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      Aan een klein meisje  

 

      Dit is het land, waar grote mensen wonen.  

      Je hoeft er nog niet in: het is er boos.  

      Er zijn geen feeën meer, er zijn hormonen,  

      en altijd is er weer wat anders loos.   

            

      En in dit land zijn alle avonturen  

      hetzelfde, van een man en van een vrouw.  

      En achter elke muur zijn and’re muren 

      en nooit een eenhoorn of een bietebauw. 

            

      En alle dingen hebben hier twee kanten 

      en alle teddyberen zijn hier dood.  

      En boze stukken staan in boze kranten 

      en dat doen boze mannen voor hun brood.  

            

      Een bos is hier alleen maar een boel bomen 

      en de soldaten zijn niet meer van tin.  

      Dit is het land waar grote mensen wonen… 

      Wees maar niet bang. Je hoeft er nog niet in.
1
       

            

      Annie M. G. Schmidt        

   

 

 

 

                                                           
1
 Schmidt 2014, p. 7.  
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Voorwoord 

Als klein meisje zat ik aandachtig en met open mond te luisteren naar mijn kleuterjuf toen zij 

voorlas over de spannende avonturen van Pluk van de Petteflet. Tijdens zo’n voorleesmoment 

wilde ik maar één ding: Pluk zijn. Ongeveer vijftien jaar later liep ik voor mijn studie aan de 

pabo stage in een kleuterklas. Mijn hart maakte een klein sprongetje toen ik zag dat er een 

‘Annie M. G. Schmidt-week’ stond ingepland. Mijn stagekindjes zaten met even veel 

aandacht en verwondering te luisteren naar de verhalen van Annie M. G. Schmidt (20 mei 

1911 – 21 mei 1995) als toen ik een kleuter was. Het enige verschil was dat ik nu de juf was, 

maar mijn wens om zo nu en dan Pluk te kunnen zijn bestond nog steeds.  

  Er kan gesteld worden dat Annie M. G. Schmidt en haar literatuur tijdloos zijn. Pluk 

van de Petteflet, Otje en Jip en Janneke: wie kent ze niet? Bijna iedereen in Nederland is 

bekend met de verhalen van Annie M. G. Schmidt. De schrijfster is zelfs opgenomen in de 

canon van Nederland en ze is niet meer weg te denken uit de Nederlandse cultuur.
2
 Omdat 

Schmidt zo bekend is, zijn er al zeer veel publicaties over haar verschenen en is er daarnaast 

ook veel onderzoek gedaan naar haar en haar werk. Na het lezen van de biografie Anna. Het 

leven van Annie M. G. Schmidt van Annejet van der Zijl was ik zo geïntrigeerd door Schmidt, 

dat ik besloot dat ik mijn masterscriptie over haar en haar werk zou willen laten gaan.
3 Maar, 

aangezien er al veel over haar is gepubliceerd, was het niet makkelijk om direct tot een goede 

en vernieuwende onderzoeksvraag met betrekking tot Annie M. G. Schmidt te komen. Een 

aantal onderwerpen passeerden de revue, maar uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om mijn 

onderzoeksvraag te richten op het boek Abeltje en de gelijknamige filmadaptatie die van dit 

werk is gemaakt.   

  Onder het genot van veel nostalgische Annie M. G. Schmidt-liedjes heb ik me op dit 

uitdagende onderwerp gestort. Tijdens het hele proces ben ik een aantal keer gevallen, maar 

ook weer opgestaan en heb ik enorm veel kennis vergaard over (voor mij) nieuwe 

onderwerpen. Zonder de hulp, het geduld en het enthousiasme van mijn begeleider, Jeroen 

Dera, was het mij niet gelukt om tot dit mooie eindresultaat te komen. Bij dezen wil ik Jeroen 

dan ook heel hartelijk bedanken voor zijn uitstekende begeleiding. Ook Tom verdient 

absoluut een woord van dank. Zijn lieve woorden, kritische blik en vertrouwen in mij hebben 

mij keer op keer gemotiveerd om met plezier verder te werken aan deze masterscriptie. Hij 

heeft mij in laten zien dat je soms veel meer kan dan je zelf denkt te kunnen. Hier ben ik hem 

                                                           
2
 http://entoen.nu/anniemgschmidt. 

3
 Zijl van der, Annejet. Anna, het leven van Annie M. G. Schmidt. Amsterdam/Antwerpen: Querido 2002. 



  

 
 

enorm dankbaar voor. Natuurlijk wil ik ook mijn ouders bedanken voor hun interesse in mijn 

werk en hun wijze les om mezelf ook eens wat rust te gunnen. Ten slotte wil ik Anne 

bedanken voor haar mentale steun vanuit de diverse landen waar zij, ten tijde van mijn 

schrijfproces, is geweest tijdens haar wereldreis. Het is wederom bewezen dat onze 

vriendschap geen grenzen kent.   

  Rest mij nu niks anders dan u veel plezier te wensen tijdens het lezen van mijn 

masterscriptie en te hopen dat u met net zoveel verwondering mijn verhaal over Abeltje zal 

lezen, als dat ik naar het verhaal van Pluk luisterde in de kleuterklas.   

 

Nijmegen, 1 december 2016  

 

Laura Schoots  
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Abstract 

In the year 1953 Abeltje, written by one of the most famous Dutch writers Annie M. G. 

Schmidt, was published. More than forty years later, in 1998, the film adaptation of Abeltje 

was released in the cinema. In this master thesis I look at the similarities and differences 

between the film adaptation and the original novel.   

  The central question of the thesis is: ‘How does the Schmidt-movie adaptation 

of Abeltje relate to the original novel written by Annie M. G. Schmidt?’. This central question 

will be answered by means of a comparative analysis of the novel and the movie Abeltje. The 

narratological perspective and the ideological perspective of the book and the movie will be 

analyzed to get a clear picture of the similarities and differences between the components of 

both perspectives.   

  The analysis shows that there are differences between the novel and the movie. The 

differences were found both within the narratological and the ideological perspective. These 

differences relate to the various components within each perspective and are mainly dedicated 

to the adventurous nature of both the novel and the movie. Annie M. G. Schmidt and film 

producer Burny Bos mostly focused on the tension in the story to connect with the fantasy and 

the perception of children. The movie adaptation has been strongly modernized and actualized 

so that the movie focuses on the audience of the twenty-first century. 
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             Hoofdstuk 1   

           Inleiding 

Op het allereerste omslag van het boek Abeltje (Annie M. G. Schmidt, 1953) ziet Abeltje, de 

liftjongen, eruit als een keurig Nederlands ventje met blosjes op zijn wangen en een kuifje dat 

vrolijk onder zijn rode petje vandaan steekt. De beleefdheid straalt van het jongetje af.
4
 

Vijfenveertig jaar na het uitkomen van het boek, brengt filmproducent Burny Bos de 

verfilming van Abeltje in de Nederlandse bioscopen. In één oogopslag zijn er direct grote 

verschillen zichtbaar tussen het boek en de filmadaptatie. Zo heeft Abeltje in de film een 

gouden oorbelletje, draagt hij een honkbalpet en al in de eerste scène wordt zijn skateboard 

geïntroduceerd.    

  De filmadaptatie is een groot succes. Dit blijkt uit de bezoekersaantallen; in de eerste 

twee maanden dat de film in de bioscoop draaide, kwamen ruim 750.000 mensen Abeltje 

bekijken. Daarnaast liet Abeltje zijn grote concurrent van Walt Disney, Mulan, achter zich wat 

betreft de bezoekersaantallen. In de kerstvakantie van november 1998 was Abeltje de best 

bezochte film in de Nederlandse bioscopen.
5
  Producent Burny Bos zegt hierover: ‘Natuurlijk 

hadden we met Abeltje de luwte kunnen opzoeken door in het voorjaar uit te gaan, maar dan 

weet je nog niet of je de concurrentie aankunt. Als we nu van Disney winnen, hebben we echt 

gewonnen’.
6
  

  Naast Abeltje zijn nog meer literaire werken van Annie M. G. Schmidt geadapteerd 

naar films. Het gegeven dat er een nieuw kunstwerk wordt gemaakt van een al bestaand 

kunstwerk, houdt in dat er sprake is van ‘creatieve receptie’. Deze vorm van receptie zal 

centraal staan in dit onderzoek. De filmadaptatie Abeltje wordt als een autonoom werk 

geanalyseerd en vergeleken met de originele brontekst van Annie M. G. Schmidt. Door een 

vergelijkende analyse worden verschillen en overeenkomsten op het gebied van de vertelvorm 

en het ideologische perspectief tussen het boek en de filmadaptatie in kaart gebracht.   

1.1 Context  

Er bestaan zeer veel publicaties over Annie M. G. Schmidt en haar werken. Deze 

masterscriptie spitst zich specifiek toe op de creatieve receptie naar aanleiding van het werk 

Abeltje. Om dit onderwerp in een context te plaatsen, betekent dat, dat alleen onderzoeken 

                                                           
4
 Zie ‘bijlage 1’ in de bijlage voor het eerste omslag van Abeltje (1953). 

5
 Beerekamp, 20 november 1998 via https://www.nrc.nl/nieuws/1998/11/20/abeltje-maar-ook-minoes-burny-bos-

heeft-een-missie-7423776-a559270.  
6
 Burg, van den, 21 november 1998.  

https://www.nrc.nl/nieuws/1998/11/20/abeltje-maar-ook-minoes-burny-bos-heeft-een-missie-7423776-a559270
https://www.nrc.nl/nieuws/1998/11/20/abeltje-maar-ook-minoes-burny-bos-heeft-een-missie-7423776-a559270
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over ‘receptie van het werk van Schmidt’ binnen deze paragraaf besproken zullen worden. Dit 

houdt in dat er twee bachelorscripties, één masterscriptie en één artikel centraal staan in deze 

paragraaf. 

  Dat niet alleen Abeltje maar ook de andere verfilmingen die gemaakt zijn naar 

aanleiding van Schmidts literaire werken (‘Schmidt-filmadaptaties’) een bioscoopsucces zijn 

geweest, toont Harriëtte Ubels aan in haar bachelorscriptie.
7
 In haar onderzoek schetst Ubels 

opvallende veranderingen in de filmindustrie rond de millenniumwisseling aan de hand van 

de Schmidt-filmadaptaties.
8
 Ze laat zien dat de Schmidt-filmadaptaties een grote rol hebben 

gespeeld in de positieve veranderingen in de Nederlandse filmindustrie.   

  Na het succes van Abeltje durfden de grote filmmaatschappijen het aan om te 

investeren in Nederlandse familiefilms.
9
 Volgens Ubels spelen de verhalen van Schmidt 

blijkbaar in op wat het Nederlandse publiek graag wil zien op het grote scherm.
10

 Abeltje was 

gericht op de moderne cultuur van die tijd. Het tempo van de film ligt hoog en er zijn veel 

special effects aangebracht. Deze snelheid sloeg aan bij het Nederlandse publiek. Echter, een 

film die daarna nog meer succes boekte, was Kruimeltje. Kruimeltje kan gezien worden als 

het tegenovergestelde van Abeltje, omdat er in deze film juist wordt teruggegaan naar het 

verleden.
11

 Het bioscooppubliek vond dit kennelijk ook aantrekkelijk. Burny Bos zag hierdoor 

in dat hij in zijn volgende films, waarvan Minoes de eerste zou zijn, het tempo wat kon 

matigen. Ubels zegt hierover:    

 Burny Bos kreeg hierdoor de moed om te doen wat hij eigenlijk al wilde: Minoes heel  

  dicht bij het boek houden. Het knusse van toen moest goed naar voren komen. Het 

  tempo van de film hoefde niet snel te zijn, als de scènes maar onderhoudend waren. 

  Minoes paste hierdoor goed in de stroom van nieuwe nostalgische films […]. Andere 

  voorbeelden hiervan zijn De schippers van de Kameleon en misschien nog wel het 

  meest van allemaal Annie M. G. Schmidts Ja zuster, nee zuster.
12

  

Keer op keer werden de Schmidt-filmadaptaties met veel waardering ontvangen. Ubels 

concludeert dat de Schmidt-filmadaptaties een grote rol hebben gespeeld bij de veranderingen 

                                                           
7
 Harriëtte Ubels, ‘De Nederlandse filmindustrie in de lift. Hoe Abeltje en de andere Annie M. G. Schmidt-

verfilmingen de filmindustrie rond de millenniumwisseling karakteriseren’, 8 april 2011.  
8
 Ubels 2011, p. 5.  

9
 Ibidem, p. 10.  

10
 Ibidem, p. 16.  

11
 Ibidem, p. 16.  

12
 Ibidem, p. 16. 
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in de Nederlandse filmindustrie rond de millenniumwisseling.
13

 Volgens haar ligt de 

verklaring hiervan in het volgende:  

  […] ten eerste behoort zij [Schmidt] met ruim tien miljoen verkochte boeken tot de 

  populairste kinderboekenschrijvers van ons taalgebied. Ten tweede zitten haar 

  verhalen in die mate in elkaar dat er gemakkelijk een film- en/of televisiebewerking 

  van te maken is. Ten derde bestaan haar verhalen uit herkenbare Hollandse situaties. 

  Kortom, de verfilmingen staan bijna garant voor succes, met name door haar grote 

  bekendheid.
14

   

In haar onderzoek brengt Ubels de filmische receptie van de Schmidt-filmadaptaties in 

kaart.
15

 In tegenstelling tot het onderzoek van Ubels, staat in deze scriptie juist de creatieve 

receptie centraal. De leemte die zich voordoet in het onderzoek van Ubels en die ik in mijn 

onderzoek wil opvullen, verhoudt zich om die reden tot de vorm van receptie.   

  Dat niet alleen de Schmidt-filmadaptaties goed zijn ontvangen laat Suzanne 

Cornelissen zien in haar masterscriptie waarin de receptie van de literaire werken van Annie 

M. G. Schmidt wordt besproken.
16

 Cornelissen poogt een antwoord te geven op de vraag hoe 

Schmidts reputatie als kinderboekenschrijfster zich heeft ontwikkeld en welke factoren een rol 

hebben gespeeld bij deze ontwikkeling. Deze reputatievorming schetst Cornelissen aan de 

hand van de receptie van de literaire werken van Annie M. G. Schmidt.   

  Om antwoord te geven op de vraag ‘Hoe wordt Schmidts werk door de literaire critici 

beoordeeld?’  heeft Cornelissen 159 recensies uit kranten en tijdschriften over het werk van 

Schmidt geanalyseerd. Volgens haar speelt literaire kritiek een grote rol bij de 

reputatievorming van een auteur.
17

 Cornelissen concludeert dat het werk van Schmidt door de 

jaren heen op verschillende manieren is ontvangen. Zij deelt de receptie op in verschillende 

periodes: het begin van Schmidts carrière, de hoogtijdagen van Schmidts carrière en de tijd na 

het overlijden van Schmidt.   

  Aan het begin van haar carrière heeft het werk van Schmidt nog niet de status die het 

later zal verkrijgen:  

 

                                                           
13

 Ibidem, p. 19.  
14

 Ibidem, p. 9 – 10.  
15

 De receptie van films zal ik vanaf nu de ‘filmische receptie’ noemen, daar er ook gesproken wordt van 

‘literaire receptie’.  
16

 Cornelissen, Suzanne. ‘De èchte koningin van Nederland. De ontwikkeling van Annie M. G. Schmidts 

reputatie als kinderboekenschrijfster’, juni 2008.  
17

 Cornelissen 2008, p. 104.  
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  In het begin van Schmidts carrière blijkt er vanuit de literaire kritiek nog betrekkelijk 

  weinig aandacht voor haar werk te zijn. Dit komt onder meer door de heersende 

  gedachte dat kinderboekenschrijvers geen échte schrijvers zijn en daarom ook geen 

  serieuze kritieken verdienen. […] Toch wordt Schmidt al wel direct beschouwd als een 

  vernieuwer op het gebied van de kinderliteratuur, omdat ze breekt met een aantal 

  bestaande tradities. Haar versjes zijn vrij van opvoedkundige en moralistische 

  waarden, zijn geschreven in een heldere, frisse en speelse taal en zijn daarom een 

  nieuw fenomeen in de kinderliteratuur.
18

  

In de jaren zeventig worden kinderboekenschrijvers meer op waarde geschat door de literaire 

critici en daarom ontvangt Schmidt in deze periode meer aandacht van de critici:  

 In deze periode roemen de recensenten Schmidts humor en haar vermogen om met de 

  Nederlandse taal te spelen, maar er is ook wel kritiek: de feministen bekritiseren de 

  traditionele rollenpatronen die Schmidt in haar werk (bijvoorbeeld in Jip en Janneke 

  dat uit de vijftiger jaren dateert) beschrijft. Deze negatieve kritiek gaat echter ten  

  onder in de zee van lofprijzingen en waarderingen die Schmidt met haar boeken, 

  versjes, verhalen en gedichten voor kinderen weet te verwerven.
19

 

Daarnaast stelt Cornelissen dat Schmidt in de jaren zeventig en tachtig verschillende literaire 

prijzen voor haar kinderboeken krijgt en dat niemand meer om de schrijfster heen kan: ‘Het 

werk van Schmidt wordt zelfs in academische kringen besproken en daarmee heeft ze de 

hoogst mogelijke vorm van literaire kritiek weten te bereiken’.
20

  

  Over de periode na het overlijden van Schmidt is Cornelissen kort wanneer zij zegt: 

‘Tot aan haar dood, en zelfs daarna nog, wordt Schmidts werk voor kinderen geprezen, 

bezongen en bejubeld’.
21 Het mag duidelijk zijn dat het werk van Annie M. G. Schmidt goed 

is ontvangen en nog altijd goed wordt ontvangen door nieuwe generaties.   

  De lacune die zich voordoet in het onderzoek van Cornelissen verhoudt zich, net als 

bij het hiervoor besproken bacheloronderzoek van Ubels, tot de vorm van receptie. 

Cornelissen bespreekt de literaire receptie van de werken van Schmidt en gaat verder niet in 

op de creatieve receptie van deze werken. Wederom vul ik om die reden de leemte in het 

bestaande onderzoek door mij juist volledig te richten op de creatieve receptie.  

                                                           
18

 Ibidem, p. 105.  
19

 Ibidem.  
20

 Ibidem.  
21

 Cornelissen 2008, p. 106.  
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  Niet alleen Cornelissen heeft de receptiegeschiedenis van Schmidts werken 

geanalyseerd, ook Joanne Bos buigt zich in haar bachelorscriptie over de receptiegeschiedenis 

van Schmidts werken.
22

 Aan de hand van recensies na het uitkomen van de literaire werken 

van Schmidt en stukken die over de schrijfster zijn geschreven in literaire handboeken poogt 

Bos een antwoord te geven op de vraag hoe de canonisering van Annie M. G. Schmidt in de 

Nederlandse literatuur is verlopen.
23

  

  Bos concludeert dat Schmidt geen algemeen erkend literair schrijfster is, aangezien ze 

niet is opgenomen in de tijdschriften die, volgens Bos, ‘serieuze’ literatuur publiceren en 

becommentariëren en omdat ze in kranten en literatuurhandboeken voornamelijk is geprezen 

om haar kinderliteratuur. Schmidt is volgens Bos alleen in de canon opgenomen door haar 

vernieuwing in de Nederlandse kinderliteratuur.
24

   

  Daarnaast besteedt Bos in haar conclusie ook aandacht aan de receptie van de literaire 

werken van Schmidt. Ze stelt dat bijna alle recensies die zijn uitgekomen naar aanleiding van 

de literaire werken van Schmidt onverdeeld positief zijn. Daarbij zegt zij het volgende: 

‘Veelgenoemde positieve elementen zijn het ontbreken van een leeftijdsgrens waardoor het 

voor de ouders leuk is om uit Schmidts oeuvre voor te lezen, en de eindeloze fantasie van 

Schmidt die ze ogenschijnlijk gemakkelijk omzet in weer een nieuw verhaal’.
25

  

  Bos richt zich in haar onderzoek, net als Cornelissen, op de literaire receptie van de 

werken van Annie M. G. Schmidt. Ook zij gaat niet verder in op de creatieve receptie die in 

mijn onderzoek centraal staat. De filmadaptaties zijn in haar bacheloronderzoek geen object 

van onderzoek, daar zij zich uitsluitend richt op de literaire werken van Schmidt.  

  In haar artikel ‘Een nieuw leven voor Abeltje, Minoes en Pluk. Over drie 

filmbewerkingen van Annie M. G. Schmidt’ bespreekt Anke Brouwers de drie Schmidt-

filmadaptaties Abeltje, Minoes en Pluk van de Petteflet. Brouwers gaat in op welke  manier de 

verfilmingen van de boeken van Annie M. G. Schmidt het bronmateriaal herhalen of vertalen, 

welke accenten daarbij worden gelegd en waarom dat zo is. De vraag op welke manier elke 

verfilming omgaat met het auteurschap van zowel Schmidt als in sommige gevallen haar 

illustrator, zal hierbij ook aandacht krijgen.
26

 Brouwers gebruikt een toepasselijke 

vergelijking om aan te tonen hoe de aanpassing van boek naar film in zijn werk gaat, ze zegt 

hierover:   

                                                           
22

 Bos, Joanne. ‘Ik ben lekker stout. Over de literaire waardering van Annie M. G. Schmidt’, april 2015.  
23

 Bos 2015, p. 7.  
24

 Ibidem, p. 38. 
25

 Ibidem, p. 36.  
26

 Brouwers 2014, p. 12.  
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  Net zoals juffrouw Minoes moest vaststellen dat het verwarrend is om zowel kat als 

  mens te zijn, gaat aan het nieuwe leven van een boek als filmbewerking een evenzeer 

  verwarrende transfer vooraf. Minoes mist het poeszijn, want het had zo zijn voordelen, 

  maar ze voelt zich desondanks in haar sas in haar nieuwe vorm als juffrouw. De 

  tweestrijd van Minoes zien we  terugkeren bij de adaptatie van boek naar film, waar de 

  filmbewerking vaak voor moeilijke, creatieve keuzes komt te staan.
27

  

 

Om het artikel van Brouwers in de context van mijn scriptie te plaatsen, zal ik uitsluitend de 

delen van het artikel die over Abeltje gaan verwerken in deze paragraaf. De andere delen van 

haar artikel gaan uitsluitend over Minoes en Pluk en sluiten inhoudelijk niet aan bij het 

onderwerp van deze scriptie.   

  Brouwers stelt dat van de drie filmbewerkingen  die ze in haar artikel bespreekt 

Abeltje ‘de film is waarbij kijkers het makkelijkst zullen kunnen vergeten dat ze naar de 

verfilming van een boek aan het kijken zijn’.
28

 Dit heeft volgens haar met name te maken met 

de ‘jachtige visuele signatuur’ die zo kenmerkend is voor de film. Daarnaast gaat Abeltje het 

verst in het moderniseren van het oorspronkelijke materiaal.
29

  Daar komt bij dat Brouwers 

van mening is dat Abeltje de meest visueel prikkelende film is. Dit heeft, zo stelt Brouwers, 

vooral te maken met de overvloed aan shots en wisselende camerastandpunten en 

perspectieven die het filmische potentieel van het verhaal als avontuurlijke fantasie 

benadrukken.
30

  Ze zegt hierover:   

 

  Ondanks het schatplichtige onderschrift ‘naar Annie M. G. Schmidt’ in de 

  titelsequentie, doet de film vooral zijn best om zijn verwantschap met andere,  

  Amerikaanse ,filmgenres zoals de inclusieve familiefilm, de avonturenfilm en de 

  speciale effectenfilm of spektakelfilm te benadrukken. Zowel de grafiek als de beelden 

  van de titelsequentie, de themasong (de ballad ‘Vlieg met me mee’ van Trijntje 

  Oosterhuis) en sommige locaties zoals het fictieve Zuid-Amerikaanse Perugonia zijn 

  in de traditie van eigentijdse blockbusters als James Bond en Mission Impossible.
31

 

 

                                                           
27

 Brouwers 2014, p. 10.  
28
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29
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Wanneer het gaat over de vergelijking tussen boek en film stelt Brouwers dat de makers van 

de film, net als Schmidt, de kijker de mogelijkheid geeft om het geheel te interpreteren als 

droom of fantasie.
32

 Ook wanneer er vanuit het narratologisch perspectief wordt gekeken naar 

de vergelijking tussen boek en film valt Brouwers iets op. Ze zegt hier het volgende over: 

 

  Het meest in het oog springend aan de hele film is de snelheid waarmee Abeltje en zijn 

  drie reisgenoten […] van het ene exotische avontuur in het andere rollen. Het tempo 

  zit alvast ingebouwd op het niveau van het scenario dat narratieve informatie over plot 

  en personages compact en soms elliptisch weergeeft.
 33

 

Daarnaast stelt Brouwers dat de personages kort, maar efficiënt getypeerd worden door hun 

directe omgeving, hun beroep of door een opvallende visuele karaktereigenschap.
34

 Dit valt 

volgens haar te koppelen aan het gegeven dat Schmidt voor Abeltje gebruik maakte van korte, 

snedige hoofdstukjes om de vaart in het verhaal te houden en van de cesuur tussen de 

verschillende hoofdstukken om bepaalde informatie in het midden te houden.
35

 Hiermee komt 

Brouwers weer terug op wat volgens haar het belangrijkste kenmerk is van de filmbewerking 

van Abeltje, namelijk het hoge tempo waarin het verhaal wordt weergegeven en de manier 

waarop dat gebeurt (met veel snelle en wisselende shots en verschillende camerastandpunten). 

  Volgens Brouwers lijkt de opvallende ouderwetsheid en keurigheid van Juffrouw 

Klaterhoen en Meneer Tump de enige toegeving van de productie te zijn om het originele 

tijdskader en de typering van het boek in herinnering te brengen.
 36

 Bij Abeltje staan het 

vormelijk en inhoudelijk moderniseren van het verhaal voorop en dit vergroot volgens 

Brouwers de afstand tussen film en boek. De makers hebben ervoor gekozen om het 

Nederland uit het verleden (de jaren vijftig) te vervangen door een bijna-hedendaagse versie 

ervan.
37

  

  Brouwers eindigt haar betoog over Abeltje met de volgende uitspraak:  ‘Abeltje 

bevestigt het auteurschap van Schmidt voornamelijk door te wijzen op het intrinsiek tijdloze 

karakter van haar verhalen en thema’s dat door ingrepen in de vorm en modernisering niet 

lijkt te worden gedeerd’.
38

   

  In haar artikel heeft Brouwers de Schmidt-filmadaptatie van Abeltje op een zeer 
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globale wijze vergeleken met de originele brontekst. Zo wordt er in het artikel niet diep 

ingegaan op het narratologische perspectief en staat Brouwers helemaal niet stil bij het 

ideologische perspectief. Ondanks dat Brouwers een eerste stap heeft gezet in een 

vergelijkende analyse tussen het boek en de film Abeltje, doet zich in haar onderzoek een 

grote leemte voor die betrekking heeft op de diepgang van de analyse. Waar Brouwers een 

globaal onderzoek heeft uigevoerd, wil ik mij in mijn scriptie verder verdiepen in zowel het 

narratologische- als het ideologische perspectief om zo tot een heldere vergelijking tussen het 

boek en de film Abeltje te komen.   

