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Verwerkingsopdracht leesdossier 1 (****) 
Vergelijken van een Sprookje voor kinderen met een sprookje voor volwassenen.  
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1. ORIËNTEREN  

  

Je werkt samen in je groepje om een sprookje te schrijven.  / Je gaat zelf een sprookje schrijven. Wees 

creatief en gebruik je fantasie.  

  
 

 

2. VOORBEREIDEN  

  

Je noteert op een stuk papier:  

- Een naam voor je personage;  

- Een vage plaats waar het verhaal zich afspeelt;  

- Een speciaal voorwerp;  

- Een dier.  

Je gebruikt deze gegevens om je sprookje te schrijven.  

Verzamel ideeën of brainstorm samen.  

  

3. UITVOEREN  

  

Houd tijdens het schrijven rekening met volgende criteria:  

- Zorg voor een begin, midden en slot. Een kenmerk van iedere tekst); 

- Je hoofdpersonage doorstaat een beproeving (test);  

- Gebruik de juiste tijd van het werkwoord;   

- In je verhaal zit een levensles; 

- Magische wezens die voorkomen, hebben een bepaald nut in het verhaal;  

- Je verhaal heeft een goede afloop”….en ze leefden nog lang en gelukkig! 

 

 

 

 

 

  

Verwerkingsopdracht leesdossier 2 (***) 
Schrijven van een sprookje.  

 

(In combinatie met werkwoordspelling en spelling algemeen)  
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Achtergrondinformatie bij het Sprookje 
 

 

1 Het sprookje als literair genre 
 

1.1 Volkssprookje en cultuursprookje 
Met sprookjes bedoelen we in dit essay volkssprookjes: verhalen waarvan geen auteur bekend is en die oorspronkelijk 

mondeling werden overgeleverd. De sprookjes van de gebroeders Grimm zijn daar de meest bekende voorbeelden van. 

Daarnaast zijn er ook kunstsprookjes of cultuursprookjes: verhalen van literaire schrijvers die gebruik maken van 

motieven, personages enz. uit de volkssprookjes. Auteurs van cultuursprookjes zijn bijvoorbeeld Hans Christian Andersen, 

Oscar Wilde, Herman Hesse, Godfried Bomans en Louis Paul Boon. Het onderscheid tussen volkssprookjes en 

cultuursprookjes is niet altijd helemaal duidelijk. 

 

In de volkssprookjes vinden we maar zelden letterlijk opgetekend wat een verteller uit het volk letterlijk heeft gezegd. Meestal 

heeft de verzamelaar het materiaal in min of meerdere mate bewerkt. Van de gebroeders Grimm is bekend dat ze ondanks 

hun wetenschappelijke bedoelingen veel veranderd hebben aan de teksten uit hun verzameling. Hun sprookjes zijn 

dan ook geen zuivere volkssprookjes. Ze behoren eigenlijk tot het grensgebied tussen het volkssprookje in de strikte zin en 

het volledig verzonnen cultuursprookje. 

 

Ook de meest bekende verzameling cultuursprookjes, die van Hans Christian Andersen, behoort tot dit grensgebied. 

Andersen maakte eerst vrije bewerkingen van volkssprookjes en begon daarna zelf sprookjes te fantaseren.  

 

 
1.2 Sprookjes en andere literaire genres 
Niet alle mondeling overgeleverde verhalen behoren tot het genre van het volkssprookje. In de West-Europese 

volksliteratuur onderscheidt het sprookje, dat helemaal verzonnen is, zich van de sage, die aanspraak maakt op historische 

waarheid. In de sage wordt vaak geprobeerd een verschijnsel of gebeurtenis door middel van een waargebeurd verhaal te 

verklaren. Dat is bijvoorbeeld het geval in de sage van het Ros Beiaard, die verklaart hoe de grote rots (de ‘Rocher Bayard’) 

in Dinant is ontstaan. 

 

De legende bevat net als het sprookje wonderbaarlijke gebeurtenissen, maar die hebben een duidelijke religieuze betekenis 

en worden beschouwd als openbaringen van Gods wil. De hoofdpersoon van de legende is vaak een heilige en het verhaal 

dient om het christelijk geloof te versterken, bv. in de legenden rond de heilige Nicolaas (Sinterklaas). 

 

Het sprookje dient ook onderscheiden te worden van de mythe. De hoofdpersoon van de mythe is meestal een godheid. De 

mythe heeft een sacraal karakter, terwijl het sprookje profaan is. Tot de mythen rekenen we de verhalen uit de Griekse, 

Romeinse en Germaanse mythologie. 

