. Een vertaling zou immers een ideaalbeeld van de 

brontekst weergeven, terwijl een adaptatie dit beeld zal wijzigen (Raw & Gurr, 2013: 104). 

2.2.2. Een slaafse kopie of een waardevolle toevoeging 

Deze eerder negatieve visie in de adaptatiestudies die gedurende een halve eeuw literatuur 

boven film verkozen heeft, staat haaks op de motivatie om adaptaties te produceren als 

garantie op succes. Critici die bij adaptaties dezelfde ervaring opnieuw verwachten te beleven 

als bij het boek, raden McFarlane (2007: 5-7) en Bluestone (1957: 23-31) dan ook aan om het 

boek opnieuw te lezen in plaats van onmogelijke verwachtingen te scheppen voor adaptaties. 

Dergelijke critici staan niet open voor toevoegingen of nieuwe ervaringen in een adaptatie. 

Een adaptatie kan immers slaafs het origineel opvolgen, zoals de miniserie Pride and 

Prejudice [BBC, 1995], en dus zeer getrouw zijn. Toch stelt McFarlane (2007: 7-8, 13) 

teleurgesteld te zijn in dit werk, namelijk omdat het een letterlijke opeenvolging is van 

gebeurtenissen uit de roman van Jane Austen en geen enkele eigen aanpassingen heeft 

toegevoegd voor het medium televisie. Een oudere filmversie door Leonard [1940] werd 

minder goed onthaald, maar had wél een duidelijke visie op het werk en bleef getrouw aan het 

genre in plaats van aan de brontekst. Dat de getrouwe BBC-versie toch beter werd bevonden, 

duidt mogelijks op het bestaan van een dichotomie tussen hoge en lage cultuur. Deze moet 

verdwijnen en plaatsmaken voor een benadering die focust op kwaliteit en subtiele 

veranderingen die het nieuwe medium met zich meebrengt in plaats van vast te houden aan de 

verloren literaire elementen. Ook Bazin (in Welsh, 2007: xxiv) vindt het belangrijker dat een 

adaptatie de kracht van het boek naar een ander medium kan omzetten dan de getrouwheid 

eraan te behouden. 

2.2.3. Darwins evolutieleer in literatuur en cinema 

Andrew (2010: 129) en Hutcheon (2013: 31-32) stellen dat verhalen kunnen evolueren door 

adaptatie en leggen een link met het Darwinisme. Een origineel werk dient zich immers aan te 

passen aan het nieuwe medium om hierin te ‘overleven’. Grondige aanpassingen aan de 

originele tekst van Sherlock Holmes zijn volgens (2013: 388-392) noodzakelijk om succesvol 

te zijn voor een eenentwintigste-eeuws publiek. Ook Leitch (2007b: 26) stelt dat het 

herschrijven en adapteren van een tekst de enige manier is om een brontekst levendig te 
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houden. Stam (2005a: 2-3) ziet een adaptatie als een symbool voor een verhaal dat door 

mutaties een evolutionair proces doormaakt om zich aan te passen aan nieuwe media en 

nieuwe verwachtingen van het publiek. Een verandering van een medium dat enkel tekst 

inhoudt, naar een medium met zovele facetten als tekst, geluid, kleur, beweging enzovoort, 

verklaart waarom getrouwheid aan de literatuur ongewenst is (Stam, 2005b: 3-4). Toch is voor 

Cahir (2005) adaptatie niet het geschikte woord, net omdat dit duidt op het overleven van een 

bepaald iets (hetzelfde dus) in een andere omgeving. Zij verkiest de term vertaling, het 

verschuiven van een tekst van de ene (literaire) taal naar een andere (de cinematografische). 

2.3. Verschuiving van getrouwheid naar intertekstualiteit 

Om een adaptatie te beoordelen moeten we ons afvragen wat het uitgangspunt was van de 

filmmaker (Beja, 1979: 80-82). Diende deze getrouwheid na te streven om de integriteit van 

de brontekst te bewaren, zoals tot dusver voornamelijk beoordeeld werd? Of trachtte de 

filmmaker eerder een eigen werk af te leveren? 

2.3.1. Een postmodernistische visie 

Deze laatste, meer postmodernistische benadering stelt dat iedere tekst een eigen waarde 

heeft, ook al is die tekst een adaptatie van een andere tekst. Een adaptatie mag het origineel 

dan ook zo vrij mogelijk benaderen en is er onafhankelijk van. Het boek hoeft niet superieur 

te zijn aan de filmadaptatie (Andrew, 2010: 127) en een filmmaker maakt bij een adaptatie 

eigenlijk een parafrasering van het boek, omdat verschillen onvermijdelijk zijn (Bluestone, 

1957: 62-64). Een succesvol boek is daarom ook geen garantie op een succesvolle film en 

vice versa, hoewel dit toch als belangrijke reden werd aangehaald voor het maken van een 

adaptatie. Volgens deze visie vat Beja (1979: 88) de adaptatie samen als “a work of art that 

relates to the book from which it derives yet is also independent, an artistic achievement that 

is in some mysterious way the ‘same’ as the book but also something other: perhaps 

something less but perhaps something more as well”. 

Door een adaptatie zowel als product als als proces te beschouwen, krijgt deze een dubbel 

bestaan waardoor getrouwheid aan het originele werk geen beoordelingscriterium zou mogen 

zijn in de analyse ervan (Hutcheon, 2013: 6, 20). Toch vindt Connor (2007) dat getrouwheid 

best een criterium mag blijven in het theoretische debat, maar moeten daarbij achterliggende 
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economische, sociologische en antropologische factoren in rekening gehouden worden. Als 

men oordeelt dat de eerste Harry Potterfilm, Harry Potter and the Philosopher’s Stone 

[Colombus, 2001] de meest getrouwe aan de canon is, is het interessanter de achterliggende 

redenen hiervoor te onderzoeken, namelijk het feit dat schrijfster J.K. Rowling van 

productiemaatschappij Warner Bros. inspraak in het scenario had verkregen. 

2.3.2. Een alternatief: intertekstualiteit 

Verscheidene auteurs hebben reeds hun focus verschoven. Zo besteedt Whaley (2007: 48) 

meer aandacht aan adaptaties van waargebeurde feiten. Hij onderstreept dan ook het belang 

van verscheidene sociale factoren en bronnen om meer betekenis te geven aan bepaalde 

gebeurtenissen, terwijl Lev (2007) durft stellen dat een adaptatie gerust zijn origineel kan 

overtreffen. Metz (2007) en Cardwell (2007) gaan zelfs zo ver dat zij het belang van de relatie 

tussen beide werken niet meer onderstrepen. Vooral deze laatste pleit voor een non-

comparatieve aanpak. Ook Hurst (2008: 174) treedt haar bij in haar opinie dat getrouwheid 

geëvalueerd dient te worden.  

Het blijft een moeilijke vraag waardoor het getrouwheidscriterium dan vervangen moet 

worden. Een vergelijking tussen de werken is dan immers moeilijk te maken. Zoals Orr (in 

Connor, 2007) oordeelt, is getrouwheid aan de letter nog enigszins te controleren, terwijl 

getrouwheid aan de geest al veel subjectiever is. Als alternatief voor het vastgeroeste 

getrouwheidsparadigma, waarbij het originele boek steevast als beter wordt beschouwd, stelt 

Welsh (2007: xiv) de intertekstualiteit als criterium voor. 

Bij intertekstualiteit leest men een tekst in relatie tot andere teksten (Fiske, 1987: 109). Dit 

vereist een zekere voorkennis van de kijker, al is het niet noodzakelijk om iedere tekst te 

kennen, “intertextuality exists rather in the space between texts”. Niet iedereen zal elke 

intertekstuele verwijzing echter ten volle begrijpen, waardoor een onvolledige lezing van de 

filmtekst kan optreden (Kranz, 2005). Volgens Verstraten (2006: 173-174) is “elke film dus tot 

op grote hoogte intertekstueel ‘getekend’”. De referenties kunnen zowel verwijzen naar 

andere (film)teksten, als naar genreconventies of stereotypen. Maar ook de keuze van een 

bepaalde acteur kan een intertekstuele laag bevatten. Dit is niet essentieel voor de lezing van 

de film, maar verschaft eerder een meerwaarde voor de ervaren kijker. Intertekstualiteit kan 
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zowel manifest als latent zijn. Buiten de bedoelde referenties, kan de kijker immers ook eigen 

referenties herkennen en zo zelf intertekstuele verwijzingen creëren. Fiske (1987: 108) 

onderscheidt verschillende soorten intertekstualiteit en teksten. Horizontale intertekstualiteit 

verwijst naar gelijkaardige primaire teksten, binnen hetzelfde genre of medium of over 

dezelfde inhoud. Verticale intertekstualiteit verwijst expliciet naar een secondaire tekst, zoals 

een recensie, een advertentie, een krantenartikel, … Tertiaire teksten tenslotte gaan eerder 

over tekstuele verwijzingen door de kijkers zelf, zoals dagelijkse conversaties, reacties op fora 

of roddels. Voor McFarlane (2007: 9) is het ideaal dat de adaptatie op zichzelf kan staan, maar 

ook een link heeft naar zijn bron. De film heeft het recht als film beoordeeld te worden, maar 

het is ook een adaptatie van een bepaalde brontekst en deze brontekst is een aspect van de 

film zijn intertekstualiteit. De mate van belangrijkheid hiervan hangt af van de affiniteit van 

de kijker met de brontekst. 

Hieronder verduidelijken we dit begrip met twee voorbeelden. Het eerste blijft binnen het 

filmmedium, het tweede verwijst naar meerdere media. 

In de ontsnappingsfilm Down By Law [Jarmusch, 1986] volstaan twee seconden zwart scherm 

om bij de kijker een intertekstuele relatie op te roepen. Omdat de kijker over een zekere 

mediageletterdheid beschikt en het doel van de gevangenisfilm kent, vult de kijker de 

ontsnappingspoging zelf in volgens de eigen kennis van de genreconventies. De filmmaker 

vertrouwt erop dat de kijker beseft dat er wel degelijk iets gebeurt, dankzij zijn kennis van 

gelijkaardige films (Verstraten, 2006: 174). 

Een ander voorbeeld van intertekstualiteit zagen we bij het optreden van de Britse popgroep 

Bastille op Rock Werchter (6 juli 2014). Bij het opkomen van de groep weerklonk de 

openingsgeneriek van Twin Peaks [ABC, 1990—1991]. Eén van Bastilles nummers heet 

Laura Palmer, naar het vermoorde meisje waarrond deze serie draait. De groep heeft dus 

enkele intertekstuele verwijzingen naar deze serie, die op zichzelf al enorm veel 

intertekstualiteit bevat, zoals we in paragraaf 3.2.3 nog zullen bespreken. Deze verwijzingen 

werden niet door iedereen begrepen, maar vormden geen storend element voor wie Twin 

Peaks nooit gezien heeft. Wie de verwijzingen wel herkende, ervoer echter een extra 

betekenis en dus een meerwaarde aan het optreden. 
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2.3.3. Een poststructuralistisch antwoord 

Parallel met het verlangen naar intertekstualiteit als beoordelingscriterium, kunnen we de 

poststructuralistische visie situeren. Deze wilt komaf maken met de schijnbare hiërarchie die 

bestaat tussen literatuur en film. Intertekstualiteit en verbanden tussen meerdere teksten zijn 

belangrijker dan de binaire tegenstelling tussen verschillende media, die zou moeten 

verdwijnen (Hurst, 2008: 184-185; Kranz & Mellerski, 2008: 3). Een adaptatie is eerder een 

hybride vorm, een combinatie van verschillende media, zowel een cinematografische roman 

als een literaire film. Als dusdanig is het een onbesliste tussenvorm, die geen enkele van de 

twee kanten van de tweedeling kiest (Boyum in Hurst, 2008: 186-187). 

Dus hoewel de meeste auteurs zich trachten te verzetten tegen het getrouwheidsparadigma 

maar het vervolgens toch hanteren (Leitch, 2003: 1-8), is ondertussen een tegenbeweging 

ontstaan. Het is tegenwoordig aanvaardbaar om te zeggen dat een adaptatie de kritiek van de 

filmmaker op het boek moet zijn. “So we have evolved from the notion of the filmmaker as 

the barbarian at the gates of literature to that of the filmmaker as the postmodernist critic 

deconstructing it. I suppose it’s an improvement”, aldus Kranz en Mellerski (2008: 3-5). 

2.4. Reacties op het intertekstualiteitscriterium 

Toch is Kranz (2007: 77-85) er niet van overtuigd dat het doorbreken van het 

getrouwheidscriterium de adaptatiestudies zou doen heropleven. Hij durft de beweringen van 

zijn collega’s in vraag te stellen en meent dat ook vroeger onderzoek een adaptatie naar eigen 

waarde schatte en niet enkel als afkooksel van het origineel. Beide werken moeten volgens 

hem met werken uit hetzelfde medium vergeleken worden in plaats van tegenover elkaar, een 

redenering waar ook Leitch (2007b: 29-30) achterstaat. Belangrijker dan de werken te 

evalueren, is om inzicht te krijgen in de veranderingen die een adaptatie aanbracht. “Why 

evaluate at all? We’re not reviewers.” Er moet gestreefd worden naar een hogere graad van 

objectiviteit, aldus Kranz (2007: 98), en de traditionele criteria moeten hervormd worden. Er 

moet een evenwicht gevonden worden tussen de getrouwheid en de poststructuralistische 

voorstellen. Deze visie ziet getrouwheid als concept immers inherent problematisch omdat het 

een waardeoordeel inhoudt, namelijk een kunstmatige hiërarchie tussen de twee teksten 
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(Hurst, 2008: 174). Een comparatief kader dient echter bewaard te worden, een adaptatie moet 

immers vergeleken kunnen worden met de brontekst om een waardevolle analyse te maken. 

2.5. Conclusie: adaptatiestudies in de toekomst 

Als besluit kunnen we stellen dat het heersende getrouwheidsparadigma in de adaptatiestudies 

duidelijk aan vernieuwing toe is. Hoewel vooral Cardwell (2007: 51-52) pleit voor een non-

comparatieve benadering en ook Metz (2005) van oordeel is dat men meer moet focussen op 

het web van intertekstuele relaties, is ondanks deze poststructuralistische invalshoeken het 

getrouwheidscriterium nog niet van de baan geschoven (Kranz & Mellerski, 2008: 4). Bij 

iedere adaptatie zal getrouwheid een plaats innemen, omdat het nu eenmaal een zeker aandeel 

van zowel herkenbaarheid als vernieuwing vereist. 

Het grootste discussiepunt betreft in hoeverre de vergelijking van een imitatie met zijn 

brontekst nog relevant is. In dit debat zijn voor- en tegenstanders, maar in de kern zijn ze het 

er over eens dat het beoordelen van een imitatie door de getrouwheid aan zijn originele bron 

te toetsen, een subjectieve methode is die geen waarde meegeeft aan het wetenschappelijk 

onderzoek. Zelf zijn we in de veronderstelling dat het publiek dit deels nog wel verwacht, 

maar dat deze link met het origineel niet meer volledig getrouw moet zijn. In ons onderzoek 

rond enkele adaptaties van Sherlock Holmes zullen we deze veronderstelling trachten te 

toetsen.  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3. Publieke ontvangst van adaptaties 

In het academische debat mag men echter niet vergeten dat een beoordeling van een adaptatie 

niet gemaakt dient te worden door enkele academici, maar dat uiteindelijk het publiek nog 

steeds de bepalende factor zal zijn om te beslissen of een televisieadaptatie al dan niet als 

geslaagd beoordeeld kan worden. 

3.1. Het publiek 

Om publieksonderzoek te voeren, dient men volgens Fiske (2003: 112-114) voornamelijk te 

bestuderen op welke manier mensen omgaan met de filmtekst, welke betekenissen zij 

construeren en welke identiteiten en sociale omgangsvormen zij hierdoor aannemen. Het 

publiek kan namelijk op meerdere manieren betrokken geraken bij een cultuurproduct. Ze 

worden elk op hun manier geraakt door een essentieel element dat hen zal bijblijven en hun 

eigen belevenis zal vormen (Barker, 2012: 191). 

Dit publiek is echter geen duidelijk afgebakende populatie. Anders dan bijvoorbeeld een 

theatervoorstelling, waar het publiek duidelijk verzamelt in eenzelfde zaal om naar een 

voorstelling te kijken, is het bekijken van een film of televisieserie minder plaats- en 

tijdgebonden. Een televisieadaptatie wordt op hetzelfde moment in talrijke huiskamers 

bekeken en is eerder een individueel gebeuren. Als men ook het uitgesteld kijken, het 

aankopen en bekijken op andere dragers en het downloaden mee in rekening houdt, wordt het 

definiëren van een bepaald publiek voor een adaptatie een zeer abstract gegeven, zeker omdat 

het publiek niet altijd even aandachtig is of blijft (Barker & Brooks, 1998: 11). Ook Christie 

(2012a: 11) erkent dat dit begrip zeer ambigu is, maar onderscheidt toch enkele soorten. Zo 

zijn er enerzijds de fans van een zogenaamde ingebeelde of interpretatieve gemeenschap, 

anderzijds is er het publiek dat om economische en statistische redenen belangrijk is, namelijk 

het geregistreerde cinemapubliek, al wordt steeds meer en meer de focus gelegd op de 

individuele kijker. Wij zullen verder dieper ingaan op de fans in een interpretatieve 

gemeenschap. 

Volgens een studie van het British Film Institute (2011: 16) is er duidelijk een dalend 

bioscoopbezoek, maar is het bekijken van films drastisch omhoog gegaan, zij het op andere 
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dragers (Christie, 2012b: 228-229). De cruciale rol van het internet hierin mag niet onderschat 

worden. Het internet veroorzaakte een evolutie in de cinemabelevenis. Het zorgde immers 

voor een verdere verspreiding van zowel films uit het verleden als informatie en kennis over 

bepaalde films. Ook werden de selectiemogelijkheden voor het kiezen van een bepaalde film 

uitgebreid en vinden steeds meer fans hun weg naar het internet om hun eigen recensie over 

een bekeken film te kunnen delen (Christie, 2012b: 233; Jullier & Leveratto, 2012: 143-148). 

3.2. Fans: bewakers en bewerkers van de canon 

Het woord ‘fan’ is reeds meer dan driehonderd jaar in omloop en stamt etymologische af van 

het woord ‘fanatiekeling’ (Staiger, 2003: 95). Een fan definieert Jenkins (1988: 88) als “not by 

being a regular viewer of a particular program but by translating that viewing into some type 

of cultural activity, by sharing feelings and thoughts about the program content with friends, 

by joining a community of other fans who share common interests”. Fans onderscheiden zich 

door de manier van ontvangst van hun favoriete tekst. Hun consumptie is meer doelgericht 

dan dat van een standaardpubliek. Zij kijken uit naar volgende uitzendingen en zullen trouw 

iedere aflevering bekijken en zelfs herbekijken (Staiger, 2003: 98). Dat dit fenomeen reeds 

langer bestaat, blijkt volgens Hayward (1997: 21-28) uit het feit dat er reeds in de 

Victoriaanse tijd, wanneer nieuwe drukkerstechnologieën een periodieke uitgave van fictie 

mogelijk maakten, het publiek reikhalzend op nieuwe uitgaven van Dickens zat te wachten. 

3.2.1. De interpretatieve gemeenschap 

Een specifiek gedrag van fans is het oprichten van interpretatieve gemeenschapen. Dit is een 

verzameling van mensen die verbonden worden door een gelijkaardig, niet zichtbaar kenmerk, 

dat enkel leeft in de interpretatie van de leden zelf, in dit geval de gemeenschappelijke liefde 

voor een bepaalde serie. De mensen in deze gemeenschap zien elkaar als gelijkgestemden en 

discussiëren over de tekst, geven uitleg en verklaringen aan zogenaamde leken en leggen 

theorieën voor over het verdere verloop, aldus Staiger (2005: 99). Dergelijke fans kennen de 

canon zeer goed. Hierdoor reageren zij vaak op een adaptatie, als deze niet zou verlopen zoals 

het ‘echt’ gebeurd is, waarbij ‘echt’ uiteraard fictief is. De fans worden beschouwd als de 

bewakers van de canon (Polasek, 2012: 193-194) en zullen overtredingen hierop verwerpelijk 

achten en als een “verkrachting” beschouwen (Staiger, 2005: 109).  
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Met de doorbraak van het internet zullen deze gemeenschappen zich vaker online situeren en 

zo worden het eerder virtuele gemeenschappen. Het succes hierbij is groter, omdat volgens 

Gwenllian-Jones (2003: 185) deze online gemeenschappen meer fans bereiken. Het is 

toegankelijker en heeft een beter imago dan de offline equivalent van gelijkgestemden die 

periodiek samenkomen. Ook kunnen fans van over de hele wereld zich hier verzamelen, 

waardoor ruimtelijke grenzen geen hinderpaal meer zijn voor deze interpretatieve 

gemeenschap. 

3.2.2. Fans als actieve consumenten 

Een ander kenmerkend gedrag dat Staiger (2005: 101) aanhaalt is de actieve rol die fans 

opnemen. Het inmengen met de narratieve lijn van de serie en de eigen wensen doordrukken, 

werd reeds door Hayward (1997: 186) ondervonden in het werk van Dickens. Ook nu maken 

fans hun wensen via het internet kenbaar aan de makers van de serie. 

Ten tweede hebben fans volgens Jenkins (1988: 89) steeds de drang gehad om met elkaar 

contact te zoeken. Dit uit zich in conventies, in het schrijven van brieven en het actief 

oprichten van zogenaamde fanzines. Het internet heeft dit vergemakkelijkt en de fans vinden 

elkaar wereldwijd gemakkelijker, het delen van meningen kan eerder op discussiefora 

gebeuren, er wordt “a global community of like-minded passionate devotees” gecreëerd 

(O’Flynn, 2013: 189). 

Vervolgens houden fans zich ook actief bezig met het bewerken van de brontekst. Zij nemen 

enkel de elementen uit de canon die ze interessant achten en gaan daarmee aan de slag 

(Jenkins, 1988: 87, 90-91, 101, 105). Dit uit zich vaak artistiek door zelfgemaakte filmpjes 

via YouTube (O’Flynn, 2013: 189) of door het schrijven van fanfictie, afgekort als fanfics. Dit 

is de eigen interpretatie van fans over bepaalde gebeurtenissen, vult gaten op in de canon of 

beschrijft een onderbelicht personage waar zij veel waarde aan hechten. Doorgaans trachten 

fans hier wel een zekere getrouwheid van de personages aan hun canon te bewaren. 

Een laatste voorbeeld van gedrag is het implementeren van verzamelaarsobjecten uit de canon 

in het dagelijkse leven van de fan. De fan wilt zich hiermee vereenzelvigen of zijn respect 

voor de canon uitdrukken, maar uiteraard is hier ook een economisch aspect mee verbonden 

dat de producent van een serie zeker zal uitspelen. 
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3.2.3. Verlangen naar intertekstualiteit 

Fans kunnen zich om diverse redenen ergens voor interesseren, zoals een bepaald genre of 

thema, appreciatie voor het werk van een zekere regisseur of het sex-appeal van de 

hoofdrolspeler (Staiger, 2005: 100-102). In zijn onderzoek over fans van de serie Twin Peaks 

meent Lavery (1995: 5-6) dat zij vooral aangetrokken waren door de manier waarop deze 

serie brak met de gangbare conventies. De intertekstuele dimensie gaf de fans een 

meerwaarde. Ook op commercieel vlak werden de fans op hun wenken bediend. Allerhande 

nevenproducten, “commodity intertexts” (Lavery, 1995: 7-11), werden te koop aangeboden. 

Het ging over zaken die in de serie getoond werden, zoals het geheime dagboek van Laura 

Palmer, een stadsgids van het fictieve dorpje Twin Peaks met afstanden tot reële steden, een 

autobiografie van Special Agent Cooper , de audiotapes aan Diane, de prequel Twin Peaks: 2

Fire Walk With Me [Lynch, 1992], … Sommige intertekstuele dimensies veronderstellen een 

bepaalde voorkennis. Het publiek moet immers in staat zijn om de link te leggen met datgene 

waarnaar verwezen wordt. Is het hiervan niet op de hoogte, zal de tekst op een andere manier 

ontvangen worden. Het is een meerwaarde voor kijkers die een grotere achtergrond hebben en 

daarom ook gewenst door fans (Reeves, Brent, Campbell, Eagle, Jenkins, Rogers, Saaf & 

Zuberi, 1995: 177-178). Zo is het deuntje dat Leland Palmer (Ray Wise) zingt voor Ben 

Horne (Richard Beymer) een verwijzing naar Beymers rol in de film West Side Story [Robbins 

& Wise, 1961]. Dit ontgaat degenen die deze film niet gezien hebben, maar verschaft 

intellectueel plezier voor degenen die het wél doorhebben. Daarom hoeft het voor de kijker 

die de intertekstuele verwijzingen niet doorheeft ook geen probleem te zijn om te volgen. Het 

cultureel kapitaal van iedere kijker is nu eenmaal verschillend. 

Kijkers kunnen fan worden van een bepaalde tekst net omwille van deze intertekstualiteit. Zo 

wordt in Xena, Warrior Princess [1995—2001] vaak verwezen naar de Griekse mythologie. 

Diegenen die geïnteresseerd zijn in deze mythologie kunnen hierdoor naar deze serie gebracht 

worden, wetend dat ze hier aan hun trekken zouden komen. Maar ook het omgekeerde geldt 

en fans van deze serie zonder kennis van de Griekse mythologie, zouden net door deze serie 

en de intertekstuele verwijzingen gestimuleerd kunnen worden om zich hierin te verdiepen 

(Gwenllian-Jones, 2003: 186-187). Fans van een bepaald literair werk kunnen nieuwsgierig 
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zijn naar een adaptatie ervan en daarom kijken en eventueel ook hiervan fan worden. Maar 

omgekeerd kunnen ook fans van de adaptatie, die de intertekstuele verwijzigingen naar de 

canon niet begrijpen doordat zij geen voorkennis hebben, na het bekijken van de adaptatie het 

origineel raadplegen. 

3.3. Voorkennis van het publiek 

Een adaptatie vervangt in zekere zin het origineel, al zal de kijkervaring steeds hieraan 

gespiegeld worden. Hutcheon (2013: 120) vraagt zich af in hoeverre deze ervaringen 

gelijklopen voor een publiek dat de geadapteerde tekst al dan niet kent. Ook McFarlane 

(1996: 10) benadrukt dat men er in het hele getrouwheidsdebat foutief van uitgaat dat de 

adaptatie enkel bekeken zal worden door kijkers die vertrouwd zijn met het origineel. 

Integendeel, voor een groot deel van het publiek zal een adaptatie een losstaande tekst zijn, 

een film als een andere. We hebben al meermaals melding gemaakt van intertekstuele 

betekenissen die niet voor iedereen duidelijk zijn. Het lijkt dus aangewezen om een 

onderscheid te maken in het publiek van een adaptatie. Hutcheon (2013: 120-128) benoemt 

deze als “knowing” en “unknowing audiences”, wij zullen verder spreken van een publiek 

met of zonder voorkennis van de brontekst.  

3.3.1. Publiek vertrouwd met de brontekst 

Hutcheon (2013: 6, 21) benadrukt het belang van de voorkennis van het originele werk voor 

de ervaring van de adaptatie. Voor een publiek dat bekend is met de de canon zal immers een 

zekere verwachting ontstaan over de adaptatie, die dezelfde verwachtingskenmerken krijgt als 

een bepaald genre. Er treedt onvermijdelijk een soort intertekstualiteit op. Bluestone (1957: 

23-31) merkte reeds op dat het verplaatsen van personages uit boeken naar film een 

teleurstelling kan zijn voor wie het origineel kent. Toch zal de maker van de adaptatie hier 

ook rekening mee houden, hij kan immers rekenen op de voorkennis van zijn publiek om 

bepaalde delen uit het verhaal vluchtiger te behandelen of zelfs volledig weg te laten 

(Hutcheon, 2013: 120-122).  

In het onderzoek van Liebes en Katz (1993) naar de ontvangst van Dallas [CBS, 1978—

1991] door verschillende nationaliteiten, wordt het Amerikaanse publiek aanzien als bezitters 

van de meeste voorkennis over de achtergronden die in Dallas worden aangehaald. Deze 
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kennis beïnvloedde de manier waarop ze over de serie praatten (Barker & Brooks, 1998: 97).  

Kranz en Mellerski (2008: 2) verduidelijken dat voor veel mensen die de canon gelezen 

hebben een groot gedeelte van het filmplezier is om te zien hoe de persoonlijke herinneringen 

aan de canon getransformeerd zijn naar het nieuwe medium. 

Ook Chapman (2000: 10) onderscheidt in zijn onderzoek naar James Bond twee soorten fans. 

Enerzijds zijn er de puristen die de boeken van Ian Fleming hoog in het vaandel dragen en de 

films minderwaardig vinden. Deze categorie kunnen we indelen als publiek met voorkennis. 

Anderzijds bestaat er een grote fancultuur rond de films, van mensen die met deze films zijn 

opgegroeid en die enkel de cinematografische James Bond kennen. Dit is een publiek zonder 

voorkennis, omdat zij geen kennis hebben van de originele canon. 

3.3.2. Publiek zonder voorkennis: de adaptatie als origineel 

Is een publiek niet bekend met de originele tekst, dan moet de filmmaker oppassen met het 

weglaten van informatie. Een adaptatie wordt in dat geval immers een werk dat op zichzelf 

staat en het gevaar voor een publiek zonder voorkennis bestaat erin dat de adaptatie zinloos 

wordt zonder referentiekader van het originele werk. Voor deze kijkers wordt de adaptatie het 

originele werk en als zij later de brontekst zouden lezen, zullen zij de adaptatie als referentie 

nemen (Hutcheon, 2013: 120-121). Deze tekstuele getrouwheid hangt ook af van de 

bekendheid van de canon. Wanneer een groot deel van het publiek het origineel vaak niet 

gelezen heeft, dient de film niet speciaal getrouw aan de letter te zijn. Bij een verfilming van 

een zeer bekend boek, zal het publiek dit echter belangrijker achten (Naremore, 2000: 11-12). 