  Nog niet eerder is de creatieve receptie van de werken van Annie M. G. Schmidt 

uitgebreid onderzocht. Verschillende boeken van Annie M. G. Schmidt hebben geleid tot 

nieuwe kunstwerken, namelijk de Schmidt-filmadaptaties. De Schmidt-filmadaptaties kunnen 

om die reden gezien worden als een vorm van creatieve receptie. Drie filmadaptaties zijn 

eerder, door Brouwers, onderzocht en vergeleken met hun originele brontekst. Echter, de 

vergelijkende analyse die Brouwers uitvoert in haar onderzoek is zeer minimaal. In deze 

masterscriptie staat een uitvoerige vergelijking van de Schmidt-filmadaptatie met de originele 

brontekst centraal. Door middel van een vergelijkende analyse schets ik een beeld van de 

overeenkomsten en verschillen tussen het boek Abeltje en de gelijknamige filmadaptatie in het 

licht van het narratologische- en het ideologische perspectief. De wetenschappelijke relevantie 

van mijn onderzoek verhoudt zich zodoende tot het feit dat er nog niet eerder uitgebreid en 

specifiek naar de creatieve receptie van de werken van Schmidt is gekeken, terwijl de 

literaire- en filmische receptie van haar werken al object van onderzoek zijn geweest. Met de 

analyse van het boek Abeltje en de gelijknamige filmadaptatie, kan er een begin worden 

gemaakt van een totale uitgebreide vergelijking tussen de Schmidt-filmadaptaties en hun 

originele bronteksten met als opstap het artikel van Anke Brouwers.  

    Het boek Abeltje en de filmadaptatie worden geanalyseerd op de vertelvorm en het 

ideologische perspectief. Onder het ideologische perspectief worden zowel impliciete als 

expliciete uitingen verstaan die gaan over ras, gender, historische context en 

maatschappijkritiek. Dit leidt tot de volgende hoofdvraag van mijn onderzoek:  

Hoe verhoudt de Schmidt-filmadaptatie Abeltje zich tot de originele brontekst van Annie M. 

G. Schmidt? 

Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden, onderscheid ik de volgende deelvragen:   

- Op welke manier verschilt de vertelvorm in de filmadaptatie van de vertelvorm in de 

originele brontekst?  
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- Op welke manier verschilt het ideologische perspectief in de filmadaptatie van het 

ideologische perspectief in de originele brontekst?  

De analyse richt zich expliciet op de vertelvorm, oftewel het narratologische perspectief, en 

het ideologische perspectief. In het tweede hoofdstuk van deze scriptie wordt meer uitleg 

gegeven over deze twee perspectieven. 

1.2. Het corpus 

Annie M. G. Schmidt schreef in haar leven literatuur voor zowel kinderen als voor 

volwassenen. Een aantal werken uit haar oeuvre is geadapteerd naar films en tv-series. De 

geadapteerde werken vormen inmiddels een imposante lijst.
39

 Het eerste werk dat op deze lijst 

staat, is Otje. Schmidt schreef dit boek in 1980 en in 1998 werd het boek geadapteerd naar een 

televisieserie. In dat zelfde jaar werd Abeltje, 45 jaar na publicatie van het boek, verfilmd. In 

navolging van het grote succes van deze film draaide in 2001 Minoes, gebaseerd op het boek 

dat Schmidt in 1970 uitbracht, in de Nederlandse bioscopen. In 2002 werd de film Ja zuster, 

nee zuster uitbracht. Deze film is gebaseerd op de televisieserie waarvoor Schmidt de teksten 

schreef en Harry Bannink de muziek verzorgde. De televisieserie Ja zuster, nee zuster werd 

door de VARA uitgezonden tussen september 1966 en september 1968.
40

 In 2004 kwam de 

verfilming van Pluk van de Petteflet uit. Het boek Pluk van de Petteflet werd in 1971 

gepubliceerd. De laatste Schmidt-filmadaptatie, Wiplala, werd voor het eerst eind november 

2015 in de Nederlandse bioscopen getoond. Schmidt schreef Wiplala in 1957.  

  Ik heb ervoor gekozen om in dit onderzoek uitsluitend een filmadaptatie te analyseren. 

Dat betekent dat Otje niet geanalyseerd zal worden, aangezien dit literaire werk niet is 

geadapteerd naar een film, maar naar een televisieserie. Daarnaast zal ook Ja zuster, nee 

zuster niet worden meegenomen in het onderzoek, daar de film niet is gebaseerd op een 

roman maar op een televisieserie.   

  In dit onderzoek worden zowel het boek Abeltje als de film Abeltje geanalyseerd. Deze 

keuze is ten eerste gebaseerd op het feit dat gender een belangrijke rol speelt in het werk. 

Annie M. G. Schmidt was in haar tijd zeer vooruitstrevend in haar opvattingen, gedachtes en 

typeringen. Linders zegt hierover:  

 Overzichtelijk en herkenbaar is dat haar protagonisten altijd iets anders willen dan wat 

  bij hun positie of functie past; wonderlijk is de wijze waarop die verlangens vorm 

                                                           
39
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  krijgen. […] Verzet en onaangepastheid voltrekken zich in een wereld waar tante en 

  oom in een boom wonen en konijnen in de Konijnen-Bijenkorf op koopjesjacht gaan. 

  Dat soort omdraaiingen bevat een kiem van verzet tegen regelgeving en fatsoen. 
41

 

Schmidt was in haar tijd dus vernieuwend wat betreft de wijze waarop ze haar literatuur 

schreef. Dit vooruitstrevende komt ook terug in haar personages die voorkomen in Abeltje. 

Abeltje wordt in het boek getypeerd als een stoer jongetje dat veel avonturen meemaakt, iets 

wat past bij het stereotiepe beeld dat vandaag de dag nog steeds bestaat over jongetjes van 

zijn leeftijd. Daarentegen beeldt Schmidt de volwassen personages op een absurdistische 

manier uit, waardoor het stereotiepe beeld van mannen en vrouwen door haar onderuit 

gehaald wordt.  

  Ten tweede speelt de geografische ruimte in het boek Abeltje en de gelijknamige 

filmadaptatie een belangrijke rol. Abeltje maakt een kleine wereldreis in zijn lift en komt 

daardoor in aanraking met andere culturen. Er kan worden gekeken hoe de verschillende 

rassen hierbij in beeld worden gebracht door Schmidt en hoe deze beelden zijn overgenomen 

door de filmproducent.    

  Schmidt staat erom bekend haar kritiek op de Nederlandse maatschappij te verwerken 

in haar boeken. Linders zegt hierover:  

De kracht van Annie M. G. Schmidt is dat zij niet alleen heeft weten te profiteren van 

de veranderingen in de literaire context maar ook gelijke tred heeft weten te houden 

met de ontwikkelingen in de samenleving. Als geen ander heeft zij de signalen uit de 

maatschappij opgevangen, minutieus nagebootst, ironisch becommentarieerd en 

lichtvoetig bespiegeld.
42

  

Ook in Abeltje toont Schmidt op zowel directe- als indirecte wijze kritiek op de maatschappij. 

Dit doet zij onder andere door met haar personages een bepaald statement te willen maken. In 

hoofdstuk drie van deze scriptie zal de maatschappijkritiek van Schmidt in Abeltje uitgebreid 

worden besproken.  

  Doordat ik mij in deze scriptie enkel richt op het boek Abeltje en de gelijknamige 

filmadaptatie, betekent dit automatisch dat Minoes, Pluk van de Petteflet en Wiplala buiten 

het corpus van dit onderzoek vallen. Het gehele corpus aan Schmidt-filmadaptaties is voor 

deze masterscriptie te omvangrijk voor een vergelijkende analyse met hun bronteksten. Voor 
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vervolgonderzoek is het interessant om ook de drie andere verfilmde boeken met hun 

filmadaptaties te vergelijken en te kijken of er een continuüm zichtbaar is van 

overeenkomsten en verschillen tussen de literaire werken en de Schmidt-filmadaptaties.  

  Alvorens ik in hoofdstuk twee van deze scriptie het theoretisch kader van het 

onderzoek zal expliciteren, zal ik in de volgende paragraaf het corpus van dit onderzoek 

uiteenzetten.   

1.2.1.    Abeltje  

De waarheid was dat Abeltje iedere dag een poosje boven op de dijk stond bij de drie 

olmen  en keek naar de grote platte schepen die langs voeren. Hij keek over de 

glinsterende zonnige rivier, die met een grote bocht in de weilanden 

verdween…daarachter…ver weg… was de zee. Daarachter was de hele wijde wereld. 

Daarachter lagen al die wonderlijke vreemde landen, waar je naartoe zou kunnen 

varen. Abeltje wou ’t liefste weg… de zee op, de vrijheid in…van alles beleven! Van 

alles zien! Maar dat willen alle jongens en dat was dus niets bijzonders.
43

 

Abeltje is de eerste jeugdroman van Schmidt en daarmee ook haar eerste werk van langere 

adem. Alles wat zij voor Abeltje schreef, was kort en snel geschreven, in opdracht van krant, 

radio of cabaretiers.
44

 Schmidt bracht het werk in 1953 uit bij uitgeverij De Arbeiderspers. 

Abeltje is meteen een verkoopsucces. Van de eerste druk worden er in het eerste jaar 35.385 

exemplaren verkocht. Een jaar later volgt de veelbeluisterde hoorspelversie van Paul van der 

Lek, een radiofeuilleton op de woensdagmiddag.
45

 Dit radiofeuilleton is hiermee de eerste 

adaptatie van het boek. Het boek is inmiddels vertaald in negen talen: het Deens, Duits, Fins, 

Frans, Ivriet, Japans, Noors, Spaans en Zweeds.
46

 Abeltje is zo’n succes dat in 1955 het 

vervolg uitkomt: De A van Abeltje. De eerste druk van dit vervolgboek telde 40.925 

exemplaren.
47

 Er kan dus gesteld worden dat de verhalen over Abeltje een groot publiek 

aanspraken.  

  Abeltje gaat over een liftjongen die werkzaam is bij warenhuis Knots. Wanneer 

Abeltje tegen beter weten in op het groene knopje van de lift drukt, stijgt de lift op en breekt 

het door het warenhuis heen. Samen met zijn medepassagiers Laura, meneer Tump en 

juffrouw Klaterhoen maakt Abeltje een reis rond de wereld. Als eerste landen ze in New York 
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om daarna door te vliegen naar het fictieve Perugona en Nieuw-Zeeland. Uiteindelijk komen 

de reizigers weer veilig aan in het stadje Middelum aan de IJssel. Tijdens hun reis maken ze 

de gekste dingen mee en beleven ze keer op keer een nieuw avontuur.  

  Bijzonder is dat de helden uit het verhaal Nederland verlaten en de wijde wereld in 

trekken. In andere werken van Schmidt, die zij schreef voordat ze Abeltje uitbracht, bleven 

haar personages in Nederland; een gemoedelijke, netjes aangeharkte, besloten wereld.
48

 

Annejet van der Zijl koppelt deze verandering aan de verandering die Schmidt op dat moment 

zelf meemaakt in haar leven: 

  Ergens begin 1953 vonden Annie en Dick een stuk grond van ongeveer 1700 vierkante 

  meter, idyllisch gelegen aan het rustige dijkweggetje dat de vlak bij Rotterdam gelegen 

  lintdorpjes Berkel en Rodenrijs met elkaar verbond. […] Het was een ideaal: ideaal 

  om een door het verleden onbelast huis te bouwen, ideaal om nu eindelijk eens met z’n 

  tweeën aan een nieuw leven te beginnen. […] Abeltje ging over een veertienjarig 

  jongetje in het slaperige dorpje Middelum aan de IJssel, dat niet weet wat hij moet 

  worden en verlangt naar dezelfde vrijheid die zijzelf [Schmidt] zojuist had 

  teruggevonden.
49

 

De mogelijkheid dat Annie M. G. Schmidt Abeltje met de bedoeling heeft geschreven om een 

bepaalde vrijheid uit te stralen, is zodoende sterk aanwezig. Een vrijheid die de schrijfster 

voorheen zelf niet kende, maar ook een vrijheid die het Nederlandse lezerspubliek niet kende. 

Linders zegt hierover:   

 

  Schmidt komt uit een wereld waar elke beweging naar buiten bijzonder was: vliegen, 

  verre vakanties, reizen. Voor de meeste Nederlanders waren die activiteiten de eerste 

  jaren na de oorlog volstrekt onbereikbaar. […] Het meest begeerlijke ‘buiten’ in die 

  tijd waren de Verenigde Staten. Dankzij de Tweede Wereldoorlog was het land van de 

  ongekende mogelijkheden zo’n beetje de aanvoerder van de westerse wereld 

  geworden, politiek én cultureel. […] Schmidt kende de Verenigde Staten ook nog niet 

  toen zij Abeltje schreef. Pas in 1967 vloog ze voor het eerst naar New York om 

  musicals te bekijken.
50
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Het boek Abeltje kende en kent nog steeds een groot succes. Vijfenveertig jaar na het 

uitkomen van het boek, draait de verfilming van Abeltje in 1998 in de Nederlandse bioscopen. 

Filmproducent Burny Bos staat aan het hoofd van deze verfilming. Bos wond zich toentertijd 

op over het feit dat families in Nederland met Kerst altijd naar Walt Disney-films gingen en 

dat er maar weinig Nederlandse familiefilms op de markt waren. Volgens zijn dochter Tamara 

Bos is Burny een groot liefhebber van de Zweedse schrijfster Astrid Lindgren en vond hij dat 

zoals de Zweden het werk van Lindgren eren, de Nederlanders het werk van onze beste 

kinderboekenschrijfster op televisie en in de bioscopen moesten brengen.
51

   

  Abeltje is de eerste Schmidt-filmadaptatie die Bos produceert. Regisseur Ben 

Sombogaart staat hem hierin bij. De verfilming is goed voor spectaculaire getallen. Het 

budget van negen miljoen gulden – ongekend voor een Nederlandse speelfilm – wordt onder 

meer besteed aan opnames in New York, Spanje en Luxemburg.
52

 In 1998 haalde Abeltje een 

recordaantal van 900.000 bezoekers. Er kan dus gesteld worden dat de filmadaptatie, net als 

het boek, erg goed ontvangen is en een groot succes heeft gekend.   

  Toen Bos begon aan de verfilming van Abeltje, leefde Annie M. G. Schmidt nog. In 

een interview zegt hij het volgende over deze samenwerking:   

 

  […] Dat was fijn. Ik kon de scripts met haar bespreken en toestemming krijgen voor 

  veranderingen. Ik las het voor aan haar. Het was heel prettig om met haar samen te 

  werken, de sfeer was goed. Tijdens het voorlezen zei ze bijvoorbeeld: “Heb ik dat nou 

  bedacht of heb jij dat bedacht?”. Dan zei ik dat zij dat had bedacht en riep ze: “O, 

  leuk!”. Maar als ik zei: “Ik heb dat bedacht”, vond ze het ook leuk. Toen Annie was 

  overleden, moesten we de andere bewerkingen op eigen kracht doen. Ik vond het best 

  lastig om dingen te veranderen, maar dat moet toch altijd als je een boek omzet naar 

  een film of tv-serie. Zonder Annie hadden we veel vrijheid om het verhaal aan te 

  passen, maar de verantwoordelijkheid is ook groot.
53

  

In deze uitspraken komt goed naar voren dat het voor een filmproducent of een regisseur 

belangrijk is om goed na te denken over de aanpassingen die worden gedaan in de 

filmadaptatie. Er is een bepaalde vrijheid aan keuze om verschillen en overeenkomsten terug 

te laten komen in de filmadaptatie. Deze verschillen en overeenkomsten met de originele 

brontekst worden in dit onderzoek onderzocht.  
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  In dit hoofdstuk is een beeld geschetst van de al bestaande literatuur met betrekking tot 

de receptie van de werken van Annie M. G. Schmidt. Daarnaast is het corpus van dit 

onderzoek geëxpliciteerd. In het tweede hoofdstuk van deze scriptie zal ik het analyse-

instrument waarmee ik de filmadaptatie ga vergelijken met de originele brontekst 

uiteenzetten. In het derde hoofdstuk presenteer ik mijn bevindingen na het uivoeren van de 

analyse. Het vierde hoofdstuk van deze masterscriptie bestaat uit de conclusie. De 

bevindingen die zijn gedaan in het voorgaande hoofdstuk worden herhaald en er zal een 

antwoord gegeven worden op de hoofdvraag van dit onderzoek. Ook zullen er in dit hoofdstuk 

aanbevelingen worden gedaan voor vervolgonderzoek.  
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    Hoofdstuk 2   

                    Theoretisch kader    

                 Van boek naar film: de adaptatie.  

2.1. De adaptatietheorie                                                                      . 

De relatie tussen literatuur en film kan al een zeer lange tijd als ‘complex’ beschouwd 

worden. Timothy Corrigan weet deze relatie goed weer te geven in onderstaande passage:  

 The history of the relationship between film and literature is a history of ambivalence, 

  confrontation, and mutual dependence. From the late nineteenth century to the present, 

  these two ways of seeing and describing the world have at different times despised 

  each other, redeemed each other, learned from each other, and distorted each other’s 

  self proclaimed integrity.
54

 

Waar een conventionele roman een verhaal kan uitdrukken met alleen woorden, heeft een film 

daarnaast vanzelfsprekend ook beelden en wellicht geluid nodig. De beelden, emoties en 

gedachten die woorden oproepen, kunnen bij elke lezer verschillend zijn. Iedere lezer 

interpreteert een roman op zijn of haar eigen wijze. Een film daarentegen, toont voor iedereen 

dezelfde beelden. Wederom kunnen deze beelden bij iedere kijker verschillende emoties en 

gedachten oproepen.                                             

  Al vanaf het begin dat het medium film bestaat, worden er veel boekverfilmingen 

gemaakt. Eén van de eerste boekverfilmingen verscheen op 1 april 1903; Alice in 

Wonderland. De film is een adaptatie van het gelijknamige boek dat 37 jaar eerder werd 

uitgebracht. De film duurde in totaal slechts twaalf minuten en bevatte zestien scènes.
55

   

  Men gaat er bij tijd en wijle van uit dat een boekverfilming exact dezelfde gedachten 

en emoties oproept als het boek waarop de film is gebaseerd. Dit is echter onmogelijk, alleen 

al door het feit dat het verhaal door twee verschillende media wordt weergegeven.
56

 Wanneer 

een boek wordt geadapteerd naar een film, kan men er zeker van zijn dat er verschillen tussen 

de  twee media – en dus ook tussen de wijze van weergeven van het verhaal – aanwezig 

zullen zijn. Door middel van een adaptatie-analyse kunnen deze verschillen in kaart gebracht 

worden.   

  Het woord ‘adaptatie’ stamt af van het Latijnse woord ‘adaptare’ dat ‘passend maken’ 
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betekent.
57

 Het is lastig om een sluitende definitie te formuleren van de adaptatietheorie. Er 

kan gesteld worden dat alle uitspraken die zijn gedaan over adaptaties door wetenschappers en 

theoretici behoren tot de adaptatietheorie. Thomas Leitch noemt de adaptatietheorie dan ook: 

“the systematic study of films based on literary sources”.
58

 De vraag ‘wat is de 

adaptatietheorie?’ kan om die reden beter omgevormd worden naar ‘waar bestaat de 

adaptatietheorie uit?’. In dit hoofdstuk worden verschillende studies over adaptatie-analyse 

besproken. Aan de hand van deze studies probeer ik een duidelijk beeld te vormen van de 

adaptatietheorie om vervolgens de theorie toe te kunnen passen op mijn eigen analyse van het 

boek Abeltje en de gelijknamige filmadaptatie.   

  Ten eerste zal de theorie van George Bluestone aangehaald worden. Bluestone kan 

gezien worden als de grondlegger van de adaptatietheorie. In de jaren na het verschijnen van 

zijn boek Novels into film: the metamorphosis of fiction into cinema (1957), kwam er veel 

tegenspraak op zijn ideeën over hoe een literair werk het best geadapteerd zou kunnen 

worden. Deze tegenspraak wordt als tweede punt geëxpliciteerd in dit hoofdstuk. Daarnaast 

worden verschillende vooroordelen en misvattingen over de adaptatietheorie aangehaald en 

verduidelijkt. De focus van het eerste gedeelte van dit hoofdstuk ligt op de verschillende 

theorieën over adaptatie.                   

  Vervolgens wordt er in dit hoofdstuk verder ingegaan op verschillende onderdelen die 

voorkomen in de besproken adaptatiestudies. Ten eerste wordt er dieper in gegaan op het 

narratologische perspectief waarmee een adaptatie bekeken kan worden; zowel de literaire 

narratologie als de filmnarratologie komen aan bod. Ten tweede wordt er gekeken op welke 

manier er aanpassingen kunnen worden gedaan in filmadaptaties. Het ideologische perspectief 

staat hierbij centraal. Uiteindelijk zal er, aan de hand van de verschillende adaptatiestudies, 

een model gepresenteerd worden waarmee filmadaptaties vergeleken kunnen worden met hun 

brontekst.  

2.2. Hiërarchie en fidelity 

In 1957 werd het boek van George Bluestone, Novels into film: the metamorphosis of fiction 

into cinema, gepubliceerd. In zijn boek maakt Bluestone een duidelijk onderscheid tussen 

literatuur en film. Hij zegt hierover:                                                  
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   I have assumed, and attempted to demonstrate, that the two media are marked by such  

  essentially different traits that they belong to seperate artistic genera. Although novels 

  and films of a certain kind do reveal a number of similarities […] one finds the 

  differentia more startling. More important, one finds the differentia infinitely more 

  problematic to the film-maker. These distinguishing traits follow primarily from the 

  fact that the novel is a linguistic medium, the film essentially visual.
59

 

Bluestone is van mening dat er sprake is van een bepaalde hiërarchie binnen de verschillende 

media. Omdat de geschiedenis van de roman langer is en de materialen meer verfijnd, is het 

boek meer complex.
60

 Daarnaast stelt hij dat het verschil tussen de media film en literatuur 

ligt in de visuele waarneming bij film en de mentale waarneming bij literatuur.
61

 Ondanks dat 

Bluestone de verschillen tussen de twee media beschrijft, is literatuur volgens hem verheven 

boven film aangezien dit medium een langere geschiedenis kent.   

  Daarnaast is hij van mening dat een adaptatie van boek naar film pas voldoet wanneer 

de film trouw blijft aan het verhaal van het boek. Een adaptatie wordt volgens hem zodoende 

beoordeeld op de getrouwheid, of de fidelity, aan het boek.
62

 Er valt hierin, mijns inziens, een 

onderscheid te maken tussen verschillende vormen van fidelity. Zo kan er aan de ene kant zeer 

gedetailleerd gekeken worden naar de waarheidsgetrouwheid. Hierbij wordt gelet op de 

kleinste details zoals het weergeven van de kleding van de personages. Aan de andere kant 

kan er eveneens gekeken worden of de grote lijnen van een roman zijn geadapteerd naar een 

film, zoals de verhaallijn. Fidelity wordt hierbij gezien als een meetinstrument om tot een 

beoordeling van de adaptatie te komen. In zijn boek bespreekt Bluestone verschillende 

filmadaptaties, zoals Wuthering Heights en Madame Bovary, om zo de lezer mee te nemen in 

hoe hij de adaptatie heeft ervaren.                                                                              

  Bluestones opvatting over fidelity stuitte in de loop der jaren op veel tegenspraak. Ten 

eerste ontstond de vraag of strikte getrouwheid aan de originele bron wel mogelijk is. Een 

adaptatie is immers vanzelfsprekend verschillend door het veranderde medium waardoor het 

verhaal wordt weergegeven. De verandering van een verbaal medium, zoals het boek, tot het 

visuele medium film, toont eigenlijk direct dat een literaire getrouwheid onaannemelijk en 

zelfs onmogelijk is. Latere theoretici bekritiseerden dan ook dit standpunt van Bluestone. 