 

Ten slotte is er nog de fabel, die zich van het sprookje onderscheidt door de nadrukkelijke belerende opzet. Bij dit genre 

gaat het om een zedenles, die meestal aan het slot expliciet wordt verwoord. Een van de bekendste fabels is De krekel en 

de mier, waarin een krekel, die heel de zomer heeft gezongen, tevergeefs voedsel vraagt aan een mier, die heel de zomer 

hard gewerkt heeft om voedsel te verzamelen. 

 

Het onderscheid tussen legenden, mythen, sagen en sprookjes is vanwege de vele gemeenschappelijke kenmerken soms 

lastig. Net als in sagen spelen ook in sprookjes bovennatuurlijke wezens, zoals heksen, tovenaars en elfen, een belangrijke 

rol. Legenden en sagen zijn meestal gebonden, zowel aan een bepaalde tijd en plaats als aan een bepaalde  persoon. 

Sprookjes zijn ook vaak ook gebonden aan personen, maar niet aan een duidelijk omschreven tijd of plaats. Een sprookje 

speelt zich af op een onbepaalde plaats en in een onbepaald verleden (‘Er was eens in een land hier ver vandaan…’). 

 

 
1.3 Soorten sprookjes 
De volkskundigen die zich met sprookjes en andere volksverhalen bezighielden, hebben geprobeerd hun materiaal te 

ordenen volgens bepaalde verhaaltypes. Er zijn verschillende soorten indelingen mogelijk. Enkele soorten zijn: 

• Toversprookjes of wondersprookjes, waartoe de meest bekende sprookjes, zoals Sneeuwwitje, Assepoester en 

Doornroosje, behoren. 

• Dierensprookjes: verhalen met dieren in de hoofdrol, die kunnen spreken en zich gedragen als mensen. 

• Legendesprookjes of religieuze sprookjes, waarin de hemel zich bemoeit met het verhaalverloop. 
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• Novellesprookjes, die zich onderscheiden van de wondersprookjes door het ontbreken van magische of bovennatuurlijke 

elementen. 

• Onttoveringsprookjes, waarin een betoverde, dat wil zeggen in een dier veranderde prins opnieuw zijn menselijke 

gedaante krijgt. 

 

 
2 De belangrijkste sprookjesverzamelingen 
 

2.1 Charles Perrault, Sprookjes van 
Moeder de Gans (1693-1697) 
De Franse schrijver Charles Perrault (1628-1703) 
was lid van de Académie Française en secretaris 
van minister Colbert. Hij heeft een hoofdrol 
gespeeld in de ‘Querelle des anciens et des 
modernes’, een twist in het literaire wereldje van 
het 17de -eeuwse Frankrijk over de verhouding 
tussen de moderne en de klassieke cultuur. 
Perrault, die een voorvechter van de 

‘modernen’ was, vond dat zijn eigen tijd niet 

hoefde onder te doen voor de Griekse en de  

Romeinse oudheid en dat je nog over andere 

onderwerpen goede literatuur kon maken dan over 

de thema’s uit de heidense oudheid. Hij bewees 

deze stelling onder meer door volkssprookjes na 

te vertellen in een elegante en eenvoudige stijl en 

met een nogal ironische 

toon. 

 

Volkssprookjes werden toentertijd in literaire 

kringen als verhalen voor kinderen beschouwd. 

Perrault wou ze opnieuw een volwassen status 

verschaffen door de stijl waarin hij ze navertelt. Uit 

die stijl blijkt dat hij de volksliteratuur niet helemaal 

ernstig neemt. Hij ironiseert de vertelstof en met 

name het ‘wonderbaarlijke’ (en dus het bijgelovige) 

daarin. We denken bijvoorbeeld aan de grappige 

woorden van de Schone Slaapster, die als zij uit haar honderdjarige slaap ontwaakt, zegt tegen de prins dat hij wel lang op 

zich heeft laten wachten en dat zij ruim de tijd gehad heeft om over haar woorden na te denken. 

 

Le petit chaperon rouge van Perrault is de oudste gedrukte versie van Roodkapje. In zijn ‘moralité’ aan het slot van het 

verhaal geeft Perrault een seksuele interpretatie van dit sprookje: ‘Het jonge volk in het algemeen en jonge meisjes in het 

bijzonder, lief en mooi, dienen te weten niet aan elk hun oor te lenen (…). Pas op voor wolven: van de zachte moet men het 

grootste gevaar verwachten!’ 

 

De wolf is hier duidelijk een verleider en Roodkapje is een jong meisje dat op zijn avances ingaat. Ook in het verhaal zelf 

zitten erotische verwijzingen: de wolf nodigt Roodkapje uit om bij hem in bed te komen liggen en antwoordt op de uitspraak: 

‘Grootmoeder, wat hebt u grote armen!’ met: ‘Dan kan ik je beter omhelzen, mijn kind’. 