Het onderzoek van Barker en Mathijs (2007) naar de receptie van The Lord of the Rings  3

bekeek de verschillen in beoordeling tussen een groep die groot belang hechtte aan de canon, 

en een groep die er weinig of geen belang aan hechtte. Ook toetste hij naar de teleurstellingen 

bij deze verschillende categorieën. Er waren grote verschillen merkbaar, fanatieke lezers 

beoordeelden de adaptatie beter. Wel waren zij meer ontgoocheld waren en ook kritischer. De 

meeste ontgoochelingen hebben te maken met weggelaten scènes en slechts in mindere mate 

om cinematografische keuzes. Het blijkt voor kijkers met voorkennis echter niet zo te zijn dat 

de adaptatie getrouw moet zijn aan de tekst in de boeken. Zij hebben een zekere 
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mediageletterdheid en hebben zelf criteria ontwikkeld om getrouwheid aan hun gekende 

verhalenwereld in dit nieuwe medium te toetsen. In Chapmans studie naar James Bond echter 

blijken de films beter beoordeeld te worden door een publiek zonder voorkennis. Kenners van 

de canon zijn dus teleurgesteld in de verfilmingen. Deze adaptaties zijn er wel in geslaagd om 

de noodzakelijke band met hun origineel te doorbreken en als volwaardig cultuurproduct 

beschouwd te worden. 

3.4. Een derde onderscheid in het publiek? 

3.4.1. Publiek op een continuum 

Parody (2011: 213) merkt op dat de simpele opdeling tussen deze twee soorten van publiek 

niet steeds zal volstaan door de uitgebreidheid van de intertekstualiteit. Zij stelt voor het 

publiek op een continuüm te plaatsen in plaats van twee vormen te onderscheiden. Bij 

sommige adaptaties is het mogelijk dat kijkers geen ervaring met het origineel hebben, maar 

dat ze vertrouwen op “a generally circulated cultural memory” (Ellis in Hutcheon, 2013: 122). 

Wie enkel bekend is met de titel maar niet met de canon, kan op deze manier toch mee 

participeren in het cultureel kapitaal en hierover meepraten door de adaptatie te bekijken, 

zonder te weten hoe getrouw deze precies is (Kranz & Mellerski, 2008: 2). 

3.4.2. Het ‘bewuste’ publiek 

We willen hierin verder gaan en zelf de term ‘bewust publiek’ introduceren. Bij het bekijken 

van sommige adaptaties volstaat volgens ons de tweedeling immers niet naargelang het al dan 

niet gelezen te hebben van de canon. Er zijn tegenwoordig namelijk meerdere manieren om 

op een bepaalde manier voorkennis over een canon te verwerven. Krantenartikels kunnen 

meer achtergrondinformatie over de canon verschaffen, er wordt over gepraat in 

televisieprogramma’s of het is te raadplegen op het internet. Zeker wanneer het een franchise 

betreft, is de inhoud van de canon bekend door verschillende mediavormen, zodat het 

mogelijk is toch bepaalde personages, relaties of achtergronden te kennen zonder ook maar 

één letter van de canon gelezen te hebben. Dergelijk publiek willen we benoemen als het 

bewuste publiek. In sommige gevallen zijn we er van overtuigd dat er meer bewuste kijkers 

zijn dan kijkers zonder voorkennis. In ons empirisch onderzoek willen we het bestaan van 

deze groep toetsen en zien of deze groep adaptaties op een andere manier beoordeelt.  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4. Het fenomeen Sherlock Holmes 

“In the early twentieth century, short stories appearing first in magazines were the source of 

many radio adaptations and silent films, and this is how Sherlock Holmes was first introduced 

to readers, and then went on to be adapted for cinema, radio, and television” (Weedon, 2010: 

124). 

Van sommige werken zijn de adaptaties bekender dan het originele werk, door de franchise 

die er rond ontstaan is (Beja, 1979: 86). Sherlock Holmes is hier een goed voorbeeld van. 

Reeds meer dan honderd jaar leeft de Britse detective, ontsproten uit de geest van Sir Arthur 

Conan Doyle in 1887, verder in talrijke verfilmingen, theaterstukken, televisieseries en andere 

media. Sinds zijn eerste filmoptreden zijn over Sherlock Holmes zoveel adaptaties gemaakt 

dat geen enkel ander karakter in de filmgeschiedenis door zoveel verschillende acteurs 

vertolkt werd (Leitch, 2007a: 207; Monaco, 2009: 392). Dit zorgt voor een uitgebreid arsenaal 

aan versies, zodat een nieuwe filmmaker elementen kan putten uit voorgaande versies of net 

bepaalde elementen kan veranderen of negeren, hoewel dit afbreuk zou doen aan de originele 

tekst. Als referentie voor de originele brontekst verwijzen we naar de zestig verhalen — vier 

boeken en zesenvijftig kortverhalen — geschreven door Sir Arthur Conan Doyle tussen 1887 

en 1927, ook gedefinieerd als “de canon” (Morel, 2013: 13). Dit originele, literaire personage 

is de enige, echte Sherlock Holmes en alle andere vertolkingen of verhalen zijn slechts 

interpretaties (Chapman, 2000: 18). 

We beschouwen dit hoofdstuk als een metahoofdstuk dat terugblikt op de vorige 

hoofdstukken en de opgedane informatie toepast op onze casestudy van Sherlock Holmes. 

4.1. Adaptaties van Sherlock Holmes doorheen de jaren 

Volgens Richards (2010: 256) heeft iedere generatie sinds Doyle zijn eigen ‘perfecte’ 

Sherlock Holmes gehad. In het begin van de twintigste eeuw was dit de theaterversie door 

William Gillette, die de kenmerkende kledij en pijp aanbracht. Ook verzon hij de slagzin 

‘Elementary, my dear Watson’. Dit alles werd sindsdien overgenomen in verdere adaptaties, 

zonder dat dit een element uit de canon was (Huber, 2012: 21; Leitch, 2007a: 208-209). Dit is 

een voorbeeld van hoe adaptaties een personage kunnen doen evolueren in nieuwe media.  
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In de jaren veertig waren het Basil Rathbone en Nigel Bruce die in de verfilmingen door 

Universal gestalte gaven aan Sherlock Holmes en Dr. Watson. De canon werd hiervoor echter 

zeer vrij geadapteerd. Eigen verhalen werden geconstrueerd die zich afspeelden in een andere 

tijd of op locatie, zoals Sherlock Holmes and the Secret Weapon [Neill, 1942] in Nazi-

Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog en Sherlock Holmes in Washington [Neill, 1943]. 

Een letterlijke adaptatie was in die tijd dus geen noodzaak voor succes volgens Huber (2012: 

22). 

Velen zien Jeremy Brett, actief in de jaren tachtig en negentig, nog steeds als de enige ware 

vertolker (Richards, 2010: 256). De verfilmingen door Granada Television bleven als geen 

ander uiterst getrouw aan de canon, we gaan hier in de volgende paragraaf verder op in. Na 

deze adaptatie bleef het vervolgens enkele decennia rustig rond Sherlock Holmes (Huber, 

2012: 26), totdat er na de millenniumwissel enkele interessante en betekenisvolle adaptaties 

elkaar zeer snel opvolgden. We belichten kort de films van Guy Ritchie met het duo Robert 

Downey Jr. en Jude Law, maar zullen voornamelijk Sherlock (Benedict Cumberbatch en 

Martin Freeman) en Elementary (Jonny Lee Miller en Lucy Liu) bespreken. 

4.2. Getrouwheid van Granada Television 

De voor televisie verfilmde verhalen door Granada Television tussen 1984 en 1994 waren een 

verademing voor puristen (Leitch, 2007a: 214, 224-225; Huber, 2012: 25-26; Polasek, 2013: 

384). Deze vier series  werden geproduceerd door Michael Cox en door Trembley (1994a: 12) 4

“unique in their fidelity to Doyle’s original texts” bevonden, doordat steeds vertrokken werd 

van de tekst en men slechts aanpassingen doorvoerde als iets niet werkte in het filmmedium of 

wanneer Doyle fouten of ongeloofwaardigheden beschreef (Leitch, 2007a: 224-230), maar 

steeds getrouw aan de geest van Doyle. Ook Morel (2013: 149) prijst in haar overzicht van 

adaptaties door de jaren heen vooral Granada voor de acteerprestaties en de getrouwheid 

daarin aan Doyles werk. 

Toch zijn ook deze adaptaties geen letterlijke vertalingen van de canon naar het scherm. 

Producer Michael Cox (1994: 213, 217) meent zelf dat getrouwheid aan de letter niet altijd 
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werkbaar is in het medium film. In literatuur zijn woorden belangrijk, in film primeert het 

beeld. Hij vat getrouwheid aan de geest op als het schrijven van een scenario zoals de 

originele auteur het gedaan zou hebben. Hij is er dan ook van overtuigd dat Granada 

succesvol was omdat zij meer dan anderen getrouw bleven aan Doyles unieke stijl en toon. 

Het is noodzakelijk volgens Cox (1994: 209-210, 214) dat je iets toevoegt als je een werk 

adapteert, toch opmerkelijk voor een adaptatie die als meest getrouwe beschouwd wordt. 

Maar als je een volledige kopie maakt, kun je immers beter het boek opnieuw lezen. Er 

gebeurden dan ook bewust aanpassingen aan de verhalen om ze in het nieuwe medium goed te 

laten overkomen. Zo wordt een hallucinerende Holmes enkel gesuggereerd in in The Devil’s 

Foot, maar cinematografisch bleek dit net het interessantste stuk uit de televisieserie. In Silver 

Blaze draait het mysterie om een verdwenen racepaard. De aflevering eindigt met een beeld 

van het paard op de racebaan. Dit komt niet voor in het boek, maar cinematografisch verwacht 

je als kijker een oplossing van het mysterie als afsluiter. Budgettair was deze extra opname 

niet interessant, maar de scène beantwoordde aan de verwachtingen van het publiek. In The 

Norwood Builder tenslotte krijgen we een voorbeeld van een noodzakelijke aanpassing, 

omdat Doyles plot gewoonweg niet geloofwaardig was. Een man zet zijn zelfmoord in scène 

door een beest te verbranden waarvan iedereen denkt dat het zijn eigen botten zijn. Dit is 

complete nonsens omdat een arts dit verschil meteen zou bemerken. Daarom paste Granada 

dit aan door er een serieuzere en meer geloofwaardige misdaad van de maken. In de 

televisieversie vermoordde de man een zwerver, in plaats van een beest, en gebruikte hij deze 

botten als de zijne (Cox, 1994: 214-219). 

Senior script consultant Hawkesworth stond erop dat de trappenscène in Baker Street 221B, 

gevolgd door Holmes’ nieuwe klant, behouden bleef. Dit was een essentieel element van de 

serie. Het publiek verwacht deze scène, het is hun houvast waar ze van houden en waarvoor 

ze terugkeren. Je kan er een kleine teaser aan vooraf laten gaan over de misdaad, zolang de 

geest van het verhaal niet verandert (Cox, 1994: 215). 

Over allerhande adaptaties en afgeleide producten besluit Cox (1994: 220): “I think that all 

these activities are defensible if they are done with some kind of loyalty and if they entertain”. 
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4.3. Sherlock Holmes in het nieuwe millennium 

Na deze getrouwe adaptatie door Granada Television, zal er in het nieuwe millennium 

hernieuwde interesse in het personage zijn en zal Sherlock Holmes terug heropleven (Poore, 

2012: 158), maar de getrouwheid zal er resoluut voor inboeten. Sherlock Holmes wordt 

aangepast aan een nieuw publiek en de grenzen van de intertekstualiteit zullen worden 

afgetast om de canon in deze nieuwe eeuw te doen overleven. We kunnen drie grote adaptaties 

onderscheiden, die elkaar op zeer korte tijd opvolgden: de films van Guy Ritchie (Sherlock 

Holmes [2009] en Sherlock Holmes: A Game of Shadows [2011]) en de televisieseries 

Sherlock en Elementary. Waar volgens Poore (2012: 164) de Granada-series voornamelijk de 

bedoeling hadden om een getrouwe erfenis van Doyles verhalen te zijn, zetten deze 

modernisaties zich af tegen dit formele purisme. Zoals Leitch (2007a: 234) immer stelt: “each 

new version of Holmes’s adventures challenges the authority of all previous versions so that 

no version of events […] is definitive, and any new version is as likely to become definitive 

as any other”. 

Vreemd genoeg werd deze plotse populariteit ingeleid door een televisieserie, die volgens de 

theorie van Hutcheon (2013: 7) — “an announced and extensive transposition of a particular 

work or works” — niet eens als adaptatie beschouwd mag worden. 

4.3.1. House M.D., een imitatie die geen adaptatie is 

We hebben het hier over de serie House M.D. [Fox, 2004—2012], waarin het personage 

volgens Polasek (2013, 385-386) op subtiele en minder subtiele wijze naar Sherlock Holmes 

verwijst. Zo toont de naam gelijkenissen, zijn beide personages drugsverslaafd, bespelen ze de 

viool en houden ze zich bezig met chemie, volgens Richards (2010: 252) Holmes’ favoriete 

tijdverdrijven. Dr. House woont in Baker Street 221B, een rechtstreekse verwijzing naar het 

adres van Sherlock Holmes, één van zijn patiënten heet Adler en hij wordt neergeschoten door 

een zekere Moriarty. Ook zette hij zijn eigen dood in scène in de laatste aflevering, zoals 

Sherlock Holmes in The Final Problem. Ondanks verwijzingen naar de canon, is House M.D. 

een authentieke reeks met eigen verhaallijnen. Toch verklaart de populariteit van deze serie 

deels het succes van de adaptaties door BBC en CBS. House M.D. heeft het publiek immers 

laten wennen aan het personage in een eenentwintigste-eeuwse context (Polasek, 2013: 386). 

!42



4.3.2. Guy Ritchies films: Sherlock Holmes heruitgevonden 

In de films van Guy Ritchie maakt Robert Downey Jr. een moderne held van Sherlock 

Holmes die zowel authentiek als innovatief is en ook de populaire cultuur van actiefilms 

versmelt met het hogere culturele kapitaal van Doyles literaire canon (Sommerfeld, 2012: 45). 

Hiermee is dan ook een nieuwe versie van Holmes ingezet, noodzakelijk voor dit nieuwe 

millennium (Polasek, 2013: 388-389). Holmes is in deze films kleiner dan Dr. Watson, maar 

volgens Morel (2013: 206) de fysieke gelijkenis met Doyles werk niet meer noodzakelijk om 

een geloofwaardige Sherlock Holmes neer te zetten. Het volstaat voor haar om het karakter 

volledig eigen te maken, zonder het als een karikatuur neer te zetten. De films zijn dus eerder 

getrouw aan de geest dan getrouw aan de letter. Zij hebben Sherlock Holmes heruitgevonden 

door komaf te maken met de traditionele conventies (Sommerfeld, 2012: 46-47). 

Het intertekstuele karakter is 

prominent aanwezig in deze 

films (Sommerfeld, 2012: 47). 

De offering in de openingsscène 

verwijst immers naar Young 

Sherlock Holmes [Levinson, 

1985] en Indiana Jones and the 

Temple of Doom [Spielberg, 

1984]. Young Sherlock Holmes 

was reeds geïnspireerd op 

Indiana Jones, op zijn beurt een 

antwoord op James Bond. 

Ritchie brengt actiegehalte in de 

film en wilt zich duidelijk 

afzetten tegen de erfenis van 

zijn voorgangers, maar verwijst 

toch subtiel naar Granada, zoals 

in zijn openingsscène (Figuur 1 

en 2). 
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Figuur 2: paardenkoetsen in Guy Ritchies beginscène (00:00:28)



4.3.3. Intertekstualiteit van Sherlock en Elementary 

Maar het was vooral Sherlock die het stof van de canon blies en deze grondig wakker 

schudde. Deze modernisatie aan de hand van Mark Gatiss en Steven Moffat verplaatste 

Sherlock Holmes (Benedict Cumberbatch) en John Watson (Martin Freeman) volledig naar 

het hedendaagse Londen. Details uit het originele werk werden aangepast naar de moderne 

tijd. Zo vervangt Sherlock Holmes bijvoorbeeld zijn pijp door nicotinepleisters. Dat Sherlock 

zich in het heden afspeelt, heeft gevolgen voor de zogenaamde realiteit in de serie, 

geïllustreerd door het concept van Boudrillards simulacra. Want hoewel Sherlock zich in het 

hedendaagse Londen afspeelt, komen de karakters er voor de eerste maal voor. Zo kunnen er 

geen boeken van Arthur Conan Doyle in de bibliotheek staan of zijn uitspraken als ‘No shit, 

Sherlock’ uit den boze. Wanneer zij door Londen lopen, kan het standbeeld van Sherlock 

Holmes nog niet bestaan. “There can only be the characters projecting themselves for the first 

and only time onto the landscape of the world in 2010” (Polasek, 2012: 196). In deze wereld 

heeft de canon nooit bestaan, hoewel er vele inside jokes te ontdekken zijn voor degenen die 

bekend zijn met de canon. De makers spelen een kat-en-muisspel met de kijker die wel 

enigszins weet hoe het kàn eindigen of verlopen, maar dan nog houden zij de touwen in 

handen met de personages en gebeurtenissen en beslissen zij hoe het zich uiteindelijk zal 

ontrollen (Poore, 2012: 164). 

Na het succes van Sherlock bleef de Amerikaanse zender CBS niet achter. Het startte in 2012 

met de reeks Elementary, een modernisatie waarin Sherlock Holmes (Jonny Lee Miller) van 

Londen naar New York is verhuisd nadat zijn druggebruik zijn werk daar teveel beïnvloedde 

en Dr. Watson (Lucy Liu) een vrouw is —Joan— die Holmes zal opvolgen bij zijn 

ontwenning. Het uitgangspunt vertoont duidelijk gelijkenissen met Sherlock, alhoewel in deze 

adaptatie veel minder knipogen en gelijkenissen met de canon zijn (Morel, 2013: 229-230; 

Polasek, 2013: 392). 

4.4. Fans van Sherlock Holmes 

In hoofdstuk 3 bespraken we uitgebreid het publiek en verschillende fangroepen. In dit 

hoofdstuk passen we dit toe op Sherlock Holmes. We beschrijven achtereenvolgens de soorten 

fangroepen en gemeenschappen die rond Sherlock Holmes bestaan, de manieren waarop zij 
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actief consumentengedrag uiten en in hoeverre de voorkennis van de canon een rol speelt voor 

het publiek. 

4.4.1. Soorten fangroepen 

We lichtten reeds toe dat fans zich verzamelen om hun gemeenschappelijke voorkeuren te 

delen. Naargelang hetgeen dat hen specifiek aantrekt, ontstaan er verschillende interpretatieve 

gemeenschappen. 

Een groot gedeelte hiervan noemt zichzelf Sherlockians of Holmesians, de respectievelijke 

benamingen voor Amerikaanse en Britse fans (Poore, 2012: 160). Zij zijn volledig in de ban 

van Sherlock Holmes en willen zoveel mogelijk adaptaties bekijken. Vaak zijn zij ook bekend 

met de canon. Ook hier kunnen we enkele ‘stromingen’ onderscheiden. Zo zijn er de puristen, 

die voornamelijk het werk van Doyle hoog in het vaandel dragen en iedere adaptatie hieraan 

toetsen en aanpassingen heiligschennis vinden. Een andere groep zou men als die-hard 

believers kunnen omschrijven. Zij hebben de intentie te ‘geloven’ dat Holmes en Watson 

echte personages waren, en dat Sir Arthur Conan Doyle een verzonnen pseudoniem zou zijn 

of Watsons literaire agent. Hiertoe behoren ook academici die artikels publiceren om 

zogenaamde onduidelijkheden uit de canon te verklaren of te onderzoeken, zoals effecten van 

Holmes’ drugsgebruik of de correcte locatie van Watsons oorlogswond (Tobin, 2006: 74-75, 

82-83). Tenslotte valt op fanfora regelmatig de naam Cumberbitches, voor zij die vooral 

interesse in Sherlock tonen door de vertolking van Benedict Cumberbatch. Zij worden door 

zelfverklaarde ‘echte fans’ als minderwaardig beschouwd omdat zij pas inhaakten wanneer de 

serie een hype geworden was. Elinor1963 (16 januari 2014) vermeldt hen vol ongenoegen op 

IMDb:  “The producers and writers analyzed their fan meter, lots of Cumberbitches in it and 

voilà: non whatsoever of the original ideas and their wonderful complex characters anymore. 

[…] Cumberbitches have the upper hand”. Ook bewellandhappy (23 januari 2014) vond dat 

het derde seizoen zich teveel bezighield met “endless nodding to Sherlock’s fans”. 

4.4.2. Actieve consumenten 

Fans hebben zichzelf het recht toegeëigend om met de canon aan de slag te gaan, eigen 

inhoud te creëren en deze te delen via online platformen. Over het algemeen zijn zij 

beschermend tegenover de canon, maar ze gaan er ook zelf mee aan de slag om hun eigen 
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versie van de feiten of hun verlangens neer te schrijven in zogenaamde fanfics. Online wemelt 

het van deze zelfgeschreven verhalen over relaties tussen personages die in de canon niet 

voorkomen, zoals tussen Sherlock en Molly of tussen Sherlock en Moriarty. Het is net 

paradoxaal dat deze fanfics, die de canon eer willen betuigen, deze canon eigenlijk doen 

verbleken door de bijkomende hoeveelheid aan intertekstuele betekenissen tussen adaptaties 

en fanfictie. Naarmate de canon stijgt in populariteit, is het ook minder noodzakelijk de canon 

volledig te kennen (Poore, 2012: 159-160, 168). Gatiss en Moffat, zelf ook fans van de canon, 

zijn ook op deze manier aan de slag gegaan. Zij hechtten bijvoorbeeld veel belang aan de 

zogenaamde bromance tussen Sherlock en John, als een mannelijke tegenpool van de “same-

sex friendship” (Poore, 2012: 167) zoals in Sex and the City [HBO, 1998—2004]. 

Ook buiten de televisieserie 

krijgt Sherlock een leven. Dit 

heeft een economisch doel voor 

de makers. Zo ontstonden na 

het einde van het tweede 

seizoen van Sherlock talrijke 

t h e o r i e ë n , f a n f i c t i e e n 

dergelijke over de dood van 

Sherlock Holmes. In de eerste 

episode van het derde seizoen, 

The Empty Hearse, werd hierop 

ingespeeld en werden zelfs echte fans en hun theorieën in het scenario verwerkt. De hashtag 

#SherlockLives die op Twitter werd gebruikt naar aanloop van het derde seizoen, was een 

onderdeel van het scenario. Maar ook daarna leefde het verder op de socialenetwerksite. “Out 

of curiosity I looked on Twitter when it had finished, only to find out that it was the No. 1 

trending topic for about two hours” (ArtySin, 16 januari 2012). Ook bestaan op Twitter 

verschillende accounts van de personages. Maar het internet wordt nog meer gebruikt als 

verlengde van de serie. “For example, the 19th century John Watson wrote about Sherlock 

Holmes’ cases in a notebook by hand. […] So the 21st century John Watson writes a blog 

about Sherlock Holmes and inadvertently turns the detective into an internet 

phenomenon” (jonathanruano, 5 januari 2012). Ook deze blogs zijn online te raadplegen 
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Figuur 3: Watsons blog uit de serie 
(http://www.johnwatsonblog.co.uk/blog/16june)

http://www.johnwatsonblog.co.uk/blog/16june


(Figuur 3). Wanneer zowel in 

The Empty Hearse als in His 

Final Vow de quote “You should 

have that on a T-shirt” tegen 

Watson werd gezegd, stond 

dezelfde avond nog zo’n T-shirt 

aangeboden op de webshop van 

de BBC (Figuur 4). Deze 

nieuwe intertekstuele dimensie 

spreekt fans op een andere 

manier aan. Doordat adaptaties 

rekenen op een gegarandeerd aantal fans, is het aanspreken van de fan communities op gratis 

netwerksites op het internet een volledig nieuwe marketingstrategie (O’Flynn 2013: 180-184). 

Het intertekstuele aspect wordt hier tot het uiterste gedreven en zo ontstaat er een interessante 

wisselwerking tussen verschillende media, interpretaties en fans. 

Deze intertekstuele dimensie kunnen we ook opentrekken naar de intertekstuele relaties tussen 

het boek en de brontekst. Immers, wie Sherlock bekeken heeft, kan hierdoor interesse krijgen 

om de canon te beginnen lezen. De adaptatie wordt dat een origineel, waaraan de canon 

getoetst wordt. IMDb-gebruiker thelna1-1 (7 oktober 2012) is zo iemand: “I knew nothing of 

the books. […] I am now watching all of the older Sherlock Holmes movies and TV shows 

that have been made, and I am reading the original books”. 

4.4.3. Voorkennis van het publiek 

Granada-producer Cox (1994: 216) erkent dat de voorkennis van het publiek omtrent de 

canon een problematisch onderwerp is bij het adapteren van een boek naar het scherm. Je 

moet trachten aan de wensen van het publiek te voldoen, of zij al dan niet bekend zijn met de 

canon. Het aantrekken van een publiek dat het niet gelezen heeft is een voldoening en ook de 

boekenverkoop kan hierbij enorm stijgen, voor een publiek dat het origineel gelezen heeft is 

het voornamelijk belangrijk zeer getrouw te blijven aan de geest van de canon. “I think we all 

know that we’ve read a book ourselves and had in our minds the kind of person, the kind of 

setting, that story brings to mind. It’s not always possible to match that”.  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Figuur 4: Watsons quotes op een T-shirt uit His Final Vow, 
aangeboden in de BBC Webshop



5. Besluit 

In het begin van de jaren vijftig stonden de adaptatiestudies nog maar in hun kinderschoenen 

en werd er niet te veel waarde aan gehecht. Adaptaties werden gezien als onzuivere cinema, 

omdat deze films gebaseerd waren op boeken. André Bazin was volgens Lev (2007: 335-336) 

de eerste die in 1952 een positief waardeoordeel over adaptaties uitsprak, gevolgd door 

George Bluestone (1957), waarna talrijke analyses van filmadaptaties ontsprongen in de 

meest diverse richtingen. Een constante bleef echter de dominantie van getrouwheid aan de 

canon als beslissende factor bij de beoordeling. Ondertussen zijn er alternatieve stromingen 

ontstaan en begint het principe van intertekstualiteit belangrijker te worden, maar getrouwheid 

zal nog steeds een rol blijven spelen.  

Voorts mag niet vergeten worden dat het publiek van groot belang is bij de beoordeling van 

adaptaties, een feit dat vaak over het hoofd gezien werd door academici. Het publiek en fans 

in het bijzonder hebben zo hun eigen manieren om met de canon en adaptaties om te gaan. 

Getrouwheid zal voor hen zeker nog een belangrijke waarde hebben, maar echte fans willen 

ook op zoek naar meerwaardes, die ze vinden in de intertekstuele lagen. Wie de canon kent, 

heeft immers niet altijd een boodschap aan exact hetzelfde verhaal. Hier is duidelijk dat de 

mate van voorkennis van het publiek een belang heeft in de beoordeling van een adaptatie als 

filmproduct.  

Om ons theoretisch luik samen te vatten kunnen we stellen dat veel onderzoek verricht werd 

naar getrouwheid van adaptaties, maar dat slechts weinig rekening gehouden werd met het 

publiek. We proberen dit samen te brengen in ons onderzoek, omdat we van mening zijn dat 

de combinatie van beide factoren van essentieel belang is om een betekenisvol onderzoek te 

voeren naar de ontvangst van adaptaties. Hiervoor zullen we enkele hypotheses opstellen, die 

we bespreken in ons empirisch luik.  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DEEL II - EMPIRISCH LUIK 

6. Inleiding tot het onderzoek 

Zoals onze literatuurstudie uitwees, blijven er nog heel wat vragen openliggen binnen de 

adaptatiestudies. We zullen hier enkele hypotheses opstellen die we in dit empirisch luik van 

deze masterproef zullen toetsen. Ons onderzoek is tweeledig. We zullen zowel kwalitatieve 

als kwantitatieve methoden gebruiken om de hypotheses te testen. Uiteraard zijn we ons er 

van bewust dat deze onderzoeksmaterie zeer interpretatief is. We zullen dus, naast een 

betrouwbaarheidscontrole, ook de beperkingen van dit onderzoek trachten op te sommen en 

enkele krijtlijnen uitstippelen voor verder onderzoek. Vervolgens zullen we een synthese van 

de resultaten uit beide onderzoeken voorleggen. Beide onderzoeken zijn immers met elkaar 

verbonden, en het kan enkel een meerwaarde voor ons onderzoek zijn om deze samen te 

leggen. 

Enerzijds willen we onderzoeken of deze veranderingen in visie over getrouwheid ook in de 

realiteit een effect hebben. We zullen hiervoor de getrouwe adaptaties door Granada 

analyseren en vergelijken met twee hedendaagse modernisaties die meer intertekstueel 

geladen zijn, namelijk Sherlock en Elementary. Het zou een onbegonnen werk zijn om elk van 

de zestig verhalen over Sherlock Holmes te vergelijken met iedere aflevering, of toch zeker in 

het bestek van deze masterproef. Daarom selecteren we twee fragmenten uit de canon die we 

vergelijken met de drie adaptaties. Het eerste is de ontmoeting tussen Sherlock Holmes en Dr. 