Volgens Brian McFarlane moet er bij de beoordeling van een adaptatie geen rekening 
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gehouden worden met fidelity, omdat iedere lezer een eigen interpretatie heeft van de 

originele brontekst en een adaptatie nooit dezelfde interpretaties tot stand kan brengen.
63

 

Rachel Carroll sluit zich hierbij aan wanneer zij zegt: ‘A film or television adaptation of a 

prior cultural text – no matter how ‘faithful’ in intention or aesthetic – is inevitably an 

interpretation of that text: to this extent, every adaptation is an instance of textual 

infidelity’.
64

                                  

  Ook kwam er kritiek op het ‘hiërarchisch denken’ van Bluestone.  De oorzaak van 

deze hiërarchie tussen literatuur en film ligt volgens James Naremore bij de 

literatuurwetenschap. Lange tijd heeft literatuur het wetenschapsveld rondom de adaptaties 

gedomineerd en om die reden kwam film als medium als een logisch gevolg op een tweede 

plaats te staan.
65

 De kritiek op Bluestones opvatting over de hiërarchie tussen de verschillende 

media is in te passen in cultural studies. Cultural studies is een beweging binnen de geestes- 

en sociale wetenschappen die de afgelopen dertig jaar een explosieve groei heeft gekend.
66

 In 

zijn boek Cultural studies: Theory and practice stelt Chris Barker: ‘Cultural studies does not 

speak with one voice, it cannot be spoken with one voice, and I do not have one voice with 

which to represent it’.
67

 Voor de term ‘cultural studies’ is, net als voor de adaptatietheorie, 

moeilijk een sluitende definitie te formuleren. Cultural studies is volgens Verstraete wellicht 

het best te omschrijven “als een interdisciplinaire cultuurstudie die in de jaren zestig van de 

eenentwintigste eeuw is ontstaan uit onvrede met de traditionele, academische omgang met 

cultuur, die was gereduceerd tot een vastgeroeste literaire canon van grote namen, netjes 

verdeeld in allerlei disciplines die amper met elkaar communiceerden”.
68

 Met het oog op dit 

onderzoek en op de opvatting van Bluestone over de hiërarchie tussen literatuur en film, is het 

met name belangrijk dat dankzij cultural studies onder andere is gebroken met de klassieke 

tweedeling tussen hoge- en lage cultuur en zodoende ook tussen de tweedeling van literatuur 

en film.
69

    

  Linda Hutcheon constateert in haar boek A Theory of Adaptation (2006) dat wat 

Bluestone zegt over de hiërarchie tussen de twee media decennia later nog steeds opgaat. Zij 

stelt dat een adaptatie over het algemeen als inferieur aan de originele brontekst wordt 

beschouwd. Adaptaties zullen volgens haar altijd in het licht staan van de oorspronkelijke 
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teksten. Wanneer men de originele bron kent, zal men vaak anders aankijken tegen de 

adaptatie. Daar komt volgens haar bij dat op het moment men de term ‘adaptatie’ hanteert, er 

een relatie tot een ander werk wordt benadrukt. Hierop volgt dat de adaptatie vaak als 

‘tweedegraads’ wordt bestempeld.
70

   

  Ray plaatst het beeld over adaptaties in een nieuw daglicht wanneer hij zegt dat een 

filmadaptatie een imitatie is van een superieur authentiek origineel, aangezien het verhaal 

door de adaptatie in een nieuwe context wordt geplaatst. De adaptatie krijgt hierdoor 

onontkoombaar een nieuwe functie. In plaats van dat een adaptatie de betekenis van de 

literaire bron zou schaden, heeft een adaptatie de kracht in zich om de originele brontekst naar 

een niveau te brengen dat de brontekst zelf niet zal bereiken.
71

 Zo heeft een roman volgens 

Stam maar één manier van expressie: het geschreven woord.
72

 Een film heeft minstens vijf 

expressiemogelijkheden waaronder muziek, stem, geluiden, beelden en geschreven materiaal. 

Afgaande op deze mogelijkheden zou er zodoende gesteld kunnen worden dat film geen 

beperkte mogelijkheid heeft tot expressie, maar juist een grotere mogelijkheid heeft tot 

expressie in relatie tot de roman.
73

    

  In deze scriptie wordt geen onderscheid gemaakt tussen de media literatuur en film. 

Zowel de boeken als de filmadaptaties zullen als een autonoom werk worden geanalyseerd en 

worden onderzocht op dezelfde onderzoekselementen. De onderzoekselementen zullen echter 

wel worden aangepast aan het medium. Zo wordt er bijvoorbeeld rekening gehouden met het 

feit dat het literaire narratief vaak anders is dan het filmnarratief. 

2.3. Vooroordelen en misvattingen over adaptaties 

In de inleiding van zijn boek Introduction to Adaptation Theory plaatst Robert Stam alle 

vooroordelen en misvattingen die bestaan over adaptaties onder elkaar. Hieronder zal een 

korte samenvatting gegeven worden van deze vooroordelen en misvattingen. Het is van 

belang om deze te benoemen aangezien er op die manier een beeld geschetst kan worden van 

wat de adaptatietheorie juist níét inhoudt en welke aspecten dan ook niet mee zullen worden 

genomen in de analyse van dit onderzoek.   

  Stam  begint met ‘anteriority and seniority’; de aanname dat oudere kunsten beter zijn 

dan de nieuwere kunsten. De eerbiedwaardige kunst van de literatuur wordt als superieur 

gezien ten opzichte van film, een ‘jongere’ vorm van kunst. Op deze manier wordt film dan 
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weer verheven boven televisie, enzovoorts. Literatuur geniet door deze aanname een dubbele 

prioriteit aangezien literatuur én boven film als kunst staat, maar ook de specifieke prioriteit 

heeft dat romans verheven zijn boven hun adaptaties.
74

    

  De tweede misvatting die Stam noemt is die van ‘dichotomous thinking’. Deze manier 

van denken veronderstelt dat er een rivaliteit heerst tussen literatuur en film. Er bestaat een 

oude anekdote die het verhaal vertelt van een schrijver en een filmmaker die reizen in 

dezelfde boot. Beiden koesteren het verlangen om de ander overboord te gooien. Echter, zij 

blijven samen in het bootje zonder hun verlangen uit te voeren of uit te spreken. Zo vormen 

zij zich eindelijk tot de boekverfilming, de bekendste vorm van adaptatie.
75

                                                                  

  Een derde vorm van vijandigheid tegenover adaptatie is volgens Stam ‘iconophobia’; 

een angst voor het afbeelden. Deze vorm van angst is ontstaan vanuit het Christendom waarbij 

het niet toegestaan is om een afbeelding van God te maken. Diezelfde angst zou nu nog 

heersen bij het maken van beelden van een verhaal.
76

                                                                                                

  Ten vierde noemt Stam ‘logophilia’: een voorliefde die bestaat voor het geschreven 

woord en daarmee automatisch ook een voorliefde voor het boek. Deze nostalgische 

verheerlijking laat zien dat het geschreven woord het privilege heeft als medium voor 

communicatie.
77

 Wederom kan een koppeling gemaakt worden met het geloof wanneer men 

afgaat op de Bijbel.   

  Als vijfde vooroordeel wordt ‘anticorporeality’ genoemd, dat staat voor anti-

lijflijkheid. Een adaptatie wordt gezien als de belichaming van een tekst. Een film kan met 

meerdere zintuigen worden waargenomen terwijl een roman alleen met de intellectuele geest 

van een mens zou kunnen worden waargenomen. Dit maakt dat film als medium ‘platter’ is 

dan literatuur.
78

                                        . 

  Ten zesde noemt Stam ‘the myth of facility’. Dit is volgens hem de incorrecte 

gedachte dat films gemakkelijker te produceren en te consumeren zijn dan romans. Men kan 

zeggen dat iemand geen hersenen nodig heeft om een film te kijken, terwijl er net zo goed 

gezegd kan worden dat er geen hersenen nodig zijn voor het omslaan van een pagina uit een 

roman.
79

                                                   

  Als een na laatste benoemt Stam ‘class prejudice’; een klassevooroordeel. Film wordt 

veelal gerelateerd aan de lagere klasse en de populaire massa. Adaptaties worden gezien als 
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een vereenvoudigde uitvoering van de roman.
80

                                                                    . 

  Stam sluit zijn lijst af met ‘parasitism’. Adaptaties zouden literatuur parasiteren: ze 

graven zich in het lichaam van de brontekst en stelen de vitaliteit die de bron bezit. Stam 

refereert hiermee aan recensies waarin veelal wordt geschreven dat “het leven uit het origineel 

wordt weggezogen”.
81

    

 

2.4. Aanpassingen in adaptaties: narratologisch perspectief  

Naast dat een adaptatie geanalyseerd kan worden op getrouwheid aan het origineel, kan een 

adaptatie ook benaderd worden vanuit een narratologisch perspectief. Dit betekent dat er 

binnen het verhaal naar narratieve structuren wordt gezocht en wordt gekeken hoe het verhaal 

precies wordt verteld. Deze narratieve structuren komen terug in zowel literatuur als in film. 

Seymour Chatman zegt hierover het volgende in zijn artikel ‘Wat Novels Can do That Films 

Can’t (And Vice Versa)’:  

  In other words, narrative is basically a kind of text organization, and that organization, 

  that schema, needs to be actualized: in written words, as in stories and novels; in 

  spoken words combined with the movements of actors imitating characters against sets 

  which imitate  places, as in plays and films; in drawings; in comic strips; in dance 

  movements, as in narrative ballet and in mime; and even in music, at least in program 

  music of the order of Till Eulenspiegel and Peter and the Wolf.
82

 

Volgens Chatman zijn in bijna alle media narratieve structuren zichtbaar. Wat van belang is 

voor deze narratieven is dat ze gekenmerkt worden door een dubbele tijdsstructuur. Enerzijds 

bestaat de structuur uit de ‘verhaaltijd’: de hoeveelheid tijd die er verstrijkt binnen het 

vertelde verhaal. Anderzijds bestaat de structuur uit de ‘verteltijd’: de hoeveelheid tijd die het 

kost om het verhaal te lezen, vertellen, of, in het geval van film, te bekijken. Deze twee 

aspecten die de tijdsstructuur benadrukken, zijn compleet onafhankelijk van elkaar. Deze 

onafhankelijkheid geldt voor alle media; zo kan bijvoorbeeld een flashback net zo goed 

mogelijk zijn in een balletvoorstelling als in een film. Ieder narratief kan worden 

geactualiseerd door elk medium dat de twee tijdsstructuren weer kan geven.
83

 Door deze 
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onafhankelijkheid van de narratieven ten opzichte van het medium waarin ze zich afspelen, 

werd het volgende helder voor wetenschappers:   

Narratologists immediately observed an important consequence of this property of 

narrative texts, namely, the translatability of a given narrative from one medium to 

another: Cinderella as verbal tale, as ballet, as opera, as film, as comic strip, as 

pantomime, and so on.
84

 

Narratieve structuren zijn dus eenvoudig over te brengen van het ene medium naar het andere 

medium. Dit toont de relevante koppeling met de adaptatietheorie. In deze paragraaf zal een 

tweedeling gemaakt worden tussen literaire narratologie en filmnarratologie aangezien beide 

soorten narratologie worden onderzocht in deze scriptie. Voor de explicitering van de literaire 

narratologie wordt gebruik gemaakt van het boek Vertelduivels van Luc Herman en Bart 

Vervaeck. Voor de interpretatie van de filmnarratologie wordt het Handboek filmnarratologie 

van Peter Verstraten gehanteerd.  

2.4.1. Literaire narratologie   

   

De narratologie is de studie van de verhalende tekst. Volgens Herman en Vervaeck wordt een 

(literaire) verhalende tekst vaak opgesplitst in drie niveaus om zo de tekst volledig te kunnen 

bestuderen.
85

 Het eerste niveau is de ‘vertelling’. Je zou hier kunnen spreken van de 

‘formulering’ van het verhaal. Woordkeuze, zinslengte en vertelinstantie horen thuis op dit 

niveau.
86

 Het tweede niveau is dat van het ‘verhaal’. Hier gaat het om het verhaal dat zich in 

de tekst afspeelt; de organisatie van de verhaalelementen staat centraal. Het gaat niet langer 

om de manier van vertellen maar om de manier waarop het vertelde verhaal aan de lezer 

aangeboden wordt.
87

 Elementen die bij dit niveau een rol spelen hebben vooral te maken met 

hoe de tijd in het verhaal wordt geordend en vanuit welke invalshoek het verhaal wordt 

aangeboden. Het derde en laatste niveau is de ‘geschiedenis’. Als lezer kun je dit niveau niet 

direct in een tekst ontdekken, het is veeleer een abstracte constructie.
88

    

  In dit onderzoek wordt het boek Abeltje geanalyseerd op het niveau van het ‘verhaal’.  

Het gaat bij dit niveau om de concrete manier waarop de gebeurtenissen aan de lezer 

aangeboden worden. Drie centrale aandachtspunten zijn belangrijk in de bestudering van het 
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verhaal: de tijd, de karakterisering en de focalisatie. Abeltje zal aan de hand van deze 

aandachtspunten geanalyseerd worden. Daarnaast wordt ook de vertelinstantie meegenomen 

in de analyse. In paragraaf 2.6 worden de analysevragen geëxpliciteerd die gebruikt zullen 

worden tijdens de analyse van zowel het literaire werk als van de filmadaptatie. 

2.4.1.1. Tijd  

De tijd wordt bestudeerd aan de hand van de verhouding tussen de tijd van de geschiedenis en 

die van het verhaal. Een gebeurtenis die op het niveau van de geschiedenis zeer belangrijk is, 

kan in het verhaal verzwegen worden. Ook kan een gebeurtenis die heel lang duurt, in het 

verhaal maar heel kort en terloops vermeld worden. Om de verschillende tijdsaspecten te 

systematiseren, worden de volgende drie criteria gebruikt: de duur, de volgorde en de 

frequentie.
89

   

  Bij duur wordt een onderscheid gemaakt tussen de verteltijd en de vertelde tijd. De 

verteltijd duidt aan hoeveel tijd het kost om het verhaal te lezen, terwijl de vertelde tijd 

verwijst naar de duur van de gebeurtenissen op het niveau van de geschiedenis.
90

 Herman en 

Vervaeck refereren aan Mieke Bal wanneer zij vijf mogelijke relaties tussen de verteltijd en 

de vertelde tijd onderscheiden, te weten: ellips, versnelling, scène, vertraging en pauze.
91

   

  Een ellips verwijst naar een gebeurtenis die wel degelijk in de geschiedenis heeft 

plaatsgevonden, maar die in het verhaal niet vermeld wordt. De versnelling is een ander 

woord voor samenvatting. Een gebeurtenis die heel lang duurt, kan in één zin worden 

samengevat, zodat de tijd van het verhaal korter is dan de tijd van de geschiedenis. De scène 

duidt een bijna perfecte overlapping aan tussen de duur van de gebeurtenis en de duur van de 

weergave of van de lectuur. Een voorbeeld hiervan is een dialoog die woordelijk wordt 

weergegeven in een roman. De lezer doet er even veel tijd over om de dialoog te lezen als dat 

de dialoog in totaal heeft geduurd. Natuurlijk is het bijna onmogelijk om een perfecte 

overlapping te creëren, aangezien er in een dialoog vaak ook pauzes plaatsvinden die worden 

overgeslagen tijdens het lezen. Een vertraging daarentegen houdt in dat er meer tijd nodig is 

voor het lezen van de gebeurtenis dan dat de gebeurtenis werkelijk in beslag nam. Virtuoze 

beschrijvingen van een omgeving zijn hier een voorbeeld van. Een pauze, uiteindelijk, is een 

extreme vorm van vertraging. Er gebeurt op zo’n moment niets meer in het verhaal, de 

geschiedenis valt stil. Bij een pauze heeft de verteller de macht over de lezer. De verteller 

kiest ervoor om een gebeurtenis stil te laten staan en verder te gaan met een andere 
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gebeurtenis. De verteller kan ervoor kiezen om pas tientallen bladzijdes later verder te gaan 

met het vertellen over de gebeurtenis waar hij eerder mee was gestopt.
92

    

  De volgorde binnen een verhaal kan worden bepaald door drie functies: richting, 

afstand en bereik. Ten opzichte van het hoofdverhaal zijn twee richtingen mogelijk: vooruit of 

achteruit. Een voorbeeld hiervan is wanneer het hoofdverhaal de laatste drie weken uit het 

leven van de hoofdfiguur toont. Alle herinneringen aan de jeugd en alle anticipaties op het 

leven na de dood vallen buiten dat hoofdverhaal. De herinnering is dan een vorm van 

analepsis en de anticipatie een vorm van prolepsis.
93

 Daarnaast is de volgorde ook een 

kwestie van afstand. Dat wijst op de temporele kloof tussen de analepsis of de prolepsis 

enerzijds en het hoofdverhaal anderzijds.
94

 Naast de richting en de afstand is er bij de 

karakterisering van de volgorde ook nog het bereik. Hier gaat het om de uitgebreidheid van de 

periode die door een analepsis of een prolepsis bestreken wordt.    

  De frequentie, uiteindelijk, verwijst naar de verhouding tussen het aantal keren dat iets 

gebeurt in de geschiedenis en het aantal keren dat het verteld wordt in het verhaal. Dat laat 

drie mogelijkheden open: meer, minder of even vaak.   

2.4.1.2. Karakterisering   

De centrale vraag die luidt bij karakterisering is: ‘hoe wordt het personage in het verhaal 

voorgesteld’? Het gaat hierbij niet om een lijst met kenmerken zoals ‘Pluk heeft rood haar en 

een rood kraanwagentje’, maar vooral om de manieren waarop die kenmerken in het verhaal 

aangebracht kunnen worden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen directe 

karakterisering, indirecte karakterisering en analoge karakterisering.
95

  

  Bij een directe karakterisering wordt een personage rechtsreeks getypeerd. Daarbij 

kan zowel het uiterlijk als het innerlijk uitvoerig aan bod komen. Bij een indirecte 

karakterisering wordt er vooral gedoeld op de daden van een personage en op hoe het 

personage de taal hanteert. Bij een analoge karakterisering gaat het om metaforische beelden 

die een beschrijving geven van een personage. Zo kan een personage vergeleken worden met 

een paradijsvogel wanneer het personage een zeer vrolijk en fleurig karakter heeft.  

2.4.1.3. Focalisatie  

Met de focalisator wordt de instantie bedoeld die waarneemt en die daardoor bepaalt wat de 

lezer aangeboden wordt. Het gefocaliseerde zijn daarbij de personages, acties en objecten die 
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je als lezer aangeboden krijgt.
96

 Herman en Vervaeck onderscheiden twee verschillende 

soorten focalisator: de interne focalisator en de externe focalisator. Als de focalisator in het 

verhaal optreedt, is hij intern; blijft hij buiten het verhaal, dan is hij extern.
97

 De afwisseling 

tussen interne en externe focalisatie is een constante in verhalende teksten.
98

 De focalisator 

moet niet verward worden met de verteller. Volgens Herman en Vervaeck is het zo dat als 

zelfs het personage en de verteller samenvallen in een ik-verhaal, er nog steeds een verschil 

bestaat tussen interne en externe focalisatie.
99

 Zij geven hierbij het volgende voorbeeld:   

  Als het ‘ik-nu’ terugblikt op iets wat het ‘ik-toen’ gedaan heeft, dan heb je externe 

  focalisatie indien het tafereel door het ‘ik-nu’ wordt waargenomen. Een voorbeeld uit 

  ‘Suikerpruimen’: ‘Ik ergerde me eraan, waarschijnlijk ten gevolge van een jalousie de 

  métier-gevoel, denk ik nu’. De ergernis is intern gefocaliseerd: ze is de waarneming 

  van het ‘ik-toen’. De verklaring  voor de ergernis is intern gefocaliseerd: ze is de 

  beoordeling van het ik-nu’.
100

 

Naast dat de focalisatie wordt bepaald op het feit of er een interne- of een externe focalisator 

is, speelt ook de standvastigheid een rol bij het vaststellen van de focalisatie. Herman en 

Vervaeck refereren hierbij aan Genette wanneer zij stellen:  

  Wordt het verhaal weergegeven vanuit de waarneming van één instantie, dan spreekt 

  Genette  van een vaste focalisator. Wordt het verhaal gefocaliseerd door twee 

  personages die elkaar voortdurend afwisselen, dan noemt Genette dat variabele 

  focalisatie. Er kunnen uiteraard meer dan twee centra van waarneming zijn, en dan 

  spreekt Genette van meervoudige focalisatie.
101

 

Abeltje wordt geanalyseerd op focalisatie aan de hand van bovenstaande begrippen.   

2.4.1.4. De vertelinstantie  

De auteur van een boek, in het geval van dit onderzoek is dat Annie M. G. Schmidt, mag niet 

verward worden met de verteller van het boek. Hieronder zullen de zeven verschillende 

vertelinstanties zoals Friedman ze introduceerde besproken worden.
102

 Bij het analyseren van 

het boek zal gekeken worden welke vertelinstanties voorkomen in de verhalende tekst. 

                                                           
96

 Ibidem, p. 75.  
97

 Ibidem, p. 76. 
98

 Ibidem, p. 77.  
99

 Ibidem, p. 77.  
100

 Ibidem, p. 77.  
101

 Ibidem, p. 78.  
102

 Ibidem, p. 39-40. 



  

33 
 

  Ten eerste onderscheidt Friedman de editorial omniscience, dat wil zeggen: de 

auctoriële verteller, die boven de fictionele wereld staat en alles in zijn eigen woorden 

samenvat en weergeeft.
103

 Wanneer de verteller wat minder nadrukkelijk op de voorgrond 

treedt, verschuift hij naar de tweede positie, die van de neutral omniscience, oftewel de 

neutrale alwetendheid.
104

 Als lezer zie je hier nog steeds duidelijk het oordeel van de verteller 

over de gebeurtenissen en de personages, maar die verteller neemt niet meer het woord in de 

ik-vorm, zoals de auctoriële verteller dit wel doet, en richt zich meestal niet meer nadrukkelijk 

tot zijn publiek. Daarna situeert Friedman twee ik-vertellers, die niet meer boven, maar in de 

fictionele wereld staan omdat ze als personage optreden. De I-witness vertelt het verhaal in 

zijn eigen woorden maar heeft niet de alwetendheid van de auctoriële verteller.
105

 De I-

protagonist is de typische verteller van autobiografische romans. Hij praat over zichzelf.
106

 

Vervolgens zijn er twee soorten personage-vertellers: de meervoudige (multiple selective 

omniscience) en de enkelvoudige (selective omniscience).
107

 Bij de eerste soort houdt het in 

dat het verhaal verteld wordt vanuit minstens twee verschillende personages. Als lezer krijg je 

dus verschillende versies van dezelfde gebeurtenis te zien. Bij de tweede soort is slechts één 

personage verantwoordelijk voor de invalshoek van het verhaal. Het zevende en laatste 

standpunt zou de zuivere mimesis benaderen en wordt de dramatic mode genoemd.
108

 Het 

vertelstandpunt wordt dat van de camera, die registreert zonder in te grijpen. Het verhaal 

begint hierdoor te lijken op een toneelstuk. 

 2.4.2. Filmnarratologie    

                                                      . 

Volgens Peter Verstraten is de gewijzigde aard van vertellen in cinema een dwingende reden 

om filmische narrativiteit opnieuw te overdenken. Een tweede reden waarom hij vindt dat zijn 

filmnarratologisch handboek Handboek Filmnarratologie relevant is, heeft te maken met 

ontwikkelingen in het veld van de nieuwe media die hun weerslag hebben op de academische 

filmcultuur, en vice versa.
109

 Aangezien cinema als een belangrijke erflater voor nieuwe 

media geldt, kaatst de narratologische discussie volgens Verstraten als een boemerang terug 

binnen filmwetenschappen.
110

 Volgens Verstraten is het cruciaal om te beseffen dat de 
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filmische verteller een andere ‘identiteit’ heeft dan een literaire verteller.
111

 Daardoor is 

filmisch vertellen in de grond al afwijkend van literair vertellen.
112

 Een verteltheorie voor 

romans brengt dan ook andere accenten aan dan een verteltheorie voor films. Daarnaast levert 

het ‘vertalen’ van het ene medium naar het andere medium volgens Verstraten geen 

voorgekookte uitkomsten op, vanwege de specifieke aard van elk medium.
113

.Hieronder 

zullen de basisprincipes van de filmnarratologie worden besproken. Deze basisprincipes 

komen in grote lijnen overeen met de begrippen die in deze scriptie eerder zijn behandeld in 

paragraaf 2.4.1.: Literaire narratologie.   

2.4.2.1. Tijd   

Verstraten hanteert, als basisdefinitie van een verhaal, in navolging van Mieke Bal, 

‘representatie van een (waarneembare) temporele ontwikkeling’.
114

 Film is volgens hem in 

wezen het in beweging zetten van fotografische beelden, die in de regel voorwaarts – en nu en 

dan achteruit – op de tijdas passeren. Tijd, ruimte en causaliteit vormen de hoofdprincipes van 

narratieve cinema; het zijn de basisingrediënten van de cinema van narratieve integratie.
115

 

  Net als bij literaire werken, kan er bij film ook onderscheid worden gemaakt tussen de 

verteltijd en de vertelde tijd. Onder verteltijd wordt dan verstaan hoe lang de film duurt, 

terwijl er bij de vertelde tijd wordt verwezen naar de duur van de gebeurtenissen op het 

niveau van de geschiedenis. In een film kan een gebeurtenis op een uitgebreide wijze getoond 

worden, maar ook zeer terloops worden vermeld.   

  Ook de volgorde van een film hoeft, net als bij literatuur, niet chronologisch te zijn. In 

een film kan worden gewerkt met zogeheten flashbacks en flashforwards. Dit kan vergeleken 

worden met een analepsis en een prolepsis binnen de literaire narratologie. In principe komt 

dit element sterk overeen met de beschrijving van de literaire narratologie zoals deze is 

gegeven in paragraaf 2.4.1.   

  Daarnaast komt ook het element frequentie binnen filmnarratologie overeen met de 

literaire narratologie. Ook bij film verwijst de frequentie naar de verhouding tussen het aantal 

keren dat iets gebeurt in de geschiedenis en het aantal keren dat het verteld wordt in het 

verhaal.
116
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  Er kan dus gesteld worden dat het element tijd in de filmnarratologie sterk 

overeenkomt met het element tijd in de literaire narratologie.  

2.4.2.2. Karakterisering  

Bij beschrijvingen worden kenmerken aan personages en objecten toegekend. In film voltrekt 

dit impliciete proces zich globaal op twee manieren.
117

 Zo kan de camera een sfeerbeeld 

geven waaruit de kijker zelf op moet maken wat belangrijk is van de beelden die hij te zien 

krijgt. De kijker maakt op deze manier een eigen beschrijving. Dit zou gekoppeld kunnen 

worden aan de indirecte beschrijving van de literaire narratologie. Een tweede wijze waarop 

in cinema kenmerken aan personages of objecten worden toegekend, is via een sterk 

selectieve kadrering. Er kunnen filmische middelen worden aangekend om specifieke 

accenten te leggen. In het algemeen geldt dat hoe opzichtiger de bewerking van het beeld, hoe 

nadrukkelijker de sturing.
118

 Deze tweede wijze komt overeen met de directe beschrijving 

zoals deze bestaat in de literaire narratologie. Daarnaast kan een voice-over een directe 

beschrijving geven van een personage. Een voice-over heeft hierbij een zeer sturende rol.
119

  

2.4.2.3. Focalisatie  

Net als in de literaire narratologie worden in de filmnarratologie een interne- en een externe 

focalisator onderscheiden. Verstraten stelt daarbij wel dat interne focalisatie nooit 

onafhankelijk is, maar altijd is ingebed in externe focalisatie. ‘Intern’ betekent bij hem dus 

‘(extern plus) intern’ aangezien extern overkoepelend blijft.
120

 Het verschil met literaire 

narratologie is dat bij filmnarratologie de interne focalisator altijd onderdeel zal zijn van de 

externe focalisator, terwijl dit in een verhalende tekst niet per se het geval hoeft te zijn.  