 

 
2.2. Jacob en Wilhelm Grimm, Sprookjes voor kind en gezin (1812-1815) 
Jacob Grimm (1785-1863) en zijn broer Wilhelm (1786-1859) hadden rechten gestudeerd, maar ze ontwikkelden zich tot 

pioniers van de Germaanse filologie en de volkskunde. In 1812 publiceerden ze een verzameling Kinder- und Hausmärchen. 

Het tweede volume verscheen in 1815. Het werk kende veel succes en werd tijdens het leven van de gebroeders zeven keer 

herdrukt. Vooral Wilhelm heeft zich met die herdrukken beziggehouden. Hij heeft de teksten in de loop der jaren intensief 

bewerkt en in een romantische stijl herschreven. In 1857 verscheen de ‘Ausgabe letzter Hand’, de laatste versie. Wie de 

eerste druk met de zevende vergelijkt, constateert dan ook grote verschillen. 

 

Als de gebroeders Grimm hun Sprookjes voor kind en gezin publiceren, bestaat er in Duitsland al bijna een halve eeuw een 

bloeiende kinderboekenindustrie. Maar de gebroeders Grimm willen geen kinderboek maken, maar een wetenschappelijke 

uitgave voor volwassenen. Het boek blijkt echter vooral bij kinderen goed aan te slaan en daarom probeert Wilhelm Grimm 
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de teksten beter aan te passen aan het jonge publiek. In de eerste druk van Raponsje bv. geraakt het meisje in verwachting 

van de prins die haar ’s nachts bezoekt. Doordat haar kleren niet meer passen, komen haar nachtelijke avonturen aan het  

licht. In latere drukken is deze passage veranderd. Daar verklapt Raponsje zelf in een onbewaakt ogenblik dat de prins haar 

elke avond komt bezoeken (Grimm, p. 48). 

 

Ook Roodkapje wordt door Wilhelm Grimm aangepast. In zijn herschreven versie wordt Roodkapje niet meer uitgenodigd om 

in bed te komen. De wolf antwoordt hier ook anders op de vraag naar zijn lange armen: ‘Dat is om je beter te kunnen 

pakken’. Daarna roept Roodkapje uit: ‘Wat heb je een verschrikkelijk grote mond!’, waarop de wolf antwoordt: ‘Dat 

is om je beter te kunnen opeten’, wat dan ook prompt gebeurt. Bij Grimm komt er daarna ook een happy ending, dankzij de 

tussenkomst van de jager. Roodkapje heeft haar les geleerd en kan nu ook een tweede wolf met een list in de val lokken. De 

versie van Grimm eindigt met: ‘Maar Roodkapje dacht: Zolang ik leef zal ik nooit meer van het pad af gaan en het bos in 

lopen als moeder dat verboden heeft.’ (Grimm, p. 93) 

 

De belangrijkste aanpassing in Sneeuwwitje is de toevoeging van de straf van de bozestiefmoeder. Bovendien is het niet 

langer Sneeuwwitjes eigen moeder, die de booswicht in het verhaal is, maar een stiefmoeder. De verandering van de eigen 

moeder in een wrede stiefmoeder gebeurde overigens ook in andere sprookjes, zoals Hans en Grietje. Op diemanier 

probeerde Wilhelm Grimm het ideale beeld van de moeder voor de jonge lezers te bewaren. 

 

 
3 Hoe werden de sprookjes kinderliteratuur? 
Wij associëren sprookjes automatisch met kinderliteratuur, maar de meeste sprookjes zijn oorspronkelijk niet voor kinderen 

bedoeld. Kinderen waren vroeger wel sterker betrokken bij het leven van de volwassenen. Ze zullen daarom ook wel af en 

toe meegeluisterd hebben naar de verhalen waarmee volwassenen zich amuseerden. Bovendien waren volwassenen 

die kinderen moesten bezighouden, soms geneigd om die verhalen ook aan kinderen te vertellen. Op die manier werden de 

volkssprookjes voor volwassen stilaan ook sprookjes voor kinderen. 

 

Sommige sprookjes konden bovendien gebruikt worden als waarschuwingsverhalen voor kinderen, met de bedoeling te 

voorkomen dat ze ongehoorzaam zouden worden en hen aan te raden om op het goede pad te blijven. Zulke 

‘afschrikkingsprookjes’ lopen dan ook vaak slecht af. Omdat Roodkapje onvoorzichtig is en niet de kortste weg door het bos 

neemt, wordt ze aangevallen en opgevreten door de wolf. Zo eindigt het verhaal bij Perrault. 