Watson uit A Study in Scarlet, als tweede fragment bespreken we A Scandal in Bohemia. 

Anderzijds voeren we een kwantitatieve inhoudsanalyse van de gebruikersrecensies op IMDb 

over Sherlock, Elementary en de series door Granada. Hieruit trachten we enkele vragen te 

kunnen beantwoorden. We willen nagaan of een getrouwe adaptatie anders wordt beoordeeld 

dan een gemoderniseerde adaptatie die minder trouw blijft aan de canon. Ook willen we 

controleren of de een publiek met voorkennis van de canon deze adaptaties significant anders 

beoordeelt dan een publiek zonder voorkennis. Onze veronderstelling is dat laatstgenoemde 

de adaptatie beter zullen beoordelen dan een publiek met voorkennis. Tenslotte hopen we ook 

een derde onderscheid in kijkers te kunnen onderscheiden, namelijk het ‘bewuste’ publiek.  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7. Comparatief onderzoek 

Kranz (2005) beschouwt een comparatief onderzoek als superieur aan andere, contextuele 

onderzoeken, omdat dit werkt met een echt bewijsstuk, namelijk de brontekst. Dit is dus te 

toetsen, waar de context vaak afgeleid dient te worden en dus niet altijd correct is. Toch kan 

contextonderzoek ons veel leren over de ontvangst van een bepaalde getrouwheid van een 

film, maar hierover spreken we in het tweede luik van ons onderzoek. In dit onderdeel 

onderzoeken we de hypothese of er verschillen in visies over getrouwheid zijn doorheen de 

jaren, door een recente en een oudere adaptatie te vergelijken met elkaar en met de canon. We 

zullen hier eerst de methodologie bespreken, alvorens de resultaten te overlopen. Een 

besluitvorming sluit ons comparatief onderzoek af. De sequentie-analyses waarnaar verwezen 

wordt zijn toegevoegd als bijlagen. 

7.1. Methodologie 

Omdat we ons er van bewust zijn dat dit comparatief onderzoek enorm interpretatief is, zullen 

we trachten onze werkwijze zo duidelijk mogelijk te beschrijven. Er bestaan immers wel 

richtlijnen en hulpmiddelen, maar geen echte regels voor dit soort onderzoek. 

7.1.1. Hypothese 

Onze literatuurstudie leert ons dat er een zekere verschuiving is doorheen de jaren van het 

getrouwheidscriterium, naar een meer intertekstuele benadering waar een strikte getrouwheid 

aan de bron niet meer noodzakelijk is voor een adaptatie. Onze hypothese luidt dus als volgt: 

«Hedendaagse adaptaties zijn minder getrouw dan vroeger». Het spreekt voor zich dat 

hierop geen eenduidig antwoord te formuleren is en dat nuancering belangrijk is. 

7.1.2. Onderzoekspopulatie 

We selecteerden twee belangrijke fragmenten uit de canon. Enerzijds kozen we voor het begin 

van de canon, namelijk de ontmoeting tussen Sherlock Holmes en Dr. Watson. Dit komt 

overeen met het eerste hoofdstuk uit A Study in Scarlet (Doyle, 1981: 15-19). Anderzijds 

selecteerden we het kortverhaal A Scandal in Bohemia (Doyle, 1981: 161-175).  
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We vergelijken deze literaire teksten met drie filmteksten. Uit de serie Sherlock selecteerden 

we de afleveringen A Study in Pink en A Scandal in Belgravia. Voor Elementary bekeken we 

de afleveringen Pilot, The Woman en Heroine. Uit The Adventures of Sherlock Holmes 

(Granada Television) selecteerden we enkel de allereerste aflevering A Scandal in Bohemia, 

aangezien A Study in Scarlet hierdoor nooit verfilmd werd. We zullen echter wel aantonen hoe 

de ontmoeting tussen Sherlock Holmes en Dr. Watson besproken wordt. 

7.1.3. Werkwijze 

Uiteraard hebben we eerst de geselecteerde fragmenten gelezen in de canon. Vervolgens 

bekeken we de fragmenten uit de adaptaties. Van de originele tekst stelden we een synopsis 

op. Om inzicht te krijgen in de structuur van de adaptaties en om gemakkelijker te kunnen 

verwijzen naar bepaalde delen, maakten we een sequentie-analyses (Gocsik, Barsam & 

Monahan, 2013: 25-29), te vinden als Bijlagen 1 en 2. Bij het bekijken vielen ons vaak 

meteen punten op die het vermelden waard waren voor ons onderzoek. In wat volgt zullen we 

fragmenten uit de canon gebruiken, evenals screenshots en dialogen uit de geselecteerde 

adaptaties. Ook zullen we IMDb-reacties verwerken in onze bevindingen. We refereren dan 

steeds met de gebruiksnaam cursief gedrukt, gevolgd door de datum van de reactie. 

7.2. Resultaten 

7.2.1. A Study in Scarlet: de kennismaking tussen Holmes en Dr. Watson 

Watsons visie 

Een belangrijk feit uit de canon is dat Doyle de verhalen van Sherlock Holmes beschreef 

vanuit het personage van Dr. John Watson, die zijn kijk op de ervaringen met Sherlock 

Holmes weergeeft. Dit blijkt meteen uit de titel van het eerste deel van A Study in Pink, 

namelijk Being a reprint from the reminiscences of John H. Watson, M.D., late of the army 

medical department (Doyle, 1981: 15). Het is in die gedachte dat Granada de voice-over van 

Watson gebruikt en zowel Sherlock (sequentie 1) als Elementary (sequentie 2) vertrekken 

vanuit de visie van Watson. In Sherlock houdt Watson hun belevenissen immers bij op een 

online blog. 
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Afghaanse oorlog 

“The regiment was stationed in India at the time, and before I could join it, the 

second Afghan war had broken out”  

 (Doyle, 1981: 15). 

“You have been in Afghanistan, I perceive.”  

“How on earth did you know that?” I asked in astonishment.  

“Never mind,” said he, chuckling to himself. 

  (Doyle, 1981: 18). 

Volgens de canon diende Watson, als voormalig oorlogsdokter, het leger in de Tweede Anglo-

Afghaanse Oorlog. De ervaringen hierover en het trauma dat hij eraan overgehouden heeft, is 

het begin van zijn schrijfsels, hij vult er iets meer dan de eerste pagina mee (Doyle, 1981: 

15-16). Ook de volledige eerste sequentie van Sherlock belicht Watsons oorlogsverleden. We 

zien achtereenvolgens herinneringen (scène 1), een slapeloze Watson gepijnigd door dit 

verleden (scènes 2 en 3) en een bezoek aan een therapeut (scène 4). Aangezien het een 

modernisatie betreft kan Watson onmogelijk hetzelfde verleden hebben als Watson in de 

canon. Hier wordt de recente oorlog in Afghanistan mooi uitgespeeld, volgens the_don_vito 

(26 juli 2010) maakt “the circular nature of history […] his recent experiences in Afghanistan 

even more relevant than they can seem in the novels”. Het is “that same unwinnable war 

we’re still fighting today (shaanmathpal, 21 juni 2012). In de canon was Doyle inconsistent 

over Watsons oorlogswond. Hij heeft ze zowel in zijn schouder als in zijn been beschreven. In 

Sherlock werd Watson beschoten in de schouder, maar heeft hij er een psychosomatische 

reactie in zijn been aan overgehouden.”If you are a Holmes fan, this kind of detail is great 

fun” (shelleyk1, 1 november 2010). 

Wanneer Watson wordt voorgesteld aan Sherlock, vraagt de laatste op een haast identieke 

manier als in de canon of Watson in Irak of in Afghanistan geweest is, tot diens verbijstering 

(00:09:48 - 00:10:09): 

!
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Stamford: This is an old friend of mine, John Watson. 

Sherlock: Afghanistan or Iraq? 

Watson: Sorry? 

Sherlock: Which was it, in Afghanistan or Iraq? 

Watson: Afghanistan, sorry, how did you know? 

Sherlock: Ah, Molly! Coffee, thank you. 

Het is een bijna letterlijke passage uit de canon, waar Sherlock Holmes meteen zijn 

aanwezigheid in Afghanistan kon afleiden. 

In Granada’s A Scandal in Bohemia vermeldt Mrs. Hudson de oorlogswond van Watson (“It 

won’t do that old wound of yours any good getting so wet, Doctor”, 00:03:27). De 

kennismaking werd echter nooit verfilmd. De voice-over-stem van Watson bij het begin van 

de aflevering (“At the time of our involvement in the Irena Adler case, Holmes and I had been 

sharing rooms in Baker Street for some years”, 00:02:45) is een toevoeging die niet in de 

canon stond. Het vat kort samen dat het duo samenwoont, maar geeft ons verder geen 

informatie over de oorspronkelijke ontmoeting in de canon. In de canon woonden ze op dat 

moment trouwens niet meer samen, omdat Watson reeds getrouwd was. 

In Elementary valt geen oorlogsverleden te bespeuren voor Dr. Joan Watson. Zij heeft een 

verleden als chirurg, met een fatale afloop voor één van haar patiënten. Wel wordt de  

originele Afghaanse oorlog uit de canon aangehaald in The Woman (00:02:18 - 00:02:37): 

 Irene Adler: In 1839, you needed turmeric to make ochre paint. But 1839 was also 

   the beginning of your Afghan war; the army commandeered turmeric 

   for a preservative in rations. That's why you don't see ochre in The 

   Fighting Temeraire. Or any painting from back then. 

!
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Gelijkenissen 

Sherlock volgt de originele 

ontmoeting vrij getrouw. De 

televisieserie is echter een 

sneller medium en het publiek 

tegenwoordig veeleisender. De 

kijker wordt geprikkeld met een 

reeks misdaden voordat Watson 

in sequentie 4 zijn oude 

studievriend (Stamford, zoals in 

de canon) tegenkomt die hem naar Sherlock brengt. 

“Yes, but it may be pushed to 

excess. When it comes to 

beating the subjects in the 

dissecting-rooms with a stick, it 

is certainly taking rather a 

bizarre shape”  

 (Doyle, 1981: 17). 

Sherlock blijft vervolgens 

opvallend getrouw aan details. 

Wanneer Watson en Sherlock 

elkaar ontmoeten, is Sherlock 

inderdaad proeven aan het doen 

in het ziekenhuis, zoals in de 

boeken beschreven staat, voert 

hij tests uit op een lijk met een 

zweep (Figuur 5) en als Watson 

binnenkomt, is hij bezig met 

onderzoek op hemoglobine.   
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Figuur 6: slachtoffer in Elementary ligt op de grond (seq. 1, scène 1 
- 00:00:22)

Figuur 7: slachtoffer in Sherlock ligt in dezelfde houding (00:24:11)

Figuur 5: Sherlock bewerkt een lijk met de zweep (seq. 6, scène 1 - 
00:08:46)



Verschillen 

Sherlock maakt vrijwel van ieder element vermelding uit het eerste hoofdstuk van de canon. 

De beschrijving van het onderzoek naar hemoglobine is echter veel uitgebreider in de canon 

(Doyle, 1981: 18) en Watson kent Sherlocks naam al eerder. Ook maken Sherlock Holmes en 

Watson wat meer kennis in de canon, waar de focus in Sherlock ligt op de deducties van 

Sherlock over Watson, maar we leren slechts weinig over hemzelf.  

Elementary is een andere soort adaptatie. Het heeft een totaal ander verhaallijn dan de canon, 

en ook de achtergronden en relatie van Sherlock en Watson zijn helemaal anders. Ingrijpend is 

dat Dr. Joan Watson, vertolkt 

door Lucy Liu, een Aziatische 

vrouw is. Sherlock Holmes 

blijft wel een rasechte Brit en 

men zou kunnen stellen dat dit 

zich na de canon afspeelt: 

Sherlock heeft zijn consultaties 

voor Scotland Yard immers 

moeten stopzetten door een 

drugs-verslaving en is verhuisd 

naar New York, waar hij de 

draad weer oppikt. Watson is de 

begeleidster van Sherlock in 

zijn afkickproces. Ook is 

Sherlock Holmes in Elementary 

duidelijk seksueel actief, een 

groot verschil. Hoewel deze 

serie weinig vasthoudt aan de 

canon, is niet alles door de 

makers verzonnen. Sherlocks 

drugsverslaving wijst op het 

occasionele gebruik van cocaïne 
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Figuur 8: Sherlock gebruikt Watsons gsm en kan hierdoor via 
deductie feiten over Watsons familie vertellen (A Study in Pink, seq. 
6, scène 1 - 00:09:54)

Figuur 9: Sherlock ziet Watsons inkomende oproep en kan hierdoor 
via deductie feiten over Watsons familie vertellen (Pilot, seq. 4, 
scène 1 - 00:05:30)



in de canon. Ook hier beginnen we uit Watsons perspectief en maakt Sherlock Holmes 

razendsnelle deducties. Ook zijn er subtiele verwijzingen naar de andere modernisatie, 

Sherlock. Zo wordt in de beginscène een vrouw op de grond gesmeten (Figuur 6), ze ligt in 

dezelfde houding als het slachtoffer in Sherlock (Figuur 7). Ook maakt Sherlock Holmes 

afleidingen over Watson in beide adaptaties door deductie van Watsons gsm, zoals in Figuur 8 

en 9 te zien is. 

7.2.2. A Scandal in Bohemia 

In dit verhaal komt de koning van Bohemen naar Sherlock toe om een foto te bemachtigen in 

het bezit van Irene Adler, waarop de koning en Irene Adler samen te zien zijn. Nu de koning 

binnenkort wilt trouwen, is dat bezwarend materiaal waarmee zij dreigt het op te sturen naar 

zijn verloofde. 

Granada 

Dit verhaal is de allereerste verfilming door Granada in de serie, en de eerste kennismaking 

met Jeremy Brett als Sherlock Holmes. Reeds snel merken we op dat alles enorm getrouw is 

aan de canon. Immers, het verhaal wordt zo goed als volledig gevolgd, op een paar 

uitzonderingen na waarop we later nog terugkomen, en ook de dialogen zijn haast letterlijk uit 

de canon overgenomen. “I was literally shocked by how faithful it was, and had to check the 

story just to be sure that it really was staying as true to the source material as it seemed to be. 

And indeed, it was”, aldus james_oblivion (11 oktober 2007). De wijzigingen zijn, zoals in de 

literatuurstudie reeds vermeld, eerder van cinematografische aard om dit aan het medium aan 

te passen. 

“To Sherlock Holmes she is always the woman. […] In his eyes she eclipses and 

predominates the whole of gender. […] and that woman was the late Irene Adler, of 

dubious and questionable memory”  

 (Doyle, 1981: 161). 

Met de voice-over “To Sherlock Holmes, she was always “The Woman”, the beautiful Irena 

Adler of dubious and questionable memory” (00:02:17-00:02:27) is dit een bijna letterlijke 

start, enkel de zin ertussen komt pas aan het einde terug. 
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De beginscène is er één die niet in het boek stond, namelijk een overval bij Irene Adler thuis. 

Hierover spreekt de koning wel, maar in het boek zien we dit niet. Het is ook niet vanuit 

Watsons perspectief. In het filmmedium is dit echter noodzakelijk om een soort teaser mee te 

geven.  

Ook Watsons achtergrondinformatie over zijn recente huwelijk is uit de serie weggelaten, 

aangezien het de eerste aflevering was. Waar in de canon Holmes meer uitleg besteedt aan 

zijn manier van deducties maken, is dit in de serie eerder te zien dan besproken. Meer 

aandacht wordt dan weer gegeven aan Holmes’ drugsgebruik.  

Ook is de rol van Watson groter in de serie. In de canon beschrijft hij zelf Holmes’ doen en 

laten, maar in het filmmedium kan dit al gauw neigen naar monoloog. 

“This Godfrey Norton was evidently an important factor in the matter. He was a 

lawyer. That sounded ominous. What was the relation between them, and what was 

the object of his repeated visits? Was she his client, his friend, or his mistress?”  

 (Doyle, 1981: 168). 

In de adaptatie wordt dit volgende dialoog (00:25:28 - 00:25:55): 

Sherlock: His name is a Mr. Godfrey Norton, of the Inner Temple. You see the 

  advantages of having a cabman as a confidant. 

Watson: Mr. Godfrey Norton is a lawyer, that is important. 

Sherlock: Ominous, perhaps. Why his repeated visits? Is she his client, friend, or  

  mistress? 

Ook legt Sherlock aan Watson uit wat hij precies moet doen met de rookbom, terwijl dit in de 

adaptatie verzwegen wordt. Dit wekt in het filmmedium meer spanning op en ook visueel is 

het veel sterker om te zien wat er gebeurt. 

In de adaptatie wordt de foto uiteindelijk in zee gesmeten, wat we in de canon niet te zien 

krijgen. 
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Sherlock 

In A Scandal in Belgravia baseert de serie zich op het verhaal in de canon. Zoals dat bij iedere 

aflevering van Sherlock het geval is, is er een soort woordspeling op de bestaande titel 

gemaakt. Belgravia is een residentiële wijk in centrum Londen, waar veel ambassades en 

bestuursinstellingen gevestigd zijn. Het basisprincipe uit de canon — lid van de koninklijke 

familie staat op comprimerend beeldmateriaal samen met Irene Adler, Sherlock Holmes wordt 

ingeschakeld om het beeldmateriaal te bekomen — zit in dit verhaal verwerkt, al is alles haast 

onherkenbaar gemoderniseerd en is dit slechts de basis voor een uitgebreider verhaal. Zo is 

Irene Adler een seksmeesteres in plaats van een avonturierster en is het haar smartphone die 

vol bezwarend materiaal zit. 

Voor iemand met voorkennis 

van de canon, zullen vele 

elementen herkenbaar geweest 

zijn. Zo geraakt Sherlock 

binnen bij Irene Adler door een 

gevecht te ensceneren en met 

een vermomming, zij het 

minder geslaagd dan in de 

canon (Figuur 10 en 11). 

Watson zorgt voor ontwikkeling 

van rook in het huis, waardoor 

het brandalarm afgaat en Irene 

Adler de plaats van de kluis met 

haar blik verraadt (Figuur 12 en 

13).  

“Goodnight, Mister Sherlock 

Holmes” (Doyle, 1981: 173) 

sprak iemand in vermomming 

Sherlock toe in de canon en in 

de Granadaversie. Later zou 
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Figuur 10: Een vermomde Holmes wordt in een geënsceneerd 
gevecht neergeslagen om door Irene Adler verzorgt te worden (A 
Scandal in Bohemia, seq. 7, scène 1 - 00:37:34)

Figuur 11: Sherlock vraagt Watsons hem te slagen, om vervolgens 
gewond bij Irene Adler thuis aan te bellen (A Scandal in Belgravia, 
seq. 6, scène 3 - 00:23:05)



blijken dat dit Irene Adler was. 

Het is ook letterlijk een citaat 

dat in Sherlock voorkomt in 

sequentie 6, scène 4, wanneer 

Irene Adler Sherlock weet te 

overmeesteren door hem te 

verdoven en afscheid van hem 

neemt. 

Met de woorden “I keep it only 

to safeguard myself, and to 

preserve a weapon which will 

always secure me from any 

steps which he might take in the 

future” (Doyle, 1981: 175) 

verklaart Irene Adler in haar 

brief in de canon waarom ze de 

bewuste foto bijhoudt. Irene 

Adlers citaat in Sherlock 

(00:32:18) heeft hier veel van 

weg: “That camera phone is my 

life, Mister Holmes. I die before 

I let you take it. It’s my 

protection”. 

Uiteraard zijn er talrijke verschillen. Zo zijn de amoureuze zinspelingen tussen Holmes en 

Adler veel meer uitgesproken en is de invloed van Mycroft niet in de canon te bespeuren. Ook 

werkt Irene Adler in deze adaptatie mee met Moriarty, dit is verzonnen door de makers. Er 

komen ook CIA-agenten ten tonele en een groter verhaal over een terreuraanslag die verijdeld 

dient te worden. Een aflevering van Sherlock duurt anderhalf uur, dus dit was een 

noodzakelijke toevoeging om — zeker in deze tijd — boeiende televisie te maken. 
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Figuur 12: Watson gooide een rookbom binnen, bang voor een 
brand loopt Irene Adler naar de kluis (A Scandal in Bohemia, seq. 
7, scène 2 - 00:41:59)

Figuur 13: Watson stak een tijdschrift in brand en liet de 
rookmelder  afgaan, Irene Adler verried met haar ogen de plaats 
van de kluis (A Scandal in Belgravia, seq. 6, scène 4 - 00:28:22)



Doyle (1981: 175) eindigt A Scandal in Bohemia met de woorden “And when he speaks of 

Irene Adler, or when he refers to her photograph, it is always under the honorable title of the 

woman”. Ook net voor de aftiteling, in sequentie 14, scène 5, mijmert Sherlock voor het raam 

over “The Woman”. 

Elementary 

Zoals reeds vermeld houdt Elementary minder vast aan Doyles verhalen om afleveringen te 

maken. Het is dan ook niet evident om een comparatieve analyse te maken. De dubbele 

seizoensfinale, afleveringen 23 (The Woman) en 24 (Heroine) draaien echter om het 

personage Irene Adler. We nemen dus deze dubbelaflevering op in de vergelijkende analyse.  

Allereerst is het verhaal volledig anders. Irene Adler is een oude liefde van Sherlock Holmes 

die hij vermoord waant door Moriarty, zijn aartsvijand. Dit is ook de oorzaak van zijn 

drugsprobleem en verhuis naar New York. Wanneer hij haar terug aantreft, ontmaskert 

Holmes haar als één en dezelfde persoon als Moriarty. Zij heeft alles in scène gezet zodat hij 

afgeleid was van haar misdadige projecten. Het vervolg van het verhaal draait om een Griekse 

smokkelaar wiens dochter ontvoerd is, de Macedonische toetreding tot de Europese Unie en 

een beleggingsfraude in de oude Macedonische munt. De link met de canon is dus ver te 

zoeken. 

En toch wilden ook de makers van Elementary de canon niet volledig verwaarlozen. Er is het 

gebruik van Moriarty, die doorheen het seizoen reeds de leidraad was van enkele misdaden. 

De naam Irene Adler komt ook uit de canon en ook nu heeft Holmes een zwak voor haar, zij 

het veel explicieter. Holmes verwijst naar haar als “The Woman” (sequentie 1, scène 1), iets 

wat dus zowel in de canon als in de drie besproken adaptaties aan bod komt. “To me, she 

eclipsed and predominated the whole of her gender” (sequentie 1, scène 1) is, zij het in een 

andere persoonsvorm gegoten, een letterlijk citaat uit de canon. Mr. Stapleton, de 

waanvoorstelling die Irene Adler zogezegd gemanipuleerd zou hebben, is de naam van de 

schuldige in The Hound of the Baskervilles. In sequentie 13, scène 1 komen twee handlangers 

van Moriarty, Sebastian Moran en Daniel Gottlieb, ter sprake. Kolonel Sebastian Moran komt 

uit de canon, het is de rechterhand van Moriarty en hij verschijnt in The Empty House en His 

Last Bow. 
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Dus hoewel de verhalen uit de makers van de serie hun eigen inspiratie komen, zijn er zeker 

en vast links te vinden naar de canon en worden ook bepaalde relaties gerespecteerd. 

7.2.3. Getrouwheid versus intertekstualiteit 

De dialogen die letterlijk uit de canon komen in Granada’s adaptatie zijn meer de regel dan de 

uitzondering. Granada had immers echt het doel de volledige canon te verfilmen (iets wat 

uiteindelijk, op enkele verhalen na, niet gelukt is) en getrouw te blijven aan de canon. Zowel 

de dialogen als de gebeurtenissen zijn indien mogelijk volledig volgens de letter van Doyle, 

enkel om bepaalde cinematografische redenen wordt van de tekst afgeweken maar probeert 

men steeds getrouw aan de geest te blijven. 

In Sherlock is duidelijk dat de 

makers bekend zijn met de 

canon, alhoewel het een minder 

strikte ‘vertaling’ van literatuur 

naar televisie is. De geest van 

Doyle vormt ee rde r een 

leidraad voor een verder 

verhaal. Het plezier voor 

kenners van de canon zal eerder 

zitten in het ontdekken van de 

talrijke knipogen naar de serie. 

Wanneer Holmes in de canon aan Watson vraagt te blijven, “I am lost without my 

Boswell” (Doyle, 1981: 164), wordt dit “I am lost without my blogger” in The Great Game 

(00:10:53). Sequentie 3 van A Scandal in Belgravia is een aaneenschakeling van knipogen in 

de vorm van de titels die Watson op zijn blog aan verschillende zaken geeft, verwijzend naar 

originele verhalen uit de canon. The Geek Interpreter (scène 1) verwijst naar The Greek 

Interpreter, verder worden ook The Speckled Blonde (scène 3, The Speckled Band), The Navel 

Treatment (scène 6, The Naval Treaty) en Sherlock Holmes Baffled (scène 5) aangehaald. Dat 

laatste verwijst naar de eerste kortfilm waarin melding van Sherlock Holmes in film gemaakt 

wordt. De knipogen naar de canon komen tot een hoogtepunt aan het einde van scène 6, 
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Figuur 14: Sherlock tracht zich te vermommen voor de pers (A 
Scandal in Belgravia, seq. 3, scène 6 - 00:07:46)



wanneer Holmes en Watson de iconische hoofddeksels opzetten uit de illustraties voor de 

canon (Figuur 14). 

Er zijn ook talrijke knipogen die niet gelinkt zijn aan de canon, maar aan andere teksten. Zo 

zijn de ouders van Sherlock en Mycroft in de serie, Timothy Carlton en Wanda Ventham, de 

echte ouders van acteur Benedict Cumberbatch. Ook Amanda Abbington (Mary, Watsons 

vrouw) is in het echte leven de levensgezellin van Martin Freeman. In The Empty Hearse zien 

we hoe Sherlock een sms-bericht naar Mycroft verstuurt met het codewoord Lazarus, dat 

verder niet wordt uitgediept. Mark Gatiss, de vertolker van Mycroft, vertolkte in Doctor Who 

[BBC, 2005—] een personage met de naam Lazarus. 

Elementary is zelfs niet getrouw aan de geest maar behoudt slechts enkele elementen uit de 

canon. Dit is natuurlijk voor interpretatie vatbaar. Zo is lemelin40 (10 april 2013) als “long 

time reader” vooral geïnteresseerd in “whether or not the actor captures the essence of 

Doyle’s original character. […] Jeremy Brett’s and now Mr. Miller’s portrayals have gone 

back to the source […] and have brought out a much more accurate version of the original 

written character”.  

Buiten de reeds besproken toespelingen op de canon zijn nog andere knipogen te ontdekken 

en is de intertekstualiteit belangrijk. Zo is, in Heroine, slechts één van de twee vernoemde 

handlangers van Moriarty uit de canon gehaald. Daniel Gottlieb is verzonnen door de 

scenaristen. Deze rol werd vertolkt door F. Murray Abraham, die voornamelijk bekend is voor 

zijn rol als Salieri in Amadeus [Forman, 1984]. Gottlieb is de Duitse vertaling voor Amadeus. 

De makers verzonnen deze naam dus in functie van de acteur als een link naar zijn vroegere 

acteerprestatie. Noemenswaardig is dat Benedict Cumberbatch en Jonny Lee Miller, 

vertolkers van Sherlock Holmes in respectievelijk Sherlock en Elementary, in 2011 de rollen 

van Dr. Frankenstein en Het Monster afwisselden in de theatervoorstelling Frankenstein. 

Het zijn deze kwinkslagen, die eerder naar andere teksten of naar acteurs dan naar de canon 

verwijzen, die tegenwoordig een belangrijk aandeel in Sherlock Holmes-adaptaties hebben. 

Het zijn eerder intertekstuele verwijzingen. Ook “die-hard fan of the source material” 

bradydm2001 (27 augustus 2010) deelt die mening. “I like new and different interpretations 

of those stories because otherwise, in the case of the literary characters brought on screen, 
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what’s the point […] if we film and re-film the same story […]?”. Voor wie deze verwijzingen 

niet kan vatten, kan er heel wat meer ontgaan dan enkel de referentie, maar ook kijkplezier. 

“Maybe if I were more knowledgeable of the Holmes canon, I’d have more fun catching 

references and twists in the formula”, aldus kineticandroid (4 februari 2014). 

7.3. Besluit 

We kunnen op onze hypothese of adaptaties tegenwoordig minder getrouw zijn aan de canon 

dan vroeger antwoorden dat we inderdaad in die richting gan. Toch verdient dit antwoord de 

nodige nuance. Het criterium voor getrouwheid is dan wel minder van toepassing dan vroeger, 

het is niet onbelangrijk. Een adaptatie is geen exacte kopie meer van de brontekst, de twee 

modernisaties die we besproken hebben nemen de brontekst als leidraad en bouwen rond die 

tekst een nieuwe tekst. Hoewel deze intertekstualiteit de hogerhand neemt, is een zekere 

getrouwheid aan de geest van de canon nog steeds noodzakelijk. Dit zien we eerder in 

Sherlock dan in Elementary. Opmerkelijk is dat zowel Granada als Sherlock melding maken 

van het werk van Sir Arthur Conan Doyle, waarop zij zeggen zich te baseren. Deze 

vermelding is bij Elementary echter niet te vinden. In ons vervolgonderzoek zullen we onder 

andere bekijken of dit gebrek aan getrouwheid effect heeft op de beoordeling ervan.  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8. Receptie-onderzoek 

“Audience research is difficult and expansive to undertake. It is enormously time-consuming, 

and its setting up and conduct is complex and very demanding” (Barker & Brooks, 1998: 11). 

In het academisch veld is het belang van receptie-onderzoek echter niet te onderschatten. 