2.4.2.4. Vertelinstantie  

Cinema kent minder varianten van de vertelinstantie dan literatuur. De vertelinstantie die vaak 

aanwezig is in film wordt ook wel de filmische verteller genoemd. De belangrijkste functie 

van een filmische verteller is het tonen van bewegende beelden en het produceren van 

geluid.
121

 Verstraten splitst de filmische verteller op in een verteller op het beeldspoor en een 

verteller op het geluidsspoor. De beeldverteller is de filmische verteller minus het auditieve 

kanaal.
122

 De functie van de filmische verteller is het verzorgen van een afstemming tussen 
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geluid en beeld. Die afstemming zit op een glijdende schaal die loopt van een correspondentie 

tussen auditief en visueel kanaal tot een schreefgroei tussen beide kanalen.
123

 Met dit laatste 

wordt bedoeld dat een ander beeld wordt getoond dan waar de verteller op het geluidsspoor 

het over heeft. Zo kan in de film Harry Potter, bijvoorbeeld, iets worden verteld over de 

nieuwe bezemsteel van Harry Potter, maar wordt tegelijkertijd zijn uil in beeld gebracht. Op 

dit punt is er een scheefgroei tussen tekst en shot. Terwijl Verstraten de filmische verteller 

opsplitst in een verteller op het beeldspoor en een verteller op het geluidsspoor, splitst hij de 

literaire verteller op in een externe verteller en een interne verteller. Een externe verteller is de 

narratieve instantie die de gehele tekst organiseert en een interne verteller duidt op een 

vertellend personage.
124

 Door de specifieke, en geslaagde, ‘identiteit’, van de filmische 

verteller zijn de verteltechnieken en (stijl)procedés in cinema onvermijdelijk fundamenteel 

anders dan in literatuur.
125

                                                   

2.5. Aanpassingen in adaptaties: ideologisch perspectief 

Aanpassingen in adaptaties kunnen veel verschillende redenen hebben. Volgens Stam worden 

gebeurtenissen die in romans voorkomen door een regisseur vaak aangepast om ideologische 

redenen.
126

 Waar een schrijver in een roman veel kritiek uit op een bepaald aspect van de 

samenleving, kan een regisseur ervoor kiezen om deze kritiek achterwege te laten of een 

verschuiving van aspect plaats te laten vinden. Veelal wordt er voor gekozen om de 

subjectiviteit die zich voordoet in een roman aan te passen of weg te laten. Het massamediale 

karakter van de bioscoop en dus ook van film wordt hiermee in acht genomen, aangezien 

regisseurs met hun film willen aansluiten bij het kijkerspubliek en hen niet willen ontstemmen 

met subjectieve uitspraken die voorkomen in de roman.
127

 Annie M. G. Schmidt staat erom 

bekend veel kritiek op de Nederlandse maatschappij te hebben.
128

 Deze kritiek laat ze ook in 

haar literaire werken terugkomen. Het is interessant om te kijken of deze maatschappijkritiek 

wel of niet is overgenomen in de filmadaptatie, en zo ja, op welke wijze dit is bewerkstelligd 

door de regisseur.   

  Ook kunnen er verschillen zichtbaar zijn tussen de opvattingen over en representaties 

van gender en ras in boek en film. Hierbij kan wederom gerefereerd worden aan cultural 

studies. Barker stelt dat:    

                                                           
123

 Ibidem, p. 132.  
124

 Ibidem, p. 16.  
125

 Ibidem, p. 17.  
126

 Stam 2000, p. 71-73.  
127

 Whelehan 1999, p. 8.  
128

Auteur en jaartal onbekend, via:  http://jeugdliteratuur.org/auteurs/annie-mg-schmidt 



  

37 
 

 

  The forms of power that cultural studies explores are diverse and include gender, race, 

  class, colonialism, etc. Cultural studies seeks to explore the connections between these 

  forms of power and to develop ways of thinking about culture and power that can be 

  utilized by agents in the pursuit of change.
129

 

Bij dit onderzoek wordt met name ingegaan op hoe gender en ras tot uiting komen in het 

literaire werk van Annie M. G. Schmidt en hoe dit terugkomt in de filmadaptatie. 

Kinderboeken spelen een onmiskenbare rol in het doorgeven van sociale en culturele normen 

aan de jeugd.
130

 Het is zodoende relevant om te kijken hoe gender en ras vertegenwoordigd 

worden in het voor dit onderzoek onderzochte werk van Annie M. G. Schmidt en hoe deze 

aspecten terugkomen in de filmadaptatie die pas decennia later uitkwam. De rolpatronen van 

de ‘typische’ man en vrouw zullen worden bekeken en in het licht van de term 

‘gendertypering’ gehouden worden.  

  Daarnaast kan ook gekeken worden naar hoe ras wordt gerepresenteerd in het boek en 

in de filmadaptatie. In dit onderzoek wordt geanalyseerd of er in het boek impliciete- en 

expliciete uitlatingen worden gedaan met betrekking tot ‘de buitenlander’, of ‘de ander’, en 

hoe deze uitlatingen terug te zien zijn in de filmadaptatie. Het begrip ‘ras’ moet hierbij niet 

verward worden met het begrip ‘etniciteit’. Bij ras wordt ervan uitgegaan dat een mensheid 

verdeeld kan worden in vaste, genetisch bepaalde soorten. Etniciteit verwijst daarentegen naar 

de vereniging van eigenschappen die behoren tot de aard van elke etnische groep: een 

samenstelling van gedeelde normen, waarden, overtuigingen, smaken, gedrag, ervaringen, 

herinneringen en loyaliteiten.
131

   

  Tevens moet er rekening gehouden worden met de historische context waarin een 

verhaal zich afspeelt. Thema’s en motieven kunnen namelijk geactualiseerd worden in een 

adaptatie. De regisseur kan er enerzijds voor kiezen om de tijdsgeest die wordt gehanteerd in 

de roman ook toe te passen in de film, terwijl hij of zij er ook voor kan kiezen om de 

tijdsgeest aan te passen. De tijdsgeest kan aangepast worden naar een eerder tijdperk, of naar 

een later tijdperk (het heden en/of toekomst). Door rekening te houden met de historische 

context bij een adaptatie, kan gekeken worden of er een verschil zichtbaar is in opvattingen 

over bepaalde thema’s.    
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  De analysevragen die worden gebruikt bij het analyseren van het ideologische 

perspectief zullen in de volgende paragraaf worden geëxpliciteerd.  

2.6. Toepassing 

Zoals ik heb laten zien, wordt een groot onderdeel van de adaptatietheorie behelst door het 

fidelity-debat. Er is in dit onderzoek bewust gekozen om de Schmidt-adaptatie niet te 

analyseren op gedetailleerde getrouwheid aan de brontekst. Hier is voor gekozen daar de 

adaptatie altijd zal verschillen van de originele brontekst, aangezien er een verschuiving van 

medium heeft plaatsgevonden. De aanpak voor het vergelijken van de literaire werken met de 

filmadaptaties zal bestaan uit een narratologische analyse en een ideologische analyse.   

   Ten eerste zal de adaptatie worden geanalyseerd vanuit een narratologisch perspectief. 

Er wordt gekeken of het narratief van de film overeenkomt met het narratief van het boek. 

Hierbij wordt rekening gehouden met de tijdsstructuur, zoals deze besproken is in paragraaf 

2.4. Ook wordt er gekeken naar karakterisering van de personages en naar hoe het verhaal 

gefocaliseerd wordt. Daarnaast wordt bekeken of de filmische verteller overeenkomsten of 

verschillen vertoont ten op zichte van de literaire verteller. De analysevragen die hierbij 

worden gesteld zijn:  

1) Wat is de verteltijd van het verhaal?; 

2) Wat is de vertelde tijd van het verhaal?;  

3) Welke relaties tussen verteltijd en vertelde tijd zijn te onderscheiden?; 

4) Hoe kan de volgorde van het verhaal geëxpliciteerd worden?;  

5) Hoe wordt het verhaal gefocaliseerd?;  

6) Welke verschillende vertelinstanties komen aan bod in het verhaal?. 

Ten tweede zal de adaptatie worden geanalyseerd vanuit een ideologisch perspectief. Dit 

houdt in dat er ten eerste zal worden gekeken of de historische context zoals deze in het boek 

naar voren komt, ook wordt getoond in de filmadaptatie. Aangezien de verfilming van het 

werk van Schmidt pas decennia later werd uitgebracht dan haar boek, is het relevant om te 

kijken of de tijdsgeest in de adaptaties is aangepast of hetzelfde is gelaten. Ten tweede 

worden impliciete en expliciete opvattingen over gender, ras en maatschappijkritiek 

geanalyseerd. De mogelijkheid bestaat dat deze opvattingen verschillen in de filmadaptatie 

ten op zichte van het boek. Schmidt staat erom bekend veel kritiek te hebben op de 
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Nederlandse maatschappij.
132

 Het is interessant om te kijken of de regisseur van de films deze 

maatschappijkritiek wellicht heeft verwerkt in de adaptatie, en zo ja: op welke wijze. Is de 

kritiek aangepast en geactualiseerd naar de huidige maatschappij of is de kritiek hetzelfde als 

in het boek?  Daarbij moet wel een kanttekening geplaatst worden. Veel aannames over 

gender en ras zijn impliciet; ze zijn nergens vastgelegd. Deze impliciete aannames moeten dus 

naar eigen inzicht uit de verhalen en uit de films worden gehaald. Er zal hierbij niet alleen 

gelet worden op uiterlijke karakteriseringen van personages, maar onder andere ook op hoe 

personages innerlijk zijn vormgegeven en hoe ze over bepaalde onderwerpen spreken en 

denken. In het derde hoofdstuk van deze scriptie zal hier tijdens de analyse dieper op 

ingegaan worden.    

  De volgende analysevragen worden tijdens de analyse van het ideologisch perspectief 

gesteld:  

7) Welke aannames over gender zijn zichtbaar in het verhaal?;  

8) Welke aannames over ras zijn zichtbaar in het verhaal?; 

9) Hoe verhoudt de historische context van de filmadaptatie zich tot de historische context 

van de roman?; 

10) Welke maatschappijkritiek wordt geuit in het verhaal?. 

 

 Door de onderzoekvragen betreffende het  narratologische perspectief en het ideologische 

perspectief samen te voegen in een onderzoeksmodel (zie figuur 1), kan het boek op een 

efficiënte manier vergeleken worden met de filmadaptatie. Zowel het boek als de film wordt 

onderzocht op het narratologisch perspectief en het ideologisch perspectief en de bijbehorende 

onderzoekselementen. Het model betreft een vergelijkingsmodel en zal uiteindelijk een beeld 

schetsen van de verschillen en overeenkomsten tussen het boek Abeltje en de film Abeltje. 

Ten slotte kan een antwoord gegeven worden op de vraag op welke wijze het werk van Annie 

M. G. Schmidt is verfilmd.  
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Figuur 1. Vergelijkingsmodel  

 

 

Zoals in het model te zien is, wordt de verhalende tekst vergeleken met de filmadaptatie. 

Allereerst wordt zowel de verhalende tekst als de filmadaptatie onderzocht op het 

narratologische perspectief. Hieronder vallen de onderzoekselementen tijd, karakterisering, 

focalisatie en vertelinstantie zoals ze in de paragrafen 2.4.1 en 2.4.2 zijn beschreven. Daarna 

wordt het ideologische perspectief in zowel de verhalende tekst als in de filmadaptatie 

onderzocht. Onder het ideologische perspectief vallen de elementen gender, ras, historische 

context en maatschappijkritiek zoals deze zijn besproken in paragraaf 2.5.  
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      Hoofdstuk 3   

                        Analyse: Abeltje 

In dit hoofdstuk zal ik mijn bevindingen aangaande het narratologische perspectief en het 

ideologische perspectief presenteren die ik heb gedaan na het uitvoeren van de analyse van 

het boek Abeltje en de gelijknamige filmadaptatie. Beide perspectieven zijn geanalyseerd op 

de onderdelen zoals ik ze in het tweede hoofdstuk van deze scriptie heb geëxpliciteerd. Alle in 

hoofdstuk 2 behandelde onderzoekselementen komen aan bod, maar ik zal mij met name 

focussen op de onderdelen die gevolgen met zich meebrengen wat betreft de interpretatie van 

zowel het boek als van de film. Daarnaast bekijk ik welke onderdelen kenmerkend zijn voor 

de stijl van Schmidt en voor de stijl van de film om uiteindelijk een helder beeld te schetsen 

van de overeenkomsten en verschillen tussen het boek en de film Abeltje.   

 

3.1. Analyse narratologisch perspectief van het boek   

In de volgende paragrafen zal de analyse van de onderzoekselementen ‘tijd’, ‘karakterisering’, 

‘vertelinstantie’ en ‘focalisatie’ per element besproken worden.    

3.1.1. Tijd  

Om een helder beeld te krijgen van de schrijfstijl van Annie M. G. Schmidt, is het met name 

belangrijk om te kijken naar hoe zij omgaat met de ‘tijd’ in haar verhaal. Dit omdat Abeltje 

geen lang verhaal is, maar Schmidt toch binnen een beperkt aantal pagina’s een avontuur 

heeft beschreven, personages heeft gekarakteriseerd en ervoor heeft gezorgd dat de lezer zich 

continu betrokken voelt bij het verhaal.  

  Voor deze analyse is de ‘verteltijd’, de tijd die het kost om het verhaal te lezen en uit 

hoeveel pagina’s het verhaal bestaat, niet heel relevant. Het is voldoende om te vermelden dat 

het verhaal 139 pagina’s beslaat waarvan ongeveer 124 pagina’s volledig gevuld zijn met 

tekst. De rest van de pagina’s wordt in beslag genomen door de illustraties van Thé Tjong-

Khing.
133

 

  De ‘vertelde tijd’ is in het geval van deze analyse wel relevant. Voor dit 

onderzoekselement is het belangrijk om te weten dat het verhaal Abeltje een aantal maanden 

beslaat en hoe Schmidt deze maanden heeft ingedeeld in het verhaal. Vanaf het moment dat 

de moeder van Abeltje naar het warenhuis KNOTS gaat om te vragen of daar werk voor haar 
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zoon is, tot het moment dat Abeltje en zijn medereizigers weer terug komen van hun reis zijn 

er ongeveer een paar maanden verstreken. Dit wordt ook letterlijk in het boek vermeld 

wanneer de directeur van het warenhuis zegt: “Dit hier zijn de doodgewaande liftvaarders die 

een paar maanden geleden spoorloos verdwenen. Ze zijn terug! […]”.
134

  

  Kenmerkend is de vaart die Schmidt in haar hoofdstukken wil houden door niet te lang 

stil te staan bij omvangrijke beschrijvingen. Hier vloeit uit voort dat veel gebeurtenissen in het 

verhaal vlot beschreven worden, dit zijn echter vaak gebeurtenissen zonder veel inhoud. 

Daarentegen zijn de gebeurtenissen waarin veel spanning te vinden is groter van omvang. Zo 

worden de bezoeken aan de verschillende landen uitgebreider beschreven dan bijvoorbeeld de 

terugkomst van de reizigers. Met deze manier van schrijven weet Schmidt de lezer te boeien – 

en te blijven boeien. Het avontuur staat centraal in Abeltje. Temmerman zegt hier het 

volgende over:   

 

  Net zoals veel van haar andere boeken werd Abeltje in de jaren ’50 bijzonder populair 

  bij het jonge leespubliek, omdat de frisse avontuurlijkheid, de anarchistische humor en  

  de prettig gestoorde chaos haar verhalen zo scherp contrasteerden met de Hollandse   

  kneuterigheid van die tijd.
135

 

Het is een vast gegeven dat het avontuur in Abeltje de overhand heeft. Dit is onder andere te 

zien aan de sterk in lengte variërende beschrijvingen van de bezoeken aan de verschillende 

landen. De hoofdstukken die zich afspelen in Perugona bevatten veel spanning en sensatie en 

ze laten de jeugdige lezer op het puntje van hun stoel zitten. De hoofdstukken over het bezoek 

aan Nieuw-Zeeland, daarentegen, zijn kort en bondig beschreven en bevatten vrijwel geen 

avontuurlijke passages. Schmidt laat in deze hoofdstukken een zekere ‘burgerlijkheid’ naar 

voren komen die nauwelijks spectaculair te noemen is in vergelijking met het bezoek aan 

Perugona (en New York). De avonturen in New York en Perugona zijn aantrekkelijker om te 

lezen voor de jonge lezers van Schmidt. Ook het gegeven dat Schmidt ervoor kiest om soms 

hele weken niet te beschrijven kan gekoppeld worden aan het feit dat Abeltje vooral als een 

avontuurlijk en fantasierijk boek is bedoeld. Zo beschrijft Schmidt de tijd die tussen het 

sollicitatiegesprek van Abeltje en zijn eerste werkdag zit in zijn geheel niet. Dit brengt met 

zich mee dat Schmidt zich sneller kan focussen op het avontuur, namelijk de wereldreis die 

Abeltje maakt in zijn vliegende lift.   
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3.1.1.1. Relaties verteltijd en vertelde tijd  

Tussen de hierboven aangehaalde ‘verteltijd’ en ‘vertelde tijd’ bestaan vijf mogelijke relaties, 

namelijk ‘ellips’, ‘versnelling’, ‘scène’, ‘vertraging’ en ‘pauze’. Deze relaties zijn te scharen 

onder het begrip ‘duur’.
136

 De duur wordt gemeten door de relatie te bekijken tussen de tijd 

die nodig is om het verhaal te lezen en de tijd die de gebeurtenis op het niveau van de 

geschiedenis in beslag neemt.
137

 In Abeltje komen alle vijf deze relaties aan bod, maar ik zal 

mij in deze analyse met name focussen op de relaties die een bepaald gevolg met zich 

meebrengen aangaande de interpretatie en de stijl van de tekst.   

  Het grootste kenmerk van Abeltje is het avontuurlijke karakter dat Schmidt het gehele 

verhaal door centraal wil laten staan. Dit laat zij, vanzelfsprekend, tot stand komen met de 

inhoud van het verhaal, maar ook haar schrijfstijl is een belangrijk gegeven wanneer naar het 

avontuurlijke karakter van het verhaal gekeken wordt. De inhoud is aan het begin van het 

verhaal nog rustig en niet avontuurlijk te noemen. Het echte avontuur begint wanneer Abeltje 

met zijn lift door het dak van het warenhuis Knots heen breekt. Om snel naar dit punt toe te 

werken, maakt Schmidt gebruik van een aantal ellipsen aan het begin van het boek. Een ellips 

is zichtbaar wanneer Abeltje thuiskomt van zijn gesprek bij het warenhuis en aan zijn moeder 

vertelt wat hij daar te horen en te zien heeft gekregen: ‘En ik heb de lift gezien. Hij gaat heel 

hard, zeggen ze’.
138

 Het gesprek en de rondleiding door het warenhuis worden niet 

weergegeven in het verhaal, terwijl deze gebeurtenis weldegelijk heeft plaatsgevonden in de 

geschiedenis. Het effect van deze ellips is met name gericht op de vaart die in het verhaal 

wordt gehouden. Schmidt gebruikt regelmatig een ellips wanneer ze de focus op het avontuur 

wil houden, maar ook wanneer ze een verrassingseffect wil creëren gebruikt de schrijfster een 

ellips. De mededeling dat meneer Tump gevraagd is om president van Perugona te worden 

komt zowel voor de overige personages als voor de lezer uit de lucht vallen:   

 

  ‘Zal ik jullie eens wat vertellen’, zei meneer Tump. ‘Ze hebben mij gevraagd om  

  president te worden’. ‘Van wat, van de voetbalclub?’ vroeg Klaterhoen. ‘Van het  

  land’, zei meneer Tump, ‘van Perugona’. ‘Ach, laat naar je kijken, Jozias’, zei 

  Klaterhoen. ‘Ze bedotten je. Jij president. Hi hi’.
139
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Toch mag de lezer ervan uitgaan dat de mededeling van meneer Tump kloppend is, aangezien 

niet veel later te lezen is dat hij inderdaad tot president wordt verkozen en er een feestelijke 

gelegenheid wordt gehouden ter ere van zijn nieuwe titel. Schmidt heeft ervoor gekozen om 

de lezer niet mee te nemen in het gesprek tussen meneer Tump en de generaal zodat de lezer 

verrast wordt door deze opmerkelijke wending van het verhaal.  

  Net als van de ellips maakt Schmidt regelmatig gebruik van een versnelling in het 

verhaal. Wederom kan gesteld worden dat de schrijfster dit doet om de focus van het verhaal 

op het avontuur te houden. Zo wordt een dwaaltocht van meneer Tump en Abeltje, die uren 

geduurd zou hebben, niet omschreven:  

  ‘Daar!’ zei meneer Tump. ‘Kijk, daar staat ie’. ‘Hoera!’ schreeuwde Abeltje. ‘Daar is 

  onze goeie ouwe lift’. Urenlang hadden ze gezworven, want ze konden de plek in het  

  park niet terugvinden. Door hun gekke avonturen hadden ze niet precies de weg in de 

  gaten kunnen houden, dus duurde het heel lang voor ze het goede spoor 

  terugvonden.
140

 

Dit heeft als gevolg dat Abeltje en meneer Tump van het ene avontuur in het andere rollen, 

aangezien ze, wanneer ze bij de lift aan komen, zien dat Laura wordt ondervraagd door 

politieagenten. Aardig is dat Schmidt hier de ‘gekke avonturen’ expliciet benoemd. Wanneer 

de dwaaltocht wel beschreven zou worden, zou dat de vaart uit het avontuurlijke verhaal 

halen. De keuze van Schmidt om deze gebeurtenis als het ware over te slaan in het verhaal 

kunnen opnieuw in verband worden gebracht met het avontuurlijke karakter dat Abeltje het 

hele boek door kenmerkt.  

  Daar waar Schmidt ervoor kiest om regelmatig gebruik te maken van een ellips of van 

een versnelling, maakt zij veel minder gebruik van een vertraging of van een pauze in het 

verhaal. Hier kan gerefereerd worden aan Brouwers wanneer zij zegt dat ‘verklaringen en 

rustpunten de voortgang van de fantastische en fantasierijke avonturen remmen’.
141

 De enige 

keren dat Schmidt een vertraging toevoegt in het verhaal, heeft dat als gevolg dat er een 

contrast wordt getekend met of de rest van het verhaal of met de rest van de personages. Zo 

treedt er een vertraging op wanneer er een beschrijving van mevrouw Cockle Smith wordt 

gegeven. Mevrouw Cockle Smith is de moeder van Abeltjes dubbelganger en de vrouw van 

een overhemdenmagnaat. Ze leeft in zeer grote rijkdom. Abeltje ziet haar in het verhaal in één 

oogopslag, maar voor de lezer duurt het langer om een beeld van haar te krijgen. Dat heeft te 
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maken met de lengte van de beschrijving van haar personage:   

 

  Ze was heel anders dan al die andere dames, dat kon iedereen dadelijk zien. Ze had 

 een enorme cape van struisveren om. Ze had een hoed op, ook met struisveren, verder 

  schitterde ze van de briljanten en diamanten en achter haar kwam de chauffeur van  

  haar auto, die drie kleine hondjes droeg; het waren beige pekineesjes met zwarte  

  neusjes.
142

 

Door de weelde en rijkdom van mevrouw Cockle Smith in deze beschrijving heel helder te 

formuleren, heeft de lezer direct een beeld van haar. De lezer krijgt door een beschrijving 

zoals bovenstaande een zeker beeld van de rijke inwoners van het kapitalistische Amerika. 

Het is opvallend dat Schmidt vaker indirect een koppeling maakt met het kapitalistische 

Amerika in Abeltje, namelijk met het personage van meneer Tump, maar hier zal later in dit 

hoofdstuk dieper op in worden gegaan. Een ander gevolg van beschrijving van mevrouw 

Cockle Smith is dat er een duidelijk contrast zichtbaar wordt tussen haar personage en de 

overige personages, namelijk de nuchtere liftvaarders uit het Hollandse stadje Middelum.  

  De beschrijving van het stadje Middelum vormt de andere vertraging binnen Abeltje: 

‘Je bent misschien wel eens in Middelum geweest. Middelum aan de IJssel, bedoel ik, waar 

de poetsdoekenfabriek is. Waar al die rode bakstenen huisjes langs de blauwe rivier staan en 

waar je al van verre die drie grote olmenbomen ziet op de dijk’.
143

 Een vertraging als deze is 

nodig in het verhaal om de lezer zo een beeld te geven van het, redelijk saaie, stadje 

Middelum. Door een beschrijving als deze, maar ook de beschrijving van mevrouw Cockle 

Smith, wordt er een groot contrast gevormd met de rest van het verhaal. Schmidt benadrukt 

hier onder andere mee dat het verhaal vooral in het teken staat van het avontuur en van 

vrijheid in het algemeen (doordat de personages uitbreken uit het saaie stadje Middelum.

 Door het gebruik van een ellips, een versnelling of een vertraging weet Schmidt het 

ritme van het verhaal te sturen en de lezer betrokken te houden bij het verhaal. Meer nog dan 

deze drie relaties tussen de verteltijd en de vertelde tijd maakt Schmidt gebruik van scènes in 

de vorm van dialogen. Dat een dialoog een vorm van een ‘scène is’ is bediscussieerbaar. 

Herman en Vervaeck zeggen hier het volgende over: ‘[…] helemaal identiek zijn vertelde tijd 

en verteltijd nooit. Als er bijvoorbeeld pauzes in het gesprek waren, is het bijna onmogelijk 

die in de tekst even lang te laten duren’.
144

 Doordat Schmidt zeer vaak gebruik maakt van 
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dialogen, houdt zij de aandacht van de lezer vast en laat zij de lezer zich betrokken voelen bij 

het verhaal. Door middel van het lezen van de dialogen kan de lezer zich meer als een 

onderdeel van het verhaal voelen.   

  Er kan gesteld worden dat de schrijfstijl van Schmidt, met het oog op het 

onderzoekselement ‘tijd’, vlot is. Ze schrijft korte hoofdstukken, zeker in het begin, om de 

vaart in het verhaal te houden. In het begin is haar werk sterk elliptisch met als doel om zo 

snel mogelijk aan het avontuur ‘te kunnen beginnen’. Wanneer ze eenmaal bij het avontuur is 

aangekomen, houdt de schrijfster haar focus op het avontuurlijke karakter van het boek en op 

de betrokkenheid van de lezer. Dit doet zij onder andere door veel dialogen toe te voegen in 

het verhaal waardoor de lezer zich een onderdeel van het verhaal voelt.  