 

Deze verschuiving van het doelpubliek hangt ook samen met het ontstaan van de kinderliteratuur. De opkomst van een 

speciale literatuur voor kinderen houdt verband met de nieuwe ideeën over de opvoeding, die in de 18de eeuw populair 

worden. Die ideeën worden vooral gepropageerd door de Franse schrijver Jean-Jacques Rousseau in zijn boek  

Emile ou de l’éducation (1762). Volgens hem is het kind van nature goed, maar de wereld van de volwassenen is verdorven. 

Opvoeden betekent dan: het kind beschermen tegen de  invloeden van de wereld van de volwassenen. Hij beschouwt het 

kind als een zuiver en onschuldig wezen, waarvan de aard grondig verschilt van die van de volwassenen. Kinderen 

zijn aseksueel en onbedorven. Daarom moet de lectuur van het kind gecontroleerd worden en zijn er speciale kinderboeken 

nodig, waaruit alle ‘gevaarlijke’ (seksuele en immorele) thema’s zijn weggelaten. 

 

Ook de oorspronkelijke volkssprookjes beschouwde men als gevaarlijk voor kinderen. Precies daarom werden de sprookjes 

door de gebroeders Grimm bewerkt: het wonderbaarlijke werd versterkt om de verhalen los te maken van de realiteit van de 

lagere sociale klassen, het verhaalverloop werd aangepast en zonder dat de jonge lezertjes er erg in hebben, werd hen 

een burgerlijke opvoeding meegegeven. In het woord vooraf van de eerste druk van de Sprookjes voor kind en gezin zeggen 

de auteurs overigens expliciet dat hun werk bedoeld is als ‘een echt opvoedingsboek’. Wilhelm Grimm heeft de verhalen met 

dat doel aangepast. Hij laat bv. de moeder tegen Roodkapje zeggen, dat ze bij het binnenkomen in de kamer van de 

grootmoeder niet eerst in alle hoeken mag rondkijken en haar oma een goeiemorgen moet wensen (Grimm, p. 92). 

Sneeuwwitje laat hij een avondgebed opzeggen, vooraleer ze in een bedje van de dwergen gaat liggen (Grimm, p. 166). Op 

die manier werd het volkssprookje een middel om de gedragsregels van de burgerlijke opvoeding te propageren. 

 

 
4 Benaderingen van het sprookje 
 

4.1 De vergelijkende benadering 
Volkskundigen hebben geconstateerd dat dezelfde sprookjesmotieven voorkomen bij totaal verschillende volkeren. Dat hoeft 

niet te betekenen dat alle sprookjes één gemeenschappelijke bron hebben. Twee Finse volkskundigen, Aarne en Thompson, 

hebben in 1928 al geprobeerd om een groot aantal volkssprookjes uit Europa en Azië in te delen in een aantal verhaaltypes. 

Vandaag de dag wordt in sprookjesverzamelingen en wetenschappelijke studies nog altijd vaak verwezen naar de 

classificatie van Aarne en Thompson. Om de verschillende verhaaltypes beter te kunnen vergelijken splitste Thompson 
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die verder op in aparte sprookjesmotieven. In Assepoester komen bijvoorbeeld de volgende motieven voor: de mishandelde 

heldin, de heldin bij de haard, het geschenk dat ze vraagt aan haar vader, de twijg die ze plant op het graf van haar moeder, 

de helpende dieren enz. 

 

 
4.2 De antropologische benadering 
Culturele antropologen houden zich bezig met de relatie tussen de inhoud van de sprookjes en de cultuur waarin ze 

ontstonden. Heksen en reuzen komen in de meeste culturen voor, maar wel met opvallende verschillen. Antropologen 

hebben ook gewezen op de parallellen tussen sprookjes en de initiatieriten, die bij primitieve volkeren de overgang 

aangeven van de kindertijd naar de volwassenheid. In veel sprookjes betekent dat voor de vrouwelijke hoofdfiguur een 

periode van afzondering, waarin ze voor de toekomstige partner  onbereikbaar is. Bij sommige natuurvolkeren worden de 

meisjes eerst maandenlang met een oudere vrouw opgesloten, vooraleer ze als huwbare vrouwen de hut mogen verlaten. 

Iets dergelijks vinden we in het sprookje van Doornroosje, die in een honderdjarige slaap valt. Alle mannen die haar te vroeg 

proberen te benaderen, blijven in de doornhaag hangen. Pas na honderd jaar kan de prins met haar trouwen. Raponsje 

wordt door een heks opgeslotenin een hoge toren. De prins maakt haar zwanger, maar dat gebeurt te vroeg en daarom 

wordt ze door de heks verbannen. Pas na jaren vindt de prins haar terug. 