Volgens Staiger (2005: 1-2) is het onderzoeken van de ontvangst van een bepaalde boodschap 

zo oud als het bestaan van deze boodschappen zelf, al is het geen exacte wetenschap die de 

ultieme waarheid tracht te vinden van de betekenis van een bepaalde tekst. Wel wilt receptie-

onderzoek in kaart brengen welke betekenissen een bepaalde tekst zou kunnen hebben, voor 

wie en onder welke omstandigheden. Het wilt onderzoeken of tijd een beïnvloedende factor is 

en wat de effecten van een bepaalde betekenis zijn op cognitief, emotioneel, sociaal of 

politiek vlak. De context waarin het publiek zich bevindt heeft dan ook een niet te 

onderschatten waarde in receptie-onderzoek. Staiger (2005: 13-14) vernoemt echter twee 

grote struikelblokken voor het uitvoeren van dergelijk onderzoek. De kwaliteit van het 

onderzoek berust in grote mate op de eigen interpretatie van betekenissen van de onderzoeker. 

Ook is er vaak een gebrek van bewijs bij een bepaalde ontvangst, zeker als dit in het verleden 

gebeurde. Bij het bekijken van een film of televisieprogramma wordt doorgaans immers geen 

materieel bewijs achtergelaten van de omstandigheden of gevoelens en gedachten die de tekst 

bij het publiek oproept. 

Barker en Brooks (1998: 87-104) bekritiseren enkele gangbare publieksonderzoeken, zoals de 

uses and gratifications-stroming, het encoding/decoding-model en de hermeneutische traditie. 

Het grootste probleem zit in het benoemen van termen en het tegenstrijdige ervan. Zo is een 

onderdeel van het encoding/decoding-model van Stuart Hall gebaseerd op een bepaalde 

preferred reading, maar geen enkele publieksgroep leest een tekst op exact deze manier. Ook 

het betekenis geven aan bepaalde meningen of de passiviteit of werkelijke interactie van de 

gebruiker stellen zij in vraag.  

Een inhoudsanalyse is volgens Staiger (2005: 10) wel een geschikt middel om receptie-

onderzoek uit te voeren en bepaalde kwantitatieve gegevens te bekomen. “A methodologically 

valid content analysis will not assume a meaning to any unit of the text but will consider the 

unit’s meaning as determined by the context”. Het is een techniek om te meten hoe vaak een 
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bepaalde inhoud voorkomt in een massamedium. Een voordeel ervan is dat het kwantitatief is 

en er dus statistische tests op uitgevoerd kunnen worden (Berger, 1988: 23, 27). 

In ons onderzoek zullen we tertiaire teksten analyseren, recensies en meningen waarmee het 

publiek zelf refereert naar de bekeken primaire tekst, de adaptatie. Deze vorm van verticale 

intertekstualiteit geeft ons informatie over betekenisgeving en beoordelingen van het publiek 

(Fiske, 1987: 117-124). Een onderzoek van de UK Film Council (2009: 7) stelt dat deze 

tertiaire teksten eenvoudig op het internet gevonden kunnen worden, waar virtuele 

gemeenschappen informatie, kritieken, aanbevelingen delen en debatten voeren. Dankzij het 

internet is dit publiek volgens Gray en Lotz (2012: 75-78) tegenwoordig overal aanwezig. 

Internetresearch is als dusdanig de dominante methode geworden om publieksonderzoek te 

voeren. Kijkerscommentaren en professionele kritieken worden verzameld op websites zoals 

IMDb  en Rotten Tomatoes . Door het talrijke bezoekersaantal krijgen ook onbekende films 5 6

die in de pers geen aandacht krijgen, aanbevelingen of kritieken van gebruikers. Voor onze 

inhoudsanalyse zullen we gebruik maken van de website IMDb. De Internet Movie Database 

(IMDb) is “an internet phenomenon and one of the most popular databases on the worldwide 

web. IMDb currently claims over 57 million visits per month, and its user comments and 

ratings system […] was a precursor to the spread of informal review sites and blogosphere 

posts” (UK Film Council; 2009: 84). 

Toch zijn er ook nadelen aan verbonden, aangezien je reacties op internetfora volledig buiten 

de offline context moet beoordelen. Ook zou het behoorlijk eurocentrisch zijn en gefocust op 

de middenklasse, omdat een publiek dat geen toegang heeft tot het internet wordt uitgesloten, 

zowel van het uiten van meningen als het actief delen van de user generated culture. Het is 

belangrijk de resultaten van ons onderzoek met deze context in het achterhoofd te benaderen. 

8.1. Methodologie 

8.1.1. Hypotheses 

Ook in deze eerder kwantitatieve kant van het onderzoek willen we enkele hypotheses testen. 

Allereerst zullen we nagaan of er statistisch significante verschillen merkbaar zijn in de 
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beoordeling van de verschillende adaptaties naargelang de adaptatie, de getrouwheid of het 

soort publiek. De eerste hypothese luidt als volgt: «De Granada-adaptaties, Sherlock en 

Elementary worden op een significante manier anders beoordeeld». De tweede hypothese 

wilt het volgende nagaan: «Er bestaat een verband tussen de getrouwheid van een adaptatie 

aan de canon en de beoordeling ervan». 

Tenslotte, en dat was één van de hoofdfocussen in onze masterproef, willen we nagaan of er 

verschillen merkbaar zijn tussen de beoordeling van een publiek met of zonder voorkennis. 

Aan de hypothese «Een publiek met voorkennis beoordeelt een adaptatie anders dan een 

publiek zonder voorkennis» voegen we nog toe: «Er bestaat een derde groep van het 

publiek, met name het ‘bewuste’ publiek». 

8.1.2. Onderzoekspopulatie 

Voor dit onderzoek analyseerden we de recensies die door IMDb-gebruikers werden 

geschreven over bepaalde series. Er werden 1015 IMDb-recensies geanalyseerd, geschreven 

tussen 26 oktober 1998 en 30 mei 2014, door 716 unieke gebruikers. We selecteerden de 

recensies zowel over de series in het algemeen als over de afzonderlijke afleveringen, 

geschreven over de vier series van Granada Television — The Adventures of Sherlock Holmes 

(respectievelijk 43 en 83 recensies), The Return of Sherlock Holmes (18 en 76), The Casebook 

of Sherlock Holmes (9 en 36) en The Memoirs of Sherlock Holmes (32 en 12) — en over de 

recente modernisaties Sherlock (316 en 216) en Elementary (143 en 31). 

8.1.3. Operationalisering 

Bij wetenschappelijk onderzoek is het van het grootste belang de verschillende 

onderzoekseenheden en variabelen te operationaliseren. Een operationele omschrijving van 

iedere eenheid maakt het mogelijk het onderzoek af te bakenen en dit schept ook de 

mogelijkheid om het onderzoek door anderen opnieuw te laten voeren (Waege, 2010: 88-89). 

Bij het opstellen van ons codeboek en de operationalisering heeft het werk van Neuendorf 

(2002) ons een grote dienst bewezen. Hieronder bespreken we kort onze variabelen. Het 

uitgebreide codeboek met een overzicht van de betekenis van de verschillende waarden is te 

vinden als Bijlage 3. 
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 Algemene kenmerken per case (nominaal) 

Per case verzamelden we enkele algemene variabelen om de case te kunnen identificeren. Het 

ging om een CaseID, een viercijferige code ter identificatie en om probleemgevallen sneller 

op te zoeken, de Datum van de recensie, de naam van de Auteur en het bijhorende UserID, 

een driecijferige code door SPSS zelf gegenereerd, het Land van de auteur en de Adaptatie 

die besproken werd. 

 ScoreIMDb (metrisch) 

De gemiddelde score voor deze serie of aflevering op zaterdag 21 juni 2014, gegeven door 

alle IMDb-gebruikers. IMDb hanteert hiervoor een gewogen gemiddelde  via speciale 7

technieken. Hiermee willen ze vermijden dat individuen enkel tot doel hebben de score 

ingrijpend te wijzigen. 

 Score (metrisch) 

De gegeven score op 10 punten die de gebruiker zelf heeft gegeven aan het besproken 

filmproduct. 

 Q01_Beoordeling (metrisch) 

Dit is een schaal van 1 (zeer positief) naar 5 (zeer negatief) die we zelf opstelden om, aan de 

hand van de recensie, een algemene beoordeling te uiten van de gebruiker over de besproken 

serie of aflevering. Dit komt vooral van pas wanneer, zeker bij oudere recensies, geen score 

opgegeven werd. 

 Q02_InhoudKwaliteit (metrisch) 

Dit is een schaal van 1 (zeer goed) naar 5 (zeer slecht) die we zelf opstelden om, aan de hand 

van de recensie, een beoordeling te uiten van de gebruiker over de inhoudelijke kwaliteit van 

de besproken serie of aflevering. 
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 Q03_Verwachtingen (nominaal) 

Deze variabele geeft weer wat de verwachtingen waren van de gebruiker en of hier al dan niet 

aan voldaan is. Deze variabele is achteraf nog gereduceerd tot drie in plaats van vijf waarden, 

omdat de nuance soms zeer klein was en omdat het anders niet bij alle tests bruikbaar was. 

 Q04_Modernisatie (nominaal) 

Als het een modernisatie betreft, of deze al dan niet geslaagd was. 

 Q05_Originaliteit (nominaal) 

Of de gebruiker het concept al dan niet origineel en innovatief vond. 

 Q06_LiteraireKennis (nominaal) 

Deze variabele geeft weer of de gebruiker literaire kennis bezit van de canon of niet. Ook als 

we een goede reden hebben om dit af te leiden uit de context, kan dit opgenomen worden in 

deze variabele. 

 Q07_InhoudKennis (nominaal) 

Deze variabele geeft weer of de gebruiker inhoudelijke kennis van de canon bezit of niet, 

zonder de canon gelezen te hebben. Ook als we een goede reden hebben om dit af te leiden uit 

de context, kan dit opgenomen worden in deze variabele. 

 Q08_Adaptaties (nominaal) 

Deze variabele geeft weer of de gebruiker reeds andere adaptaties van Sherlock Holmes 

bekeken heeft of niet. Ook als we een goede reden hebben om dit af te leiden uit de context, 

kan dit opgenomen worden in deze variabele. 

 Q09_Voorkennis3 (nominaal) 

Dit is een variabele die we zelf construeren, afhankelijk van de variabelen Q06, Q07 en Q08. 

We voorzien een waarde 1 voor gebruikers met voorkennis van de canon, een waarde 2 voor 
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gebruikers die bewust zijn van de inhoud van de canon en een waarde 3 voor gebruikers 

zonder voorkennis van de canon. 

 Q09_Voorkennis2 (nominaal) 

Ook deze variabele construeren we zelf. We voegen hierbij waardes 2 en 3 samen tot een 

waarde 2 voor gebruikers die de canon niet gelezen hebben. Voor sommige tests hebben we 

immers geen resultaat door een te laag aantal in één van beide categorieën. 

 Q10_Getrouwheid (ordinaal) 

Dit is een schaal van 1 (helemaal getrouw) naar 5 (helemaal niet getrouw) die we zelf 

opstelden om, aan de hand van de recensie, een beoordeling te uiten van de gebruiker over de 

getrouwheid van de besproken serie of aflevering. 

8.1.4. Werkwijze 

De coderingen van de recensies, aan de hand van het codeboek, werden rechtstreeks 

ingevoerd in SPSS. Na vijftig cases (5%) ingevoerd te hebben, werd het tijd om het codeboek 

bij te sturen. Dit deden we door frequentietabellen te trekken van iedere variabele en hieruit 

conclusies te trekken. Verschillende stellingen werden immers nooit gebruikt, waardoor zij 

geen relevant aandeel in ons onderzoek zouden spelen. Wanneer deze ook niet direct 

betrekking hadden op onze onderzoeksvragen, haalden we deze variabelen uit het codeboek. 

Ook werden bepaalde variabelen anders geformuleerd. 

Uiteindelijk hadden we in ons databestand 1015 cases en konden we starten met de 

datacleaning. Hiervoor trokken we frequentietabellen van iedere variabele om fouten op te 

sporen. Dit beperkte zich gelukkig tot een onmogelijke datum (zoals 5 januari 2015) of 

gebruikersaccounts die we verkeerd ingevoerd hadden, zoals hoofdletter- en spatiefouten of 

het vergeten van een letter. Ook bij het invoeren van het land was soms een spelfout of stad 

opgedoken in plaats van de juiste landsnaam. Toen dit verholpen was, dienden we voor de 

volledigheid enkele waarden nog als ‘missing values’ in te stellen alvorens we aan de 

eigenlijke analyses konden beginnen. De resultaten hiervan zijn in de volgende paragraaf te 

lezen. 
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Omdat de score niet door iedere gebruiker is opgegeven, hebben we na het lezen van iedere 

recensie zelf een algemene beoordeling toegekend. Onze inschatting van de recensie bleek 

een zeer sterke positieve correlatie te hebben met de gekende scores, r(824) = .92, p < .000. 

Voor sommige tests zullen we dus eerder de algemene beoordeling gebruiken in plaats van de 

opgegeven score, om de missende waarden niet uit de test te moeten weren. 

8.2. Resultaten 

We rapporteren onze resultaten volgens de normen van de American Psychological 

Association (2010) en volgens de aanwijzingen van Kahn (2010) voor statistisch gebruik. We 

hanteerden een significantieniveau van α = 0.05. Dit betekent dat er slechts vijf percent kans 

is dat we ons vergissen door het verwerpen van de nulhypothese. 

8.2.1. Beschrijving van de onderzoekspopulatie 

We hadden nu een veelheid van recensies over de verschillende tientallen afleveringen van de 

adaptaties en over de series zelf. Om hier praktisch mee aan de slag te kunnen, creëerden we 

een nieuwe variabele, Q11_Adaptatie, waarin we de adaptatie clusterden onder drie groepen: 

alle recensies over de vier series van Granada onder dezelfde noemer, alle recensies van 

Sherlock en alle recensies van Elementary. In totaal werden 1015 IMDb-recensies 

geanalyseerd. 309 (30%) hiervan gingen over Granada-adaptaties, 532 (52%) over Sherlock 

en tenslotte 174 (17%) over Elementary. 

IMDb geeft ons de mogelijkheid de nationaliteit van de gebruikers te kennen indien zij dit 

openbaar maakten. De gebruikers kwamen uit 56 verschillende landen, met een overgrote 

meerderheid uit Angelsaksische landen. Bijna de helft (46%) is afkomstig uit de Verenigde 

Staten, gevolgd door 21% uit het Verenigd Koninkrijk. De vijf best vertegenwoordigde 

landen, samen goed voor 80%, worden vervolgens aangevoerd door Indië (7%), Canada (4%) 

en Australië (2%).  

8.2.2. Hypothese 1: Beoordelingen 

Om te beginnen willen we onderzoeken of de drie geselecteerde adaptaties significant 

verschilden in de manier waarop deze beoordeeld zijn.  
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IMDb-gebruikers kunnen informatie over de film raadplegen, maar ook hun eigen meningen 

uiten door middel van scores en recensies. Iedere geregistreerde gebruiker heeft de 

mogelijkheid een score op tien te geven aan iedere film, serie of aflevering. Wilt hij zijn 

mening nog uitdrukkelijker uiten, heeft hij de kans een meer genuanceerde recensie te geven. 

We gebruiken beide mogelijkheden in ons onderzoek. Immers, de scores geven ons een 

metrische variabele die ons toelaat enkele statistisch interessante tests uit te voeren, de 

recensies geven ons meer achtergrondinformatie, nuancering en redenen voor het toekennen 

van een score. 

Iedere titel heeft op IMDb een gemiddelde score van gebruikers, die geen recensie hoeven te 

schrijven. Deze score is gecorrigeerd om misbruik tegen te gaan. Ook bij het geven van een 

recensie mag men een oordeel vellen door middel van een score op tien. 

We noteerden alle gemiddelde scores op zaterdag 21 juni 2014. Samen met de scores die de 

zogenaamde recensenten gegeven hebben, kunnen we de gepaarde t-toets gebruiken om vast 

te stellen of de gemiddelden van deze twee groepen aan elkaar gelijk zijn of niet (Huizingh, 

2010: 241). De scores gegeven op IMDb waren gemiddeld 8,72 (SD = 0,64). De gemiddelde 

score door IMDb-gebruikers gegeven bij hun recensies was 7,90 (SD = 2,50). Dit verschil is 

significant te noemen, t(912) = 10,30, p < .000, we kunnen dus stellen dat diegenen die de 

moeite nemen hun mening te formuleren in een beoordeling, over het algemeen kritischer zijn 

dan de andere gebruikers. Dit kan enkel een gunstig effect hebben op ons gevoerde 

onderzoek. 

Vervolgens berekenen we de verschillende scores per serie. We vragen ons af of deze 

significant anders beoordeeld worden. We gebruiken hiervoor een One-Way ANOVA. De 

verschillen in beoordeling voor deze drie series zijn duidelijk significant, F(2, 910) = 36,20, p 

< .000.  

Sherlock wordt met een gemiddelde van 8,37 (SD = 2,47) beter beoordeeld dan de Granada-

adaptaties (p < .040) en dan Elementary (p < .000). Vervolgens volgt Granada met 7,89 (SD = 

1,68), Elementary scoort met 6,53 (SD = 3,05) duidelijk het slechtste (p < .000). 
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We zien dezelfde rangorde als we gemiddelden opvragen van de algemene en inhoudelijke 

beoordeling per adaptatie. Echter, enkel Elementary scoort hier significant lager dan de andere 

twee (F(2, 924) = 50,41, p < .000 en F(2, 887) = 38,05, p < .000). 

Vervolgens willen we nagaan of voor de verschillende adaptaties de verwachtingen anders 

ingelost werden, of ze als origineel en innovatief beschouwd werden en, indien het een 

modernisatie betrof, of deze geslaagd was. Omdat dit drie nominale variabelen zijn, werken 

we met kruistabellen. We voeren een chi-kwadraattoets uit om vast te stellen of de te 

vergelijken nominale variabelen van elkaar onafhankelijk zijn, met andere woorden of het 

verschil ertussen significant is. Deze toets houdt zowel rekening met de geobserveerde 

waardes als met de verwachte waardes volgens de verhoudingen van beide nominale 

variabelen. Deze chi-kwadraattoets zal ons aanwijzen of er een verband bestaat tussen beide 

variabelen, maar zal zich niet uiten over de richtingen van dit verband of de sterkte ervan. Om 

deze test te mogen uitvoeren moeten er echter twee voorwaarden vervuld zijn. Alle verwachte 

frequenties in de cellen van de kruistabel moeten minimaal 1 zijn, en maximaal 20% van de 

verwachte frequenties mag kleiner zijn dan 5. Indien dit toch het geval zou zijn, zullen we 

trachten om problematische cellen samen te voegen (indien de inhoud dit nog toelaat om 

betekenisvol te zijn). Moest ook dit niet lukken, kunnen we geen betekenisvolle uitspraken 

over de kruistabel doen (Huizingh, 2010: 219-220). Af en toe zullen we achteraf nog een 

percentagetoets uitvoeren om te controleren of bepaalde verschillen in percentages werkelijk 

significant zijn. 

Voor deze drie kruistabellen zijn aan beide voorwaarden voldaan om conclusies te kunnen 

trekken. 

Er schijnt geen significant verband te bestaan tussen de inlossing van de verwachtingen en de 

adaptatie, 𝜒2(4, N = 356) = 4,02, p = .403. De geobserveerde waarden benaderen haast de 

verwachte frequenties. 

Voor wat een geslaagde modernisatie betreft, werd de Granada-versie uiteraard niet 

opgenomen in de kruistabel. Hier zien we wel een significant verband, 𝜒2(2, N = 342) = 

65,90, p < .000. Slechts 6% vond Sherlock geen geslaagde modernisatie, tegenover 21% voor 

Elementary. Een percentagetoets bewijst dit: 
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Het percentageverschil (0,157) ligt buiten het 95%-aanvaarbeidheisinterval [-0,0979; 0,0979]. 

Er is dus een significant verschil, Elementary werd door meer mensen beoordeeld als een niet-

geslaagde modernisatie dan Sherlock, want het percentageverschil ligt niet in het 

aanvaardbaarheidsinterval van de nulhypothese. 

Ook wat de originaliteit en innovativiteit van het concept betreft is het verschil significant, 

𝜒2(2, N = 288) = 13,645, p = .001. Voor Granada ligt de geobserveerde frequentie zeer dicht 

bij de verwachte frequentie. Dit ligt in lijn onze verwachtingen. Voor Sherlock en Elementary 

is het verschil echter interessanter. Meer kijkers vinden Sherlock een origineel en innovatief 

concept (78%) dan de kijkers van Elementary (58%). Het percentageverschil (0,193) valt 

buiten het aanvaardbaarheidsinterval: 

 !  

We kunnen dus besluiten dat er significante verschillen zijn in de beoordeling. Globaal 

kunnen we stellen dat Elementary steeds minder goed beoordeeld wordt, zowel qua score als 

inhoudelijk. Ook wordt het een minder geslaagde en minder originele modernisatie bevonden 

dan Sherlock. Op IMDb is dit één van de mogelijke redenen hiervoor: “Not so much a Conan 

Doyle resetting, Elementary plays more like a rip-off of The Mentalist, which itself is a rather 

clear-cut petty larceny of House, which itself made no secret of its references to the Sherlock 

Holmes tales and characters” (timoirish34, 14 augustus 2013). 

8.2.3. Hypothese 2: Getrouwheid 

De getrouwheid van een bepaalde serie werd getest aan de hand van een vijfpuntenschaal. 

Hoe lager deze waarde, hoe getrouwer een serie werd bevonden. 

AI = 0 ±1,96 × p1 × (1− p1)
n1

+ p2 × (1− p2 )
n2

AI = 0 ±1,96 × 0,056 × (1− 0,056)
269

+ 0,213× (1− 0,213)
73

= 0 ± 0,0979

AI = 0 ±1,96 × 0,775 × (1− 0,775)
169

+ 0,582 × (1− 0,582)
98

= 0 ± 0,1162
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Er bestaat een redelijke negatieve correlatie r(319) = -.65, p < .000 tussen de mate waarin een 

adaptatie als getrouw beschouwd wordt aan de canon en de gegeven score aan de adaptatie. 

Hoe getrouwer een adaptatie dus beschouwd wordt, hoe hoger de gegeven score. Wanneer we 

het aantal cases willen verhogen door de algemene beoordeling te gebruiken in plaats van de 

score, ontdekken we quasi dezelfde correlatie r(362) = .68, p < .000. Hierin zijn 364 cases 

opgenomen in plaats van 321 voor de score. 

Met een gemiddelde score van 3,96 (SD = 0,84) wordt Elementary als minst getrouwe serie 

beschouwd, waarbij ze zelfs nog niet de middenwaarde haalt. Vervolgens is Sherlock (M = 

2,36, SD = 0,98) redelijk getrouw tot getrouw, met respect voor de geest van de canon. De 

series van Granada worden, met een gemiddelde score van 1,60 (SD = 0,79), als meest 

getrouw beschouwd, “maybe too faithful sometimes” (NoLimit-2, 30 november 1999). De 

verschillen in gemiddelden tussen deze series zijn voor iedere serie significant, F(2, 361) = 

164.66, p < .000. 

De algemene correlatie tussen de getrouwheid aan de canon en de inhoudelijke kwaliteit van 

een serie is slechts matig positief, r(353) = .59, p < .000. Dit betekent dat hoe getrouwer een 

serie werd beschouwd, hoe meer kans er bestaat dat deze serie ook inhoudelijk kwalitatief 

beter bevonden werd, als is het verband niet zo sterk. Ons vermoeden is dat hierin verschillen 

kunnen bestaan tussen de drie series. Hiervoor berekenen we de correlaties tussen de series 

onderling (zie Tabel 1). 

Een mogelijke verklaring voor dit verschijnsel is dat hoe recenter een adaptatie is, hoe meer 

de factor getrouwheid samenhangt met de inhoudelijke kwaliteit van een serie. We zien echter 

voor de drie gevallen dat de correlatie tussen de getrouwheid en de algemene beoordeling of 

Tabel 1: correlaties tussen getrouwheid en …

gegeven 
score sig. algemene 

beoordeling sig. inhoudelijke 
beoordeling sig.

algemeen r(319) = -.65 .000 r(352) = .68 .000 r(354) = .59 .000

Granada r(68) = -.40 .001 r(99) = .46 .000 r(99) = .41 .000

Sherlock r(169) = -.60 .000 r(177) = .65 .000 r(173) = .65 .000

Elementary r(78) = -.74 .000 r(82) = .75 .000 r(77) = .67 .000

!74



score minstens zo sterk is dan de correlatie tussen de inhoudelijke kwaliteit en de 

getrouwheid. We zouden kunnen stellen dat een adaptatie als inhoudelijk sterk bevonden kan 

worden ook al is het weinig getrouw, maar dat getrouwheid nog wel een belangrijker element 

is om de adaptatie in het algemeen te beoordelen. 

Het is vooral bij Elementary dat deze correlatie het grootste is, het overschrijdt zelfs op twee 

van de drie beoordelingen de graad van .70. In acht genomen dat Elementary het minst goed 

scoorde van de drie en volgens ons vergelijkend onderzoek ook niet overwegend getrouw was 

aan de canon, kunnen we stellen dat dit element toch van belang was als 

beoordelingscriterium. 

8.2.4. Hypothese 3: Voorkennis 

Het uiteindelijke doel van deze masterproef was het onderzoeken van het effect van de 

voorkennis van het publiek op de beoordeling van een adaptatie.  

Uit de beoordelingen trachtten we af te leiden wat de voorkennis van de respondent was met 

betrekking tot de canon. Sommigen vermeldden dit expliciet, bij andere reacties was dit af te 

leiden uit de context of door bepaalde omschrijvingen. Bij 186 respondenten (18%) was dit 

helaas niet duidelijk af te leiden. Van de overige respondenten kunnen we driekwart (75%)  

categoriseren als publiek met voorkennis tegenover een kwart (25%) van het publiek dat geen 

voorkennis had van de canon. Uit deze laatste groep kunnen we nog wel twee opdelingen 

maken. In totaal had 7% écht geen voorkennis van de canon, terwijl 18% zich wel bewust was 

van de canon, maar inderdaad nooit de canon gelezen had. 

Er was geen significant verschil merkbaar voor het bewuste publiek wat betreft de gegeven 

score. Daarom voegden we deze categorie bij het publiek zonder voorkennis. Nu zijn beide 

categorieën significant verschillend van elkaar. 

Gebruikers met voorkennis geven gemiddeld een score van 8,03 (SD = 2,27), wie geen 

voorkennis heeft beoordeelde gemiddeld lager met 7,57 (SD = 2,79). Het verschil in 

beoordeling tussen mensen al dan niet met voorkennis is significant, t(283) = 2,02, p = .044. 

Dezelfde trend is merkbaar voor de algemene beoordeling (t(340) = -3,80, p < .000) en voor 

de inhoudelijke kwaliteit (t(324) = -2,78, p = .006). 
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Bij de Granada-reeksen is dit verschil echter niet significant, t(241) = .97, p = .332. Voor de 

serie Sherlock wel, t(128) = 3.52, p < .001. Een publiek bekend met de canon geeft de 

adaptatie gemiddeld een 8,87 (SD = 1,85), een onwetend publiek beoordeelt ze lager (M = 

7,70, SD = 3,10). Ook voor Elementary bekomen we een significant verschil, t(158) = -2,46, p 

< .015, maar opvallend hier is echter dat een publiek met voorkennis deze serie slechter 

beoordeelt (M = 6,16, SD = 3,07) dan een publiek zonder voorkennis (M = 7,34, SD = 2,75). 

Ook enkele nominale variabelen willen we onder de loep nemen. Verschilt het 

verwachtingspatroon over een bepaalde adaptatie naargelang de voorkennis, vinden zij de 

serie even geslaagd als modernisatie of even origineel en innovatief? Hoewel we geen 

significant beoordelingsverschil in score konden optekenen voor een derde onderverdeling, 

met name het bewuste publiek, willen we deze categorie toch opnemen bij deze 

vergelijkingen. We zullen dit zowel globaal testen als per serie afzonderlijk. Indien niet aan de 

voorwaarden wordt voldaan of het blijkt niet significant te zijn, zullen we dezelfde test 

uitvoeren met slechts twee categorieën, waarbij we het bewuste publiek bij het publiek zonder 

voorkennis voegen. 

Granada voldoet nooit aan de voorwaarden om betekenisvolle conclusies te trekken. We 

zullen ons in de bespreking dus richten tot de series Sherlock en Elementary. 

Verwachtingen 

Na samenvoegen van de sommige cellen bleken de variabelen ‘voorkennis’ en 

‘verwachtingen’ niet afhankelijk te zijn van elkaar, 𝜒2(4, N = 249) = 8.20, p = .084. 

Voor Sherlock dienen we de onwetende en bewuste kijkers samen te nemen om aan de 

voorwaarden te voldoen, met andere woorden we vergelijken slechts op basis van al dan niet 

de canon gelezen te hebben. Hier blijkt een verband te zijn op het 0.05-niveau, 𝜒2(2, N = 162) 

= 6,13, p = .047. We zien minder teleurstellingen in de adaptatie bij personen met voorkennis 

(26%) dan bij personen zonder voorkennis (47%). Zoals de vorige percentagetoetsen die we 

uitvoerden, is het percentageverschil groot genoeg om de nulhypothese te verwerpen (0,204 

ligt buiten [-0,1697; 0,1687]). Er is een significant verschil tussen het percentage mensen met 

voorkennis en het percentage mensen zonder voorkennis die de adaptatie teleurstellend 

vinden. 
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Geslaagde modernisatie 

Algemeen bestaat tussen de beoordeling van de modernisatie en de voorkennis van het 

publiek geen samenhang, 𝜒2(2, N = 327) = 3,39, p = .183. Bij toevoeging van de categorie 

‘bewust’ werd niet aan de voorwaarden voldaan. Uiteraard is het pas betekenisvol als dit apart 

wordt bekeken voor de adaptaties Sherlock en Elementary.  