3.1.1.2. Volgorde en frequentie  

Naast het element ‘duur’ bestaat het aspect ‘tijd’ ook uit de elementen ‘volgorde’ en 

‘frequentie’. De volgorde binnen een verhaal wordt bepaald door drie functies: ‘richting’, 

‘afstand’ en ‘bereik’.
145

 Ten opzichte van het hoofdverhaal zijn twee richtingen mogelijk: 

vooruit of achteruit. Wanneer er sprake is van ‘vooruit’ wordt er gesproken van een 

‘prolepsis’ en wanneer er sprake is van ‘achteruit’ wordt er gesproken van een ‘analepsis’.
 146

 

‘Afstand’ wijst op de temporele kloof tussen de analepsis of prolepsis enerzijds en het 

hoofdverhaal anderzijds. ‘Bereik’ gaat over de uitgebreidheid van de periode die door een 

analepsis of een prolepsis bestreken wordt.   

  Het is opvallend dat Schmidt veel vaker gebruik maakt van een analepsis dan van een 

prolepsis. Dit heeft tot gevolg dat de lezer meer te weten komt over bepaalde situaties, 

omgevingen en personages die behoren tot het verleden.    

  Een voorbeeld van een analepsis is de beschrijving van de modernisering van het 

stadje Middelum:   

 

  Nu moet je weten dat er in Middelum iets gaande was. Het was zo groot geworden, de 

  laatste tien jaar, dat Middelum, het werd een echte stad, vooral door die 

  poetsdoekenfabriek. Er reden al drie stadsbussen, bus F, bus L en bus Q. Er waren 

  twee bioscopen en een groot café, de Kroon, met een terras en met muziek.
147
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Deze analepsis is een terugblik op het groeien van het stadje Middelum. Het bereik van deze 

analepsis is tien jaar, dit wordt letterlijk in de passage vermeld. Er is daarnaast vrij weinig 

afstand tot het hoofdverhaal aangezien deze passage van belang is voor het hoofdverhaal om 

de lezer zo een beter beeld te geven van het stadje Middelum op het moment dat Abeltje er 

woont. 

  Schmidt gebruikt ook een analepsis als zij een beschrijving geeft van het stadje 

Quoquepepapetl in Perugona.
148

 Met een paar zinnen geeft ze de lezer een beeld van de 

geschiedenis van het stadje, waarbij vooral de jaarlijks terugkerende revoluties een belangrijk 

gegeven zijn. Op deze manier verkrijgt de lezer zeer vlug de informatie tot zich dat de 

inwoners van Quoquepepapetl agressief kunnen zijn en om welke reden ze dat zijn. Voor het 

verdere verloop van het verhaal is dit belangrijke informatie.  

  Dat Schmidt vrijwel geen gebruik maakt van prolepsis in haar verhaal, heeft als gevolg 

dat de lezer niet vooruit kan kijken op het verhaal en zich zodoende meer betrokken voelt bij 

het verloop de inhoud van het verhaal. Het is voor de lezer in dit geval even spannend als voor 

de personages wat het verdere verloop van het verhaal zal zijn.  

  ‘Frequentie’ is het laatste element van het aspect ‘tijd’. Met de frequentie wordt 

verwezen naar de verhouding tussen het aantal keren dat iets gebeurt in de geschiedenis en het 

aantal keren dat het verteld wordt in het verhaal. Dit kan ‘meer’, ‘minder’ of ‘even vaak’ 

zijn.
149

 In Abeltje worden vrijwel alle gebeurtenissen even vaak verteld als dat ze zijn 

voorgekomen in de geschiedenis. Er worden geen gebeurtenissen overgeslagen die relevant 

zijn voor het verloop van het verhaal. Doordat er soms sprongen in de tijd worden gemaakt en 

de verteller ervoor kiest om weken over te slaan in de geschiedenis, worden er in principe 

minder vaak gebeurtenissen weergegeven in het verhaal dan dat ze voorkomen in de 

geschiedenis. Men moet hierbij denken aan de alledaagse bezigheden die Abeltje en zijn 

medereizigers uitvoeren: slapen, eten en drinken. Voor het verloop van het verhaal is het niet 

hinderlijk dat deze gebeurtenissen niet worden vermeld. Dat Schmidt ervoor heeft gekozen 

om de frequentie van het aantal keren dat iets gebeurt in de geschiedenis gelijk te houden aan 

het aantal keren dat zij het laat voorkomen in het verhaal, heeft tot gevolg dat de lezer zich 

betrokken voelt bij het vertelde verhaal. De lezer is als het ware getuige van alle 

gebeurtenissen die zich binnen het verhaal afspelen. Dit creëert een grote mate van 

betrokkenheid vanuit de lezer. Het gegeven dat Schmidt zich grotendeels op het avontuur 

richt en daardoor een aantal gebeurtenissen niet vermeldt in het verhaal, betekent niet dat de 
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lezer meer moeite heeft met het volgen en interpreteren van de tekst. Schmidt richt haar focus 

op de belangrijkste gebeurtenissen die Abeltje en zijn medereizigers meemaken. Abeltje is 

geen heel lang verhaal, zodoende heeft Schmidt keuzes moeten maken in welke 

gebeurtenissen zij mee wil geven aan de lezer. Zij heeft ervoor gekozen om het avontuur 

centraal te laten staan in het verhaal en om die reden is het dan ook dat zij alleen de 

spannendste en betekenisvolle gebeurtenissen toont in het boek.   

 

3.1.2. Karakterisering   

In het Algemeen letterkundig lexicon wordt het begrip ‘karakterisering’ als volgt gedefinieerd: 

‘Begrip uit de narratologie waarmee we het geheel der mogelijke technieken bedoelen 

waarmee karakters tot ‘leven’ gebracht worden in de tekst’.
150

 Personages kunnen op 

verschillende wijze gekarakteriseerd worden in een verhaal. De verschillende vormen van 

karakterisering zijn ‘directe karakterisering’, ‘indirecte karakterisering’ en ‘analoge 

karakterisering’.
151

 In deze paragraaf wordt besproken hoe Schmidt de vier belangrijkste 

personages uit haar Abeltje tot leven heeft laten komen. Ik heb ervoor gekozen om het 

personage van de moeder van Abeltje, mevrouw Roef, niet mee te nemen in deze analyse. 

Haar personage is in het boek niet van belang. Wel moet opgemerkt worden dat Moeder Roef, 

net als in de film, een alleenstaande werkende vrouw is. Iets wat contrasteert met het 

ideaalbeeld dat bestond van een gezin in de jaren vijftig.
152

 Er kan hier zodoende gesproken 

worden van een anachronisme. Dat het personage van mevrouw Roef niet wordt 

gekarakteriseerd door Schmidt kan gekoppeld worden aan een zekere individualiteit van het 

kind dat Schmidt centraal wil stellen in Abeltje. Door Abeltje als het ware los te maken van 

zijn moeder, letterlijk door zijn wereldreis en figuurlijk door de relatie tussen de twee 

personages niet uitgebreid te beschrijven, zorgt Schmidt ervoor dat Abeltje als een individueel 

persoon wordt gezien. Hetzelfde geldt voor het personage van Laura, aangezien zij als een 

individu wordt getoond doordat haar ouders, zonder haar, in een ander land wonen voor het 

werk van haar vader. Kort wordt omschreven dat Laura bij haar tante woont, maar dat deze 

tante geen leuk mens is en dat Laura dus niet graag bij haar woont. Deze individualiteit van 

personages komt vaker voor in de werken van Schmidt. Hendriks zegt hier het volgende over:  

  Haar boeken zijn wezenlijk anders dan andere kinderboeken van die tijd. In plaats van  

  schijnheilig moraliseren vieren de boeken van Annie M. G. Schmidt individualiteit,  
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  vrijheid en een kritische houding tegenover alles wat autoriteit heeft. Met haar leven 

  en werk heeft ze ons laten zien dat het goed is om je eigen weg te durven gaan en naar 

  je eigen instinct te luisteren. Of zoals ze zelf zei: “Nooit doen wat je moeder zegt, dan  

  komt alles heus terecht”.
153

  

In het geval van Abeltje laat Schmidt deze individualiteit van de protagonist tot zijn recht 

komen door de moeder buiten beeld te houden. In de film daarentegen is het personage van 

Moeder Roef een belangrijk begrip en daarom zal haar personage bij het onderdeel ‘filmische 

analyse’ wel worden besproken.   

  Het is opvallend dat Schmidt in Abeltje zeer veel gebruik maakt van de indirecte 

karakterisering. Maar een aantal keer gebruikt zij voor de personages een directe 

karakterisering om de lezer een beeld te geven van hun uiterlijk en een enkele keer ook van 

hun karaktereigenschappen. Een voorbeeld hiervan is te vinden in de volgende passage: ‘Hij 

is wel klein voor zijn leeftijd, maar een flink jong, al zeg ik het zelf. Een pienter jong ook, erg 

pienter! Een flink, helder, pienter jong, meneer’.
154

 In twee zinnen krijgt de lezer een beeld 

van de karaktereigenschappen van Abeltje. Ook het uiterlijk van Abeltje wordt meegedeeld 

aan de lezer: ‘Op die woensdagmorgen had Abeltje zijn nieuwe pak aan, vuurrood, met 

prachtige, glimmende, koperen knopen, en een lange broek met biezen, en op zijn vestjeszak 

stond met gouden letters: KNOTS’.
155

 Net als van zijn kleding is er van zijn uiterlijk een 

directe karakterisering zichtbaar wanneer er een vergelijking wordt gemaakt tussen Abeltje en 

Juanito: ‘Deze jongen, die zoveel op hem leek, die ook blond was met blauwe ogen…deze 

jongen was natuurlijk het zoontje van mevrouw Cockle Smith’.
156

 Door de vergelijking die 

gemaakt wordt tussen Abeltje en Juanito weet de lezer dat Abeltje blauwe ogen en blonde 

haren heeft. Met deze vergelijking kan gerefereerd worden aan het zogenaamde 

‘dubbelgangersmotief’.
157

 In het geval van Abeltje wordt dit motief heel letterlijk toegepast. 

De dubbelganger is nodig om één van de conflicten in het verhaal op te lossen (namelijk dat 

de ontvoerde Juanito wordt herenigd met zijn ouders die in New York wonen). 

  Naast dat Abeltje redelijk uitvoerig op een directe wijze wordt gekarakteriseerd door 

Schmidt, is de directe karakterisering ook meerdere malen terug te vinden voor het personage 

van meneer Tump. Zo wordt hij onder andere omschreven als ‘een man met een rond hoofd 
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en een bontkraagje op zijn jekker’.
158

 Het is opvallend dat Schmidt ervoor gekozen heeft om 

de twee belangrijkste mannelijke personages van het verhaal duidelijker te omschrijven dan 

de twee belangrijkste vrouwelijke personages. Er kan hierbij een koppeling gemaakt worden 

naar de term ‘agency’ oftewel de ‘handelingsvrijheid’ van een personage. ‘Agency’ kan 

gezien worden als ‘the capacity to act’.
159

 In het boek Tweede levens: over personen en 

personages in de geschiedschrijving en de literatuur stelt Richard van Leeuwen, in navolging 

van Mikhail Bakhtin, dat wanneer een personage een eendimensionaal karakter heeft, dit 

correspondeert met het idee van het ‘epische’ verhaal:   

 

  In epische verhalen zijn de personages stereotypen die zelf niet handelen, maar alleen  

  hun voorgeschreven rol vervullen binnen het verhaal, dat uiteindelijk een  

  gepredetermineerde afloop zal krijgen. Deze personages hebben geen wil, zij zijn  

  onderworpen aan het onontkoombare lot.
160

  

Tegenover het epische genre staat volgens hem het romangenre. In dit genre hebben 

personages ‘een vrije wil en vrijheid van handelen. Daarnaast zijn ze in staat van hun 

ervaringen te leren en ze maken een proces van psychologische ontwikkeling door’.
161

 

  De personages die voorkomen in Abeltje vallen te scharen onder zowel het epische 

verhaal als onder het romangenre. Abeltje en zijn medereizigers zijn onderworpen aan een 

onontkoombaar lot daar zij afhankelijk zijn van de lift die hen vervoert. Daartegenover staat 

dat de personages wel een eigen wil hebben aangezien ze de lift kunnen besturen en zo hun lot 

kunnen beïnvloeden.   

  De vraag waarom de mannelijke personages meer handelingsvrijheid lijken te hebben 

dan de vrouwelijke personages is hiermee nog niet beantwoord. Het antwoord op deze vraag 

moet vooral gezocht worden in de boodschap die Schmidt met haar boek wil meegeven. Met 

het personage van Abeltje wil zij aansluiten bij de belevingswereld van kinderen en hun 

verlangen naar avontuur. Door Abeltje af te beelden als een avontuurlijk jongetje waarmee 

haar lezers zich kunnen identificeren, beantwoordt Schmidt dit verlangen. Daarnaast wil 

Schmidt met het personage van meneer Tump een kritische blik werpen op het kapitalistische 

Amerika. In paragraaf 3.2.1., ‘Gender’, zal hier verder op ingegaan worden. De handelingen 

van de personages Laura en juffrouw Klaterhoen bevatten geen verdere boodschap van 
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Schmidt en hebben om die reden minder ‘agency’ dan Abeltje en meneer Tump.  

  Zoals ik eerder opmerkte in deze paragraaf is het een opvallend gegeven dat Schmidt 

in Abeltje veel meer gebruik maakt van indirecte karakteriseringen dan directe 

karakteriseringen. De interpretatie van de lezer speelt een belangrijke rol bij de indirecte 

karakterisering; iedere lezer kan de karakterisering op een andere wijze opvatten en 

interpreteren. Doordat Schmidt vaak gebruik maakt van een indirecte karakterisering om haar 

personages te typeren, zorgt ze ervoor dat de lezer een bepaalde vrijheid in zijn interpretatie 

heeft.  

  Toch stuurt Schmidt de interpretatie van de lezer door op een indirecte wijze de 

beweegredenen en karaktereigenschappen meerdere malen aan bod te laten komen en deze op 

een subtiele maar doortastende wijze uit te werken. Zo wordt er door het hele boek heen 

gezinspeeld op het avontuurlijke karakter van Abeltje; met name zijn nieuwsgierigheid naar 

het onbekende staat hierbij centraal. Deze karakterisering begint aan het begin van het boek 

wanneer de verteller zegt: ‘Abeltje wou ’t liefste weg…de zee op, de vrijheid in… van alles 

beleven! Van alles zien!! […]’.
162

 Dat Abeltje op het groene, verboden knopje drukt is het 

beste voorbeeld van een indirecte beschrijving die Schmidt doet van Abeltjes nieuwsgierige 

karakter. Zonder veel beschrijvingen laat Schmidt aan de lezer weten dat Abeltje het avontuur 

wil opzoeken en dit doet hij door op het verboden liftknopje te drukken. Het feit dat Abeltje 

de lift laat dalen terwijl zijn medereizigers dat helemaal niet willen, toont een zekere mate van 

vastberadenheid in Abeltje en zijn visie op het avontuur. Vooral de jonge lezer zal zich 

verbonden voelen met deze visie en zodoende toont Schmidt precies de goede 

karaktereigenschappen van de liftjongen.  

  Van alle personages wordt meneer Tump het meest uitgebreid omschreven door 

Schmidts indirecte karakteriseringen. Ten eerste moet het gegeven opgemerkt worden dat 

Tump een bedrijfje heeft dat gespecialiseerd is in anti-motballen. Het feit dat meneer Tump 

een bedrijf heeft dat anti-motballen verkoopt, roept een dwaas en belachelijk beeld van dit 

personage op, aangezien een individu waarschijnlijk nooit rijk zal worden door handel te 

drijven in mottenballen. Echter, meneer Tump is er van overtuigd dat hij een gouden handel 

heeft en dit laat hij graag aan iedereen zien: ‘Hij grabbelde in zijn aktetas en liet een paar 

mottenballen zien. ‘Prima…’ riep hij. ‘Afdoende! Patent anti-motballen!’.
163

 Dit ‘dwaze’ en 

‘belachelijke’ beeld van het personage wordt bevestigd wanneer de naam van meneer Tump 

bekeken wordt. ‘Tump’ lijkt zowel fonetisch als tekstueel op het Engelse woord ‘dumb’, wat 
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‘dom’ of ‘onnozel’ betekent. In het geval van meneer Tump kan er zodoende worden 

gesproken van een ‘speaking name’; Schmidt geeft dus met zijn naam een extra betekenis aan 

het personage.   

  Schmidt maakt in Abeltje  twee maal gebruik van een analoge karakterisering. De 

eerste betreft Abeltje: ‘‘O, Abeltje’, zei moeder Roef. ‘Je lijkt wel de kleine prins van 

Afghanistan, je lijkt wel de kleine generaal van Andorra!’. Moeder Roef was nooit in 

Afghanistan of in Andorra geweest, maar het klonk zo mooi en ze vond haar zoon 

gewoonweg het summum en het toppunt!’.
164

 Uit deze analoge beschrijving kan de lezer 

opmaken dat Abeltje er op het moment dat hij zijn liftuniform aantrekt heel chic uitziet, 

aangezien hij wordt vergeleken met een kleine prins en een kleine generaal. Daarnaast kan 

deze analoge karakterisering worden opgevat als een verwijzing naar het exotisme. Het 

exotisme betreft een fascinatie voor alles wat anders is dan het bekende/het eigene.
165

 Schmidt 

roept met deze uitspraak een stereotiepe beeld op van een Oosterse prins, maar met deze 

analoge karakterisering blikt Schmidt ook vooruit op het verdere verloop van het verhaal 

waarin Abeltje en zijn medereizigers continu in aanraking komen met het onbekende. Continu 

is Schmidt bezig om het avontuurlijke karakter van Abeltje terug te laten komen in onder 

andere beschrijvingen zoals bovenstaande.   

  De tweede analoge karakterisering betreft meneer Tump: ‘Als een haan stapte hij 

verder, langs de terrassen, langs de cafeetjes op de boulevards, waar al die Perugonezen zaten 

en hem eerbiedig groetten’.
166

 Doordat er een vergelijking met een haan wordt gemaakt, krijgt 

de lezer het beeld van meneer Tump dat hij als een zelfverzekerd man door de straten van 

Perugona loopt. Dit beeld wordt bevestigd door de zin die daarna volgt: ‘ ‘Ik heb de macht’, 

zei meneer Tump tot zichzelf. ‘Ik ben de president. Ik kan alles verbieden wat ik wil. Ik kan 

alles toelaten wat ik wil’.
167

 Dit beeld van de zelfverzekerdheid van meneer Tump staat in 

contrast met het beeld dat Schmidt van hem geeft wanneer ze verwijst naar zijn bedrijf in anti-

mottenballen en wanneer zijn ‘speaking’ name in acht wordt genomen. Later komt de lezer er 

achter dat Tump zal ondergaan als president en dat hij daarmee weer in zijn rol van de 

‘onnozele’ zakenman valt.   

  Schmidt karakteriseert haar personages dus op zowel een directe wijze als op een 

indirecte- en analoge wijze. Terwijl ze haar personages typeert, houdt de schrijfster er wel 

rekening mee dat de lezer ook nog ruimte heeft voor een eigen interpretatie. Dit geeft de lezer 
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een bepaalde vrijheid tijdens het lezen. Doordat Schmidt niet helemaal voorschotelt hoe de 

personages eruit zien en hoe ze handelen, kan, vooral de jonge lezer, de fantasie de vrije loop 

laten gaan.  

3.1.3. Focalisatie  

Bij Abeltje is vrijwel in het hele boek sprake van een interne focalisator, hetgeen inhoudt dat 

de focalisator in het verhaal optreedt en dus onderdeel van het verhaal is. Dit betekent niet dat 

er maar door één personage gefocaliseerd wordt. Zowel Abeltje, meneer Tump en juffrouw 

Klaterhoen zijn focalisator in het verhaal. Doordat meerdere personages als focalisator 

optreden, is er sprake van een ‘variabele focalisatie’. Aan het begin van een verhaal is een 

uitzondering zichtbaar, aangezien er dan vanuit een externe focalisator gefocaliseerd wordt. 

Deze focalisator geeft een beschrijving van het stadje Middelum en staat buiten het verhaal 

over Abeltje en zijn medereizigers die met hun vliegende lift rond de wereld zullen gaan 

reizen.  

  Doordat Schmidt ervoor kiest om de hoofdpersonages de functie van de focalisator te 

geven, creëert zij een bepaalde spanning die wordt overgedragen aan de lezer. Zo is het 

hoofdstuk waarin Abeltje in zijn eentje op pad gaat in de, voor hem nieuwe, stad New York 

bijna volledig gefocaliseerd vanuit het personage van Abeltje. Zo krijgt de lezer vanuit zijn 

standpunt te lezen wat hij voelt en denkt. Dit gebeurt ook wanneer Abeltje de lift onder 

controle krijgt: ‘Hij voelde zich nu de kapitein van zijn luchtschip’.
168

  

  Veelal wordt er vanuit Abeltje gefocaliseerd. Dit valt te verklaren door het feit dat hij 

de protagonist van het verhaal is en hij de meeste – en spannendste – gebeurtenissen 

meemaakt. Doordat de lezer het gefocaliseerde vanuit de ogen van Abeltje waarneemt, voelt 

de lezer zich meer betrokken bij Abeltje en bij het avontuur dat hij en de andere drie 

hoofdpersonages meemaken. Wanneer Schmidt ervoor had gekozen om het volledige verhaal 

te focaliseren vanuit een externe focalisator, zou deze betrokkenheid vele malen minder sterk 

aanvoelen voor de lezer, daar de externe focalisator een bepaalde afstand ten op zichte van het 

verhaal teweeg brengt. De focus van Schmidt ligt met de interne focalisatie die zij hanteert op 

de waarneming van de lezer. Weer kan gesteld worden dat Schmidt tijdens het schrijven van 

Abeltje zeer veel rekening gehouden heeft met de leeservaring van haar lezerspubliek.  

3.1.4. Vertelinstantie  

Abeltje is geanalyseerd op de zeven verschillende vertelinstanties zoals Friedman ze heeft 
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geïntroduceerd.
169

 Na de analyse is gebleken dat maar twee van de zeven soorten 

vertelinstanties door Schmidt uitgebreid zijn verwerkt in het verhaal. Zowel de auctoriële 

verteller als de neutrale alwetendheid komen aan bod binnen Abeltje.   

  Het is opvallend te noemen dat Schmidt vooral gebruik maakt van de neutrale 

alwetendheid. Kenmerkend van de neutrale alwetendheid is dat hij zich niet nadrukkelijk op 

het publiek richt en niet wordt gepresenteerd in de ik-vorm (zoals dit wel gebeurt bij de 

auctoriële verteller). De neutrale alwetendheid weet meer over het verhaal dan de personages 

zelf. Doordat het verhaal vanuit de neutrale alwetendheid verteld wordt, krijgt de lezer een 

duidelijk beeld van omgevingen, personages en situaties zonder er direct een waardeoordeel 

bij te lezen. Dit laat veel ruimte voor de eigen interpretatie van de lezer. Het gegeven dat de 

neutrale alwetendheid ervoor zorgt dat de lezer meer informatie heeft dan de personages in 

het boek, betekent dat de lezer soms voorloopt op het werkelijke verhaal en zich meer 

betrokken voelt bij de gebeurtenissen die plaatsvinden in het verhaal. Een voorbeeld hiervan 

is te vinden in de passage waarin meneer Tump ervan overtuigd is dat hij een mottenbal voor 

te veel geld heeft verkocht en om die reden wordt achtervolgd door de politie. De neutrale 

alwetendheid toont daarna informatie die voor Tump niet bekend is aan de lezer: ‘De man had 

de mottenbal opgegeten. Hij dacht dat het een snoepje was, hij had het verkeerd begrepen’.
170

 

Door dit soort kleine beschrijvingen die worden gegeven vanuit de neutrale alwetendheid 

kiest Schmidt ervoor om minder gebeurtenissen uitgebreid te beschrijven om zo de spanning 

en de vaart in het verhaal te houden. Daarbij laat Schmidt ook tot stand komen dat er veel 

ruimte is voor de lezer om de tekst op zijn of haar eigen wijze te interpreteren.   

  Iets minder dan van de neutrale alwetendheid maakt Schmidt gebruik van de auctoriële 

vertelinstantie in Abeltje. Deze verteller staat boven de fictionele wereld en geeft alles in zijn 

eigen woorden weer. De auctoriële verteller treedt nadrukkelijk op de voorgrond en hij wordt 

gepresenteerd in de ‘ik-vorm’. Een aantal keren komt de auctoriële verteller aan het woord in 

Abeltje, met name wanneer de lezer een les meekrijgt vanuit de tekst. Deze lessen worden 

vooral gegeven wanneer Engelse zinnen worden vertaald. Een voorbeeld hiervan is: “Aaaah, 

there you are’. Dat betekent: ‘Ha, daar bent u dus”.
171

 Een ander voorbeeld is: ‘Ze gingen 

binnen in een zaak, die in Amerika een drugstore heet, een drogisterij, maar wat je bij ons een 
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cafetaria zou kunnen noemen’.
172

 Op deze manier wil Schmidt haar jeugdige lezers bekend 

maken met het Engels en doet dit door middel van de auctoriële vertelinstantie.  

  De auctoriële verteller komt vele malen minder voor dan de neutrale alwetendheid. 

Deze vorm van vertellen, de neutrale alwetendheid afgewisseld met de auctoriële verteller, 

zorgt ervoor dat de lezer zich continu betrokken blijft voelen bij het verhaal. De lezer wordt 

zo nu en dan zelfs rechtstreeks aangesproken door de auctoriële verteller. Dat de lezer over 

meer informatie beschikt dan de personages, zorgt bij de lezer voor een grote mate van 

betrokkenheid.  

  Er kan dus, ook hier, gesteld worden dat Schmidt tijdens het schrijven van Abeltje 

telkens rekening heeft gehouden met de leeservaring die de lezer zal ondergaan bij het lezen 

van haar boek. In combinatie met het avontuurlijke aspect dat verwerkt zit in Abeltje moet 

Schmidt gewild hebben dat het lezen van het boek als een spannende beleving ervaren zou 

worden. Haar manier van schrijven heeft dit bewerkstelligd.   