 

De Vlaamse schrijfster Marita De Sterck heeft in haar boek Stoute meisjes overal: volksverhalen over liefde en lef (2010) 

volksverhalen uit de hele wereld verzameld, waarin wordt verteld ‘hoe van meisjes vrouwen gemaakt wordt’. 

De mannelijke initiatie in sprookjes gaat meestal gepaard met krachtproeven, zoals dat gebruikelijk is bij natuurvolkeren. De 

mannelijke held moet bv. reuzen en monsters verslaan, bedriegers ontmaskeren en andere opdrachten vervullen, vooraleer 

hij met de prinses kan trouwen. 

 

 
4.3 De allegorische benadering 
In deze benaderingswijze worden sprookjes gelezen als allegorieën, als parabels met een figuurlijke betekenis. De 

personages en de gebeurtenissen in het verhaal symboliseren abstracte begrippen en universele waarheden. Typisch voor 

deze benadering is het boek van Mellie Uyldert, Verborgen wijsheid van het sprookje (1947). Daarin wordt het sprookje van 

De Kikkerkoning uitgelegd als een symbolisch verhaal over de ziel, de levensgeest en de midzomerzon. Deze vrij populaire 

benadering van het sprookje mist elke wetenschappelijke bewijsgrond. Ze is wel symptomatisch voor een bepaalde trend in 

de omgang met sprookjes, die uitgaat van de onbewezen stelling dat sprookjes een soort ‘wijsheidsliteratuur’ zouden zijn 

met universele boodschappen. 

 

 
4.4 De dieptepsychologische benadering 
Sigmund Freud, de grondlegger van de psychoanalyse of de dieptepsychologie, publiceerde in 1900 een studie over de 

interpretatie van dromen: Die Traumdeuting. Hij ging ervan uit, dat er naast het bewuste zielenleven ook een onbewust 

zielenleven bestaat, waarvan de inhoud overdag verdrongen wordt. In de droom komt het onbewuste (of het onderbewuste) 

vaak naar boven, maar dan op een gecamoufleerde manier. Freud stelt dat de droom vaak een wensvervulling inhoudt en 

dat die vaak een seksuele betekenis heeft. Deze inzichten bleken heel interessant te zijn voor de interpretatie van verhalen. 

Freud zelf interpreteerde de Griekse Oedipusmythe op die manier. In het verhaal van Oedipus, die zonder het te 

weten zijn eigen vader doodt en met zijn moeder trouwt, ziet Freud de uitbeelding van een verdrongen wensdroom. 

Jongetjes dromen er immers vaak van om te trouwen met hun  moeder en de plaats in te nemen van hun vader. 

 

Op een soortgelijke manier hebben leerlingen van Freud geprobeerd sprookjes te interpreteren. De Kikkerkoning leent zich 

bv. gemakkelijk voor zo’n interpretatie. De Kikkerkoning is een verhaal over het seksuele verlangen van een meisje, dat 

tegelijk vervuld is van angst en afkeer van seksueel contact. De gedaanteverandering van de kikker in eenaantrekkelijke 

jongeman betekent dan eigenlijk dat het meisje haar angst en afkeer overwonnen heeft. De innerlijke verandering van het 

meisje wordt geprojecteerd op het voorwerp van haar verlangen. Voor de psychoanalyse verwijst de kikker ook heel duidelijk 

naar het mannelijk geslacht, dat door zijn vorm en aanvoelen tegelijk aantrekkend en afstotend is. 

 

Een populair werk over de dieptepsychologische aspecten van het sprookje is The Uses of Enchantment (1976) van Bruno 

Bettelheim, in 1980 vertaald onder de titel Het nut van sprookjes. Volgens hem geeft het sprookje de innerlijke ontwikkeling 

van de mens weer: een groeiproces dat begint met het verzet tegen de ouders en de angst om volwassen te wordenen dat 

eindigt als het kind psychologisch onafhankelijk is geworden en in staat is om een positieve relatie aan te gaan met het 

andere geslacht. 

 

Volgens Bettelheim is Sneeuwwitje een verhaal over de oedipale relatie tussen moeder, dochter en vader. De moeder voelt 

zich door de schoonheid van haar stiefdochter bedreigd in haar seksuele relatie met haar man. Zij probeert haar dochter 

buitenspel te zetten en houdt daarbij geen rekening met de moraal. Daarom wordt ze gestraft met een gruwelijke dood. Haar 
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dochter lijkt daarbij volkomen passief en onschuldig te zijn. Maar onder die blijkbare onschuld schuilen de verdrongen 

wensen van een meisje dat haar moeder doodwenst, omdat ze ernaar streeft om haar moeder te overtreffen en de geliefde 

van haar vaderte worden. De opvallende passiviteit en onschuld van het meisje dienen alleen maar om haar immorele 

verlangens te camoufleren. 