Sherlock voldoet hier echter niet aan de voorwaarden en Elementary wordt door een publiek 

met of zonder voorkennis niet significant anders beoordeeld op het 0.05-niveau, 𝜒2(2, N = 73) 

= 5.63, p = .060. 

Originaliteit en innovativiteit 

Voor de originaliteit en innovativiteit van het concept van de adaptatie merken we wel een 

significante afhankelijkheid van de drie categorieën op basis van voorkennis, 𝜒2(2, N = 243) = 

7.15, p = .028. 

Voor Elementary voldoet deze chi-kwadraattest aan de voorwaarden, maar de variabelen zijn 

niet afhankelijk van elkaar, 𝜒2(1, N = 95) = 2.21, p = .137.  

Sherlock voldoet opnieuw niet aan voorwaarden, twee cellen (33%) hebben een verwachte 

waarde kleiner dan 5. Anders had het wel significant geweest (p < .000). Wel merken we dat 

slechts 9% van de mensen met voorkennis van mening is dat deze adaptatie niet origineel is, 

ten opzichte van 35% ‘bewuste’ kijkers en 46% onwetende kijkers. Hoe minder men kent van 

de canon, hoe minder origineel men deze serie dus blijkt te vinden. Hoewel dit paradoxaal 

lijkt, lijken we dit te kunnen verklaren aan de hand van verschillende reacties. Dus hoewel dit 

niet voldoet aan de voorwaarden van de chi-kwadraattest, willen we toch vermelden wat ons 

opviel bij de inhoudsanalyse. Immers, verschillende IMDb-gebruikers vermeldden dat de 

serie te veel weg had van Amerikaanse misdaadseries zoals House, M.D. of The Big Bang 

Theory (bob the moo, 22 augustus 2010), en in dat laatste geval voornamelijk de vergelijking 

tussen het neurotische hoofdpersonage Sheldon Cooper en Sherlock (Dave Callaghan, 23 

maart 2012; disalviomarco, 16 april 2014; Terry Rhodes, 10 september 2013). Sommigen 

(mrsgeorge, 8 mei 2014) beschouwen House, M.D. zelfs echt als een adaptatie. Een publiek 

zonder voorkennis zal niet beseffen dat deze series eigenlijk gebaseerd zijn op Sherlock 
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Holmes, en dus eerder een afkooksel van de canon zijn. Volgens TomekG (18 maart 2011) is 

deze serie “trying to be new Sherlock-House version of Sherlock”, en ook de geschiedenis in 

Afghanistan van Watson vindt hij te vergezocht voor een verhaal gebaseerd op Doyles canon. 

Dit toont duidelijk aan dat het missen van voorkennis er ook voor zorgt dat de 

intertekstualiteit verkeerd begrepen wordt. 

8.3. Besluit 

Als besluit kunnen we dus stellen dat er inderdaad een significant verschil bestaat in de 

beoordeling tussen de series van Granada, Sherlock en Elementary, zowel wat de gegeven 

score betreft als de algemene en inhoudelijke beoordeling. 

Ook hangt het criterium van getrouwheid nog samen met deze beoordeling, al is de correlatie 

matig te noemen. Toch duidt dit op het feit dat het niet onbelangrijk is. 

Er zijn verschillen te bemerken in de beoordeling door een publiek met voorkennis en een 

publiek zonder voorkennis voor modernisaties. Sherlock wordt beter beoordeeld door een 

publiek met voorkennis, Elementary slechter. Mogelijks duidt dit op het feit dat een publiek 

zonder voorkennis beide adaptaties beschouwd als eender welke televisieserie, maar dat 

kijkers met voorkennis meer plezier vinden in de knipogen naar de canon in Sherlock dan in 

de eigen verzonnen verhalen in Elementary, waar de link met de canon veel verder te zoeken 

is. 

We konden slechts zelden noemenswaardige significante verschillen vaststellen wat betreft 

het bestaan van het bewuste publiek. Toch zijn we er van overtuigd dat er deze 

tussencategorie bestaat, al moeten we toegeven dat dit onderzoeksopzet mogelijks niet ideaal 

was om dat te bewijzen. Immers, zoals miss_lady_ice-853-608700 (24 september 2010) 

besluit: “I’ve never read the books or seen any of the TV incarnations but it’s impossible to 

watch with an entirely open mind. Everybody has heard of Sherlock Holmes and no doubt has 

the image of a deerstalking wearing, pipe-smoking man with a mustache and a magnifying 

glass”.  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9. Betrouwbaarheidscontroles 

9.1. Intercodeur-betrouwbaarheid 

We zijn ons ervan bewust dat de inhoudsanalyse heel wat subjectief beoordelingswerk vergde. 

Om onze data te controleren, hadden we een betrouwbaarheidscontrole opgesteld. Uit al onze 

cases selecteerden we er volledig willekeurig 112, goed voor 11% van de cases. Deze 

verdeelden we onder vier verschillende codeurs, die volgens het codeboek deze cases 

opnieuw zouden coderen. Hun resultaten zouden dan met de onze vergeleken worden aan de 

hand van Cohens Kappa, om te zien of de verhouding van dezelfde resultaten hoog genoeg 

was en het onderzoek dus door meerdere mensen op de zelfde manier gevoerd kon worden 

(Waege, 2010: 154-155). Uit de geselecteerde sample filterden we nog eens 11 cases (10%). 

We zorgden dat elke codeur deze 11 cases opnieuw zou coderen. Zo konden we niet alleen de 

betrouwbaarheid tussen de codeurs afzonderlijk en ons eigen onderzoek controleren, maar 

ook de betrouwbaarheid tussen de codeurs onderling. 

Door diverse omstandigheden is tot onze spijt geen enkele codeur er in geslaagd een 

voldoende aantal cases te coderen om relevante controles uit te voeren. We betreuren dit en 

beseffen dat dit een serieuze tekortkoming kan zijn voor ons onderzoek. 

9.2. Intracodeur-betrouwbaarheid 

Om toch een zekere betrouwheidscontrole in ons onderzoek in te voeren, hebben we zelf een 

hercodering gedaan van een willekeurig gekozen sample van 61 cases (6%). Deze 

intracodeur-betrouwbaarheidscontrole verloopt volgens hetzelfde principe als in de vorige 

paragraaf beschreven. Door deze cases pas drie maanden later opnieuw te coderen, kunnen we 

bepalen hoe het zat met de consistentie bij dezelfde codeur. We maken ons sterk dat de 

resultaten hiervan toch ook de geloofwaardigheid van ons onderzoek kunnen vooruithelpen. 

Voor deze hercodering stelden we in SPSS geen ‘missing values’ in. Deze zouden immers uit 

de berekeningen worden weggefilterd door SPSS, maar het is net relevant om te weten of in 

een case tweemaal dezelfde ‘missing value’ wordt gecodeerd of niet.  
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We merken één redelijke overeenkomst 

(Q05), drie variabelen hebben een 

Kappa-waarde boven 0,600 en mogen 

als voldoende tot goede overeenkomst 

beschouwd worden (Q02, Q03, Q10) en 

drie variabelen overschrijden 0,800 en 

zijn bijna perfecte overeenkomsten 

(Q01, Q04, Q09). Al deze waarden zijn 

significant te noemen (p < .000, zie 

Tabel 2). Dit zijn uiteraard arbitraire 

waarden, wij baseerden ons op de indeling volgens Landis en Koch (1977). We kunnen dus 

wel stellen dat dit geruststellende resultaten zijn en dat de inhoudsanalyse op een betrouwbare 

en consistente manier gecodeerd is.  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Tabel 2: intra-betrouwbaarheidsanalyse

variabele frequentie  
correct Cohens Kappa significantie-

niveau

Q01 90,2% 0,862 .000

Q02 78,7% 0,709 .000

Q03 83,6% 0,733 .000

Q04 90,2% 0,810 .000

Q05 77,0% 0,581 .000

Q09 90,2% 0,840 .000

Q10 82,0% 0,647 .000



ALGEMENE CONCLUSIE 

We zijn ons bewust van het belang om deze twee verschillende onderzoeken niet als losstaand 

van elkaar te beschouwen. De twee onderdelen kunnen elkaar immers van extra betekenis 

voorzien. Het is dus niet overbodig om deze twee onderzoeken in een synthese te gieten. 

Voorts geven we in deze algemene conclusie van onze masterproef een overzicht van enkele 

bedenkingen en tekortkomingen van ons onderzoek, alsook enkele krijtlijnen voor verder 

mogelijk onderzoek dat hierop kan verdergaan. 

In onze literatuurstudie werd de problematiek in de adaptatiestudies vrij snel duidelijk. Sinds 

het begin bleef deze studie zich voornamelijk focussen op de getrouwheid van een adaptatie 

aan zijn brontekst en hielden academici zich als het ware bezig met het beoordelen van 

adaptaties. De relevantie voor het wetenschappelijk onderzoek, en de maatschappij in het 

algemeen, is hierbij echter ver te zoeken. Dat steeds meer een alternatieve weg wordt 

bewandeld, is dan ook een positieve wending. De verschuiving van getrouwheid naar 

intertekstualiteit als beoordelingscriterium voor adaptaties houdt in dat men zich niet meer zal 

blindstaren op de letterlijke vertaling van een canon naar het nieuwe medium. Integendeel, en 

dit geldt zeker voor franchises zoals Sherlock Holmes, we zijn er niet mee gediend steeds 

dezelfde verfilming te zien, iedere adaptatie zou op zichzelf moeten kunnen staan als een 

origineel product en zou een eigen kritiek op het origineel en andere versies moeten geven. 

Recente adaptaties, zoals Sherlock en Elementary, zijn dan ook veel minder getrouw aan de 

letter te beschouwen dan de vroegere werken van Granada. Dit blijkt ons ons comparatief 

onderzoek. Het is niet zo dat getrouwheid onbelangrijk is geworden, maar het is niet meer het 

hoofddoel. Getrouwheid is ook nog verweven in Sherlock en in mindere mate in Elementary, 

maar maakt deel uit van een groter geheel van intertekstuele verwijzingen. De verwijzing van 

een adaptatie naar zijn originele brontekst is immers ook een intertekstuele laag waar de 

nodige aandacht aan besteed kan worden. 

Met deze verschuiving, groeit ook het besef van het belang van publieksonderzoek. Zij 

bepalen immers het succes van een adaptatie en hoewel een adaptatie een financieel succes in 

de bioscoop kan zijn, zegt dit niets over de beoordeling van het publiek. Het internet is hierbij 

een dankbaar medium voor het verzamelen van tertiaire teksten over adaptaties. Fans zijn een 
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belangrijk onderdeel van dat publiek en niet alleen bij academici maar ook bij filmmakers zelf 

groeit het besef dat de mate van voorkennis de beoordeling van een adaptatie kan beoordelen. 

Uit ons onderzoek blijkt immers dat er een significant verschil is tussen de beoordelingen van 

een publiek met of zonder voorkennis. Een publiek met kennis van de canon beoordeelt 

Sherlock beter dan andere kijkers. Elementary daarentegen vinden ze minder goed dan kijkers 

zonder voorkennis. Ook zijn kijkers met voorkennis minder snel teleurgesteld over Sherlock 

dan anderen. Het missen van voorkennis betekent immers dat talrijke intertekstuele 

verwijzingen verloren gaan, mogelijks tot ongenoegen van de kijker. 

We belichtten reeds het belang van het samenvoegen van deze twee onderzoeken. Hoewel de 

theorie stelt dat het getrouwheidscriterium best vervangen dient te worden, merken we op dat 

er nog steeds een correlatie bestaat tussen de getrouwheid van een adaptatie en de beoordeling 

ervan. Wanneer we in acht nemen dat onze onderzoekspopulatie Elementary steevast het 

slechtste beoordeelde en ook het minst getrouw vond aan de canon, stellen we vast dat dit ook 

met onze kwalitatieve bevindingen overeenkomt. Elementary selecteert slechts enkele 

basisgegevens uit de canon en maakt hier vervolgens een detectiveserie van zoals er wel 

meerdere bestaan. Verschillende kijkers sluiten zich bij die visie aan. 

Besluitend kunnen we stellen dat de makers van een serie, zeker van dergelijke franchise die 

al ettelijke maken geadapteerd is, tegenwoordig de elementen uit de canon kneden tot een 

product met een eigen integriteit. Het staat hen vrij te beslissen in hoeverre de link met de 

canon zal blijven bestaan. De intertekstuele verwijzingen zorgen voor een enorme 

gelaagdheid en vereisen een zekere mediageletterdheid van het hedendaagse publiek. Ze 

bevatten extra betekenissen, die niet noodzakelijk begrepen moeten worden om het verhaal te 

kunnen volgen. Het biedt wel een meerwaarde, zoals ook de verwijzingen naar de canon voor 

de kijker met voorkennis een meerwaarde biedt indien die ze kan ontdekken. Dergelijke 

triviale intertekstuele verwijzingen zorgen vaak voor een uitdaging op zich. Op verschillende 

sites zijn deze weetjes verzameld en het is voor de fans een uitstekend middel om verder te 

discussiëren. 

Hoewel we er van overtuigd zijn een degelijk onderzoek gevoerd te hebben met interessante 

cases, zijn er steeds bedenkingen en tekortkomingen. We willen hier even kritisch bij stilstaan. 

De mogelijkheden van deze masterproef beperkte ons tot slechts twee fragmenten voor de 
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comparatieve analyse. Indien meer fragmenten geanalyseerd zouden worden, kan onze 

analyse nog verfijnd worden.  

Ook beseffen we dat onderzoek op het internet wel veel cases oplevert, maar geen 

representatief staal van de bevolking is. De mensen die een recensie geven op IMDb zullen 

meer geïnteresseerd zijn in film of een meer uitgesproken mening over de adaptatie hebben. 

Ook wie geen toegang heeft tot het internet, werd uit dit onderzoek uitgesloten. 

Verder betreuren we het feit dat we geen intercodeur-betrouwbaarheidsonderzoek hebben 

kunnen uitvoeren, hoewel toch gepland en voorbereid. Dit had ons onderzoek extra 

geloofwaardigheid kunnen geven indien hieruit hoge Kappa-waarden kwamen. Toch maken 

we ons sterk dat, door een intracodeur-betrouwbaarheidsonderzoek te voeren, we ook kunnen 

stellen dat het onderzoek niet willekeurig is uitgevoerd. We menen dit op een goede manier 

opgelost te hebben. 

Hoewel we geen duidelijk significant bewijs vonden voor het bestaan van een ‘bewust’ 

publiek, zijn we er toch van overtuigd dat deze categorie bestaat. Het probleem zou kunnen 

zijn dat Sherlock Holmes een té bekende franchise geworden is. Het is namelijk zeer moeilijk 

om helemaal niets van het personage af te weten. Verder onderzoek naar andere adaptaties van 

een minder bewerkte canon, zoals bijvoorbeeld Game of Thrones, zou hier soelaas kunnen 

bieden. Ook kunnen vragenlijsten of gesprekken in focusgroepen meer betrouwbare 

informatie uit de kijkers halen, waar we dit nu vaak moesten afleiden.  

Het onderzoek naar adaptaties stopt immers niet bij deze masterproef. Hoewel de laatste jaren 

reeds verschillende adaptaties over Sherlock Holmes zijn verschenen, staat nu toch ook nog 

een nieuwe filmadaptatie in de steigers, Mr. Holmes [Condon, 2015]. Een franchise zoals 

Sherlock Holmes heeft reeds talrijke adaptaties doorstaan, waarbij soms zeer ingrijpende 

zaken gewijzigd werden aan de canon. In deze film zal een oude Sherlock Holmes (Ian 

McKellen) terugkijken op een zaak die hij nooit kon oplossen. Het is af te wachten in 

hoeverre deze film getrouw zal zijn aan de canon. Wel staat vast dat men ook nu weer de 

canon benadert vanuit een andere invalshoek. Op dat vlak kunnen de sceptici van vroeger in 

ieder geval gerust zijn: hoewel het aantal imitaties groeit, blijft men toch ook de nodige 

inspiratie vinden om met deze imitaties aan de slag te blijven gaan…  

!83



Bibliografie 

American Psychological Association (2010). Publication manual of the American 

Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: Author. 

Andrew, D. (2010). What cinema is! Bazin’s quest and its charge. Oxford: Blackwell 

Publishing. 

Bane, C. (2006). Viewing novels, reading films: Stanley Kubrick and the art of adaptation as 

interpretation. Baton Rouge, LA: Louisiana State University. 

Barker, M. (2012). Crossing out the audience. In I. Christie (Ed.), Audiences (pp. 187-205). 

Amsterdam: Amsterdam University Press. 

Barker, M. & Brooks, K. (1998). Knowing audiences: Judge Dredd, its friends, fans and foes. 

Luton: University of Luton Press. 

Barker, M. & Mathijs, E. (Eds.) (2007). Watching the Lord of the Rings. New York, NY: Peter 

Lang.  

Berger, A. (1998). Media research techniques (2nd ed.). London: Sage Publications Ltd. 

Berelson, B. (1971). Content analysis in communication research. New York, NY: Hafner 

Publishing Company.  

Beja, M. (1979). Film and literature: an introduction. New York, NY: Longman Inc. 

Bluestone, G. (1957). Novels into film: the metamorphosis of fiction into cinema. Baltimore, 

MD: The John Hopkins Press. 

British Film Institute (2011). Opening our eyes: how film contributes to the culture of the UK. 

London: British Film Institute.  

Cahir, L. (2005). The nature of film translation: literal, traditional, and radical. Paper 

gepresenteerd voor de Annual Conference of the Literature/Film Association, Carlisle, PA. 

!84



Cardwell, S. (2003). About time: theorizing adaptation, temporality, and tense. Literature/

Film Quarterly, 31(2), 82-92. 

Cardwell, S. (2007). Adaptation studies revisited: purposes, perspectives, and inspiration. In J. 

Welsh & P. Lev (Eds.), The literature/film reader: issues of adaptation (pp. 51-63). Lanham, 

MD: Scarecrow Press, Inc.  

Cartmell, D. (2012). 100+ years of adaptations, or, adaptation as the art form of democracy. In 

D. Cartmell (Ed.), A companion to literature, film, and adaptation (pp. 1-13). Oxford: 

Blackwell Publishing Ltd. 

Chapman, J. (2000). License to thrill: a cultural history of the James Bond films. New York, 

NY: Columbia University Press. 

Christie, I. (2012a). Introduction: in search of audiences. In I. Christie (Ed.), Audiences (pp. 

11-21). Amsterdam: Amsterdam University Press. 

Christie, I. (2012b). What do we really know about film audiences? In I. Christie (Ed.), 

Audiences (pp. 225-234). Amsterdam: Amsterdam University Press. 

Connor, J. (2007). The persistence of fidelity: adaptation theory today. M/C Journal, 10(2). 

Cook, D. (2010). A history of narrative film (4th ed.). New York, NY: W. W. Norton & 

Company, Inc. 

Cox, M. (1994). Reflections on film adaptations. In W. Reynolds & E. Trembley (Eds.), It’s a 

print! Detective fiction from page to screen (pp. 207-220). Bowling Green, OH: Bowling 

Green University Popular Press. 

Doyle, A. (1981). The complete Sherlock Holmes. London: Penguin Books Ltd. 

Fiske, J. (1987). Television culture. London: Methuen & Co. Ltd. 

Fiske, J. (2003). Understanding popular culture. In W. Brooker & D. Jermyn (Eds.), The 

audience studies reader (pp. 112-116). London: Routledge.  

!85



Gocsik, K., Barsam, R. & Monahan, D. (2013). Writing about movies (3rd ed.). New York, 

NY: W. W. Norton & Company, Inc. 

Gray, J. & Lotz, A. (2012). Audiences. In J. Gray & A. Lotz (Eds.), Television studies (pp. 

57-88). Cambridge: Polity Press. 

Gwenllian-Jones, S. (2003). Histories, fictions and Xena: Warrior Princess. In W. Brooker & 

D. Jermyn (Eds.), The audience studies reader (pp. 185-191). London: Routledge.  

Hayward, J. (1997). Consuming pleasures: active audiences and serial fictions from Dickens 

to soap opera. Lexington, KY: University Press of Kentucky.  

Huber, C. (2012). The case-book of Sherlock Holmes. More than a hundred years of Holmes. 

Cinema Scope (50), 20-26. 

Huizingh, E. (2010). Inleiding SPSS 18.0 voor IBM SPSS Statistics en Data Collection 

Author. Den Haag: Sdu Uitgevers bv. 

Hunter, I. (2009). Exploitation as adaptation. Scope, 15, 8-13. 

Hurst, R. (2008). Adaptation as an undecidable: fidelity and binarity from Bluestone to 

Derrida. In D. Kranz & N. Mellerski (Eds.), In/Fidelity: essays on film adaptation (pp. 

172-189). Newcastle: Cambridge Scholar Publishings. 

Hutcheon, L. (2013). A theory of adaptation (2nd ed.). London: Routledge. 

Jenkins, H. (1988). Star Trek rerun, reread, rewritten: fan writing as textual poaching. Critical 

Studies in Mass Communications, 5(2), 85-107. 

Jenkins, H. (2013). Textual poachers: television fans and participatory culture. New York, 

NY: Routledge. 

Joye, S. (2007). Het geheugen van de film gerecycleerd. Imitatie en inspiratie binnen het 

filmmedium. In D. Biltereyst & C. Stalpaert (Eds.), Filmsporen (pp. 120-133). Gent: 

Academia Press. 

!86



Joye, S. (2009). Novelty through repetition: exploring the succes of artistic imitation in the 

contemporary film industry, 1983-2007. Scope, 15, 56-73. 

Jullier, L. & Leveratto, J. (2012). Cinephilia in the digital age. In I. Christie (Ed.), Audiences 

(pp. 143-154). Amsterdam: Amsterdam University Press.  

Kahn, J. (2010). Reporting statistics in APA style. Geraadpleegd op 10 juli 2014 op het World 

Wide Web: http://my.ilstu.edu/~jhkahn/apastats.html  

Kranz, D. (2005). The golden continuum of probability. Paper gepresenteerd voor de Annual 

Conference of the Literature/Film Association, Carlisle, PA. 

Kranz, D. (2007). Trying harder: probability, objectivity, and rationality in adaptation studies. 

In J. Welsh & P. Lev (Eds.), The literature/film reader: issues of adaptation (pp. 77-102). 

Lanham, MD: Scarecrow Press, Inc.  

Kranz, D. & Mellerski, N. (2008). Introduction. In D. Kranz & N. Mellerski (Eds.), In/

Fidelity: essays on film adaptation (pp. 1-9). Newcastle: Cambridge Scholar Publishings. 

Landis, J. & Koch, G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. 

Biometrics, 33(1), 159-174. 

Laurichesse, H. (2012). L’adaptation d’un best-seller au cinéma: La saga Twilight. In C. Gelly 

& D. Roche (Eds.), Approaches to film and reception theories / Cinéma et théories de la 

réception (pp. 105-118). Clermont-Ferrand: Presses universitaires Blaise Pascal. 

Lavery, D. (1995). Introduction: the semiotics of cobbler: Twin Peaks’ interpretive 

community. In D. Lavery (Ed.), Full of secrets: critical approaches to Twin Peaks (pp. 1-21). 

Detroit, MI: Wayne State University Press. 

Leitch, T. (2003). Where are we going, where have we been? Literature/Film Association, 

1(1), 1-8.  

Leitch, T. (2005). Fidelity discourse: its cause and cure. Paper gepresenteerd voor de Annual 

Conference of the Literature/Film Association, Carlisle, PA. 

!87



Leitch, T. (2007a). Film adaptation and its discontents: from Gone with the wind to The 

passion of the Christ. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press. 

Leitch, T. (2007b). Literature vs. literacy: two futures for adaptation studies. In J. Welsh & P. 

Lev (Eds.), The literature/film reader: issues of adaptation (pp. 15-34). Lanham, MD: 

Scarecrow Press, Inc.  

Lev, P. (2007). The future of adaptation studies. In J. Welsh & P. Lev (Eds.), The literature/

film reader: issues of adaptation (pp. 335-338). Lanham, MD: Scarecrow Press, Inc.  

Liebes, T. & Katz, E. (1993). The export of meaning: cross-cultural readings of Dallas. 

Oxford: Polity Press. 

Mazdon, L. (2000). Encore Hollywood: remaking French cinema. London: British film 

institute. 

McFarlane, B. (1996). Novel to film: an introduction to the theory of adaptation. Oxford: 

Clarendon Press. 

McFarlane, B. (2007). It wasn’t like that in the book… In J. Welsh & P. Lev (Eds.), The 

literature/film reader: issues of adaptation (pp. 3-14). Lanham, MD: Scarecrow Press, Inc.  

Metz, W. (2005). A tale of two Potters. Paper gepresenteerd voor de Annual Conference of the 

Literature/Film Association, Carlisle, PA. 

Metz, W. (2007). The Cold War’s “undigested apple-dumpling”: imaging Moby Dick in 1956 

and 2001. In J. Welsh & P. Lev (Eds.), The literature/film reader: issues of adaptation (pp. 

65-76). Lanham, MD: Scarecrow Press, Inc.  

Monaco, J. (2009). How to read a film: movies, media and beyond (4th ed.). Oxford: Oxford 

University Press. 

Morel, M. (2013). Sherlock Holmes au cinéma et à la television. Strasbourg: Les Evadés de 

Dartmoor. 

!88



Murray, S. (2012). The adaptation industry: the cultural economy of contemporary literary 

adaptation. New York, NY: Routledge. 

Naremore, J. (2000). Introduction: film and the reign of adaptation. In J. Naremore (Ed.), Film 

adaptation (pp. 1-16). New Brunswick, NJ: Rutgers University Press. 

Neuendorf, K. (2002). The content analysis guidebook. London: Sage Publications Ltd.  

O’Flynn, S. (2013). Epilogue. In L. Hutcheon (Ed.), A theory of adaptation (2nd ed.) (pp. 

179-206). London: Routledge. 

Parody, C. (2011). Franchising/Adaptation. Adaptation, 4(2), 210-218. 

Polasek, A. (2012). Sherlockian simulacra: adaptation and the postmodern construction of 

reality. Literature/Film Quarterly, 40(3), 191-196. 

Polasek, A. (2013). Surveying the post-millennial Sherlock Holmes: a case for the great 

detective as a man of our times. Adaptation, 6(3), 384-393. 

Poore, B. (2012). Sherlock Holmes and the leap of faith: the forces of fandom and 

convergence in adaptations of the Holmes and Watson stories. Adaptation, 6(2), 158-171. 

Raw, L. & Gurr, T. (2013). Adaptation studies and learning: new frontiers. Lanham, MD: 

Scarecrow Press, Inc. 

Reeves, J.; Brent, E.; Campbell, R.; Eagle, H.; Jenkins, J.; Rogers, M.; Saaf, L. & Zuberi, N. 

(1995). Postmodernism and television: speaking of Twin Peaks. In D. Lavery (Ed.), Full of 

secrets: critical approaches to Twin Peaks (pp. 173-195). Detroit, MI: Wayne State University 

Press.  

Richards, J. (2010). Cinema and radio in Britain and America, 1920-60. Manchester: 

Manchester University Press. 

Sommerfeld, S. (2012). Guy Ritchie’s Sherlock Bond, the deerstalker and remediation. In K. 

Loock & C. Verevis (Eds.), Film remakes, adaptations and fan productions (pp. 45-66). New 

York, NY: Palgrave Macmillan. 

!89



Stam, R. (2005a). Introduction: the theory and practice of animation. In R. Stam & A. Raengo 

(Eds.), Literature and film: a guide to the theory and practice of film animation (pp. 1-52). 

Oxford: Blackwell Publishing Ltd. 

Stam, R. (2005b). Literature through film: realism, magic, and the art of adaptation. Oxford: 

Blackwell Publishing Ltd.  

Staiger, J. (2005). Media reception studies. New York, NY: New York University Press. 

Swicord, R. (2008). Under the skin: adapting novels for the screen. In D. Kranz & N. 

Mellerski (Eds.), In/Fidelity: essays on film adaptation (pp. 12-23). Newcastle: Cambridge 

Scholar Publishings.  

Tobin, V. (2006). Ways of reading Sherlock Holmes: the entrenchment of discourse blends. 

Language and literature, 15(1), 73-90.  

Trembley, E. (1994a). Holmes is where the heart is: the achievement of Granada Television’s 

Sherlock Holmes films. In W. Reynolds & E. Trembley (Eds.), It’s a print! Detective fiction 

from page to screen (pp. 11-30). Bowling Green, OH: Bowling Green University Popular 

Press. 

Trembley, E. (1994b). Introduction. In W. Reynolds & E. Trembley (Eds.), It’s a print! 

Detective fiction from page to screen (pp. 1-9). Bowling Green, OH: Bowling Green 

University Popular Press. 

UK Film Council (2009). Stories we tell ourselves: the cultural impact of UK film 1946-2006. 

London: UK Film Council. 

Verstraten, P. (2006). Handboek filmnarratologie. Nijmegen: Uitgeverij Vantilt. 

Waege, H. (2010). Operationaliseren. In J. Billiet & H. Waege (Eds.), Een samenleving 

onderzocht. Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek (pp. 87-155). Antwerpen: 

Uitgeverij De Boeck nv. 

!

!90



Wainwright, M. (2012). Sherlock Holmes and game theory. Mosaic: a journal for the 

interdisciplinary study of literature, 45(3), 81-98.  