3.2. Analyse ideologisch perspectief van het boek   

In deze paragraaf worden de analyses van de onderzoekselementen ‘gender’, ‘ras’, 

‘historische context’ en ‘maatschappijkritiek’ besproken.  

3.2.1. Gender  

Wanneer men Abeltje leest en tijdens het lezen niet bewust kijkt naar het onderzoekselement 

‘gender’, lijken de gendertyperingen in eerste instantie overeen te komen met de stereotiepe 

gendertyperingen van mannen en vrouwen. Echter, wanneer ‘gender’ in ogenschouw wordt 

genomen, zijn er een aantal opvallende personages en typeringen binnen Abeltje. Hieronder 

zal ik deze opvallende zaken met betrekking tot het onderzoekselement ‘gender’ uiteenzetten 

en toelichten.   

  Ten eerste moet opgemerkt worden dat het personage van meneer Tump een 

opvallende tweedeling kent met betrekking tot ‘gender’. Meneer Tump lijkt op het eerste 

ogenblik afgebeeld te worden als een werkende man die de kost moet verdienen voor hem en 

zijn vrouw. Hij is zeer gesteld op zijn bedrijfje in anti-mottenballen en probeert hier waar hij 

ook is succes uit te halen. Meerdere malen in het boek wil hij het laatste woord hebben en dit 

doet hem overkomen als een alfaman. Echter, in het licht van het onderzoekselement ‘gender’ 

is te zien dat meneer Tump niet altijd voldoet aan het stereotiepe manbeeld. Zo is hij 

bijvoorbeeld nogal angstig ingesteld en moet hij meerdere malen door juffrouw Klaterhoen 
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terecht gewezen worden op zijn bange gedrag: “Jozias Tump!’ zei juffrouw Klaterhoen 

streng. ‘Stel je niet zo aan. […] Jozias Tump, beheers je’.
173

 Ook het feit dat Tump nogal 

‘onder de plak zit’ bij zijn vrouw is een opvallend gegeven in het licht van ‘gender’:  

  Mevrouw Tump was een hele grote, hele dikke, hele strenge dame. Ze had 

  meneer Tump vast aan zijn bontkraagje en ze keek of ze hem nooit meer los wou laten.  

  ‘Voortaan ga ik mee als hij zakendoet’, zei ze. ‘Ik laat hem niet meer alleen gaan. Dat  

  wordt maar president in een vreemd land zonder dat ik het weet!’.
174

 

Het stereotiepe beeld van een nuchtere, zelfstandige man wordt hiermee ontkracht en Schmidt 

laat hiermee zien dat kenmerken van gender niet vast hoeven te liggen. Om dit te bereiken 

gebruikt zij het stereotiepe beeld van de man. Ze vergroot de kenmerken van de stereotypen, 

in dit geval van de man in de vorm van meneer Tump, om ze naderhand te ondermijnen. Op 

deze manier benadrukt zij juist het belachelijke en onnozele van het stereotype.   

  Naast dat meneer Tump niet alleen het stereotiepe manbeeld belichaamt, kan ook 

opgemerkt worden dat hij evenzo het stereotiepe beeld van een kapitalistische zakenman 

belichaamt, aangezien hij veelal bezig is met zijn mottenballenbedrijf en het geld dat hij 

daarmee kan verdienen. Vooral wanneer meneer Tump zich in New York bevindt, kan er over 

deze belichaming besproken worden. Kapitalisme wordt in Abeltje nadrukkelijk aan New 

York en daarmee indirect ook aan Amerika gekoppeld. Wanneer er gekeken wordt naar het 

personage van meneer Tump en zijn band met het kapitalisme en het kapitalistische Amerika 

kan een koppeling gemaakt worden naar ‘imagologie’, dat volgens Beller en Leerssen als 

volgt te definiëren is: ‘the critical analysis of national stereotypes in literature (and in other 

forms of cultural representation). The term is a technical neologism and applies to research in 

the field of our mental images of the Other and of ourselves’.
175

 Over het beeld van ‘the 

Other’ zeggen zij het volgende:  

  In this handbook we use the term image as the mental silhouette of the other, who 

  appears to be determined by the characteristics of family, group, tribe, people or race. 

  Such an image rules our opinion of others and controls our behaviour towards them. 

  Cultural discontinuities and differences (resulting from languages, mentalities, 

  everyday habits, and religions) trigger positive or negative judgements and images.
176
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Eén van de beelden die bestaan over Amerika en haar inwoners is dat het een plaats is van 

buitengewone rijkdom.
177

 Daarnaast stellen Beller en Leerssen dat: 

  […] the popular image of America remains largely that projected by Hollywood studio 

  films of the mid-twentieth century, a place where Americans could dream the 

  ‘American dream’ of owning a suburban house with a picket fence and a car in the 

  garage, located in a town that was populated exclusively by whites and in which they 

  could send their two average kids safely to school.
178

  

In het geval van Abeltje is het vooral relevant om te kijken naar ‘the American dream’ die 

meneer Tump heeft wanneer hij in het welvarende New York is. Hij probeert zijn 

mottenballen voor veel geld te verkopen om op die manier eten te kunnen kopen voor zichzelf 

en zijn medereizigers. Het personage van meneer Tump kan zodoende gezien worden als 

zowel de belichaming van het kapitalistische Amerika als de belichaming van een 

kapitalistische zakenman. Daarnaast moet opgemerkt worden dat de naam Knots van het 

nieuwe warenhuis in Middelum evenzo een betekenisvolle naam is in het licht van het 

kapitalisme. Knots heeft als bijvoeglijk naamwoord de betekenis ‘gek’ of ‘idioot’. Dat 

Schmidt juist deze naam aan een groot nieuw warenhuis geeft, kan als veelzeggend worden 

aangeduid. Het warenhuis zou een verrijking voor het kleine stadje moeten zijn, maar door 

een naam als deze kan het ook als kritiek op de kapitalistische samenleving worden opgevat. 

Net als met de naam van meneer Tump (‘dumb’) wil Schmidt een boodschap overbrengen 

met het warenhuis Knots: ze verzet zich tegenover de kapitalistische waarden van haar 

samenleving. 

  Voor het personage juffrouw Klaterhoen geldt ook dat het stereotiepe vrouwbeeld 

ontkracht wordt door Schmidt. Zij komt op het eerste ogenblik over als een typische vrouw 

die achter haar normen en waarden staat en houdt van de Nederlandse gezelligheid. Zo wil ze 

bijvoorbeeld hoe dan ook vitrage voor de deuren van de lift hangen.
179

 Wanneer ze haar 

breiwerkje in de lift tevoorschijn haalt, terwijl ze hoog in de lucht naar het onbekende vliegen, 

lijkt haar personage aan te sluiten bij het stereotiepe beeld dat van een vrouw bestaat.
180

   

  Wanneer juffrouw Klaterhoen zegt dat ze dat ‘gejuffrouw’ zo vervelend vindt, wordt 

het beeld van de stereotype vrouw ter discussie gesteld.
181

 Met deze uitspraak komt juffrouw 
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Klaterhoen over als een redelijk moderne vrouw. Dit wordt bevestigd wanneer ze na het, voor 

haar onbegrepen, huwelijksaanzoek van de maïsman terug komt in de lift en meneer Tump 

haar uitlegt dat iemand haar ten huwelijk heeft gevraagd: ‘Wat denk je wel…’ zei juffrouw 

Klaterhoen vinnig. ‘Denk je dat ik zit te wachten op een man? En nog wel een man die met 

gepofte maïs staat? Met een tentje in het park? Niks hoor!’ Ze snoof.’
182

 Klaterhoen is een 

geëmancipeerde en zelfbewuste vrouw die geen man nodig heeft.  Dit gaat in tegen het 

stereotype beeld dat bestond van de vrouw in de jaren vijftig. In de jaren vijftig, de tijd dat 

Schmidt Abeltje schreef, stond het gezin namelijk centraal. De meeste vrouwen in de jaren 

vijftig waren huisvrouw en hadden met name de taak om voor het gezin te zorgen.
183

 Het 

‘klassieke’ gezin uit de jaren vijftig wordt ook wel omschreven als een gezin ‘met weinig 

activiteiten buitenshuis, de man als alleenverdiener en met een huisvrouw-thuisvrouw die op 

de kinderen past en geheel is vastgeklonken aan de woning, de tuin en de directe omgeving.
184

 

  Met dit beeld van de vrouw, in de vorm van juffrouw Klaterhoen, dat niet voldoet aan 

het stereotiepe vrouwbeeld, maakt Schmidt een statement. Een statement dat ingaat tegen het 

ideaalbeeld dat bestond van de vrouw in de jaren vijftig. Een opvallend gegeven daarbij is dat 

Schmidt in de jaren zestig en zeventig meerdere malen is aangevallen op het idee dat zij het 

rolpatroon binnen een gezin juist bevestigde in onder andere haar Jip en Janneke-reeks. Zo 

werd er in 1972 een open brief van Jetta van Leeuwen, ook een kinderboekenschrijfster, 

gepubliceerd in Vrij Nederland waarin van Leeuwen maande dat Schmidt duizend 

‘piksplinternieuwe’ verhalen moest gaan schrijven:  

  Iedereen zwijgt, jij ook Annie. We liegen onze kinderen elke dag voor. Jip en Janneke  

  hebben niet zo gedaan. Nee. Misschien speelden ze dan wél vogeltje, en moest  

  Janneke eitjes leggen. Maar…toen heeft Janneke haar broek uitgedaan en toen zei Jip:  

  ‘Heb jij niks, hoe kan dat, heb jij niks in je broek, moet je bij mij kijken wat ik heb’.  

  Toen heeft hij heel trots zijn pikkie laten zien en toen is Janneke heel erg geschrokken.  

  En daarom Annie, moet jij nu opstaan en nu, want nu geloven ze je nog, en jij moet  

  heel hard roepen: ‘Jip en Janneke zijn dood, dood, dood!’.
185
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Schmidt heeft nadien verontwaardigd gereageerd op deze brief.
186

 In een latere brief, die zij 

schreef aan haar vriendin Wim Hora Adema stelt de schrijfster:  

  Het standpunt dat de vrouw onderdrukt wordt heb ik nooit willen aannemen.  

  Integendeel, ik vind dat de vrouw heel veel macht heeft. Geen macht op 

  maatschappelijk gebied, maar macht in het leven: het opvoeden van de kinderen en het 

  onder de duim houden van de man.
187

   

Ondanks dat Schmidt haar eerste Jip en Janneke- verhaaltje één jaar eerder dan de eerste 

uitgave van Abeltje publiceerde in Het Parool, laat de schrijfster met juffrouw Klaterhoen 

zien dat zij zich niet verbindt aan de vaste rolpatronen binnen het gezin of aan het ideaalbeeld 

van de vrouw dat bestond in haar tijd.
188

 De kritiek die zij kreeg op het beamen van dit 

rolpatroon binnen Jip en Janneke lijkt met het vrouwbeeld in Abeltje onderuit gehaald te 

worden.  

  Schmidt verzet zich tegen het stereotiepe vrouwbeeld door middel van het personage 

van juffrouw Klaterhoen. Schmidt sluit zich aan bij de emancipatie van de vrouw. Ten Cate 

zegt hierover: ‘In de canon van de geschiedenis wordt het kopje ‘emancipatie’ belichaamd 

door Annie M. G. Schmidt, die zich hard maakte voor de tegendraadse vrouw. De vrouw die 

hetzelfde mag en kan als de man. Niet door te prediken maar te doen’.
189

   

  Naast dat juffrouw Klaterhoen niet altijd voldoet aan het stereotiepe vrouwbeeld, kan 

zij gezien worden als de belichaming van Nederland. Wederom kan hier gerefereerd worden 

aan ‘imagologie’. Nederlanders worden volgens Ellen Krol vaak gezien als een volk dat tegen 

de autoriteiten in gaat. Dit stamt af uit de tijd van de Tachtigjarige Oorlog waarin 

Nederlanders in opstand kwamen tegen de koning van Spanje en de katholieke kerk.
190

 

Hiermee wil ik niet zeggen dat Juffrouw Klaterhoen het personage is waarmee Schmidt iets 

wil zeggen over deze opstand, aangezien het personage niet zozeer tegen een autoriteit ingaat. 

Echter, Klaterhoen zet zich wel af tegen de heersende idealen van de jaren vijftig (het hebben 

van een man en een gezin). Daarnaast voldoet zij aan het stereotiepe beeld van de 

Nederlander als er gekeken wordt naar haar huiselijkheid en haar drang om op te ruimen. Krol 
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zegt hierover: ‘The Dutch cleanliness fetish became mythical from the sixteenth-century 

onward.
191

  

  Daar tegenover staat dat Schmidt sommige stereotypen ook bevestigt. Zo zegt zij op 

een directe wijze dat ‘alle jongens van avontuur houden’: ‘Abeltje wou ’t liefste weg… de zee 

op, de vrijheid in… van alles beleven! Van alles zien! Maar dat willen alle jongens en dat was 

dus niets bijzonders’.
192

 Het is opvallend dat Schmidt het stereotiepe beeld van kinderen wel 

bevestigt, terwijl ze het stereotiepe beeld van volwassenen doorbreekt. Hiermee sluit ze aan 

bij de belevingswereld, het soort fantasie en het bevattingsvermogen van kinderen.
193

 Door 

zich te verplaatsen in de belevingswereld van haar lezers, met name jonge kinderen, creëert 

zij een grote mate van betrokkenheid bij de lezer.  

3.2.2. Ras  

In het boek Abeltje gaan Abeltje, Laura, meneer Tump en juffrouw Klaterhoen op een korte 

wereldreis met hun vliegende lift. Ze landen tijdens hun reis op drie verschillende plekken, 

namelijk New York, het fictieve Perugona en Nieuw-Zeeland. Op twee van deze plekken 

komen ze in aanraking met mensen van een ander ras dan zijzelf zijn. In New York komt 

juffrouw Klaterhoen in aanraking met ‘negerkindjes’ en in Perugona komen de reizigers in 

aanraking met mensen die met name worden getypeerd als ‘mannetjes met grote hoeden en 

zwarte snorretjes’. Doordat de liftreizigers niet bekend zijn met andere rassen, ontstaan 

opvallende situaties binnen het verhaal. Hieronder zal gekeken worden hoe het 

onderzoekselement ‘ras’ is verwerkt door Schmidt in Abeltje en wat dit precies toevoegt aan 

de inhoud van het verhaal.  

  Wanneer de liftreizigers met hun lift in New York aankomen, trekt juffrouw 

Klaterhoen erop uit om een zangklasje te vormen. Zij hoopt op deze manier geld te kunnen 

verdienen voor zichzelf en voor de anderen. Na geringe tijd heeft juffrouw Klaterhoen veel 

mensen om zich heen verzameld die allemaal met haar meezingen. Op een gegeven moment 

valt het haar op dat er ook ‘negerkindjes’ aan het zingen zijn:  

  Och, kijk toch eens, dacht juffrouw Klaterhoen, terwijl ze met haar stemvork heen en  

  weer zwaaide, daar heb je warempel ook negerkindjes. ’t Is waar ook, die wonen hier  

  ook in de stad. De negerkindjes, bleek al gauw, zongen nog het mooist van allemaal.  

  Ze hadden de wijsjes direct door en sommigen begonnen erbij te dansen. Wat  
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  allerliefst, dacht juffrouw Klaterhoen. Wat een schatjes, en ze deed extra haar best om  

  zo goed mogelijk zangles te geven.
194

 

Er vallen drie zaken op bij deze passage. Ten eerste toont het woord ‘warempel’ aan dat het 

een verrassing is voor juffrouw Klaterhoen dat ook negerkindjes met haar meezingen. Zo 

wordt het voor de lezer duidelijk dat het zien van iemand van een ander ras een nieuwe 

ervaring voor haar is. Wanneer dit gegeven in het licht gehouden wordt van de jaren vijftig, is 

het niet heel gek dat Klaterhoen opkijkt van mensen van een ander ras, aangezien er in de 

jaren vijftig lang niet zoveel gereisd werd als dat nu, in de eenentwintigste eeuw wordt 

gedaan:  

  ‘In de jaren vijftig was vakantie, zeker vakantie in het buitenland, nog zeldzaam. Zelfs 

  nog in 1960 had 12 procent van de bevolking geen vakantie gehad, bracht 43 procent 

  de vakantie niet buiten de eigen woonplaats door en ging 45 procent ‘echt’ op vakantie 

  (waarvan 24 procent naar het buitenland).
195

  

Ten tweede vestigt de verteller veel aandacht op de zingende negerkindjes; hij doet het 

voorkomen alsof het een speciaal gebeuren is dat er donkere mensen met juffrouw Klaterhoen 

meezingen. Doordat de verteller zegt dat ze ‘de wijsjes direct doorhadden’ en ze ‘het  mooist 

van allemaal zongen’ worden de negerkindjes expliciet uitgelicht uit een grotere groep 

mensen en snapt de lezer zo dat het inderdaad speciaal moet zijn wat daar in die passage 

gebeurt.  

  Er moet, ten derde, ook rekening gehouden worden met het gegeven dat juffrouw 

Klaterhoen zegt dat ze ‘extra haar best deed om zo goed mogelijk zangles te geven’. Het lijkt 

er sterk op dat Schmidt op indirecte wijze een positieve houding ten op zichte van de 

negerkindjes wil overbrengen op haar jonge lezers. Schmidt neemt hiermee een pedagogische 

en didactische houding aan waarmee ze, al is het kort, een les meegeeft aan haar lezers: ‘je 

moet lief en goed zijn voor negerkindjes’.   

  In de huidige tijd wordt niet vaak meer gesproken van ‘negerkindjes’. Ten eerste is het 

voor de burger uit de eenentwintigste eeuw geen nieuw gegeven dat er donkere mensen in de 

wereld zijn (en ook in Nederland leven). Ten tweede heeft het woord ‘neger’ de laatste jaren 

een negatieve lading gekregen.
196

 Wanneer er wordt gekeken in een meer recente uitgave van 
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Abeltje, is te zien dat het woord ‘negerkindjes’ niet meer voorkomt in het verhaal. Het in deze 

tijd beladen begrip ‘negerkindjes’ is vervangen door ‘donkere kindjes’ en ‘kindjes met de 

donkerder huidskleur’.
197

  

  Wanneer de lift in Perugona landt, komen de vier reizigers in aanraking met weer een 

ander ras. De mannelijke inwoners worden als volgt getypeerd: ‘De mannen hadden allemaal 

zwarte snorretjes en hele groeten hoeden op’.
198

 Met deze beschrijving wordt door Schmidt 

gedoeld op het stereotiepe beeld dat van een Mexicaan bestaat. Maar, naast dat het fictieve 

Perugona sterk lijkt te refereren aan Mexico – zo heet het stadje waar de liftreizigers terecht 

komen ‘Quoquapepapetl’, wat qua klank sterk lijkt op de naam van de op één na hoogste berg 

van Mexico, de Popocatépetl – kan Schmidt meerdere landen en gebieden in Perugona 

verenigd hebben. De klanken van ‘Perugona’ lijken op onder andere de klanken die te horen 

zijn in ‘Peru’ en ‘Patagonië’. Annetjet van der Zijl merkt in haar biografie Anna. Het leven 

van Annie M. G. Schmidt het volgende op over Perugona:  

  Abeltje landde met zijn medepassagiers in het New Yorkse Central Park en vervolgens 

  in het denkbeeldige Zuid-Amerikaanse staatje Perugona, dat opmerkelijke 

  overeenkomsten vertoonde met het toen haast nog middeleeuwse Spanje, waar Annie 

  en Dick die zomer vakantie hielden.
199

   

Al deze gegevens in ogenschouw nemende kan het fictieve land hierdoor gezien worden als 

een samensmelting van verschillende nationaliteiten en als een koppeling met ‘the Other’, 

zoals Edward Saïd het in zijn boek Orientalism beschrijft.  

  Het innerlijk en de gewoontes worden van alle inwoners hetzelfde getypeerd door de 

verteller: 

  Hele dagen zaten ze op terrassen voor de cafés over politiek te praten en met hun  

  vuisten op tafel te slaan. Dan dronken ze cider en werden steeds vuriger en sloegen  

  steeds harder met hun vuisten op tafel. […] Geen wonder dat de mensen er zo weinig 

  deden. Dat al die mannen met hun kleine snorretjes en grote hoeden daar maar op  
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  terrassen zaten te praten. Geen wonder, ze hoefden echt niet hard te werken in  

  Perugona, alles bloeide er vanzelf.
200

  

De verteller toont het beeld van een luie niet-Westerling zoals deze ook wordt afgebeeld in 

het werk van Edward Saïd. De revolutie en het geweld en de agressiviteit die daarmee 

gepaard gaan, staan vooral centraal in het stuk over Perugona. Klaterhoen zegt hier het 

volgende over: ‘Als ’t fatsoenlijke mannen waren, zou het nog niks hinderen. Maar het zijn 

hier allemaal van die schreeuwende, kwaje, slechte mensen met griezelige, zwarte snorretjes 

en grote hoeden. Het lijken wel mannen uit een film!’.
201

 Ook zegt ze: ‘Die mensen hier lijken 

me veel te dom om op bovenste knopjes te drukken’.
202

 Door deze uitspraken wordt er een 

redelijk negatief beeld gevormd van de Perugonezen, en daarmee ook van de Mexicanen, 

Peruanen, inwoners van Patagonië, Spanjaarden en van alle volken die Schmidt laat 

samenkomen door middel van het fictieve Perugona. De vraag waarom ze de Perugonezen zo 

negatief in beeld brengt kan hierbij gesteld worden. Het ras van de Perugonezen wordt niet 

vastgesteld op één bepaald ras, het is een mix van meerdere rassen. Het belangrijkste kenmerk 

van dit ras is dat ze redelijk agressief kunnen zijn en daardoor bijna ieder jaar een revolutie in 

hun land hebben. Dat Schmidt ervoor kiest om niet één bepaald volk te kiezen als voorbeeld 

van de Perugonezen, is een slimme zet. Op deze manier valt Schmidt niemand aan en uit ze 

geen negatieve uitlatingen over één bepaald volk of land. Wat Schmidt vooral belangrijk vindt 

is dat er spanning in het verhaal moet zitten. Het bezoek aan Perugona beslaat het grootste 

gedeelte van het boek en de meest spectaculaire gebeurtenissen komen in dit gedeelte voor in 

vergelijking met de rest van het boek. Schmidt heeft met Perugona een fictieve locatie 

gecreëerd waarin het avontuur centraal kan staan.  

3.2.3. Historische context   

Schmidt schreef haar werk Abeltje in de jaren vijftig van de twintigste eeuw. Er kan om die 

reden vanuit gegaan worden dat in Abeltje een aantal kenmerkende aspecten van deze tijd 

terug te zien zijn. Linders zegt het volgende over het tijdsbeeld in het werk van Schmidt:  

 

  Met elkaar bieden de gedichtjes, cursiefjes, hoor- en televisiespelen een adequaat 

  beeld van de jaren vijftig. Aan de oppervlakte kalm, overzichtelijk en aangepast, niet 

  belast door heftige politieke idealen of godsdienstige inzichten. Onder die oppervlakte 
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  borrelen onrust en opstand, tot uiting komend in een herhaald verlangen naar 

  uitvliegen, een hang naar vernieuwingen en de ironisering van dat alles.
203

 

Er kan na het uitvoeren van de analyse gesteld worden dat Schmidt in Abeltje  niet zozeer een 

beeld toont van dé jaren vijftig. Enkel een aantal opvallende zaken kunnen gerekend worden 

tot het specifieke tijdsbeeld van de jaren vijftig.   

  Ten eerste moet opgemerkt worden dat het verhaal dat verteld wordt in Abeltje in 

eerste instantie gericht is op de jongere lezers uit de jaren vijftig. Schmidt wou met haar boek 

een verhaal neerzetten dat spannend was voor haar lezers; een avonturenboek. In de jaren 

vijftig werd Abeltje zeker als een avonturenboek ontvangen. In tegenstelling tot de jeugd van 

de eenentwintigste eeuw, was het voor kinderen uit de jaren vijftig een vrij onbekend 

fenomeen om te reizen naar andere landen en om kennis te maken met andere culturen.
204

 Het 

avontuur van Abeltje en zijn medereizigers sprak de jeugd van de vijftig dus aan omdat ze iets 

lazen over het ‘onbekende’.  

  De personages Moeder Roef en juffrouw Klaterhoen laten een tegenstrijdig beeld zien 

ten opzichte van het ideaalbeeld van de jaren vijftig. Een vrouw hoorde de spil van het gezin 

te zijn, terwijl de vader zorgde dat er geld werd verdiend. De moeder zorgde voor de kinderen 

en deed het huishouden.
205

 Moeder Roef voldoet niet aan dit ‘ideaalbeeld’ daar zij Abeltje in 

haar eentje opvoedt en zelf de kost verdient met haar eigen bloemenwinkeltje. Juffrouw 

Klaterhoen heeft geen man in haar leven en zit ook niet zozeer te wachten op een man. Dit 

laatste is onder andere terug te zien in de passage waarin zij ten huwelijk gevraagd wordt door 

de maïsman uit New York.
206

 Hier moet zodoende opgemerkt worden dat de levens van 

Moeder Roef en juffrouw Klaterhoen een anachronisme vormen binnen Abeltje.   