 

Bij zijn interpretatie van Sneeuwwitje verwijst Bettelheim ook naar een aantal details. De drie bloeddruppels die tevoorschijn 

komen als de moeder van Sneeuwwitje zich in haar vinger prikt, beschouwt hij als een symbool van de ontmaagding. Veel 

aandacht gaat bij Bettelheim ook uit naar de mannelijke figuren. De jager is het symbool van de veiligheid, omdat hij zijn 

dierlijke driften onder controle heeft. Bij de dwergen maakt Sneeuwwitje deontwikkeling door van een kind naar een 

adolescent die leert werken en verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelt. De appel is voor Bettelheim een symbool van de 

tweestrijdigheid in Sneeuwwitje: de witte, maagdelijke kant en de rode, seksuele kant. Ze kiest daarbij voor de rode kant en 

begint dan te slapen, tot de man opduikt die haar seksuele rijpheid kan bevredigen. 

 

4.5 De sociologische benadering 
Sommige onderzoekers beschouwen sprookjes als de uitdrukking van de dromen, de hoop en het protest van de kleine man 

in vroegere tijden. De sociale situatie van het gewone volkzou erin weerspiegeld worden. In heel wat sprookjes vinden we 

arme, lelijke of domme  mensen die het tot rijkdom, macht en aanzien brengen. Dat het hier soms gaat om maatschappelijke 

wensdromen, is duidelijk. Maar dat betekent nog niet, dat ze ook een maatschappijkritische of een emancipatorische 

boodschap bevatten. De tegenstelling tussen 

arm en rijk wordt meestal niet in vraag gesteld en niet in verband gebracht met uitbuiting en klassenstrijd. 

 

Toch beschouwen vooral marxistisch geïnspireerde sociologen sprookjes als een vorm van sociaal protest van het gewone 

volk. Terwijl in de werkelijkheid een verbetering van de situatie van de kleine man onmogelijk was, kon er in de fantasie van 

het sprookje dankzij magisch helpers wel een verandering komen. De armen worden rijk, de hongerigen verzadigd, de  

onderdrukkers bestraft, de uitbuiters vernederd en de dood voor schut gezet. 

 

In ruime zin betekent de sociologische benadering, dat de onderzoekers het sprookje plaatsen in zijn maatschappelijke 

context. Daarbij gaat het niet alleen om klassentegenstellingen, maar ook om collectieve vooroordelen, bv. tegenover 

vrouwen of Joden, gedragspatronen, waarden en normen. Sneeuwwitje zou dan bv. de ideologie van de patriarchale 

maatschappij kunnen vertolken. Sneeuwwitje is immers het symbool van de zachte, passieve, zwijgzame vrouw, die zich 

uitsluitend bezighoudt met het huishouden van de actieve dwergen. Om haar te redden moet er een man opduiken, de prins, 

die haar natuurlijk ook zal trouwen. De vrouwen in sprookjes kunnen meestal verdeeld worden in twee categorieën: de 

goede (meestal domme) vrouwen en de slechte  vrouwen. In de sprookjes van Grimm zouden ongeveer 80 procent van de 

negatieve personen vrouwen zijn. Feministen hebben vaak boos gereageerd op dit ‘seksisme’ in sprookjes. 

 

 
4.6 De structurele benadering 
De Russische volkskundige Vladimir Propp publiceerde in 1928 zijn Morfologie van hetsprookje, waarin hij de structuur van 

het Russische volkssprookje probeerde te achterhalen. Pas in 1958 werd dit werk dankzij een Engelse vertaling wereldwijd 

bekend. 

 

Wat de personages betreft kwam hij tot de constatering dat je op grond van hun functie in het verhaal zeven soorten 

personages kunt onderscheiden: de held, de valse held, de schurk,  het gezochte personage, de helper, de opdrachtgever 

en de schenker. 

  

Ook de structuur van het sprookje is vaak voorspelbaar. Na de voorstelling van de held kunnen 31 soorten handelingen 

volgen, waaronder het vertrek van de held, de test van de held, de ontvangst van een magisch object, de strijd van de held, 

het verslaan van de schurk, de ontmaskering van de valse en het huwelijk van de echte held. Het handelingsverloop van 

een prins die een prinses bevrijdt en bedrogen wordt door een valse helper, die hij nog net op tijd verslaat, zodat hij met de 

prinses kan trouwen, blijkt vaak voor te komen.  Het nut van deze benaderingswijze is, dat ze het mogelijk maakt om de 

structuur van verschillende sprookjes met elkaar te vergelijken en de overeenkomsten en verschillen nauwkeurig te 

beschrijven. 