Weedon, A. (2010). The numbers game: quantifying the audience. In D. Cutchins; L. Raw & 

J. Welsh (Eds.), Redefining adaptation studies. Lanham, MD: Scarecrow Press, Inc. 

Welsh, J. (2007). Introduction. In J. Welsh & P. Lev (Eds.), The literature/film reader: issues 

of adaptation (pp. xiii-xxviii). Lanham, MD: Scarecrow Press, Inc.  

Whaley, D. (2007). Adaptation studies and the history of ideas: the case of Apocalypse Now. 

In J. Welsh & P. Lev (Eds.), The literature/film reader: issues of adaptation (pp. 35-50). 

Lanham, MD: Scarecrow Press, Inc. 

Willems, G. (2011). Literary film adaptations, film policy and the nation. Paper gepresenteerd 

voor de conferentie Media History and Cultural Memory (IAMHIST - 2011), København. 

Wright, N. (2009). “Tom Cruise? Tarantino? E.T.? …Indian!”: innovation through imitation in 

the cross-cultural Bollywood remake. Scope, 15, 194-207.  

!91



Filmografie 

Films gerelateerd aan Sherlock Holmes 

Condon, B. (Regisseur). (2015). Mr. Holmes [Film]. Verenigd Koninkrijk: See-Saw Films. 

Cox, M. (Producer). (1984—1985). The Adventures of Sherlock Holmes. Verenigd Koninkrijk: 

Granada Television. 

Cox, M. (Producer). (1986). The Return of Sherlock Holmes. Verenigd Koninkrijk: Granada 

Television. 

Cox, M. (Producer). (1991). The Case-Book of Sherlock Holmes. Verenigd Koninkrijk: 

Granada Television. 

Cox, M. (Producer). (1994). The Memoirs of Sherlock Holmes. Verenigd Koninkrijk: Granada 

Television. 

Doherty, R. (Producer). (2010—). Elementary. Verenigde Staten: CBS. 

Doherty, R. (2010). Pilot (Cuesta, M., Regisseur). In R. Doherty (Producer), Elementary. 

Verenigde Staten: CBS. 

Doherty, R. (2010). The Woman (Seith, M., Regisseur). In R. Doherty (Producer), 

Elementary. Verenigde Staten: CBS. 

Doherty, R. (2010). Heroine (Polson, J., Regisseur). In R. Doherty (Producer), Elementary. 

Verenigde Staten: CBS. 

Hawkesworth, J. (1984). A Scandal in Bohemia (Annet, P., Regisseur). In M. Cox (Producer), 

The Adventures of Sherlock Holmes. Verenigd Koninkrijk: Granada Television. 

Levinson, B. (Regisseur). (1985). Young Sherlock Holmes [Film]. Verenigde Staten: Amblin 

Entertainment. 

Marvin, A. (Regisseur). (1900). Sherlock Holmes Baffled [Film]. Verenigde Staten: American 

Mutoscope & Biograph. 

!92



Moffat, S. & Gatiss, M. (2010). A Study in Pink (McGuigan, P., Regisseur). In S. Vertue 

(Producer), Sherlock. Verenigd Koninkrijk: BBC. 

Moffat, S. & Gatiss, M. (2012). A Scandal in Belgravia (McGuigan, P., Regisseur). In S. 

Vertue (Producer), Sherlock. Verenigd Koninkrijk: BBC. 

Neil, R. (Regisseur). (1942). Sherlock Holmes and the Secret Weapon [Film]. Verenigde 

Staten: Universal Pictures. 

Neil, R. (Regisseur). (1943). Sherlock Holmes in Washington [Film]. Verenigde Staten: 

Universal Pictures. 

Ritchie, G. (Regisseur). (2009). Sherlock Holmes [Film]. Verenigde Staten: Warner Bros. 

Ritchie, G. (Regisseur). (2011). Sherlock Holmes: A Game of Shadows [Film]. Verenigde 

Staten: Warner Bros. 

van der Meer, G. (Producer). (2004—2012). House, M.D. Verenigde Staten: Fox. 

Vertue, S. (Producer). (2010—). Sherlock. Verenigd Koninkrijk: BBC. 

Andere aangehaalde films 

August, B. (Regisseur). (1998). Les Misérables [Film]. Verenigd Koninkrijk: Mandalay 

Entertainment. 

Beumer, A. (Regisseur). (2010). Loft [Film]. Nederland: Millstreet Films. 

Birtwistle, S. (Producent). (2005). Pride and Prejudice. Verenigd Koninkrijk: BBC.  

Blackton, J. (Regisseur). (1909). Les Misérables [Film]. Verenigde Staten: Vitagraph 

Company of America. 

Columbus, C. (Regisseur). (2001). Harry Potter and the Philosopher’s Stone. Verenigd 

Koninkrijk: Warner Bros. 

Cooper, M. & Schoedsack, E. (Regisseurs). (1933). King Kong [Film]. Verenigde Staten: 

RKO Radio Pictures. 

!93



DeVito, D. (Regisseur). (1996). Matilda [Film]. Verenigde Staten: TriStar Pictures. 

Fenneman, C. (Producer). (1978—1991). Dallas. Verenigde Staten: CBS. 

Frost, M. & Lynch, D. (Producers). (1990—1991). Twin Peaks. Verenigde Staten: ABC. 

Gilligan, V. (Producent). (2008—2013). Breaking Bad. Verenigde Staten: AMC.  

Gilligan, V. & Gould, P. (Bedenkers). (2014—). Better Call Saul. Verenigde Staten: AMC. 

Gupta, S. (Regisseur). (2002). Kaante [Film]. Indië: Film Club. 

Hitchcock, A. (regisseur). (1960). Psycho [Film]. Verenigde Staten: Shamley Productions. 

Hooper, T. (Regisseur). (2012). Les Misérables [Film]. Verenigde Staten: Universal Pictures. 

Jackson, P. (Regisseur). (2001). The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring [Film]. 

Verenigde Staten: New Line Cinema.  

Jackson, P. (Regisseur). (2002). The Lord of the Rings: The Two Towers [Film]. Verenigde 

Staten: New Line Cinema.  

Jackson, P. (Regisseur). (2003). The Lord of the Rings: The Return of the King [Film]. 

Verenigde Staten: New Line Cinema. 

Jackson, P. (Regisseur). (2005). King Kong [Film]. Verenigde Staten: Universal Pictures. 

Jarmusch, J. (Regisseur). (1986). Down By Law [Film]. Verenigde Staten: Black Snake. 

Joyce, B. (Producer). (1995—2001). Xena: Warrior Princess. Verenigde Staten: Renaissance 

Pictures. 

King, M. (Producer). (1998—2004). Sex and the City. Verenigde Staten: HBO. 

Leonard, R. (Regisseur). (1940). Pride and Prejudice [Film]. Verenigde Staten: Metro-

Goldwyn-Mayer. 

Lynch, D. (Regisseur). (1992). Twin Peaks: Fire Walk With Me [Film]. Verenigde Staten: New 

Line Cinema. 

!94



Marshall, R. (Regisseur). (2005). Memoirs of a Geisha [Film]. Verenigde Staten: Columbia 

Pictures Corporation. 

McQueen, S. (Regisseur). (2013). 12 Years a Slave [Film]. Verenigde Staten: Regency 

Enterprises. 

Milestone, L. (Regisseur). (1952). Les Misérables [Film]. Verenigde Staten: Twentieth 

Century Fox Film Corporation. 

Murugadoss, A. (Regisseur). (2008). Ghajini [Film]. Indië: Geetha Arts. 

Nolan, C. (Regisseur). (2000). Memento [Film]. Verenigde Staten: Newmarket Capital Group. 

Robins, J. & Wise, R. (Regisseurs). (1961). West Side Story [Film]. Verenigde Staten: Mirisch 

Corporation. 

Spielberg, S. (Regisseur). (1984). Indiana Jones and the Temple of Doom [Film]. Verenigde 

Staten: Paramount Pictures. 

Tarantino, Q. (Regisseur). (1992). Reservoir Dogs [Film]. Verenigde Staten: Live 

Entertainment. 

Tykwer, T. (Regisseur). (2006). Perfume: The Story of a Murderer [Film]. Verenigde Staten: 

Constantin Film Produktion. 

Van Looy, E. (Regisseur). (2008). Loft [Film]. België: Woestijnvis. 

Van Looy, E. (Regisseur). (2014). The Loft [Film]. Verenigde Staten: Anonymous Content. 

Van Sant, G. (Regisseur). (1998). Psycho [Film]. Verenigde Staten: Universal Pictures.  

!95



!
!
!
!

!96



BIJLAGEN 

Bijlage 1: A Study in Scarlet: kennismaking tussen Holmes en Watson 

Bijlage 1.1: Synopsis A Study in Pink (Doyle, 1981: 15-19) 

Dr. John Watson is terug in Londen, na een oorlogsverleden als dokter in Afghanistan. Hij 

denkt terug aan de gebeurtenissen daar. Doordat hij geen directe kennissen in Londen heeft, 

zal hij binnenkort moeten uitwijken om financiële redenen. 

Hij komt een oude studievriend tegen, Stamford, en vermeldt zijn problematische zoektocht 

naar huisvesting. Stamford, toevallig, hoort dit voor de tweede maal die dag. Iemand die op 

het chemisch laboratorium van het hospitaal werkt, vroeg hem vandaag hetzelfde. Stamford 

waarschuwt Watson er echter voor dat het een vrij speciaal iemand is. 

Wanneer Watson in het laboratorium kennismaakt met de man, Sherlock Holmes, is die bezig 

met onderzoek naar hemoglobine. Sherlock Holmes leidt af dat Watson in Afghanistan 

geweest is. Vervolgens begint hij een lange uiteenzetting over het belang van zijn onderzoek. 

De twee maken kennis en overlopen elkaars slechte eigenschappen. Vervolgens spreken ze af 

om de dag erna naar een appartement in Baker Street 221B te gaan kijken. 

Bijlage 1.2: Sequentie-analyse A Study in Pink (Sherlock) 

sequentie start einde scène begin samenvatting   

seq. 1 00:00:00 00:02:05 scène 1 00:00:00 Bezet gebied Afghanistan. 
Wazige flarden oorlogsbeelden, waartussen een 
slapende Watson te zien is en zijn naam wordt 
enkele keren geroepen.

scène 2 00:00:15 Slaapkamer Watson. 
Watson schrikt wakker en is duidelijk aangedaan 
door de oorlogsherinneringen. Hij heeft moeite om 
terug in slaap te geraken.

scène 3 00:00:45 Slaapkamer Watson. 
Geholpen door een wandelstok gaat Watson aan 
zijn bureau zitten. Hij opent de lade en haalt zijn 
laptop eruit, in de lade is een pistool te zien. De 
laptop is geopend op een webpagina ‘The Personal 
Blog of Dr. John H. Watson’, die volledig leeg is.
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scène 4 00:01:32 Kantoor psychiater. 
De psychiater vraagt aan Watson hoe het met zijn 
blog staat, maar hij heeft nog steeds niets 
geschreven. Om van het militaire leven terug aan te 
passen aan het gewone burgerleven, raadt ze hem 
toch aan alles wat hij meemaakt neer te schrijven in 
een blog. Watson maakt echter nooit iets mee, zegt 
hij.

seq. 2 00:02:05 00:02:38 Generiek. 
Beelden van het verkeer in Londen, enkele foto’s, 
een oog in close-up, een bloedspat waar een 
druppel vloeistof op gelekt wordt. De letters van 
Sherlock tegen een skyline van Londen.

seq. 3 00:02:38 00:05:03 scène 1 00:02:38 Londen, 12 oktober. 
Een man en zijn minnares spreken via de telefoon 
met elkaar. Ze willen afspreken, zij vraagt hem een 
taxi te nemen.

scène 2 00:02:57 Leeg kantoorgebouw. 
De man neemt een pil uit een potje en steekt die in 
zijn mond, vervolgens ligt hij dood neer.

scène 3 00:03:20 Persconferentie. 
De vrouw van de man leest een brief voor over de 
zelfmoord van haar man, de pers fotografeert haar.

scène 4 00:03:41 Londen, 26 oktober. 
Twee jongens lopen over straat, het regent. De ene 
zegt terug te gaan om een paraplu op te halen thuis. 
De ander blijft op zijn horloge kijken en loopt na 
een tijd wachten weg.

scène 5 00:04:11 De ene jongen neemt huilend een pil in zijn mond. 
Een krantenbericht vermeldt zijn zelfmoord.

scène 6 00:04:28 Feestzaal, 27 januari. 
Op een verjaardagsfeestje praten en man en een 
vrouw over iemand die aan het dansen is en te veel 
gedronken heeft. Ze nemen de autosleutels af.

scène 7 00:04:44 Parking. 
Een vrouw zoekt naar haar autosleutels in haar 
handtas, die er niet meer inzitten.

scène 8 00:04:50 Bouwplaats met containers. 
Ook deze vrouw neemt snikkend een pil in haar 
mond.

sequentie start einde scène begin samenvatting   
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seq. 4 00:05:03 00:07:12 scène 1 00:05:03 Persconferentie politie. 
Lestrade en zijn collega briefen de pers over de 
zelfmoorden, ze vermoeden dat er een verband 
bestaat omdat ze onder andere hetzelfde gif 
genomen hebben. De journalisten stellen vragen, tot 
ze plots allemaal een bericht krijgen van Sherlock 
Holmes, die Wrong!  antwoordt op Lestrades 
beweringen. Een journaliste oppert dat het om een 
seriemoordenaar gaat, Lestrade wilt hen 
geruststellen. Uiteindelijk krijgt ook hij een bericht, 
waarin Sherlock Holmes zegt dat hij hem weet te 
vinden indien nodig.

scène 2 00:07:05 Politiekantoor.  
Lestrades collega is van mening dat Sherlock 
Holmes gestopt moet worden, hij maakt de politie 
belachelijk.

seq. 5 00:07:12 00:08:25 Stadpark. 
Watson wandelt (mankt) door het park en komt een 
oude vriend tegen van zijn studietijd, Mike. De 
vriend vraagt hem over hoe hij neergeschoten is, 
maar hij blijft hier kort over. 
De twee drinken samen koffie op een bank, Watson 
vertelt dat hij graag in Londen zou blijven wonen 
maar dat dat voor hem onbetaalbaar is. Mike stelt 
voor om een flat te delen met iemand anders, het is 
immers de tweede die dag die op zoek is naar een 
flat.

seq. 6 00:08:25 00:11:57 scène 1 00:08:25 Lijkkamer St. Bart’s Hospitaal. 
Sherlock Holmes opent een lijkzak die hij van 
Molly gekregen heeft, een vers lijk, natuurlijke 
dood gestorven. Hij wilt er enkele tests op 
uitvoeren met een zweep en vraagt Molly de 
resultaten later door te sms’en. Hij merkt dat zij 
plots lippenstift heeft opgedaan en gaat op de 
verkeerde manier in op haar vraag om samen koffie 
te gaan drinken.

sequentie start einde scène begin samenvatting   
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Bijlage 1.3: Sequentie-analyse Pilot (Elementary) 

scène 2 00:09:20 Sherlocks laboratorium in St. Bart’s Hospitaal. 
Sherlock Holmes kijkt door een microscoop 
wanneer Mike Watson binnenbrengt. Hij vraagt de 
gsm van Mike te gebruiken, die ligt echter in zijn 
jas dus geeft Watson de zijne aan Sherlock Holmes. 
Mike stelt Watson voor. Sherlock vraagt of hij in 
Afghanistan of in Irak geweest is, Watson is 
overdonderd. Op dat moment komt Molly binnen 
met de koffie, hij merkt op dat haar lippenstift 
verdwenen is. 
Sherlock vraagt aan Watson of hij er iets op tegen 
heeft dat hij viool speelt of soms dagenlang niets 
zegt. Als potentiële huisgenoten moeten ze dit van 
elkaar weten. Watson is weer verbaasd, aangezien 
er nog niets gezegd is over huisgenoten. Sherlock 
legt uit hoe hij dit allemaal heeft afgeleid, trekt zijn 
jas aan en wilt vertrekken. Hij ontwijkt de vragen 
van Watson over hoe zijn zijn militaire dienst kon 
achterhalen, maar zegt enkel nog het uur van de 
afspraak. Wanneer Watson voorlegt dat ze elkaar 
nog maar twee minuten kennen, hij zijn naam nog 
niet weet en niets van elkaar afweten, begint 
Sherlock via allerlei afleidingen feiten over 
Watsons familie- en militaire leven te vertellen. Hij 
zegt zijn naam en het adres, en vertrekt. Watson 
kijkt Mike vragend aan, die antwoordt dat hij 
inderdaad altijd zo is.

sequentie start einde scène begin samenvatting   

sequentie start einde scène begin samenvatting   

seq. 1 00:00:00 00:00:39 scène 1 00:00:00 Huis slachtoffer. 
In slow-motion vallen en breken twee glazen, een 
vrouw wordt door een man in het zwart bij de keel 
gegrepen. Ze komt neer op de vloer en met haar 
arm maakt ze bloedsporen.

scène 2 00:00:23 Huis slachtoffer. 
De vrouw wordt achternagezeten door de man in 
haar huis, ze loopt naar de slaapkamer en op het 
bed weet hij haar te overmeesteren.

seq. 2 00:00:39 00:01:22 scène 1 00:00:39 Watsons slaapkamer. 
7:00, de wekkerradio loopt af. Watson draait zich 
om in haar slaap.

scène 2 00:00:49 Straten in New York. 
Watson jogt doorheen de mensenmassa op de tonen 
van Young Blood van The Naked And Famous.

scène 3 00:01:14 Ingang flatgebouw. 
De gsm van Watson gaat, ze neemt op en uit het 
gesprek blijkt dat iemand die zij moest gaan 
ophalen, ontsnapt is.
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seq. 3 00:01:22 00:05:08 scène 1 00:01:22 Straat van Sherlock Holmes. 
Watson telefoneert Holmes’ vader om te melden dat 
hij uit de afkickkliniek verdwenen is. Voor zijn huis 
ziet ze, door het raam, een getatoeëerde vrouw zich 
aankleden en naar buiten stappen, bij het kruisen 
wordt zij hierdoor genegeerd.

scène 2 00:01:48 Traphal van Sherlock Holmes. 
Watson is op zoek in de traphal van het 
appartementsgebouw, ze volgt de televisiegeluiden.

scène 3 00:02:03 Sherlock Holmes’ flat. 
Zes televisieschermen tonen elk een ander 
televisieprogramma, Sherlock Holmes staat in bloot 
bovenlijf te kijken. Wanneer Watson zich wilt 
voorstellen, kijkt hij niet op en vraagt hij har te 
zwijgen. Hij zet alles op pauze, Joan Watson stelt 
zich voor als de sober companion die zijn vader 
voor haar heeft ingehuurd voor de komende zes 
weken. Holmes kijkt haar aan en begint een 
monoloog over liefde op het eerste gezicht, Watson 
is overdonderd. Holmes drukt op de 
afstandsbediening, een televisie begint terug te 
spelen en exact dezelfde tekst wordt gezegd. 
Watson laat haar handtas en sleutels vallen. 
Holmes zet de televisie terug aan, stelt zich voor en 
schudt haar de hand. Hij maakt zich klaar om te 
vertrekken, zegt dat hij haar hulp waarschijnlijk 
niet nodig zal hebben en dat hij aan haar ziet dat ze 
zelf nooit verslaafd is geweest aan drugs of alcohol. 
Hij is verveeld, en zegt dat dat ook de reden is 
waarom hij uit de afkickkliniek is ontsnapt op de 
dag dat hij werd vrijgelaten. Hij vertelt ook dat hij 
seks had met de vrouw die net wegging, dat hij het 
nodig heeft om te functioneren. Hij kan aan de 
handen van Watson zien dat ze een dokter, een 
chirurg is. Hij begint over haar auto, dit kon hij 
afleiden door het parkeerticket dat uit haar handtas 
was gevallen.

seq. 4 00:05:08 00:06:07 scène 1 00:05:08 Metro. 
Holmes vertelt Watson dat, voor zijn 
verslavingsproblemen, hij een consultant was voor 
Scotland Yard, en geen detective zoals zij het 
noemt. 
Watson krijgt telefoon van ‘Mom and Dad’ maar 
legt af. Door de foto op de gsm van haar ouders te 
zien, weet Holmes af te leiden dat ze na een breuk 
terug samen zijn gekomen.

scène 2 00:05:46 Straat in New York. 
Holmes zegt de manier gevonden te hebben om van 
zijn verslaving af te geraken. Hij neemt zijn 
consultatiewerk verder in New York. Ze komen aan 
bij een huis afgezet door de politie.

seq. 5 00:06:07 00:06:10 scène 1 00:30:49 Generiek. 
De letters Elementary verschijnen voor een beeld 
van de skyline van New York.

sequentie start einde scène begin samenvatting   
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Bijlage 2: A Scandal in Bohemia 

Bijlage 2.1: Synopsis A Scandal in Bohemia (Doyle, 1981: 161-175) 

Deel 1 

Watson begint met het omschrijven van de impact die Irene Adler op Sherlock Holmes had en 

hoe hij naar haar verwijst als “The Woman”. Verder wijdt hij uit over zijn huwelijk en hoe hij 

Holmes lange tijd niet gezien heeft. Hij moest voor zijn dokterspraktijken enkele dagen naar 

het platteland en komt zijn vriend nu nog eens bezoeken. 

Sherlock Holmes ontving een mysterieuze brief, iemand zal hen vanavond ontmoeten. 

Holmes leidt uit het papier van de brief af dat die uit Bohemen komt. De koning van 

Bohemen komt —vermomd— binnen, maar Holmes herkent hem. Zijn probleem gaat over 

een foto waarop hij samen met Irene Adler staat. Nu hij gaat trouwen, dreigt Irene Adler 

ermee deze foto naar zijn verloofde op te sturen. Ze wilt geen geld voor de foto en pogingen 

tot diefstal zijn ook reeds mislukt. Sherlock Holmes neemt de zaak aan en vraagt de koning 

enkele dagen om dit op te lossen. 

Deel 2 

Watson komt naar Sherlock Holmes toe. Deze vertelt wat hij die ochtend reeds gedaan heeft. 

Vermomd als stalknecht, bespioneerde hij het huis van Irene Adler. Zo ontdekte hij dat ze een 

advocaat, Godfrey Norton, dagelijks ziet. Wanneer deze zo snel mogelijk naar de kerk reden, 

volgde Holmes hen met een taxi. In de kerk willen Irene Adler en Godfrey Norton nog net 

voor het wettelijke uur trouwen, maar ze missen een getuige. Een vermomde Holmes neemt 

deze plaats in. Na dit verteld te hebben, vraagt Sherlock Holmes Watsons medewerking, ook 

al moet hij hiervoor de wet breken. Holmes legt uit wat hij moet doen. Hij is er van overtuigd 

dat Irene Adler hem de plaats van de foto laat zien. 

Vermomd als koetsier, komt Sherlock Holmes terecht in een geënsceneerd straatgevecht voor 

Irene Adlers huis. Hij wordt neergeslagen en Irene Adler brengt hem haar huis binnen voor 

verzorging. Op het gegeven teken smijt Watson een rookbom naar binnen. Holmes 

waarschuwt voor brand in het huis, totdat hij zegt dat het vals alarm is. 
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Terug bij Watson, moet hij toegeven dat hij de foto nog niet heeft, maar wel weet waar ze ligt.  

Door het gevaar voor brand keek zij immers instinctief naar de kluis. De volgende ochtend 

gaan ze met de koning van Bohemen afspreken. Bij hun appartement aangekomen, passeert 

iemand die Sherlock Holmes goedenacht wenst. 

Deel 3 

De koning van Bohemen komt ’s morgens de kamer van Watson en Sherlock Holmes binnen. 

Sherlock Holmes vertelt hem dat Irene Adler getrouwd is. Dit vereenvoudigt de zaak, zij zal 

nu immers geen wraak meer koesteren. Wanneer zij echter bij haar huis aankomen, blijken 

Irene Adler en haar man vertrokken te zijn. In de kluis vindt Sherlock Holmes enkel een 

andere foto en een brief. Deze is gericht aan Sherlock Holmes. Hierin vertelt Irene Adler hoe 

hij haar misleid had, maar dat ze hem toch had herkend en in eigen vermomming een 

goedenacht kwam wensen. De foto heeft ze bijgehouden ter bescherming van zichzelf, maar 

de koning hoeft niets te vrezen. 

De koning is blij dat de zaak is opgelost en wilt Sherlock Holmes belonen. Die neemt 

genoegen met de achtergelaten foto van Irene Adler. 

Watson besluit nog eens met de woorden dat door Irene Adler, Sherlock Holmes meer respect 

voor vrouwen gekregen heeft en hij praat over haar nog altijd met de titel The Woman. 

Bijlage 2.2: Sequentie-analyse A Scandal in Bohemia (Granada Television) 

sequentie start einde scène begin samenvatting   

seq. 1 00:00:00 00:00:48 Generiek. 
Londens buitenleven. Paardenkoetsen rijden 
voorbij, krantenverkopers roepen op straat.

seq. 2 00:00:48 00:02:28 Irene Adlers huis. 
Twee inbrekers doorzoeken het huis en snijden een 
schilderij open. Ze worden ontdekt en Irene Adler, 
met een pistool in haar hand, zendt ze weg. De 
voice-over-stem van Watson begint het verhaal.

seq. 3 00:02:28 00:03:57 scène 1 00:02:28 Baker Street. 
Het regent, paardenkoetsen rijden voorbij. Eén 
vervoert Watson, die in voice-over vertelt dat 
tijdens deze zaak hij en Holmes reeds enkele jaren 
de flat deelden en dat hij een aantal dagen weg 
moest.
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scène 2 00:03:10 Traphal van Sherlock Holmes en Dr. Watson. 
Mrs. Hudson ontvangt Dr. Watson, die helemaal nat 
is. Ze vertelt hem over de staat waarin Holmes zich 
bevindt.

seq. 4 00:03:57 00:22:54 scène 1 00:03:57 Flat van Sherlock Holmes en Dr. Watson. 
Holmes zit in de zetel, Watson bekijkt een lade, 
vraagt of het deze keer morfine of cocaïne is dat hij 
gebruikt heeft. Holmes raadt een “seven percent 
solution of cocaine” aan, die hij nodig heeft om zijn 
zintuigen alert te houden als hij zich verveelt en 
geen zaak heeft, zoals nu. Watson waarschuwt voor 
de gevaren, die cocaïne teweeg kunnen brengen. 
Holmes bezorgt Watson een brief die hij ’s ochtends 
ontvangen heeft.

scène 4 00:07:01 Kamer van Sherlock Holmes en Dr. Watson. 
Holmes steekt kaarsen aan en vraagt Watsons 
observaties over de brief. Over enkele minuten 
zullen ze mysterieus bezoek ontvangen. Er zijn 
geen gegevens of data op te vinden. Toch kan hij 
afleiden dat het een welgestelde man is. Het papier 
blijkt afkomstig te zijn uit Bohemen, geschreven 
door een Duitser.  
Door het raam zien ze de paardenkoets stoppen. 
Watson denkt weg te moeten gaan, maar Holmes 
staat erop dat hij blijft. “I am lost without my 
Boswell”.

scène 5 00:09:50 Trap. 
De bezoeker gaat de trappen op, Mrs. Hudson 
probeert hem tegen te houden. Holmes probeert de 
meeste rommel snel op te bergen.

scène 6 00:10:11 Kamer van Sherlock Holmes en Dr. Watson. 
De bezoeker en Mrs. Hudson komen binnen. De 
bezoeker is gemaskerd en vraagt Watson te 
vertrekken, maar Holmes staat erop dat Watson 
blijft. Ze dienen geheimhouding te zweren, de 
bezoeker blijkt de koning van Bohemen te zijn. 
De zaak blijkt te gaan over ene Irene Adler. Zij 
bezit compromitterende brieven van de koning.

scène 7 00:14:44 Kasteel van Bohemen. 
In flashbacks dansen de koning van Bohemen en 
Irene Adler met elkaar.

scène 8 00:15:33 Kamer van Sherlock Holmes en Dr. Watson. 
Holmes zegt dat zij de authenticiteit niet kan 
bewijzen, maar blijkbaar is zij ook in het bezit van 
een foto waarop zij samen met de koning poseert.

scène 9 00:16:08 Kasteel van Bohemen. 
In een flashback wordt de foto van de koning van 
Bohemen en Irene Adler genomen.

scène 
10

00:16:47 Kamer van Sherlock Holmes en Dr. Watson. 
Holmes erkent dat de koning een indiscretie heeft 
begaan en dat dit inderdaad problematisch is.

sequentie start einde scène begin samenvatting   
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scène 
11

00:17:00 Kasteel van Bohemen. 
In een flashback leert de koning Irene Adler richten 
op een schietroos en rijden ze samen paard.

scène 
12

00:18:02 Kamer van Sherlock Holmes en Dr. Watson. 
Het is de koning niet gelukt het te stelen na vijf 
pogingen, en zij wil ook niet overgaan tot verkoop 
van de foto. Holmes barst in lachen uit. De koning 
is ervan overtuigd dat ze hem wilt ruïneren, omdat 
hij nu gaat trouwen met iemand anders. Ze hebben 
drie dagen voordat ze de foto wilt versturen. De 
koning betaalt hen duizend pond, en geeft het adres 
van Irene Adler. De koning vertrekt, Holmes zegt 
tegen Watson alleen te willen zijn.

scène 
13

00:22:28 Kamer van Sherlock Holmes. 
Holmes ziet het masker van de koning liggen, houdt 
het voor zijn ogen en wordt op een idee gebracht.

seq. 4 00:22:54 00:24:49 scène 1 00:22:54 Serpentine Avenue. 
Onherkenbaar vermomd als knecht verkent 
Sherlock Holmes het huis van Irene Adler.