  Wat ook opvallend is – en binnen de historische context te plaatsen is –, is het 

taalgebruik dat wordt gehanteerd in het boek. Het taalgebruik in het boek verschilt van het 

taalgebruik dat wij vandaag de dag hanteren. Een voorbeeld hiervan is: ‘ ‘Zei hij Merrie 

Mie?’ vroeg meneer Tump. ‘Krek zo’, zei juffrouw Klaterhoen. ‘Wel’, zei meneer Tump, ‘dat 

schrijf je: Marry me, en dat betekent: wil je met me trouwen? […]’.
207

 De uitdrukking ‘krek 

zo’, wat ‘het is zo’ betekent, wordt nauwelijks meer gebruikt in onze tijd. Hier is dus een 

verschil zichtbaar in de historische context aangezien deze uitdrukking in de jaren vijftig wel 

werd gebruikt. Ook worden werkwoorden af en toe op een andere manier vervoegd dan dat 
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wij nu doen. Zo zegt Tump: ‘Jullie hebt gelijk’.
208

 Wij zouden nu zeggen ‘jullie hebben 

gelijk’. Ook de liedjes die juffrouw Klaterhoen met haar zangklasjes zingt zijn een voorbeeld 

van een aspect dat thuishoort binnen de historische context. Zo zingt Klaterhoen bijvoorbeeld 

‘Hoe zachtkens glijdt ons bootje’, ‘het zonnetje gaat van ons scheiden’ en ‘waar de blanke top 

der duinen’. Dit zijn kinderliedjes die werden gezongen in de jaren vijftig, maar wanneer deze 

liedjes aan een kind uit onze huidige maatschappij voorgelegd zouden worden, zou het kind 

ze hoogstwaarschijnlijk niet kennen. In een interview zegt Burny Bos, de filmproducent van 

Abeltje, het volgende over het taalgebruik van Schmidt:  

  Het punt is dat een belangrijk deel van Annies taalgebruik in haar prachtige  

  beschrijvingen zit en die kun je niet gebruiken in een film. Maar in de dialogen hebben  

  we die taal zoveel mogelijk gebruikt. Bij Tump en Klaterhoen was dat het makkelijkst 

 omdat dat de meest stereotype karakters zijn met het meest stereotype taalgebruik.  

  Abeltje en Laura zijn meer van deze tijd en praten moderner, tot en met uitdrukkingen  

  als ‘vet cool’. Het zijn kinderen uit 1998 en die praten anders dan kinderen uit de  

  jaren vijftig.
209

  

Het feit dat een filmproducent het taalgebruik in acht neemt bij het verfilmingen van Abeltje, 

laat zien dat het taalgebruik belangrijk is om mee te nemen in een analyse van de historische 

context binnen een boek.   

  Schmidt schetst met Abeltje dus geen beeld van de jaren vijftig omdat zij niet directe 

karakteristieke kenmerken uit deze tijd in het verhaal verwerkt. Wel zijn de gebeurtenissen 

die Schmidt beschrijft (een reis naar onbekende oorden) en de karakterisering van personages 

(Moeder Roef en juffrouw Klaterhoen) belangrijk om in ogenschouw te nemen wanneer er 

wordt gekeken naar de historische context binnen Abeltje. Dat Schmidt niet nadrukkelijk een 

beeld van de jaren vijftig heeft geschetst in haar boek maakt ook dat het werk voor elke 

generatie leesbaar en begrijpbaar is. Onder andere om die reden is Abeltje zelfs nu nog, meer 

dan zestig ja na het uitkomen, een populair kinderboek.  

3.2.4. Maatschappijkritiek  

Annie M. G. Schmidt staat erom bekend veel kritiek op de Nederlandse maatschappij te uiten 

in haar literaire werken. Linders zegt hier het volgende over:  
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  In Minoes, Pluk van de Petteflet en Otje wees zij op de gevaren van chemische  

  experimenten of de stem van de meerderheid. De oproep tot mondigheid, actievoeren 

  en ludiek verzet tegen hoogwaardigheidsbekleders onthult een attitude die het best als  

  sociaal-democratisch en links van het midden omschreven kan worden, al had het 

  universum dat Schmidt in deze verhalen opriep, sprookjesachtige dimensies.
210

  

In Abeltje komt geen directe kritiek op de Nederlandse maatschappij voor. Zo worden er geen 

directe uitspraken gedaan door de personages die kritiek uiten op de Nederlandse 

maatschappij. Indirect, daarentegen, is er wel kritiek te vinden op de Nederlandse 

burgerlijkheid. Abeltje woont in het saaie stadje Middelum en wil het liefst wég en avontuur 

beleven. Nog voordat hij aan een avontuur kan beginnen krijgt hij een baantje als liftjongen, 

wat eigenlijk ook heel saai werk is. Nadat hij op het verboden, groene liftknopje heeft 

gedrukt, wordt zijn droom werkelijkheid en wordt hij onderdeel van een groot avontuur. Met 

het zeer grote contrast met Middelum en het bruisende New York en spannende Perugona laat 

Schmidt zien dat ook de gewone burger weg kan uit het saaie Nederland – en hiermee sluit ze 

perfect aan bij de belevingswereld van kinderen uit de jaren vijftig.
211

  

  Het personage van meneer Tump kan opgevat worden als een indirecte uiting van 

kritiek door Schmidt op de maatschappij. Meneer Tump kan namelijk gezien worden als het 

karikatuur en de belichaming van de kapitalistische waarden in de burgerlijke Nederlandse 

samenleving. Schmidt toont met het opvoeren van zijn personage haar blik op deze 

kapitalistische waarden. Het feit dat de achternaam van meneer Tump als speaking name 

(‘dumb’) gezien kan worden, draagt hier grotendeels aan bij. Schmidt laat hiermee zien dat ze 

het kapitalisme en de omgang daarmee onnozel en belachelijk (‘dumb’) vindt. Door meneer 

Tump belachelijke acties uit te laten voeren, zoals het verkopen van mottenballen midden in 

New York, vergroot ze zijn onnozele karakter en hiermee ook haar – al dan niet – indirecte 

kritiek op de kapitalistische waarden in de Nederlandse samenleving.   

  Een ander onderdeel van het verhaal dat te koppelen is aan het onderzoekselement 

‘maatschappijkritiek’ is de revolutie in Perugona. Het volgende wordt daarover in het verhaal 

verteld:  

 Alleen…dat gepraat over politiek, daar zat toch iets gevaarlijks in […]. Maar met dat 

  gepraat over politiek stookten ze elkaar altijd op. Ze maakten zich kwaad op de 
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  regering, ze werden altijd opgewonden en maakten elkaar opgewonden en dan, zo 

  éénmaal in het jaar ongeveer, dan kwam het tot een uitbarsting. Dan maakten ze grote 

  revolutie. Dan trokken ze naar het regeringsgebouw en zetten ze de president af. Soms 

  namen ze hem ook wel gevangen.
212

 

Het is niet zo dat deze gebeurtenis direct te koppelen is aan de situatie in Nederland rond de 

jaren vijftig, aangezien wij geen premier hebben afgezet en geen revolutie hebben gehad (in 

de tijd dat Schmidt Abeltje schreef). Natuurlijk hoeft de kritiek in het werk van Schmidt niet 

alleen over Nederland te gaan en kan het in een breder perspectief gezien worden. Wanneer er 

wordt afgegaan op de benaming van de generaal in Abeltje, ‘Generalissimo’, kan er een 

verband gelegd worden met de fascistische Spaanse leider Francisco Franco, aangezien zijn 

bijnaam ‘generalísimo’ was.
213

 Franco was van 1939 tot 1975 dictator van Spanje en werd 

gezien als de grote leider van het nationalisme. Toen in Spanje de burgeroorlog uitbrak (1936-

1939), trok Franco met een leger van twaalfduizend man van Zuid-Spanje naar Madrid om 

daar te vechten tegen de Republikeinse regering. Drie jaar later behaalde hij de 

overwinning.
214

 Deze Spaanse burgeroorlog kan in verband worden gebracht met de 

terugkerende revoluties in Perugona uit onvrede over het land. Schmidt laat hiermee haar 

kritiek op politiek in het algemeen zien. Afgaande op de beschrijving van de revoluties in 

Perugona vindt Schmidt dat politiek vaak alleen maar onrust kan veroorzaken.   

  Het is opvallend dat in Abeltje een politieke invalshoek op te merken is, aangezien het 

literaire werk van Schmidt pas in de loop van de jaren zeventig meer politiek geëngageerd 

raakt.
215

 Daarbij komt dat Abeltje, in vergelijking met haar latere werken Minoes en Pluk van 

de Petteflet, vrij weinig maatschappijkritiek bevat. Dit kan teruggevoerd worden op het 

gegeven dat Schmidt met Abeltje vooral een avonturenboek wou schrijven waarin het 

avontuur centraal moest staan.  

3.3. Analyse narratologisch perspectief van de film   

Hieronder zal de analyse van de onderzoekselementen ‘tijd’, ‘karakterisering’, 

‘vertelinstantie’ en ‘focalisatie’ per element besproken worden. Om de bedoelingen van de 

filmproducent en de regisseur beter te kunnen interpreteren, zal ik mijn analyse in verband 

brengen met een aantal interviews die zijn gegeven door Burny Bos.  
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3.3.1. Tijd  

 Tijd, ruimte en causaliteit vormen de hoofdprincipes van narratieve cinema.
216

 Net als bij 

literaire werken kan er bij film onderscheid gemaakt worden tussen de verteltijd en de 

vertelde tijd. De verteltijd van de film Abeltje bedraagt 110 minuten. De vertelde tijd van het 

verhaal beslaat waarschijnlijk een paar weken. Waar in het boek letterlijk wordt gezegd dat 

Abeltje en zijn medereizigers een paar maanden van huis zijn geweest, wordt dit in de film 

niet gedaan. Er kan echter wel een ruime schatting gemaakt worden van de vertelde tijd 

aangezien de liftvaarders een wat langere tijd in Perugona blijven. Of dit dagen, weken of 

maanden zijn is niet op te maken uit de film aangezien er geen tijdsaanduidingen worden 

gegeven. In het boek is te lezen dat de liftvaarders ongeveer vier weken in de gevangenis van 

Perugona hebben gezeten, terwijl het in de film lijkt of deze gebeurtenis maar een aantal 

dagen in beslag neemt.   

  Dat er geen tijdsaanduidingen worden gegeven, wil niet zeggen dat er voor de kijker 

niet te zien is dat er sprongen in de tijd worden gemaakt. Er worden namelijk wel degelijk 

sprongen in de tijd gemaakt. De eerste sprong vooruit in de tijd wordt gemaakt wanneer 

Abeltje in de ene scène nog met zijn moeder en de ‘liftmeneer’, meneer Schraap, in de lift 

staat en Abeltje de uitleg krijgt over de lift. De liftdeur gaat aan het einde van deze scène dicht 

en aan het begin van de volgende scène direct weer open. Echter, Abeltje staat nu in zijn 

liftkostuum en vervoert mensen naar de parterre. In ongeveer één seconde is er dus 

overgeschakeld naar een nieuwe dag.   

  De keuze van de filmproducent om deze sprongen in de tijd te maken, kan gebaseerd 

worden op het feit dat er spanning en snelheid in het verhaal moet blijven zitten. Het is voor 

de kijker niet spannend om te zien wat er gebeurt wanneer de liftdeuren dichtgaan zodat de 

lift naar een andere verdieping kan gaan. Over deze spanning en snelheid zegt Bos in een 

interview met het NRC het volgende:  

  Het belangrijkste was de noodzaak van een hoog tempo, niet alleen om de film er  

  modern uit te laten zien, maar ook omdat het script leek uit te lopen op een film van 

  meer dan twee uur. […] Ook was het noodzakelijk om zo snel mogelijk in de lift te  

  komen en zo snel mogelijk in New York te landen.
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Deze wil om zo snel mogelijk in de lift te komen is ook terug te zien bij de originele brontekst 

van Schmidt. Haar eerste hoofdstukjes zijn kort en hebben vrij weinig inhoud; ze werken als 

het ware toe naar het moment dat Abeltje op het groene liftknopje drukt. Pas dan kan het 

avontuur echt beginnen. Bos heeft zich in dit aspect dus erg vastgehouden aan de stijl van 

Schmidt. Hij zorgt voor veel tempo in het begin van de film om snel naar het avontuurlijke 

gedeelte van de film te kunnen.   

   Om de focus op het avontuur dat gaande is te houden, wordt er in de film nauwelijks 

gebruik gemaakt van flashforwards of flashbacks. De enige flashback die in de film verwerkt 

zit, is wanneer Laura terugdenkt aan het moment dat Abeltje het met haar uitmaakt. De scène 

dat Abeltje zegt dat hij geen verkering meer met Laura wil hebben, is redelijk aan het begin 

van de film geplaatst. Wanneer Laura aan dat moment terugdenkt, is er niet veel tijd 

verstreken. Er zou dus gezegd kunnen worden dat de afstand van deze flashback ongeveer een 

dag behelst en dat het bereik van de flashback ongeveer tien seconden is. De functie van deze 

flashback is om de kijker eraan te herinneren dat Laura wel verliefd is op Abeltje, maar 

Abeltje niet verliefd is op Laura. Het moet voor de kijker duidelijk worden dat Abeltje niks 

van Laura wil weten en door het gebruik van deze flashback wordt dit gegeven versterkt. 

Door de hele film heen wordt er gezinspeeld op de verliefdheid van Laura, om uiteindelijk tot 

het moment te komen dat Abeltje toegeeft dat hij ook verliefd op haar is. Hun relatie is 

zodoende een belangrijk gegeven in de film.  

  De verhaallijn van de film is, met uitzondering van bovengenoemde flashback, 

chronologisch. Wel worden er verschillende verhaallijnen getoond, maar deze lijnen volgen 

elkaar ook in chronologische volgorde op. Zo speelt zich ook nog het verhaal van de moeder 

van Abeltje af. Zij probeert haar zoon terug te vinden nadat zij erachter is gekomen dat hij 

met de lift van het warenhuis KNOTS door het dak is gevlogen. Wanneer Abeltje en zijn 

medereizigers in de lucht vliegen, wordt op de grond het verhaal van moeder Roef verteld. Er 

wordt getoond hoe zij naar de politie, het gemeentehuis en uiteindelijk naar het paleis van de 

koningin gaat om te vragen wat er gedaan kan worden aan de vermissing van haar zoontje.  

  Een ander verhaal dat zich naast het hoofdverhaal afspeelt, is dat van Perugona. 

Wanneer Abeltje, Laura, juffrouw Klaterhoen en meneer Tump nog boven in de lucht vliegen, 

op weg naar Perugona, wordt tussendoor het beeld geschetst van de revolutie die op dat 

moment is uitgebroken in Perugona.  

  Deze twee verhaallijnen zijn ten eerste te vergelijken met de neutrale alwetendheid die 

zich voordoet in de originele brontekst. De kijker weet op het moment van het zien van deze 

scènes meer dan de personages zelf. Net als bij het boek zorgt dit voor een grotere mate van 
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betrokkenheid bij de, in dit geval, kijker. Daarnaast zijn deze twee extra verhaallijnen een 

goed voorbeeld van de spanning die Bos in zijn film wil toevoegen. De verhaallijn van 

Moeder Roef is snel en spectaculair; ze vliegt zelfs met een eigen vliegtuigje de oceaan over 

op zoek naar haar zoon. Ook het geweld in Perugona doet denken aan een verhaallijn van een 

actiefilm. Het is niet voor niets dat de film meerdere malen is vergeleken met een James 

Bond-film. 

3.3.2. Karakterisering  

Ik heb er, in tegenstelling tot de analyse van het boek, voor gekozen om naast de vier 

hoofdpersonages van de film ook het personage van Moeder Roef mee te nemen in deze 

analyse van de karakterisering van de filmpersonages. In de film heeft Moeder Roef namelijk 

een opmerkelijk voorkomen en is haar personage daarnaast van belang voor het verloop van 

het verhaal. In de film speelt zij een grote rol en is zij onmisbaar bij deze analyse.  

  Bij een film worden personages, vanzelfsprekend, anders gekarakteriseerd dan in een 

boek. Dit heeft met name te maken met het feit dat een film veel meer mogelijkheden heeft 

om een personage op een directe wijze af te beelden. Waar bij een boek woorden en 

beschrijvingen nodig zijn om een personage direct te karakteriseren, is bij een film één shot al 

genoeg om een duidelijk beeld van een personage neer te zetten.   

  Abeltje lijkt in eerste instantie niet op het jongetje dat Schmidt omschrijft in haar 

boek. Zo draagt hij stoere kleding, heeft hij een oorbelletje in en lijkt hij onafscheidelijk van 

zijn skateboard te zijn. Ook de muziek die hij luistert als hij thuis is, Big Beat Boy van WOW, 

is bepalend voor zijn stoere overkomen. Pas wanneer Abeltje in beeld wordt gebracht 

wanneer hij zijn liftuniform aanheeft, lijkt hij meer op de Abeltje zoals Schmidt hem 

beschreef. Dit betreft de directe karakterisering van Abeltje. De indirecte karakterisering is, 

volgens Bos, alleen meer uitvergroot. Zo zegt de filmproducent:  

  Bij Annie is Abeltje een dromer, een jongetje dat in het saaie dorpje Middelum woont  

  en dan een baantje krijgt dat eigenlijk ook erg saai is. Maar er is dat knopje in de lift  

  waarop Abeltje niet mag drukken en het leuke is dat het verboden knopje niet rood is,  

  maar groen. Je móet zo’n knopje wel indrukken en natuurlijk doet Abeltje dat. Zo  

  heeft Annie dat al geschreven en in wezen heb ik aan dat karakter dus niet veel  

  veranderd.
218
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De manier waarop deze nieuwsgierigheid van Abeltje in beeld wordt gebracht, maakt voor de 

kijker direct duidelijk wat het karakter van Abeltje is. Er wordt afwisselend ingezoomd op het 

gezicht van Abeltje en op het groene knopje. Uiteindelijk drukt hij op het knopje en schiet de 

lift de lucht in. De snelle, spectaculaire beelden laten aan de kijker weten dat het avontuur is 

begonnen. Het stoere karakter van Abeltje wordt ook in beeld gebracht door dit soort snelle 

beelden, bijvoorbeeld wanneer hij op zijn skateboard door New York rijdt en de kijker 

wederom Big Beat Boy van Wow ten gehore krijgt. De meest duidelijke directe karakterisering 

die laat zien dat Abeltje een avontuurlijke jongen is, is te vinden in de scène waarin Abeltje 

met donkere vegen op zijn gezicht en een geweer in zijn hand ontsnapt uit de ciderfabriek (zie 

afbeelding 1).  

 

Afbeelding 1. Abeltje met geweer.  

Ook het personage van Laura wordt in de film anders gekarakteriseerd dan in het boek. Waar 

ze in het boek van Schmidt overkomt als een lieflijk klein meisje, is ze in de film getypeerd 

als een stoer kind met een verwilderd kapsel en jongensachtige kleding. Ze is geen meisje dat 

met poppen speelt; ze rijdt liever op haar eenwieler en doet handstanden en radslagen. Ook 

Schmidt beeldt Laura af als een slangenmeisje. In het boek wordt over Laura gezegd dat ze 

zwart, kort krulhaar heeft en rode wangen van opwinding.
219

 Er wordt niks gezegd over haar 

huidskleur. In de film heeft Laura een getinte huid. Bos zegt hierover: ‘Voor de rol van Laura 

in Abeltje moest het meisje aan specifieke eisen voldoen. Zo moest ze acrobatisch zijn en een 

oosters uiterlijk hebben. Om wat te contrasteren met de blonde Abeltje en om er niet een hele 

‘witte’ film van te maken’.
220

 De keuze van de filmproducent speelt hier dus een grote rol bij 

de karakterisering van het personage van Laura, aangezien er bewust is gekozen voor een 

getint meisje.   
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  Meneer Tump en juffrouw Klaterhoen lijken het meest op de originele personages uit 

het boek. Wanneer meneer Tump voor het eerst wordt geïntroduceerd, wordt direct duidelijk 

dat hij onder de plak zit bij zijn vrouw. Hij mag niet te laat thuis zijn voor het eten en op elke 

vraag die zijn vrouw stelt, zegt meneer Tump eerbiedig ‘ja, Sofia’. De kleding van meneer 

Tump bestaat uit een net pak en een aktetas. Daarnaast draagt hij een toupetje op zijn hoofd. 

Dit laat een zekere vorm van ijdelheid zien. Deze ijdelheid komt terug wanneer meneer Tump 

een nepsnor opplakt nadat hij is benoemd tot president van Perugona. Hij kan zelf geen echte 

snor laten groeien, dus lost hij het op deze manier op. Hij wil ondanks zijn weinige haargroei 

overkomen als een autoritaire president die gezag uitstraalt. Ook zijn bedrijfje in anti-

mottenballen komt aan bod in de film. Tump wordt in principe op dezelfde wijze afgebeeld 

als in het boek: als een op geld beluste, onnozele man. Nog veel meer dan in het boek wordt 

duidelijk gemaakt dat meneer Tump zo voel mogelijk geld wil verdienen. Wanneer de 

liftvaarders boven New York vliegen zegt hij: ‘Ik ruim de smakelijke geur van versgedrukte 

dollars. Er gloort weer hoop aan de horizon’. Het beeld van de kapitalistische zakenman zoals 

Schmidt meneer Tump typeerde in het boek, wordt in de film met dit soort uitspraken nog 

meer versterkt.  

  Net als meneer Tump is juffrouw Klaterhoen netjes gekleed. Ze heeft een roze 

mantelpakje aan en draagt een hoge knot op haar hoofd. Wanneer Abeltje haar naar de juiste 

verdieping heeft gebracht met zijn lift, geeft juffrouw Klaterhoen hem een rolletje drop. Op 

deze directe wijze wordt ze gekarakteriseerd als een nette dame. Ook een aantal uitspraken die 

zij doet tonen aan dat zij gesteld is op orde en regelmaat: ‘Een beschaafd mens trekt erop uit 

om geld te verdienen en daarmee eten te kopen’ en ‘Jozias, beheers je. Wij zijn nette 

Nederlanders’. Bos zegt over de personages van Klaterhoen en Tump: ‘Juffrouw Klaterhoen 

die overal zanggroepjes maakt en de middenstanderige mottenballenverkoper Jozias Tump 

zijn dicht bij de boekenversie gebleven’.
221

   

  Het personage van Moeder Roef gaat tegen alle verwachtingen van een gangbare 

moeder in. Ze werkt in een garage, lijkt dag en nacht haar overall aan te hebben, ze heeft vuile 

handen en ze rijdt op een motorfiets. Ook middels haar kleding wordt ze gekarakteriseerd als 

een robuuste en krachtige vrouw (zie afbeelding 2). Daarnaast geeft haar taalgebruik een 

duidelijk beeld van haar personage. Ze vloekt en scheldt regelmatig: ‘Jezus’, ‘mijn God’ en 

‘shit!’. Daarnaast gaat ze in gevecht met de lijfwachten van de koningin. Uiteindelijk vliegt ze 

in haar eigen kleine vliegtuigje naar Perugona om haar zoon te redden. De beelden van haar 
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en haar vliegtuig zijn flitsend en snel en dit geeft de lezer een bepaald gevoel over haar 

personage mee. Moeder Roef is dus, heel anders dan juffrouw Klaterhoen, een stoere vrouw 

die niet bang is om het avontuur aan te gaan. Bos zegt over haar personage:  

  […] Maar aan de moeder van Abeltje heb ik nogal zitten sleutelen. In het boek is ze  

  een stoffige mevrouw in een bloemenwinkeltje die nauwelijks een rol speelt. In de  

  film is ze een dynamische vrouw geworden die de zaken stevig aanpakt en dynamisch  

  werk doet. Geen bloemenwinkel, maar een benzinestation met een garage. Dat heb ik 

  expres zo gedaan, omdat ze op een bepaald ogenblik moet vliegen. Ik wilde dat dat  

  geloofwaardig zou zijn en voor een vrouw die in een garage werkt en motor rijdt is het  

  logisch dat ze ook kan vliegen. Ik heb dus terug geredeneerd vanaf de scène met het  

  watervliegtuigje en toen kwam ik uit bij die garage.
222

  

Wat hier opvalt is dat filmproducent Burny Bos ervoor gekozen heeft om het verhaal eerst te 

veranderen om uiteindelijk pas de personages te vormen naar dit verhaal. In eerste instantie 

had hij niet het idee dat de moeder van Abeltje zo’n stoere en robuuste vrouw moest worden, 

maar omdat hij een scène met een watervliegtuigje wilde, heeft hij haar op deze stoere wijze 

gekarakteriseerd.   

 

Afbeelding 2. Moeder Roef.  

3.3.3. Focalisatie  

In de film Abeltje wordt er constant gefocaliseerd vanuit een interne focalisator, ook al is deze 

interne focalisator altijd ingebed in de overkoepelende externe focalisator.
223

 Toch is er in 

Abeltje sprake van een interne focalisator aangezien er in het grootste gedeelte van de film 

lijkt of er iemand, in dit geval de focalisator, meekijkt naar de gebeurtenissen die zich 

afspelen in de film. Soms staat de focalisator heel dicht op deze gebeurtenissen en wordt er 
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vanachter de schouder van één van de personages gefocaliseerd. Andere keren staat de 

focalisator wat verder van de gebeurtenissen af en geeft hij een overzichtelijk beeld van 

bijvoorbeeld een landschap. Dit gebeurt onder andere wanneer Abeltje en zijn medereizigers 

met hun lift door de lucht vliegen en op een rokende vulkaan af lijken te gaan. Van bovenaf 

wordt het beeld getoond dat de lift dichter en dichter bij de vulkaan komt.  

  Zo nu en dan wordt het verhaal vanuit een personage gefocaliseerd. Dit is niet telkens 

hetzelfde personage en daarom kan er, net als in het boek, worden gesproken van een 

‘variabele focalisatie’. Wanneer Abeltje en zijn moeder het warenhuis in lopen om de 

instructie over de lift te krijgen, ziet de kijker heel kort het beeld van Abeltje en zijn moeder 

vanuit de ogen van meneer Schraap, de ‘liftmeneer’. Ook Abeltje zelf is wel eens de 

focalisator van het verhaal zoals het in de film wordt getoond. Wanneer hij bijvoorbeeld 

vanuit zijn kamer bij mevrouw Cockle Smith door zijn verrekijker naar Laura kijkt, wordt het 

verhaal vanuit zijn ogen gefocaliseerd. De kijker weet dit door het feit dat de contouren van 

de verrekijker ook in beeld worden gebracht (zie afbeelding 3).  

   

Afbeelding 3. Focalisatie vanuit Abeltje.  

 

De focalisatie wordt in de scène waarin Abeltje aan het vlot boven de oceaan bungelt heel 

snel afgewisseld. Laura staat boven op dit vlot en wanneer zij naar beneden naar Abeltje kijkt 

wordt het verhaal vanuit Laura gefocaliseerd. Wanneer Abeltje naar boven kijkt en Laura ziet, 

wordt het verhaal vanuit Abeltje gefocaliseerd. Deze wisseling van focalisatie zorgt ervoor dat 

de kijker direct een onderdeel is van de dialoog tussen Laura en Abeltje.  

  De focalisatie wordt, vanzelfsprekend, door camerabeelden tot stand gebracht. 