 

 
4.7 De pedagogische benadering 
De aanwezigheid van wreedheid en geweld in sprookjes was al een discussiethema bij het verschijnen van de sprookjes van 

Grimm. Ook vandaag vragen veel opvoeders zich af of sprookjes wel pedagogisch aanvaardbaar zijn wegens de 

wreedheden die erin voorkomen. In dat verband zouden we kunnen spreken van twee tegengestelde benaderingen van het 

probleem, die men met de termen ‘imitatietheorie’ en ‘angsttheorie’ zou kunnen samenvatten. De imitatietheorie neemt aan 

dat kinderen de wreedheden uit de sprookjes zouden kunnen imiteren of dat ze het geweld en de wreedheid  
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vanzelfsprekend zouden kunnen vinden. Op grond van deze theorie verboden de Amerikaanse bezetters van Duitsland na 

de Tweede Wereldoorlog een tijd lang de publicatie van sprookjesboeken, omdat ze dachten dat er een oorzakelijk verband 

was tussen de nazigruwelen en de Duitse volkssprookjes. De angsttheorie is bezorgd over het psychisch evenwicht van 

kinderen en 

vreest dat de sprookjes te veel angst teweegbrengen. Sprookjes zouden immers vaak in de nachtmerries van kinderen 

opduiken. Anderen beweren dan juist dat sprookjes kinderen verlossen van allerlei onbewuste haatgevoelens, jaloezie en 

neigingen tot gewelddadigheid. 

  

Soortgelijke discussies worden overigens ook gevoerd naar aanleiding van hedendaagse 

jeugdliteratuur, bv. de kinderboeken van Roald Dahl, waarin veel gruwelijke, griezelige en 

angstaanjagende personages voorkomen. 

 

 
5 Moderne bewerkingen 
 

5.1 Verschillen met de volkssprookjes 
De meeste sprookjesbewerkingen bevatten duidelijke verwijzingen naar de traditionele sprookjes. Omdat die traditionele 

sprookjes nog altijd erg populair zijn, kan iedereen de verbanden tussen het oorspronkelijke sprookje en de moderne 

bewerking meteen herkennen. Nochtans wijken de bewerkingen op verschillende punten af van de oorspronkelijke teksten. 

In Uitgelezen jeugdliteratuur worden die verschillen op een rijtje gezet. 

 

1. Plaats en tijd van het traditionele sprookje zijn onbepaald: ‘Er was eens in een land hier ver vandaan…’. Zowel tijd als 

ruimte liggen buiten ons bereik. In de sprookjesbewerkingen echter zijn de locatie en het tijdstip meestal duidelijk 

bepaald. 

2. Magie is een vanzelfsprekend onderdeel van de traditionele sprookjeswereld. 

3. Menselijke personages zijn bv. niet verrast als ze aangesproken worden door dieren, of als mensen veranderen in 

dieren en omgekeerd. Maar in veelsprookjesbewerkingen wordt met de grens tussen realiteit en magie gespeeld. Soms 

4. is het onduidelijk of de magie zich echt voordoet of alleen in het hoofd van de ikverteller bestaat.  

5. De karaktertekening in traditionele sprookjes is eendimensionaal: de personages zijn uitsluitend ‘flat characters’. 

Goeden en kwaden zijn duidelijk te onderscheiden en  vaak is het uiterlijk van een personage een aanduiding van zijn 

innerlijk. Als de 

6. sprookjes tot hedendaagse romans worden bewerkt, komt de psychologische ontwikkeling van de personages centraal 

te staan: die worden duidelijk ‘round characters’. Bovendien besteden de bewerkers vaak ook veel aandacht aan de 

7. nevenpersonages. 

8. Het traditionele sprookje is doorgaans optimistisch: het goede overwint, het kwade wordt bestraft. Maar in hedendaagse 

sprookjesbewerkingen is de ‘happy ending’ nietvanzelfsprekend. 

9. In het traditionele sprookje vordert de handeling snel. Lange beschrijvingen horen er niet in thuis. In veel 

sprookjesbewerkingen echter verschuift de nadruk van de handeling naar een uitdieping van de psychologie van de 

personages.  

10. Op het vlak van de stijl maakt het traditionele sprookje gebruik van vaste formuleringen, herhalingen en 

getallensymboliek (meestal 3 of 7). In de moderne bewerkingen worden de herhalingen vaak geschrapt. Soms blijven 

de vaste 

11. formuleringen en de getallensymboliek behouden, maar dan dienen ze alleen om te verwijzen naar het traditionele 

sprookje, om duidelijk te maken dat ze dat sprookje parodiëren. 