scène 2 00:23:20 Paardenstallen Irene Adler. 
Holmes weet een klus als paardenknecht te 
versieren.

seq. 5 00:24:49 00:34:28 scène 1 00:24:49 Kamer van Sherlock Holmes en Dr. Watson. 
Holmes ontdoet zich van zijn vermomming en 
brengt verslag uit bij Watson. Hij vertelt over Irene 
Adlers persoonlijkheid en haar gewoontes. Hij 
vertelt ook over advocaat Godfrey Norton, die 
dagelijks langskomt.

scène 2 00:25:47 Irene Adlers tuin. 
Holmes, vermomd als knecht, bespiedt haar terwijl 
hij in haar tuin werkt. Hij wilt ontdekken of Norton 
haar advocaat is, of haar geliefde. 
Irene Adler zit achter de piano en begint te zingen. 
Vervolgens komt Norton aan in een koets. Hij belt 
gehaast aan en vraagt de dienster de koets van Irene 
Adler klaar te maken. Aan zijn eigen koetsier 
beveelt hij naar de St. Monicakerk te rijden binnen 
de twintig minuten. Als hij verdwenen is, komt 
Irene Adler naar buiten, ze kijkt rond voor haar 
koets.

scène 3 00:29:11 Kamer van Sherlock Holmes en Dr. Watson. 
Holmes vertelt Watson wat een uitzonderlijke 
vrouw Irene Adler is, “with a face that a man might 
die for”. Watson merkt op dat dit zeer 
ongebruikelijke taal is voor Holmes, die nooit 
interesse toont in het vrouwelijke geslacht. Holmes 
vervolgt zijn verhaal en zegt dat hij zelf een 
taxikoets nam, die hem zo snel mogelijk bij de kerk 
moest brengen. Hij reed nog nooit zo snel in een 
koets.

sequentie start einde scène begin samenvatting   
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scène 4 00:29:39 St. Monicakerk. 
In de kerk maken Irene Adler en Godfrey Norton 
zich klaar om te trouwen. Er is echter geen getuige 
bij en ze hebben nog maar vijf minuten tijd om een 
getuige te vinden zodat ze wettelijk kunnen 
trouwen. Norton ziet de vermomde Holmes zitten 
en roept hem op om zijn getuige te zijn bij het 
huwelijk.

scène 5 00:31:17 Buiten de kerk. 
Irene Adler vertrekt in een koets. Ze roept de 
vermomde Holmes naar haar toe en bedankt hem, 
door een muntstuk te geven.

scène 6 00:33:24 Kamer van Sherlock Holmes en Dr. Watson. 
Watson en Holmes overlopen hun opties voor de 
volgende stap. Ze zijn opgelucht dat het nieuwe 
koppel nog niet gevlucht is. Holmes vraagt Watson 
of hij bereid is tot volledige medewerking, ook al 
zal dat betekenen dat hij de wet moet overtreden. 
Watson stemt hiermee in.

seq. 6 00:34:28 00:35:50 scène 1 00:34:28 Baker Street. 
Een vermomde Holmes gaat een koets in, die 
Watson voor hem heeft tegengehouden.

scène 2 00:34:56 In de koets. 
Watson prijst Holmes’ uitstekende vermomming. 
Hij vraagt zich af hoe hij denkt de foto te kunnen 
vinden in het huis, maar volgens Holmes zal Irene 
Adler de foto aan hem laten zien.

seq. 7 00:35:50 scène 1 00:35:50 Serpentine Avenue. 
Een boevenbende wacht de koets op, enkele 
jongens willen voor haar de deur openen, hopend 
op een fooi. Het eindigt in een gevecht, waarbij 
Holmes, vermomd als koetsier, tussenkomt en 
bewusteloos geraakt. Irene Adler laat hem 
binnenbrengen om hem te verzorgen.

scène 2 00:38:26 Irene Adlers huis. 
Sherlock Holmes komt terug bij bewustzijn. 
Wanneer niemand kijkt, doet hij teken naar Watson 
om een rookbom binnen te gooien. Holmes roept 
dat het brandt, hierop rent Irene Adler naar de 
verborgen kluis. Ze ontdekken dat het vals alarm is. 
Ze nemen afscheid.

seq. 8 00:44:11 00:45:39 scène 1 00:44:11 Baker Street. 
De koets van Holmes en Watson komt terug aan in 
Baker Street. Holmes is van plan om morgenvroeg 
terug te gaan, samen met Watson en de koning van 
Bohemen. Bij het binnengaan van hun appartement 
loopt iemand uit een andere koets langs hen heen, 
en zegt ‘Goodnight, Mr. Sherlock Holmes’, die nog 
in vermomming is.

sequentie start einde scène begin samenvatting   
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seq. 9 00:45:39 00:51:36 scène 1 00:45:39 Serpentine Avenue. 
Holmes, Watson en de koning van Bohemen 
arriveren per koets aan Irene Adlers huis. Holmes 
legt uit dat als zij inderdaad verliefd is op Norton, 
de koning verder geen problemen mag verwachten 
om zijn eigen huwelijk te saboteren. Wanneer zij 
aanbellen, zegt de dienster dat ze verwacht werden, 
en dat Irene Adler ’s ochtends vroeg reeds 
vertrokken is. De mannen rennen het huis in.

scène 2 00:46:37 Irene Adlers huis. 
De mannen lopen de kamer in, Holmes zoekt de 
verborgen kluis en opent ze. Hierin zitten een foto 
en een brief. Het is echter de verkeerde foto, op de 
foto is enkel Irene Adler zelf te zien. De brief is aan 
Holmes gericht en legt hem uit dat hij het goed 
gespeeld had, dat ze niets doorhad ondanks dat ze 
voor hem was gewaarschuwd.

scène 3 00:48:02 Baker Street. 
Flashback naar de avond ervoor, degene die 
Holmes een goedenacht wenste, was Irene Adler 
zelf, vermomd in koetsierskleren.   

scène 4 00:48:30 Irene Adlers huis. 
De brief legt de reden voor hun vlucht uit.

scène 5 00:48:46 Boot op zee. 
De brief vertelt dat ze verwacht werden, en dat de 
koning in vrede gerust kan zijn. Er zal niets met de 
foto gebeuren. 

scène 6 00:49:07 Irene Adlers huis. 
Holmes geeft de rest van de brief aan de koning om 
verder te lezen. Ze hield de foto bij als stok achter 
de deur, maar hij hoeft nu niets meer te vrezen.

scène 7 00:49:42 Boot op zee. 
Irene Adler gooit de bewuste foto de wilde zee in.

scène 8 00:50:12 Kasteel van Bohemen. 
In een fantasiescène kust de koning Irene Adler in 
zijn kasteel, mijmerend over hoe zij zijn vrouw had 
kunnen zijn.

scène 9 00:50:22 Irene Adlers huis. 
De koning betreurt haar verlies ergens. Holmes 
excuseert zich voor zijn falen, maar de koning is 
blij met het bereikte resultaat. Hij wilt Holmes 
bedanken met een dure ring, maar Holmes acht de 
achtergelaten foto van Irene Adler waardevoller. 
Holmes zegt de koning vaarwel, die strekt zijn hand 
uit maar Holmes negeert deze. Watson schudt de 
hand, en gaat Holmes achterna.

sequentie start einde scène begin samenvatting   
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Bijlage 2.3: Sequentie-analyse A Scandal in Belgravia (Sherlock) 

seq.10 00:51:36 00:53:06 scène 1 00:51:36 Kamer van Sherlock Holmes. 
Voice-over van Watson als nabeschouwing, hoe een 
groot schandaal voor het koninkrijk Bohemen 
vermeden werd. Holmes werd verslagen door een 
vrouw, waarna hij niet meer smalend over vrouwen 
sprak. Als hij over Irene Adler of over haar foto 
spreekt, is dat nog steeds verwijzend als “the 
woman”. Holmes speelt op de viool. Watson zegt 
niet dat Holmes liefde voelde voor Irene Adler, 
want die gevoelens voelt Holmes niet, maar toch 
houdt hij haar foto bij in zijn lade.

seq. 11 00:53:06 00:54:16 scène 1 00:53:06 Eindgeneriek.

sequentie start einde scène begin samenvatting   

sequentie start einde scène begin samenvatting   

seq. 1 00:00:00 00:03:47 scène 1 00:00:00 Zwembad. 
Samenvatting van hoe vorig seizoen eindigde. 
Sherlock staat oog in oog met Jim Moriarty, zijn 
rivaal. Watson is door hem gevangengenomen en 
heeft een bomgordel om. Plots gaat de gsm van 
Moriarty af terwijl Sherlock hem onder schot 
houdt. Hij krijgt een interessant aanbod en loopt 
weg, laat Sherlock en Watson achter.

scène 2 00:03:34 Slaapkamer van Irene Adler. 
Een vrouwenhand haakt in en legt haar gsm neer. 
Als een dominante meesteres spreekt ze de vrouw, 
die op haar bed vastgebonden ligt, aan met “Your 
Highness”.

seq. 2 00:03:47 00:04:19 scène 1 00:03:47 Generiek. 
Beelden van het verkeer in Londen, enkele foto’s, 
een oog in close-up, een viool, een krantenartikel, 
een bloedspat waar een druppel vloeistof op gelekt 
wordt. De letters van Sherlock tegen een skyline 
van Londen.

seq. 3 00:04:19 00:08:16 scène 1 00:04:19 Baker Street 221B, flat van Sherlock en Watson 
Watson schrijft aan zijn blog, Sherlock leest de 
krant. De bel gaat, verschillende mensen komen in 
de kamer hun zaak voorleggen, die Sherlock als 
niet interessant genoeg beoordeelt. Bij drie 
tienerjongens die een website hebben opgericht 
over de ware betekenis achter stripverhalen, aarzelt 
hij even. Watson schrijft hierover een blogbericht: 
The Geek Interpreter.

scène 2 00:05:25 Mortuarium. 
Sherlock onderzoekt een lijk en vraagt zich af of 
Watsons blog met hun belevenissen werkelijk lezers 
heeft. Watson beweert dat hun klanten daar vandaan 
komen, en niet van Sherlocks website met de 240 
soorten tabaksas, op enkele uren stond de teller op 
1895.
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scène 3 00:05:44 Baker Street 221B, flat van Sherlock en Watson 
Watson schrijft aan zijn blog, The Speckled Blonde, 
tot ongenoegen van Sherlock. 
Nieuwe klanten komen met een voor Sherlock te 
saaie zaak.

scène 4 00:06:05 Haven. 
Lestrade neemt Sherlock en Watson mee naar een 
lijk in een verlaten wagen, dat eigenlijk op een 
vliegtuig had moeten zitten dat gecrasht is en waar 
iedereen in omgekomen is.

scène 5 00:06:49 Baker Street 221B, flat van Sherlock en Watson 
Watson schrijft aan zijn blog, Sherlock Holmes 
Baffled, een onopgeloste zaak.

scène 6 00:07:14 Theaterzaal. 
Moord op het podium van een theater. Sherlock 
stelt schamper The Bellybutton Murders voor, maar 
Watson maakt er The Navel Treatment van. Bij het 
naar buiten gaan waarschuwt Lestrade voor alle 
persaandacht. Snel grijpen ze een hoed vast om op 
te zetten, maar deze foto komt in de kranten.

scène 7 00:08:03 Huis van Irene Adler. 
Irene Adler bekijkt de foto in de krant van Sherlock 
Holmes en doet een telefoontje.

seq. 4 00:08:16 00:13:50 scène 1 00:08:16 Baker Street 221B, flat van Sherlock en Watson 
Mrs. Hudson ruimt op, wanneer een man verschijnt 
die door de open deur is binnengeraakt. Hij valt 
neer. Bij Sherlock en Watson mag hij zijn verhaal 
doen.

scène 2 00:09:14 Platteland, 14 uur eerder. 
De man heeft autopech en ziet een man, die daarnet 
nog rechtstond, dood neerliggen.

scène 3 00:10:26 Platteland. 
Politiewagens zijn op de plaats van de moord 
aangekomen. Lestrade belt met de inspecteur en 
zegt hem met Sherlock Holmes te praten. Watson is 
aangekomen en vraagt achter een WiFi-verbinding 
om met Sherlock te Skypen.

scène 4 00:11:01 Kamer van Sherlock Holmes en Dr. Watson. 
Sherlock, amper aangekleed, bekijkt de plaats van 
de misdaad via de webcam. Hij wordt opgehaald 
door twee mannen in kostuum, Watson wordt op 
het platteland met een helicopter opgehaald.

sequentie start einde scène begin samenvatting   
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seq. 5 00:13:50 00:21:17 scène 1 00:13:50 Buckingham Palace. 
Watson en Sherlock zijn naar Buckingham Palace 
gebracht. Mycroft, Sherlocks oudere broer, ontmoet 
hen daar voor een belangrijke klant die anoniem 
wilt blijven, in de hoogste regionen van de Britse 
natie. Hij heeft hem de foto van Irene Adler, bekend 
van enkele politieke seksschandalen. Ze is 
professioneel bekend als “The Woman”. Sherlock 
krijgt foto’s te zien, tegelijkertijd ontvangt Irene 
Adler zelf foto’s van Sherlock Holmes op haar gsm. 
Ms Adler bezit compromitterende foto’s van de 
klant, ze staan er samen op in gênante poses. 
Sherlock weigert de zaak eerst, maar als hij 
doorheeft dat het puur om en machtsspel gaat en 
niet om geld, kan hij niet wachten.

seq. 6 00:21:17 00:36:04 scène 1 00:18:02 Auto. 
John en Sherlock zitten in de wagen, Sherlock heeft 
een asbak gestolen. De foto’s hiervan gaan meteen 
naar Irene Adler.

scène 2 00:21:37 Huis van Irene Adler. 
Irene Adler bekijkt de foto’s op haar gsm. Ze maakt 
zich klaar om de bezoeker die ze verwacht te 
ontvangen.

scène 3 00:22:00 Sherlock en Watson thuis/onderweg. 
Sherlock maakt zich klaar om haar te ontmoeten. In 
de taxi legt hij uit dat hij gewoon naar haar toe gaat. 
Twee straten voor de bestemming vraagt hij Watson 
hem te slagen. Tussendoor zien we parallel hoe 
Irene Adler zich klaarmaakt.

sequentie start einde scène begin samenvatting   
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scène 4 00:23:20 Huis van Irene Adler. 
De bel gaat. Door de intercom doet Sherlock alsof 
hij net is aangevallen en gewond is, en vraagt hij 
om even binnen te mogen komen. Kate, de 
dienstmeid, laat hem binnen. Irene Adler komt de 
kamer binnen, volledig naakt, en vraagt zijn naam. 
Sherlock, uit zijn lood geslagen, komt niet op zijn 
schuilnaam en wordt ontmaskerd. Watson komt de 
kamer binnen. Sherlock probeert deducties over 
Irene Adler te maken, maar kan niets aflezen. Irene 
Adler vraagt naar de oplossing van de moord in het 
platteland. Sherlock stelt dat het geen moord is, 
geeft enkele feiten en vermeldt ook dat hij weet dat 
de foto’s die hij zoekt in deze kamer zijn. Dit wordt 
bevestigd. Vervolgens gaat Sherlock verder met zijn 
reconstructie. Watson ondertussen heeft in de gang 
vuur gemaakt, en de rookmelder gaat af. Irene 
Adler, bang voor brand, kijkt meteen naar de plaats 
waar de foto’s verborgen zijn. Sherlock ontdekt de 
kluis, kent de code niet, als zegt Ms Adler deze al 
gegeven te hebben. Plots komen gewapende 
Amerikanen de kamer binnen en overmeesteren ze 
iedereen, ze vragen Sherlock de kluis te openen. 
Wanneer ze Watson willen neerschieten kraakt hij 
de code en de kluis gaat open. Hij roept een 
codewoord, Watson en Adler duiken weg, uit de 
kluis komt een geweerschot, de Amerikanen 
worden overmeesterd. Sherlock neemt een gsm uit 
de kluis, de foto’s staan erop maar ook de gsm heeft 
een code. Ms Adler weet Sherlock te verdoven en 
de gsm af te nemen, ze is als de vrouw die hem 
verslagen heeft en fluistert hem “Goodnight, Mr. 
Sherlock Holmes” toe.

scène 5 00:34:47 Platteland. 
Reconstructie van de “moord” op het platteland, 
Irene Adler legt de feiten uit.

seq. 7 00:36:04 00:40:56 scène 1 00:36:04 Sherlock Holmes’ slaapkamer. 
Sherlock wordt wakker en roept Watson, maar ijlt. 
Een vrouwenkreun lokt hem naar zijn gsm, dit is de 
ringtone voor een bericht dat hij van Irene Adler 
ontvangt.

scène 2 00:37:34 Kamer van Sherlock Holmes en Watson. 
Mycroft komt naar een stand van zaken luisteren. 
Holmes is ervan overtuigd dat Irene Adler niets zal 
doen met de foto’s, maar Mycroft wil hier niet van 
weten. Referentie naar haar Twitteraccount, 
@TheWhiphand. Sherlock vraagt zijn broer wat er 
meer is, want hij heeft het gevoel dat er veel 
verzwegen wordt.
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seq. 8 00:40:56 00:45:19 scène 1 00:40:56 Baker Street 221B, Kerstmis. 
Sherlock speelt een kerstlied op viool. Kerstmis 
wordt gevierd met Mrs. Hudson, Lestrade, Watsons 
vriendin en Molly. Sherlock maakt irritante 
observaties over de gasten, met het deduceren van 
Molly’s cadeau als hoogtepunt. Dit blijkt 
uiteindelijk voor hemzelf te zijn. 
Sherlock krijgt weer een sms-bericht dat naar en 
cadeau op de schouw verwijst. Dit blijkt de gsm 
van Irene Adler te zijn. 

scène 2 00:44:41 Mycrofts huis. 
Mycroft krijgt telefoon aan het haardvuur van 
Sherlock. Hij zegt dat ze Irene Adler vanavond 
dood zullen vinden.

seq. 9 00:45:19 00:51:26 scène 1 00:45:19 St. Bartholomew’s Hospital. 
Mycroft en Sherlock lopen het mortuarium in, 
Molly toont een dood vrouwenlichaam. Sherlock 
bevestigt dat zij het is door haar lichaam te zien. 
Mycroft en Sherlock steken buiten het mortuarium 
een sigaret op voordat Sherlock terug afscheid 
neemt.

scène 2 00:47:55 Baker Street 221B. 
Watson krijgt van Mycroft te horen dat Sherlock 
onderweg is en dat hij en Mrs. Hudson best op alle 
plaatsen zien of hij clean blijft vanavond. Watsons 
vriendin gaat ervandoor. 

scène 3 00:49:11 Baker Street 221B. 
Sherlock komt aan met een taxi. Watson zit in de 
zetel te lezen. Sherlock kijkt rond, maar zegt niets 
en reageert niet op Watsons vragen. Vervolgens 
begint hij op zijn viool te spelen en componeren. 
Sherlock ziet dat de teller van Watsons blog nog 
steeds op 1895 staat. Hij denkt aan een hacker die 
de code wilt doorgeven van Irene Adlers gsm, maar 
de code is verkeerd. Watson en Mrs. Hudson laten 
Sherlock alleen.

seq. 10 00:51:26 00:55:42 scène 1 00:51:26 Baker Street. 
Een knappe jonge vrouw staat Watson buiten op te 
wachten. Een auto rijdt voor en ze stappen samen 
in, hierdoor denkt Watson dat het om Mycrofts 
assistente gaat.

scène 2 00:52:06 Leegstaande fabriek. 
De auto rijdt een leegstaande fabriek in de haven 
binnen. De assistente laat Watson achter, Irene 
Adler komt tevoorschijn. Ze moest Sherlock laten 
geloven dat ze dood is zodat hij niet achter haar 
aankomt. Ze wilt de gsm terug en daarvoor heeft ze 
Watson nodig, die weigert. Daarop stuurt Irene 
Adler een bericht naar Sherlock. De vrouwelijke 
kreun weerklinkt wat verder, Sherlock was in 
hetzelfde gebouw.
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seq. 11 00:55:42 01:02:17 scène 1 00:55:42 Baker Street 221B, voordeur en traphal. 
Sherlock staat voor zijn voordeur en ziet sporen van 
inbraak. Hij gaat naar binnen en door sporen te 
zien, leidt hij af dat Mrs. Hudson is gegijzeld en 
maar naar boven is genomen.

scène 2 00:57:00 Baker Street 221B, flat van Sherlock en Watson. 
Mrs. Hudson zit op een stoel in het midden van de 
kamer, onder schot gehouden door de Amerikaanse 
overvallers die eerder ook bij Irene Adler waren. Ze 
zijn op zoek naar de gsm, maar Sherlock weet ze te 
overmeesteren.

scène 3 00:58:41 Baker Street. 
Watson komt aan met een taxi, hij ziet wat er met 
de voordeur gebeurt is. Op de deur hangt een 
briefje: “Crime in progress, please disturb”.

scène 4 00:59:06 Baker Street 221B, flat van Sherlock en Watson. 
Sherlock houdt de Amerikaan, vastgebonden op een 
stoel, onder schot. Watson neemt Mrs. Hudson mee 
naar beneden. Sherlock belt Lestrade en meldt de 
inbraak en de gewonde inbreker, die uit het raam 
gevallen is.

scène 5 01:00:01 Baker Street, gelijkvloers. 
Watson verzorgt Mrs. Hudson. Door het raam zien 
ze de inbreker naar beneden vallen.

scène 6 01:00:13 Baker Street. 
Een ambulance komt aangereden.

scène 7 01:00:28 Baker Street, gelijkvloers. 
Sherlock komt de keuken binnen, Watson en Mrs. 
Hudson zitten aan tafel. Watson wilt dat Mrs. 
Hudson een paar dagen weggaat en bekomt, 
Sherlock vindt dat hij overdrijft. Mrs. Hudson wist 
de hele tijd dat ze de gsm op zak had en speelde het 
spel mee. Zonder Mrs. Hudson in Baker Street zou 
Engeland ten val komen, volgens Sherlock.

scène 8 01:01:10 Baker Street 221B, flat van Sherlock en Watson. 
Watson vraagt waar de gsm nu ligt, zonder 
duidelijk antwoord te krijgen. Ook op de vraag wat 
Sherlock voelt nu Irene Adler nog leeft, krijgt hij 
geen antwoord. De klokken luiden, het is 
Nieuwjaar. Sherlock neemt zijn viool en begint te 
spelen. 

scène 9 01:02:00 Straat in Londen. 
Irene Adler loopt over straat in Londen. Ze 
ontvangt een sms-bericht: “Happy New Year, SH”.

seq. 12 01:02:17 01:12:11 scène 1 01:02:17 St. Bartholomew’s Hospital, Sherlocks labo. 
Sherlock onderzoekt de gsm, geholpen door Molly. 
Hij probeert opnieuw de code in te voeren, maar is 
weer verkeerd. Hij heeft nog maar twee pogingen.
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scène 2 01:03:08 Baker Street 221B, flat van Sherlock en Watson. 
Sherlock komt binnen en snuffelt. Wanneer Watson 
binnenkomt hebben ze volgens Sherlock een klant. 
Ze ligt te slapen in Sherlocks bed. Het is Irene 
Adler.

scène 3 01:03:57 Baker Street 221B, flat van Sherlock en Watson. 
Irene Adler vertelt dat mensen achter haar zitten en 
haar willen vermoorden, en over haar in scène 
gezette dood. Sherlock wist dit, maar verzweeg het. 
Ze wilt de gsm terug, Sherlock haalt hem boven. 
Irene Adler toetst de code in, die niet werkt. 
Sherlock maakte een kopie om de code te 
achterhalen. Ze had dit echter door en gaf bewust 
een foute code in. Op de echte gsm heeft Sherlock 
nu nog maar één kans. Irene Adler opent hem en 
toont een foto van een mail van Defensie, met een 
code die ze nog niet kon kraken. Ze roept de hulp in 
van Sherlock. Na acht seconden kan hij vertellen 
dat een bepaald vliegtuig op Heathrow zal 
vertrekken de dag erop. John checkt het 
vluchtnummer, 007, en er begint iets te dagen bij 
Sherlock alleen weet hij nog niet wat. Irene Adler 
verstuurt hierop in een bericht alle verkregen 
informatie.

scène 4 01:08:58 Londen, aan de Big Ben. 
Jim Moriarty ontvangt de informatie van Irene 
Adler.

scène 5 01:09:07 Baker Street 221B, flat van Sherlock en Watson. 
Ondertussen weet Sherlock wat “007” betekent: 
enkele dagen geleden belde Mycroft in zijn flat en 
zei hij: “Bond Air is go”.

scène 6 01:09:20 Londen, aan de Big Ben. 
Jim Moriarty sms’t Mycroft dat hij op de hoogte is.

scène 7 01:09:33 Mycrofts kantoor. 
Mycroft ontvangt het bericht van Moriarty en zit er 
verslagen bij.

scène 8 01:10:22 Baker Street 221B, flat van Sherlock en Watson. 
Sherlock tokkelt op de viool, hij zit met Irene Adler 
aan het haardvuur. Ze probeert hem te verleiden, 
wanneer Mrs. Hudson een assistent van Mycroft 
binnenlaat. Hij vraagt Sherlock mee te komen en 
heeft een vliegtuigticket op zak.

seq. 13 01:12:11 01:22:29 scène 1 01:12:11 Baker Street. 
Sherlock stapt in de wagen.

scène 2 01:12:30 In de wagen. 
Sherlock legt uit wat hij weet. Er gaat een vliegtuig 
ontploffen, zowel de Amerikaanse als Britse 
veiligheidsdiensten weten ervan maar gaan het 
laten gebeuren, zodat ze niet prijsgeven dat ze de 
code kennen.
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scène 3 01:12:50 Heathrow luchthaven. 
Sherlock wordt tot bij een vliegtuig gereden, als hij 
uitstapt ziet hij de Amerikaanse man bij de trap 
staan.

scène 4 01:13:43 Vliegtuig. 
Sherlock stapt het vliegtuig binnen, alle passagiers 
zijn dode lichamen. Mycroft legt de bedoeling uit: 
de terreuraanslag gaat door zonder dat de terroristen 
doorhebben dat ze ontdekt zijn, maar er vallen geen 
doden. Volgens Mycroft had Sherlock dit alles al 
lang kunnen doorzien. Via flashbacks van de 
klanten die Sherlock als saai had afgescheept, 
beseft hij nu dat hun familie op het vliegtuig ligt. 
Het project is echter afgelast, omdat de terroristen 
er nu van op de hoogte zijn. Irene Adler staat plots 
in het vliegtuig. Ze chanteert Mycroft met alle 
bezwarend materiaal en geheimen op haar gsm.

scène 5 01:17:12 Mycrofts kantoor. 
Mycroft, Irene Adler en Sherlock zitten in de 
ruimte. Mycroft denkt de gsm wel te kunnen 
kraken, maar deze is niet enkel met een code, maar 
ook met explosieven beschermd. Irene Adler geeft 
Mycroft een lijst van haar eisen in ruil voor de 
inhoud van de gsm. Irene Adler kreeg de hulp van 
Jim Moriarty om met de inhoud juist om te gaan, 
als ‘consultive criminal’. Wanneer ze denkt dat er 
gewonnen heeft, komt Sherlock tussenbeide. 
Gevoelens maakten het spel te ingewikkeld, en hij 
heeft haar hartslag opgenomen zodat hij er zeker 
van is dat ze gevoelens voor hem had. Hij vult de 
code in: I AM SHERLOCKED en geeft de gsm aan 
Mycroft. Hij vraagt hem Irene Adler op te sluiten 
voor haar veiligheid, ze zou het niet lang overleven, 
en vertrekt dan. 

seq. 14 01:22:29 01:28:58 scène 1 01:22:29 Baker Street. 
Het regent, Mycroft staat voor de deur een sigaret 
te roken als Watson aankomt.

scène 2 01:22:58 Speedy’s, het café naast Baker Street 221B. 
Mycroft vertelt over de zaak-Adler. Haar dossier is 
gesloten en ze zit in Amerika in een 
getuigenbeschermingsprogramma, met een nieuwe 
identiteit en zal Sherlock nooit meer zien. Volgens 
Watson kan dat hem niet schelen, hij zegt immers 
niet meer haar naam, enkel “the Woman”. 
Mycroft verkiest dus het verhaal van de 
beschermde getuige, in plaats van te moeten 
melden dat ze dood is, onthoofd in Karachi.

scène 3 01:24:57 Baker Street 221B, kamer van Sherlock. 
Sherlock kijkt door de microscoop. Watson vertelt 
het nieuws over Irene Adler in het 
getuigenprogramma. Sherlock wilt haar dossier niet 
inzien, maar wilt de gsm wel. Watson verdwijnt 
weer met het dossier. Alle tekstberichten van Irene 
Adler verschijnen, het laatste was “Goodbye Mr. 
Holmes”.
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Bijlage 2.4: Sequentie-analyse The Woman (Elementary) 

scène 4 01:27:41 Karachi. 
Camerabeelden van de onthoofding van Irene 
Adler. Als laatste daad stuurde ze het 
afscheidsbericht naar Sherlock Holmes. De beul 
komt achter haar staan met een zwaard. Plots hoort 
Irene Adler de vrouwenkreun. Ze kijkt naar de beul 
en herkent Sherlocks ogen. Hij laat haar 
ontsnappen.

scène 5 01:28:26 Baker Street 221B, kamer van Sherlock. 
Sherlock staat lachend voor het raam en zegt “The 
Woman”.

seq. 15 01:28:58 01:29:31 01:28:58 Aftiteling.
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seq. 1 00:00:00 00:00:55 scène 1 00:00:00 Previously on Elementary. 
Een gevangene vertelt dat Irene Adler anderhalf 
jaar geleden in haar flat vermoord werd door 
Moriarty. 
Sherlock Holmes spreekt met Moriarty door de 
gsm. Hij blijft vaag over het feit of hij Irene Adler 
vermoord heeft of niet. 
Joan Watson vraagt Sherlock wat voor iemand 
Irene Adler was. “The woman”, antwoordt hij. 
Sherlock en Watson stappen een landhuis binnen. 
Irene Adler is aan het schilderen.

scène 2 00:00:31 Irene Adlers schilderkamer. 
Sherlock Holmes loopt op Irene Adler toe en neemt 
haar vast.

seq. 2 00:00:55 00:05:51 scène 1 00:00:55 Londen, twee jaar geleden. Irene Adlers huis. 
Irene Adler heeft Sherlock Holmes uitgenodigd als 
detective. Ze is aan het schilderen. Irene Adler is 
één van de beste restaurateurs van schilderijen, 
Sherlock is bij haar terechtgekomen voor een zaak 
voor iemand die schilderijen veilt. De schilderijen 
zijn vals volgens haar, omdat er oker in zit. In 1839 
kon men dit niet maken omdat men de grondstof 
hiervoor opeiste voor de Afghaanse Oorlog. 
Sherlock wilt net vertrekken, totdat hij opmerkt dat 
sommige reproducties de echte schilderijen zijn, en 
dat Irene Adler valse kopieën terug naar de musea 
stuurde. Als hij correct kan aanduiden welke vals en 
echt zijn, wilt hij een etentje met haar. 

seq. 3 00:05:51 00:10:03 scène 1 00:05:51 Ziekenhuiskamer. 
Irene Adler ligt in een ziekenhuisbed, Sherlock 
Holmes kijkt van op de gang toe. Ze blijkt 
gedesoriënteerd en leidt aan geheugenverlies.
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scène 2 00:06:12 Ziekenhuisgang. 
Watson komt de gang binnen waar Sherlock zit. 
Ook Gregson komt erbij. De dokter komt zeggen 
dat ze fysiek in orde is, maar mentaal zwaar op de 
proef gesteld door een zekere Mr. Stapleton. Ze is 
zeker vijf keer naar andere plaatsen meegenomen. 
Volgens Sherlock is hij de reden waarom dit met 
haar gebeurde, Moriarty wilde hem doen geloven 
dat ze dood was, Sherlock erkent dat Moriarty 
slimmer is dan hij, hij wilt de zaak dan ook niet 
verder onderzoeken.

seq. 4 00:10:03 00:10:33 Generiek. 
Een knikker legt een parcours af via pistolen, 
ratten, een schaar, bloed en een beeldhouwwerk, 
voordat de letters Elementary tevoorschijn komen 
voor de skyline van New York.

seq. 5 00:10:33 00:12:50 scène 1 00:10:33 Sherlocks flat in New York, drie dagen later. 
Sherlock en Watson brengen Irene Adler naar de 
slaapkamer voor haar in het huis.

scène 2 00:10:59 Keuken van Sherlock. 
Watson vraagt wat de verdere plannen zijn, als 
Sherlock voor Irene gaat zorgen loopt zij misschien 
in de weg. Sherlock wilt dat ze bij hem blijft wonen 
en dat ze blijft werken, zonder hem ditmaal.

seq. 6 00:12:50 00:14:33 scène 1 00:12:50 Landhuis van Irene Adler. 
Gregson leidt Watson door het huis. Het huis is 
geërfd door een negenjarige Oostenrijkse jongen, 
niemand heeft iets gezien. Watson ontdekt een 
zeldzaam pigment, dat op niet veel plaatsen 
verkocht wordt.

seq. 7 00:14:33 00:23:13 scène 1 00:14:33 Londen, twee jaar geleden. Irene Adlers huis. 
Irene gaat naar buiten en stoot op Sherlock Holmes. 
Die vermeldt de seksuele namiddag en avond van 
hun ontmoeting en wilt dit opnieuw beleven. Irene 
Adler wilt dit echter als een unieke ervaring 
behouden, maar Holmes belooft haar een nieuwe 
unieke ervaring.

scène 2 00:16:20 Tunnels onder Camden Market. 
Sherlock Holmes leidt Irene langs het ondergrondse 
tunnelnetwerk van Londen, waar hij zelf enkele 
nieuwe tunnels heeft ontdekt.

scène 3 00:18:08 Sherlocks flat in New York. 
Sherlock wordt opgeschrikt door Irene’s 
geschreeuw, Mr. Stapleton zou de regels veranderd 
hebben zonder haar weten. Irene vraagt hoe 
Sherlocks anderhalf jaar in New York geweest zijn, 
wanneer Watson net terugkomt. Ze krijgt telefoon 
van Gregson.
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scène 4 00:19:24 Politiekantoor. 
Gregson is aan de lijn met Watson over de tip van 
het zeldzame pigment. De winkel is getraceerd en 
er is slechts één pakket verkocht de voorbije weken 
aan Duane Proctor, ze zijn op weg op met hem te 
praten.

scène 5 00:19:49 Huis van Duane Proctors broer. 
Duane Proctor is ingetrokken bij zijn broer. Hij 
weet niet wie Irene Adler is, hij kocht de verf voor 
zijn broer. Op dat moment klinken geweerschoten. 
Een politieagent die bij de broer, Isaac Proctor, is 
gebleven, is neergeschoten. Isaac is gevlucht.

scène 6 00:21:21 Verhoorkamer. 
Duane Proctor wordt ondervraagd. Irene Adler kijkt 
toe maar herkent het gezicht of de stem niet.

seq. 8 00:23:13 00:23:44 scène 1 00:23:13 Hotelkamer. 
Isaac scheert zich, heeft zijn haar geknipt. Hij krijgt 
telefoon van een tussenpersoon die Moriarty 
vermeldt. Hij vraagt hulp, maar moet eerst iets 
opknappen.

seq. 9 00:23:44 00:33:22 scène 1 00:23:44 Flat van Sherlock Holmes. 
Irene Adler zit in de zetel en kijkt tv. Holmes kijkt 
toe.

scène 2 00:23:55 Londen, 22 maanden geleden. Slaapkamer. 
Sherlock en Irene hebben net seks gehad. Sherlock 
begint te tekenen op foto’s over een zaak van M., 
waar hij geen vat op krijgt. Hij vraagt Irene over het 
nieuwe werk dat ze probeert geheim te houden voor 
hem, maar dat hij kon afleiden.

scène 3 00:26:50 Flat van Sherlock Holmes. 
Irene Adler zit in de zetel. Holmes vertelt dat zijn 
druggebruik verergerde vanaf haar overlijden. Irene 
is hoopvol over haar herstel. Ze gaat naar haar 
kamer maar krijst. Er ligt een bloem op haar bed, 
Mr. Stapleton moet hier geweest zijn.

scène 4 00:30:04 Londen, 21 maanden geleden. 
Irene belt Sherlock om te zeggen dat haar eerste 
originele werk klaar is.

scène 5 00:30:24 Londen, 21 maanden geleden. Irene’s huis. 
Sherlock Holmes komt te laat aan, en leest een 
boodschap van M. Er is een plas bloed te vinden op 
de vloer van Irene’s huis.

scène 6 00:30:41 Garagebox. 
Sherlock neemt Irene mee naar een garagebox die 
omgebouwd is tot woonplaats, een veilige plaats 
waar niemand haar kan vinden. Sherlock wilt haar 
echter verder weg sturen, bij hem vandaan, omdat 
zij niet veilig kan zijn zolang hij niet heeft 
afgerekend met Moriarty.
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Bijlage 2.5: Sequentie-analyse Heroine (Elementary) 

seq. 10 00:33:22 00:36:10 scène 1 00:33:22 Politiekantoor. 
Agent Bell bekijkt camerabeelden van Sherlocks 
flat, waarop te zien is dat Isaac Proctor de bloem op 
haar bed legde. Watson krijgt een bericht van 
Sherlock.

scène 2 00:34:17 Politiekantoor. 
Sherlock wilt Watson niet zeggen waar hij met 
Irene zit. Watson ontdekte dat Proctor voor de CIA 
werkte, gespecialiseerd in psychologische 
marteltechnieken. Ze denkt dat hij Stapleton is. Op 
de camerabeelden ging hij rechtstreeks naar Irene’s 
bed, zonder te moeten zoeken. Sherlock neemt 
afscheid, want hij gaat met Irene uit New York weg. 
Dit tot groot ongenoegen van Watson.

seq. 11 00:36:10 00:41:09 scène 1 00:36:10 Containerhaven. 
Isaac stapt een container binnen, wordt 
gecontroleerd op wapens en aangesproken door een 
oudere man. Hij krijgt een auto en nieuwe 
instructies. Isaac doet sirenes loeien, van de 
verbazing maakt hij gebruik twee mannen dood te 
schieten. De oude man laat hij een boodschap 
overbrengen voor Moriarty.

scène 2 00:37:39 Garagebox. 
Sherlock heeft een ontsnappingsplan, Irene kleedt 
zich om, Sherlock ziet haar naakte rug, loopt op 
haar toe en vraagt hoelang ze al voor Moriarty 
werkt, omdat één van haar moedervlekken 
verdwenen is. Irene loopt woedend weg.
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seq. 12 00:41:09 00:49:25 scène 1 00:41:09 Flat van Sherlock Holmes. 
Holmes komt terug en belt Watson op. In de 
reflectie ziet hij Isaac die hem neerschiet in de 
schouder. Er volgt een gevecht, Isaac onthult dat 
Moriarty een vrouw is en vervolgens wordt hij 
neergeschoten door Irene. Holmes beseft dat Irene 
en Moriarty één en dezelfde persoon zijn.

scène 2 00:43:26 Flat van Sherlock Holmes. 
Irene legt uit dat ze aan de telefoon luitenanten 
gebruikte om anderen te misleiden over haar 
geslacht. Sherlock heeft tijdens zijn jaren bij 
Scotland Yard meerdere van haar plannen 
gedwarsboomd. Zij dacht in hem een gelijke geest 
te vinden, maar acht zich toch superieur. Ze is niet 
van plan hem te doden, maar enkel hem pijn te 
doen lijden.
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scène 3 00:48:02 Flat van Sherlock Holmes. 
Watson komt de flat binnen, Sherlock roept haar 
om de kogels uit zijn rug te verwijderen en doet het 
verhaal van de afgelopen uren.

seq. 13 00:49:25 00:54:00 scène 1 00:49:25 Mortuarium. 
Isaac Proctor werd onderzocht, Gregson wordt op 
de hoogte gebracht. De politie moet op zoek naar 
Irene Adler, of Moriarty. Sherlock onderzoekt de 
gsm’s die in beslag genomen zijn, ze zijn zo 
aangepast dat er een eigen open source-
besturingssysteem geïnstalleerd kan worden. 
Sherlock en Watson kwamen dit onlangs nog tegen, 
bij zaken met Moriarty’s mensen: Sebastian Moran, 
Daniel Gottlieb. Sherlock kan een code op de gsm’s 
ontcijferen: BN23 Macedonian Sun.

scène 2 00:51:59 Politiekantoor. 
Het hele bureau is volgehangen met post-its waarop 
de code staat. Sherlock bekijkt ze. In de kamer 
ernaast discussiëren Watson en Gregson over de 
staat waarin Sherlock zich bevindt. Plots staat 
Sherlock recht met de oplossing. 

scène 3 00:52:52 Politiekantoor. 
Op een computer toont Sherlock de foto van de 
Macedonian Sun, een containerschip, dat vertrekt 
van Bay 23 North. Het is eigendom van de 
Narwhal, een Griek die al jarenlang beschuldigd 
wordt van smokkel, zonder bewijs.

seq. 14 00:54:00 00:56:44 scène 1 00:54:00 Bay 23 North, haven van New York en New 
Jersey. 
Bell, Watson en Sherlock bespieden het schip 
vanuit de wagen. Watson gaat iets te eten halen.

scène 2 00:55:08 Bay 23 North, haven van New York en New 
Jersey. 
Het is nacht geworden, het schip is volledig 
ontladen. Wanneer Bell en Watson naar huis willen 
vertrekken, komen er twee auto’s naar het schip 
gereden. De Narwhal zelf komt uit de auto. 
Politiewagens komen toegereden en nemen hem 
onder schot. Bell doet de kist open maar ziet enkel 
twee apen, geen wapens of personeel.

seq. 15 00:56:44 00:59:33 scène 1 00:56:44 Verhoorkamer. 
Narwhal wordt verhoord, maar zegt van niets af te 
weten. Hij zegt geen smokkelaar te zijn, maar is nu 
op heterdaad betrapt bij het smokkelen van twee 
beesten in het land.

scène 2 00:57:58 Politiekantoor. 
Bell maakt telefoontje naar lokale politie om iets te 
checken, Watson staat erop eerst Sherlocks wond te 
verzorgen.

sequentie start einde scène begin samenvatting   
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scène 3 00:58:19 Politiekantoor. 
Watson verzorgt Sherlocks wonde, zonder infecties. 
De pijn is volgens hem gedaald. Plots krijgt Watson 
telefoon van haar broer, die in Barcelona zit. Hun 
moeder is opgenomen in het ziekenhuis, hij vraagt 
haar om langs te gaan.

seq. 16 00:59:33 01:08:21 scène 1 00:59:33 Straat van New York. 
Watson loopt over straat, plots loopt Irene/Moriarty 
naast haar. Haar moeder is in orde, het was zij die 
haar broer gebeld heeft om haar van Sherlock weg 
te krijgen. Watson wordt de auto in geleid.

scène 2 00:59:54 Restaurant. 
Irene en Watson zitten aan tafel, Irene wilt 
begrijpen wat Sherlock zo speciaal aan Watson wilt. 
Ze is op de hoogte van wat hij ondertussen uitvoert, 
maar wordt plots weggeroepen voor zaken. Ze is 
bang voor wat ze zou kunnen aanrichten als 
Sherlock haar zover zou drijven.

scène 3 01:02:11 Ranch. 
De schoonzoon van Narwhal wordt ondervraagd, ze 
hebben inderdaad veel gesmokkelde uitgestorven 
diersoorten op hun ranch. Sherlock is meer 
geïnteresseerd in zijn vrouw, die in Kenya zou 
zitten, maar haar essentiële medicatie heeft 
thuisgelaten. Mr. Leberg breekt en geeft toe dat een 
week geleden inbrekers zijn vrouw ontvoerden. Eén 
van hen had Cyrillische tatoeages, volgens Bell 
kunnen het de twee dode lichamen in het 
mortuarium zijn.

scène 4 01:05:08 Politiekantoor. 
Sherlock verwijt Watson dat ze nooit met Moriarty 
in de wagen had mogen stappen. De Narwhal is uit 
voorhechtenis, maar nergens meer te bespeuren. Hij 
is niet de medeplichtige, maar het slachtoffer van 
Moriarty, in een groter geheel.

scène 5 01:07:04 Stadspark. 
Mr. Theophilus (de Narwhal) ontmoet Moriarty. 
Moriarty overhandigt hem een wapen. Theophilus 
heeft een foto van een man op zijn gsm gekregen. 
Als hij doet wat ze vraagt, laat ze zijn dochter gaan. 
De man op de foto en zijn familie zullen dood zijn 
tegen morgenavond.

seq. 17 01:08:21 01:14:32 scène 1 01:08:21 Sherlocks flat. 
Sherlock roept, slaat zijn hand op zijn wonde. Hij 
denkt Moriarty’s plan afgeleid te hebben. De foto 
van de man blijkt een Macedonische populaire 
figuur te zijn, familie van politica. Macedonië ligt 
in dispuut met buurland Griekenland over de naam 
van hun land, en dit houdt hen tegen om lid van de 
EU te worden. De moeder van de man op de foto 
organiseert een stemming over nieuwe naam. Toch 
is net geïnvesteerd in de oude munt van Macedonië. 
Door de Griekse Theophilus de Macedonische 
politica te vermoorden, wordt chaos gecreëerd en 
stijgt de waarde van de oude munteenheid.

sequentie start einde scène begin samenvatting   
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scène 2 01:11:34 Huis van Mr. Bacera. 
Mr. Bacera wordt telefonisch op de hoogte gebracht 
van de moordpoging op zijn familie. Zijn 
veiligheidsagent brengt hem in een veilige ruimte, 
maar laat vervolgens zelf Mr. Theophilus binnen. 
Hij belt 911, zegt zijn naam en dat hij dit uit liefde 
voor zijn land doet, en vermoordt Mr. Bacera en 
zijn familie. Hij krijgt telefoon van zijn dochter dat 
ze terug thuis is afgezet. Dan vraagt hij de 
beveiligingsagent hem neer te schieten.

seq. 18 01:14:32 01:24:38 scène 1 01:14:32 Politiekantoor. 
De beveiligingsagent doet zijn verhaal hij zegt 
overmeesterd te zijn en achteraf heeft geschoten. 
Sherlock gelooft hem niet. Hij gaat in gevecht, 
Watson haalt hen uit elkaar en is kwaad op 
Sherlock, hij is te ver aan het gaan.

scène 2 01:17:41 Sherlocks flat. 
Sherlock komt thuis, ziet agent Bell en gaat een 
douche nemen. Bell krijgt telefoon van Gregson, 
dat Sherlock net een drugsdealer heeft overvallen. 
Bell gaat naar boven, trapt de deur in en vindt 
Holmes op de grond met een overdosis.

scène 3 01:19:30 Ziekenhuiskamer. 
Moriarty staat in de kamer van Sherlock. Ze heeft 
wat ze wou bereiken met de moorden en het geld, 
maar wou hem niet opnieuw aan de drugs zien. Ze 
wist dat haar in scène gezette dood hem op een 
dwaalspoor zou zetten, zodat zij aan projecten kon 
werken, maar had niet gehoopt dat hij een 
verslaving zou krijgen. Moriarty zegt het land 
vannacht te verlaten en vraagt Sherlock om mee 
met haar te gaan. Sherlock zegt dat ze beiden 
dezelfde stomme fout gemaakt hebben: ze zijn 
verliefd op elkaar geworden. Hij zegt dat Watson 
haar doorhad in het restaurant: ze had de reden 
gevonden waarom Moriarty terug in zijn leven wou 
keren., waarom hij haar moest laten winnen.

scène 4 01:23:35 Politiekantoor. 
Flashback naar eerder die dag van Watson en 
Sherlock. 

scène 5 01:23:38 Ziekenhuiskamer. 
Of eerder doen lijken alsof Moriarty won. Ze heeft 
door dat Sherlock zijn overdosis gefaket heeft. 
Watson doet de deur open, captain Gregson staat 
klaar om Moriarty te arresteren.

seq. 19 01:24:38 01:27:24 scène 1 01:24:38 Dak van Sherlocks flat. 
Sherlock staat bij zijn bijenkorven. Watson komt 
met een update van Moriarty. Sherlock voelt zich 
triest omdat zijn vijand verslagen is. Een zeldzame 
bij heeft een ander bij bevrucht, als ontdekker geeft 
Holmes de nieuwe diersoort een naam, hij noemt ze 
naar Watson.

seq. 20 01:27:24 01:27:52 01:27:24 Eindgeneriek en aftiteling. 

sequentie start einde scène begin samenvatting   
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Bijlage 3: Codeboek 

CaseID: 3-cijferige code zelf gegeven aan de beoordeling. Het is belangrijk dat deze 

  getallen niet dubbel voorkomen. 

Datum: Datum waarop de beoordeling online geplaatst is, volgens formaat jjjj-mm-dd. 

Auteur: Naam van de auteur. 

UserID: 3-cijferige code gegeven aan de auteur. Heeft een auteur meerdere   

  beoordelingen geschreven, dan dient dezelfde UserID gebruikt te worden. Laat 

  deze cellen blanco, SPSS genereert dit automatisch. 

Land:  Land waaruit de auteur komt. Indien niet aangegeven, codeer als “0”. 

Adaptatie:

100 The Adventures of Sherlock Holmes (Granada)

101 A Scandal in Bohemia

102 The Dancing Men

103 The Naval Treaty

104 The Solitary Cyclist

105 The Crooked Man

106 The Speckled Band

107 The Blue Carbuncle

108 The Copper Beeches

109 The Greek Interpreter

110 The Norwood Builder

111 The Resident Patient

112 The Red Headed League

113 The Final Problem

200 The Return of Sherlock Holmes (Granada)

201 The Empty House

202 The Abbey Grange

203 The Musgrave Ritual

204 The Second Stain
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205 The Man with the Twisted Lip

206 The Priority School

207 The Six Napoleons

208 The Devil’s Foot

209 Silver Blaze

210 Wisteria Lodge

211 The Bruce Partington Plans

300 The Casebook of Sherlock Holmes (Granada)

301 The Disappearance of Lady Frances Carfax

302 The Problem of Thor Bridge

303 Shoscombe Old Place

304 The Boscombe Valley Mystery

305 The Illustrious Client

306 The Creeping Man

307 The Master Blackmailer

308 The Last Vampyre

309 The Eligible Bacherlor

400 Sherlock (BBC)

401 A Study In Pink

402 The Blind Banker

403 The Great Game

404 A Scandal in Belgravia

405 The Hounds of Baskerville

406 The Reichenbach Fall

407 The Empty Hearse

408 The Sign of Three

409 His Last Vow

500 Elementary (CBS)

501 Pilot

502 While You Were Sleeping
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503 Child Predator

504 The Rat Race

505 Lesser Evils

506 Flight Risk

507 One Way To Get Off

508 The Long Fuse

509 You Do It To Yourself

510 The Leviathan

511 Dirty Laundry

512 M.

513 The Red Team

514 The Deductions

515 A Giant Gun, Filled With Drugs

516 Details

517 Possibility Two

518 Déjà Vu All Over Again

519 Snow Angels

520 Dead Man’s Switch

521 A Landmark Story

522 Risk Management

523 The Woman

524 Heroine

525 Step Nine

526 Solve For X

527 We Are Everyone

528 Poison Pen

529 Ancient History

530 An Unnatural Arrangement

531 The Marchioness

532 Blood Is Thicker
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ScoreIMDb: Gemiddelde score van de adaptatie op IMDb. 

Score:  Score variërend van 1 tot en met 10. Indien geen score, codeer als “99”. 

!

!
!
!

533 On The Line

534 Tremors

535 Internal Audit

536 The Diabolical Kind

537 All In The Family

538 Dead Clade Walking

539 Corpse De Ballet

540 The One Percent Solution

541 Ears To You

542 The Hound Of The Cancer Cells

543 The Many Mouths Of Andrew Colville

544 No Lack Of Void

545 The Man With The Twisted Lip

546 Paint It Black

547 Art In The Blood

548 The Grand Experiment

Q01. Algemene beoordeling van de adaptatie

1 Zeer positief

2 Positief

3 Neutraal

4 Negatief

5 Zeer negatief

9 Onmogelijk af te leiden
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Q02. Inhoudelijke kwaliteit van de adaptatie

1 Zeer goed (uitzonderlijk, adaptatie is gedurfd, origineel, uniek)

2 Goed (adaptatie heeft een goed script, goede plots en goede verhaallijnen)

3 Behoorlijk (script is niet bijzonder, voorspelbaar, contradicties, mist rode draad)

4 Slecht (te complex, ingewikkeld, saai, ongeloofwaardig)

5 Zeer slecht (niet origineel, gekopieerd, te simpel, geeft teveel tips, te ver 
gezocht)

9 Onmogelijk af te leiden

Q03. Verwachtingen over de kwaliteit van de adaptatie

1 Verwachtingen werden (ruimschoots) ingelost

2 Eerst sceptisch over de adaptatie, nadien overtuigd van de kwaliteit

3 Verwachtingen werden niet ingelost

9 Geen vermelding

Q04. Geslaagde modernisatie

0 Deze adaptatie is geen modernisatie (voor cases Adventures, Return, Case-Book 
en Memoirs)

1 Geslaagde modernisatie, geeft een extra dimensie aan de canon, mix van canon 
en nieuwe elementen is een voltreffer

2 Geslaagde modernisatie, op voorwaarde dat men ken wennen aan deze 
vertolkingen en/of aanpassingen

3 Geen geslaagde modernisatie, hier zat meer in en/of dit mocht niet gedaan 
worden met de canon, mix van canon en nieuwe elementen is teleurstellend

9 Onmogelijk af te leiden

Q05. Originaliteit en innovativiteit van het concept van de adaptatie

0 Concept is niet origineel en niet innovatief, rip-off of afkooksel

1 Concept is origineel en innovatief, een product van zijn tijd

9 Onmogelijk af te leiden
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Q06. Literaire kennis van de canon (vermelding schrijver A.C. Doyle, eigenschappen of 
inhoudelijke feiten uit boeken, referentie naar bepaalde titels,…)

10 Reeds een boek uit de canon gelezen

11 Af te leiden dat gebruiker reeds een boek uit de canon gelezen heeft

20 Geen enkel boek uit de canon gelezen

21 Af te leiden dat gebruiker geen enkel boek uit de canon gelezen heeft

22 Geen enkel boek uit de canon gelezen, maar door deze adaptatie wilt de 
gebruiker eraan beginnen

99 Onmogelijk af te leiden

Q07. Inhoudelijke kennis van de canon (zonder boeken gelezen te moeten hebben)

10 Bezit inhoudelijke kennis van de canon (zonder boeken gelezen te moeten 
hebben)

11 Uit de context af te leiden dat gebruiker kennis heeft van de canon (zonder 
boeken gelezen te moeten hebben)

20 Bezit geen inhoudelijke kennis van de canon (zonder boeken gelezen te moeten 
hebben)

21 Uit de context af te leiden dat gebruiker geen kennis heeft van de canon (zonder 
boeken gelezen te moeten hebben)

99 Onmogelijk af te leiden of de gebruiker al dan niet inhoudelijke kennis heeft van 
de canon

Q08. Kennis van andere adaptaties van Sherlock Holmes

10 Reeds andere adaptatie van Sherlock Holmes bekeken

11 Af te leiden dat gebruiker reeds andere adaptatie bekeken heeft

20 Geen enkele andere adaptatie bekeken (dus slechts enkel degene die hij nu 
beoordeelt)

21 Af te leiden dat gebruiker geen enkele andere adaptatie bekeken heeft (dus 
slechts enkel degene die hij nu beoordeelt)

99 Onmogelijk af te leiden
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Q09. Voorkennis van de gebruiker

1 Voorkennis: gebruiker heeft literaire kennis van de canon, heeft de boeken 
gelezen (Q06: code 10 of 11; Q07: code 10 of 11)

2 Bewust: gebruiker is reeds in contact gekomen met de verhalen en personages, 
maar zonder ooit de boeken gelezen te hebben (Q06: 20, 21, 22 en Q08: 10, 11)

3 Geen voorkennis: gebruiker heeft geen boeken gelezen en ook niet in contact 
gekomen door andere adaptaties, m.a.w. eerste contact met Sherlock Holmes 
(Q06: code 30, 31 of 32 én Q07: code 20 of 21 én Q08: 20 of 21) 

9 Onmogelijk af te leiden

Q10. Getrouwheid aan de canon

1 Helemaal getrouw aan de canon, té letterlijke adaptatie

2 Getrouw aan de canon, met respect voor de letter en/of de geest van de canon, 
alle elementen uit de canon zijn aanwezig en correct, aanpassingen aan de canon 
slechts ter bevordering van de geloofwaardigheid

3 Redelijk getrouw aan de canon, voldoende elementen en (gedetailleerde) 
kwinkslagen naar de originele verhalen, aanpassingen aan plot en/of personages 
van de canon zijn interessante toevoegingen, creatief en humoristisch aangepakt

4 Niet getrouw aan de canon, personages en gebeurtenissen zijn niet getrouw aan 
de canon, maar niet erg storend

5 Helemaal niet getrouw aan de canon, schande en geen respect voor de canon, 
“schijnadaptatie”, enkel de namen uit de canon worden gebruikt, stelt teleur

9 Geen vermelding
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Bijlage 4: SPSS-outputs 

0. Correlatie tussen Score en Algemene beoordeling 

!  

1. Frequentietabel Adaptaties 

!  
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2. Frequentietabel Land  

!  

3. T-Test Score IMDb en Score 

!

!

!  
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4. Gemiddelden Score, Algemene beoordeling en Inhoudelijke kwaliteit  

!  

!
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5. One-Way ANOVA Score, Algemene beoordeling en Inhoudelijke kwaliteit 

!  

!  

!
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6. Kruistabellen Adaptaties en Verwachtingen/Modernisatie/Originaliteit 

!

!
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!
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!

!136



!

!  

!137



7. Correlaties Getrouwheid en Score/Algemene beoordeling  

!  

8. Gemiddelden Getrouwheid per serie 

!  

9. Correlaties Getrouwheid voor Granada  

!  
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10. Correlaties Getrouwheid voor Sherlock 

!  

11. Correlaties Getrouwheid voor Elementary 

!  

!
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12. Frequentietabel Voorkennis 

!

!  

13. T-Test Voorkennis 

!  

!
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14. T-Test Voorkennis Granada 

!  

15. T-Test Voorkennis Sherlock 

!  

!
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16. T-Test Voorkennis Elementary 

!  
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17. Kruistabellen Voorkennis en Verwachtingen/Modernisatie/Originaliteit  

!  

!
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18. Kruistabellen Voorkennis en Verwachtingen/Modernisatie/Originaliteit Granada 

!  

!
!
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19. Kruistabellen Voorkennis en Verwachtingen/Modernisatie/Originaliteit Sherlock 

!  

!
!
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!
!

!153



!

!  

!
!
!

!154



!  

!
!
!

!155



!  

!
!
!
!
!

!156



!  

!
!

!157



20. Kruistabellen Voorkennis en Verwachtingen/Modernisatie/Originaliteit Elementary 

!  

!
!
!
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