 

 
5.2 Roodkapje 
Roodkapje is ongetwijfeld een van de meest populaire en de meest bewerkte sprookjes die we kennen. De oudste versie uit 

de Sprookjes van Moeder de Gans van Charles Perrault loopt het voor Roodkapje slecht af, maar bij de gebroeders Grimm 

komt de jager langs en worden Roodkapje en haar grootmoeder bevrijd. Meer een parodie dan een bewerking is de versie 

van Roald Dahl uit zijn Gruwelijke rijmen (Revolting Rhymes, 1982), waaruit we het onverwachte slot citeren: 

 

't Kind lacht en trekt in een wipje 

een revolver uit haar slipje. 

Ze richt hem op het grote beest 

en beng, beng... die is er geweest! 

Een week of wat later, ik weet 't nog goed, 

heb ik in het bos Roodkapje ontmoet. 

Ik herkende haar bijna niet, dat snap je, 

zo zonder cape en zonder rood kapje. 
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'Hallo!' riep ze vrolijk. 'Zie je wel 

'mijn prachtige bontjas van WOLVEVEL!‘ 

 

5.3 Assepoester 
Een bewerking met inhoudelijke wijzigingen van dit sprookje vinden we ook in de Gruwelijke rijmen van Roald Dahl. Maar in 

de Assepoester van Roald Dahl blijven nog maar weinig  1 onschuldige personages over. Zelfs de prins ontpopt zich tot een 

genadeloze koppensneller, die de lelijke stiefzusters een kopje kleiner maakt. Van Assepoester bestaan ook verschillende 

filmbewerkingen. In 2015 verscheen Cinderella, een Amerikaans-Britse film onder regie van Kenneth Branagh. De film ging 

in première op 13 februari op het Internationaal filmfestival van Berlijn. 

 

5.4 Sneeuwwitje 
Ook Sneeuwwitje wordt door Roald Dahl geparodieerd. In zijn Gruwelijke rijmen is Sneeuwwitje als ‘juffrouw in de 

huishouding’ terechtgekomen bij zeven ex-jockeys, die vroeger zelf in paardenraces hebben gereden en nu al hun geld 

vergokken op de paardenrennen. Om daar een eind aan te maken, gaat Sneeuwwitje de toverspiegel van haar moeder 

stelen. Dankzij de spiegel, die de uitslag van elke paardenkoers kan voorspellen, stroomt het geld nu bij hen binnen. Het 

verhaal eindigt met de woorden: ‘Sneeuwwitje en dwergen deelden gelijk en werden allemaal stinkend rijk. Zo zie je maar 

weer: Niemand vindt gokken een schande, als je maar wint.’ 0pmerkelijk is de bewerking die Wim Hofman in 1998 

publiceerde onder de titel Zwart als inkt is het verhaal van Sneeuwwitje en de zeven dwergen. Bij Hofman komen de ‘flat 

characters’ uit het sprookje helemaal tot leven. Hun handelingen worden gemotiveerd en hun karakter wordt genuanceerd, 

waardoor het onderscheid tussen goed en slecht vervaagt.  

 

Andere voorbeelden van hedendaagse bewerkingen van volkssprookjes zijn: 

 Wim Povel, De koetsier van Assepoester en andere veronachtzaamde sprookjesfiguren (1982) 

 Willy Spillebeen, Doornroosjes honden (1983) 

 Karel Eykman, Sneeuwwitje en de zeven krakers (1988) 

 Wim Meyles, De pitbull en de zeven geitjes (1991) 

 Anne Provoost, De roos en het zwijn (1997) 

 Toon Tellegen, Brieven aan Doornroosje (2002) 

 Naema Tahir, Groenkapje en de bekeerde wolf (2008) 

 Henri Van Daele, Sneeuwwitje 20 jaar later (2009) 

 Michael Cunningham, Een wilde zwaan en andere vertellingen (2015) 
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In dit filmpje geeft Marita de Sterck uitleg bij de sprookjesverzameling van Beest in bed: 

https://www.youtube.com/watch?v=JflShKPbHYY 

Meer didactische suggesties zijn hier te vinden: 

http://www.faronet.be/blogs/hildegarde-van-genechten/werken-met-volkssprookjes-in-deklas-verslag 

 

 

Bron: achtergrondinformatie overgenomen uit:  

https://www.studocu.com/nl-be/document/aso/nederlands/verplichte-opgaven/lessenreeks-over-sprookjes-

achtergrondinformatie/9260006/view 

http://www.faronet.be/blogs/hildegarde-van-genechten/werken-met-volkssprookjes-in-deklas-verslag
https://www.studocu.com/nl-be/document/aso/nederlands/verplichte-opgaven/lessenreeks-over-sprookjes-achtergrondinformatie/9260006/view
https://www.studocu.com/nl-be/document/aso/nederlands/verplichte-opgaven/lessenreeks-over-sprookjes-achtergrondinformatie/9260006/view