Doordat de camera vanuit verschillende perspectieven op de personages wordt gericht, 

verschilt de vorm van focalisatie in de gehele film. De kijker wordt op deze manier van 

focaliseren juist meer betrokken bij het verhaal en lijkt soms zelf mee te spelen in de film. Het 
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is zodoende een goede keuze geweest van de regisseur om het verhaal vanuit verschillende, 

interne focalisatoren te focaliseren. Het houdt een bepaalde vaart in het verhaal die ook terug 

te zien is in de originele brontekst.  

3.3.4. Vertelinstantie  

Film kent minder varianten van de vertelinstantie dan literatuur. In principe is er één 

vertelinstantie zichtbaar bij film; de ‘filmische verteller’. Deze filmische verteller kan worden 

opgedeeld in de ‘verteller op het beeldspoor’ en de ‘verteller op het geluidsspoor’.
224

 Er is 

sprake van ‘scheefgroei’ als de twee soorten vertellers niet op hetzelfde spoor zitten. In het 

geval van Abeltje komt deze scheefgroei geen enkele keer voor.   

  In de film Abeltje zijn vooral de sfeerbeelden en de bijbehorende geluiden en 

muziekjes die getoond worden van belang. Zo klinkt er bijvoorbeeld spannende muziek 

wanneer Abeltje de eerste keer op het bovenste knopje van de lift heeft gedrukt. De beelden 

zijn dan ook wat spectaculairder en er worden special effects toegevoegd. Dit alles maakt dat 

de filmische verteller op dat moment wil laten zien dat er een belangrijke en spannende 

gebeurtenis gaande is. Dit gebeurt ook wanneer de liftvaarders in slecht weer terecht komen. 

Het beeld wordt wiebelig en donker en de geluiden van het onweer worden versterkt. 

Positieve en vrolijke momenten worden ook duidelijk overgebracht op de kijker door het 

gebruik van heldere beelden en vrolijke muziek. Zo klinkt er vrolijke feestmuziek wanneer 

Tump wordt benoemd tot president van Perugona en hebben de beelden veel heldere 

accenten. 

  In de film komen meer spannende momenten voor. Deze momenten worden allemaal 

versterkt door bijpassende beelden en geluiden. Zo klinkt er spannende muziek wanneer 

Abeltje wordt meegenomen door mevrouw Cockle Smith. Abeltje komt hierdoor in een 

benauwende situatie terecht. De verteller op het beeldspoor en de verteller op het geluidsspoor 

sluiten hierdoor goed bij elkaar aan.  Ook de drukte van de stad New York wordt door de 

filmische verteller op dezelfde wijze overgebracht op de kijker. Verschillende snelle beelden 

van de stad wisselen elkaar af en op de achtergrond klinkt, wederom, Big Beat Boy van Wow.  

  Er kan gesteld worden dat de vertelinstantie van de film zeer veel verschilt van de 

vertelinstanties van het boek. Dit is te koppelen aan het feit dat de literaire narratologie meer 

vertelinstanties kent dan de filmische narratologie. Waar bij de literaire narratologie 

gesproken kan worden van een neutrale alwetendheid of een auctoriële verteller, is dit bij een 

film vaak niet het geval. Alleen de twee extra verhaallijnen die zijn toegevoegd in de film, 
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namelijk het verhaal van Moeder Roef en de revolutie in Perugona, laten een bepaalde 

neutrale alwetendheid van de verteller zien. De kijker krijgt door het zien van deze scènes 

meer informatie dan de personages dit krijgen. Dit heeft als gevolg dat de kijker het verloop 

van het verhaal al lichtelijk kan schetsen, terwijl de personages niet weten wat hen te wachten 

staat. Schmidt creëert in haar boek met deze vorm van vertellen een grote mate van 

betrokkenheid bij de lezer en er kan gesteld worden dat Bos haar hierin evenaart. Wanneer er 

in de film gebruik was gemaakt van een voice-over zou de neutrale alwetendheid – en 

eigenlijk elke vertelinstantie – beter tot zijn recht komen en zou er ook een naam aan de 

filmische vertelinstantie gegeven worden. Voor Abeltje is het voldoende om te stellen dat de 

filmische vertellers op het beeld- en geluidsspoor gelijk lopen.  

3.4. Analyse ideologisch perspectief van de film  

In de volgende paragrafen zal de analyse van de onderzoekselementen ‘gender’, ‘ras’, 

‘historische context’ en ‘maatschappijkritiek’ besproken worden.  

3.4.1. Gender  

Wanneer het onderzoekselement ‘gender’ in ogenschouw wordt genomen tijdens het bekijken 

van Abeltje, zijn er een aantal opvallende personages en typeringen op te merken. In het boek 

was dit ook het geval, maar in de film worden deze personages en hun typeringen breder en 

zichtbaarder uitgewerkt.   

  De vrouwen die centraal staan in de film, zijn niet per se te scharen onder het 

stereotiepe beeld van een vrouw of een meisje. Zo is de moeder van Abeltje een zeer 

opvallend personage, daar zij niet overeenkomt met het stereotiepe vrouwbeeld. Ze werkt in 

een garage en hanteert grof taalgebruik. Ze is daarnaast ook heel sterk daar alles van de muren 

afvalt wanneer zij een deur dichtslaat. Ze lijkt in niks op de moeder van Abeltje uit het boek. 

De moeder van Abeltje zoals ze in het boek gepresenteerd wordt, is een nette dame die in haar 

eigen bloemenwinkeltje werkt. Er is in het boek niet te lezen dat moeder Roef actie 

onderneemt om haar zoontje terug te vinden. In de film is dit juist een zeer belangrijk 

gegeven. Daar zet moeder Roef alles op alles om haar kind voor de Kerst weer thuis te 

krijgen. De enige overeenkomst tussen de twee personages is dat ze allebei een alleenstaande 

moeder zijn. Het gegeven dat de filmproducent ervoor heeft gekozen om de moeder in de film 

ook alleenstaand te laten zijn, kan verbonden worden met het feit dat Annie M. G. Schmidt 

zich afzette tegen het ideaalbeeld van de jaren vijftig: een vrouw is de spil van het gezin en 

onderhoudt haar man en kinderen. Zuidema zegt hierover: ‘Ze [Schmidt] paste ervoor om zich 
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te wringen in de rol van huisvrouw’.
225

 Het ideaalbeeld dat Schmidt toentertijd al wou 

doorbreken, heeft Bos overgenomen in zijn film.  

  Ook Laura heeft een verandering doorgemaakt als er gekeken wordt naar haar 

personage in het boek in vergelijking met haar personage in de film. Haar karakter is 

omvattender en belangrijker geworden. Ze voldoet niet meer aan het lieflijke meisje zoals ze 

in het boek wordt getypeerd. Ze heeft wat ‘jongensachtige’ trekken, een stoer uiterlijk en een 

nog stoerder innerlijk. Ze speelt daarnaast de beslissende rol als Abeltje in Perugona in de 

problemen komt. Bos zegt over haar: ‘Laura is in het boek een konijnen-aaister, die weinig 

initiatief vertoont. In de film wendt ze haar capaciteiten als slangenmeisje aan om de 

liftbewoners te helpen.’
226

 Opvallend is dat Schmidt er in het boek voor gekozen heeft om 

juist de kinderen uit het boek te laten voldoen aan het stereotiepe beeld en de volwassenen 

personages het stereotiepe beeld te laten ondermijnen. De regisseur van Abeltje heeft ervoor 

gekozen om Laura niet constant als het stereotiepe meisje af te beelden, maar haar lust naar 

het avontuur en haar stoere karakter te vergroten.  

  De andere personages blijven redelijk dicht bij hun karakters uit het boek, al zijn ze 

wel zeer gemoderniseerd. Juffrouw Klaterhoen lijkt in eerste instantie te voldoen aan het 

stereotiepe beeld dat er van een vrouw bestaat: ze kleedt en gedraagt zich uitermate netjes en 

houdt van orde en regels. Maar, juffrouw Klaterhoen is juist degene die het avontuur wil 

aangaan terwijl meneer Tump liever met beide benen op de grond wil blijven staan. In deze 

situatie lijken de stereotiepe genderrollen zodoende omgedraaid. Echter, wanneer juffrouw 

Klaterhoen door de maïsman ten huwelijk wordt gevraagd, heeft ze dit, in tegenstelling tot in 

het boek,  in de film wel door en voelt ze zich gevleid. In het boek is dit juist de gebeurtenis 

waardoor de lezer doorheeft dat juffrouw Klaterhoen een zelfstandige en geëmancipeerde 

dame is die geen man aan haar zijde nodig heeft. Het is niet zo dat deze gebeurtenis in de film 

ervoor zorgt dat Klaterhoen voldoet aan het stereotiepe vrouwbeeld, maar ze voldoet in de 

film wel meer aan het stereotiepe vrouwbeeld dan dat haar personage dit in het boek doet. 

  Meneer Tump voldoet in de film niet aan het stereotiepe beeld van een man. Hij is 

degene die bang is voor het avontuur. Daarnaast wordt hij ook onder de duim gehouden door 

zijn vrouw Sofia. Dat meneer Tump een toupet draagt, laat een zekere vorm van ijdelheid en 

verval zien. Wederom een kenmerk dat eerder toepasbaar is op het stereotiepe vrouwbeeld 

dan op het stereotiepe manbeeld.   
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  Abeltje, daarentegen, voldoet in de film wel aan het stereotiepe beeld dat bestaat van 

jongens van zijn leeftijd. Hij is stoer en houdt ervan om avonturen te beleven. Dat hij het 

avontuur met beide handen aangrijpt, wordt in de film uitgebreider getoond dan dit in het 

boek wordt gedaan. In het boek is Abeltje ook vier jaar ouder dan in de film. Bos heeft ervoor 

gekozen om Abeltje ouder te laten zijn in de film. Hij zegt hier het volgende over: 

‘Vijfendertig jaar geleden was zo’n liftreis voor een vijftienjarige een groot avontuur, maar 

voor vijftienjarigen van nu is dat te kinderachtig. Ben en ik dachten dat het avontuur groter 

zou worden, naarmate we Abeltje jonger maakten’.
227

 De liefdesgeschiedenis tussen Abeltje 

en Laura speelt hier ook een rol bij de keuze om Abeltje in de film jonger te maken: ‘Die past 

ook meer bij een jongen van elf. Op je vijftiende denk je aan andere dingen, dan valt de 

onschuld weg en die wilde ik handhaven. Dat vind ik juist wel leuk aan het verhaal’, zo stelt 

Bos.
228

 

3.4.2. Ras  

Waar het in het boek een opmerkelijke gebeurtenis is wanneer de liftvaarders in aanraking 

komen met een ander ras, is dit in de film vrijwel niet het geval. Dat er in New York donkere 

mensen rondlopen, wordt niet gezien als een bijzonder iets. Wel worden er mensen van 

verschillende rassen in beeld gebracht. Zo zijn de twee bedienden van mevrouw Cockle Smith 

allebei donker van kleur. Ook de derde bediende die in beeld komt is geen blank persoon, ze 

is Aziatisch (zie afbeelding 4). Er wordt geen extra nadruk gelegd op deze bedienden; de 

kijker heeft niet het idee dat het een opmerkelijk gegeven is dat de bedienden van mevrouw 

Cockle Smith van een ander ras zijn. Toch kan dit gegeven wel als betekenisvol en als iets 

opmerkelijks worden opgevat. Het feit dat de bedienden van de rijke mevrouw Cockle Smith 

van een ander ras zijn, toont de machtsverhoudingen binnen het kapitalistische Amerika aan. 

Op afbeelding vier is duidelijk het verschil te zien tussen de rijke mevrouw Cockle Smith die 

veel weelde uitstraalt en de bedienden – en dan met name het dienstmeisje op links – die een 

onderdanige houding hebben en luisteren naar wat mevrouw Cockle Smith zegt. In de film 

wordt weldegelijk een onderscheid gemaakt tussen de verschillende rassen, veel meer dan dit 

in het boek gebeurde. In de film wordt een machtsverhouding uitgestraald door het op deze 

manier tonen van verschillende rassen. In het boek was dit daarentegen juist niet het geval.
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 .  

Afbeelding 4. Bedienden van mevrouw Cockle Smith.  

  

De inwoners van Perugona worden in de film hetzelfde afgebeeld als ze in het boek aan de 

lezer worden voorgesteld: alle Perugonese mannen hebben een zwart snorretje. Ook de 

agressiviteit en het geweld van de Perugonezen worden duidelijk in beeld gebracht (zie 

afbeelding 5). Burny Bos heeft als het ware nagebootst in beeld wat Schmidt met woorden 

toonde. Opnieuw staat het niet vast welk ras precies wordt bedoeld met de inwoners van 

Perugona. Daar waar Annie M. G. Schmidt verschillende kenmerken van landen en culturen 

in Perugona verwerkte, wordt dit ook gedaan door de filmproducent. Er blijft een bepaalde 

vaagheid bestaan over het land Perugona. Dit past goed bij het fictieve karakter van Perugona 

zoals Schmidt dat in haar werk ook wilde bewerkstelligen. Het enige verschil dat zichtbaar is 

bij de inwoners van Perugona, is dat de vrouwen meer vrijheid in de film hebben dan dat zij 

dit in het boek hebben. In het boek wordt over de Perugonese vrouwen gezegd dat ‘de 

vrouwen meestal in huis bleven, want dat vonden ze netter en als ze uitgingen, gingen ze met 

hun man’.
229

 In de film is meerdere malen te zien dat de vrouwen als individu of in groepjes 

door de stad lopen. De filmproducent heeft er in dit geval voor gekozen om een strikte 

scheiding tussen man en vrouw niet plaats te laten vinden binnen de inwoners van Perugona. 

Er wordt verder niet veel aandacht aan besteed aan dit gegeven, maar het is wel relevant om 

dit binnen deze analyse mee te nemen in de vergelijking tussen het boek en de film Abeltje. 
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Afbeelding 5. Agressiviteit inwoners Perugona.  

3.4.3. Historische context   

De historische context van de film verschilt zeer veel van de historische context van het boek. 

Dit heeft met name te maken met de vele moderniseringen die filmproducent Burny Bos heeft 

doorgevoerd bij zijn bewerking van het oorspronkelijke verhaal. In een interview met Bos 

wordt hier het volgende over gezegd:  

  Het leuke van de boeken van Annie is dat je er als scenarioschrijver een hele klus aan  

  hebt om het kloppend te krijgen. Dat klinkt eufemistisch en zo is het ook wel een  

  een beetje bedoeld. Want Burny Bos heeft moeten ingrijpen in het oorspronkelijke  

  verhaal van Annie Schmidt en als hij nu opnieuw moest beginnen, zou hij nog meer  

  ingrijpen. Toen hij aan de eerste scenarioversie van Abeltje werkte […] zat hem een  

  soort heiligheid in de weg, respect voor het werk van Annie Schmidt.  

Toch heeft Bos het verhaal op heel veel fronten gemoderniseerd. Zo is Abeltje in de eerste 

scène van het boek bloot te zien (zie afbeelding 6). Naaktheid komt geen enkele keer voor in 

het boek. In de eenentwintigste eeuw heerst er geen taboe op naaktheid. De regisseur heeft 

zich door Abeltje naakt in beeld te brengen, aangesloten bij het tijdsbeeld van de 

eenentwintigste eeuw; er heerst geen taboe op naaktheid (zolang het kuis in beeld wordt 

gebracht). Deze scène is daarnaast ook direct bepalend voor de sfeer tussen Abeltje en Laura. 

Abeltje schaamt zich voor wat Laura heeft gezien en wil niets meer met haar te maken 

hebben, ook al is Laura verliefd op hem.   

  Ook de personages zijn gemoderniseerd. Zo is Abeltje in de film een stoer skater-

jongetje met een gouden oorbelletje, terwijl hij in het boek alleen maar wordt gekarakteriseerd 

aan de hand van zijn liftuniform, blonde haar en blauwe ogen. De moeder van Abeltje is het 

beste voorbeeld van de modernisering die is toegepast in de film. Moeder Roef wordt 
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getypeerd als een vloekende en scheldende, stoere vrouw die zich van niemand iets aantrekt. 

In de film speelt zij een veel grotere rol dan in het boek en is er een sterke gelijkenis zichtbaar 

tussen Abeltje en zijn moeder. Het feit dat Abeltje en zijn moeder in de film zeer veel op 

elkaar lijken, kan gekoppeld worden aan het ‘naturalisme’. Jacqueline Bel zegt het volgende 

over het naturalisme:  

 

  De wetenschap had in de negentiende eeuw op verschillende terreinen enorme 

  vorderingen gemaakt en de nieuwe inzichten hadden zich in de literatuur genesteld: 

  naturalistische auteurs wilden een objectief beeld van de werkelijkheid schetsen. 

  Uitgangspunt was dat de mens bepaald werd door race, milieu en moment […]. De 

  mens was een product van erfelijke factoren, sociale afkomst en tijdsgewricht.
230

 

Daar waar Schmidt ervoor heeft gekozen om Abeltje in het boek niet op zijn moeder te laten 

lijken, heeft de regisseur ervoor gekozen om een sterke gelijkenis tussen de twee personages 

in beeld te brengen. Abeltje heeft het stoere karakter van zijn moeder overgenomen. Met 

andere woorden: zowel de erfelijke factoren als de sociale afkomst van Abeltje spelen mee in 

de vorming van zijn persoon. Zijn moeder heeft hier in dit geval een grote invloed op 

aangezien zij zijn enige opvoeder is.   

  Een ander opvallend verschil tussen de historische context is de muziek die in zowel 

het boek als in de film voorkomt. Waar juffrouw Klaterhoen in het boek ‘Hoe zachtkens glijdt 

ons bootje’ zingt, zingt zij in de film ‘Smoorverliefd op jou’ van Doe Maar. Burny Bos zegt 

het volgende over zijn keuze voor de muziek en zijn gedachte over wat Schmidt ervan 

gevonden zou hebben:  

  Misschien zou ze het erg commerciële muziek vinden. En misschien vind ik dat ook  

  wel. Maar ik til niet mee, muziek irriteert me voornamelijk. Ik ben op muziekgebied 

  een soort analfabeet. Maar voor een hoop mensen scheelt het de helft in hun film- 

  plezier en de jeugd groeit op met een geluidsachtergrond. Deze muziek past bij de  

  film. […] Daar hoort de muziek bij, en dus heeft Henny Vrienten muziek gemaakt,  

  zingt Trijntje Oosterhuis het openingslied, zit er snelle, soms James Bond-achtige  

  muziek in de film. Maar Annie-muziek is het niet.   

De keuze voor deze ‘hippe’ en ‘snelle’ muziek valt te verklaren wanneer er wordt gekeken 

naar de commercie. Het is een commercieel doel om zo veel mogelijk mensen aan te spreken 
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met een film en dit kan onder andere gedaan worden met een goede muziekkeuze.  

  Een andere modernisering kan gevonden worden in het gegeven dat er over drugs 

gesproken wordt in de film. In het boek is hier geen enkele keer sprake van. Meneer Tump 

laat zijn mottenballen zien aan een indiaan die op dat moment, terwijl hij aan zijn waterpijp 

zuig, high oogt. De indiaan denkt dat de mottenballen drugs zijn. Meneer Tump heeft dit door 

en zegt over zijn mottenballen dat het ‘pills from Amsterdam’ zijn. De indiaan krijgt een 

hebberige blik in zijn ogen en zegt: ‘pills from Amsterdam are the best pills in the world, 

man!’.   

  De film is zeer gemoderniseerd ten opzichte van het boek. De historische context 

speelt dus een belangrijk onderdeel bij de vergelijking tussen het boek en de film. Wanneer de 

film dezelfde elementen als het boek zou bevatten, zou de film een stuk minder spannend en 

spectaculair overkomen op de kijker. De regisseur heeft er dus uit commerciële overwegingen 

voor gekozen om de film te moderniseren zodat de kijker van de eenentwintigste eeuw meer 

kan identificeren met de personages en met de gebeurtenissen. Echter, in interviews na het 

uitkomen van de film zegt producent Burny Bos: ‘spijt te hebben van zijn flitsende tempo en 

de opzichtige modernisering. In zijn angst dat het werk van Schmidt als ouderwets zou 

worden weggezet, had hij er wel een heel wilde achtbaanrit van gemaakt’.
231

 Linders sluit 

daarbij aan wanneer zij zegt: ‘In de volgende bewerkingen van boeken van Schmidt doet hij 

het dan ook een stuk rustiger aan, is er een tijdlozer vormgeving en durft hij meer te 

vertrouwen op de vertelkracht van de auteur’.
232

  

3.4.4. Maatschappijkritiek  

In de film is, net als in het boek, een aantal keer maatschappijkritiek zichtbaar. Volgens Bos 

gaat Abeltje over ‘het recht van iedereen op vrijheid en avontuur’.
233

 In de jaren vijftig 

vormden de boeken van Schmidt een door vele kinderen herkend protest tegen de mufheid 

van Nederland. Deze ‘mufheid’ is in de eenentwintigste eeuw niet meer in die mate aanwezig. 

Bos zegt hier het volgende over:  

  Natuurlijk is Nederland minder tuttig geworden, hoewel het gemiddelde RTL4- 

  programma nog steeds heel veel Hollandse kneuterigheid bevat. Maar New York ligt  

  niet meer op een andere planeet, de meeste kinderen kunnen zich daar een aardige 
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  voorstelling van maken. Wat we behouden hebben is het bedreigende karakter van een  

  wereldstad.
234

 

In de film is dan ook niets zichtbaar van het door Schmidt zo saai beschreven stadje 

Middelum. Er wordt geen extra nadruk gelegd op de kneuterigheid van Nederland. Doordat er 

in de film in principe geen kritiek geuit hoeft te worden op de Hollandse ‘mufheid’, omdat 

Holland simpelweg niet meer zo ‘muf’ is als dat het in de jaren vijftig was, heeft Bos ervoor 

gekozen om de maatschappijkritiek op een andere wijze te verwerken in zijn boek. Zo gaat de 

moeder van Abeltje in tegen diens leraar. De leraar laat Abeltje telkens nablijven en moeder 

Roef is hier niet van gediend. Dit laat ze duidelijk merken wanneer ze zegt: ‘meneer de 

ambtenaar’ en ‘pedagoog van de koude grond’. Tegen Abeltje zegt ze op de terugweg van 

school naar hun huis: ‘Ja, sorry hoor, maar die ambtenaar begrijpt helemaal niks van kinderen 

en nog minder van alleenstaande, werkende vrouwen’. De regisseur van de film wil hiermee 

blijkbaar inspelen op de emoties van kinderen ten op zichte van hun school. Hij wil inspelen 

en aansluiten bij de gedachtewereld van kinderen met betrekking tot het gegeven dat zij 

verplicht zijn om naar school te moeten gaan.   

  Ook wordt er kritiek geuit op de Nederlandse bureaucratie. De politieagent waarbij 

moeder Roef aangifte doet, zegt tegen haar: ‘ambtelijke molens malen langzaam’, waarop 

moeder Roef zegt: ‘Ik háát dit land!’. Ook wanneer moeder Roef bij het gemeentehuis 

aankomt krijgt ze een negatief antwoord te horen: ‘Wij hebben te maken met territoriale 

grenzen’. Moeder Roef is het zat en zegt dan ‘Politiek, BAH!’.   

  Er kan gesteld worden dat er niet heel veel kritiek wordt geuit op de Nederlandse 

maatschappij. Dit heeft te maken met het feit dat de regisseur van de film dit niet even 

belangrijk vond als Schmidt dit vond voor haar literaire werken. Daarnaast heeft de regisseur 

ervoor gekozen om in te spelen op de gevoelens van de kijker en te voldoen aan de 

verwachtingen van het Nederlandse bioscooppubliek. Daar horen volgens hem geen uitingen 

van kritiek op de Nederlandse maatschappij bij. De film bevat geen morele boodschap of een 

levensles; Abeltje is bedoeld voor het plezier van de kijker.  
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           Hoofdstuk 4   

                            Conclusie 

In deze masterscriptie heb ik onderzocht welke overeenkomsten en verschillen zichtbaar zijn 

tussen het boek Abeltje en de gelijknamige filmadaptatie aan de hand van een vergelijking van 

het narratologische perspectief en het ideologische perspectief. Met dit onderzoek heb ik de 

leemte willen vullen die bestond in het al bestaande receptieonderzoek naar het werk van 

Annie M. G. Schmidt. Nog niet eerder is de creatieve receptie van de werken van Schmidt zo 

uitgebreid en op expliciete perspectieven onderzocht. In mijn onderzoek heb ik een begin 

gemaakt in dit gerichte onderzoek naar de creatieve receptie van Schmidts werk door het werk 

Abeltje te vergelijken met de gelijknamige filmadaptatie en daarbij te kijken naar het 

narratologische perspectief en het ideologische perspectief.  

  In het vorige hoofdstuk heb ik mijn bevindingen uiteengezet en in dit laatste hoofdstuk 

van deze scriptie zal ik mijn bevindingen interpreteren om uiteindelijk een antwoord te 

kunnen geven op de hoofdvraag van dit onderzoek:  

 

Hoe verhoudt de Schmidt-filmadaptatie Abeltje zich tot de originele brontekst van Annie M. 

G. Schmidt? 

De deelvragen die bij deze hoofdvraag horen, zijn:   

- Op welke manier verschilt de vertelvorm in de filmadaptatie van de vertelvorm in de 

originele brontekst?  

- Op welke manier verschilt het ideologische perspectief in de filmadaptatie van het 

ideologische perspectief in de originele brontekst?  

Om beide deelvragen te beantwoorden heb ik zowel het boek als de film geanalyseerd op het 

narratologische perspectief en het ideologische perspectief. Onder het narratologische 

perspectief vallen de onderzoekselementen ‘tijd’, ‘karakterisering’, ‘focalisatie’ en 

‘vertelinstantie. Onder het ideologische perspectief vallen de onderzoekselementen ‘ras’, 

‘gender’, ‘historische context’ en ‘maatschappijkritiek’. Tijdens de analyse van deze 

perspectieven heb ik geen aandacht besteed aan de getrouwheid van de film aan de originele 

brontekst. George Bluestone vatte deze manier van onderzoeken samen in de term fidelity. Ik 

heb ervoor gekozen om niet te letten op fidelity, aangezien in dit onderzoek de diepere lagen 

van de adaptatie (de twee onderzochte perspectieven) centraal staan.  

  Dat het medium film een hele andere uitwerking kent dan het medium literatuur is een 
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vast gegeven. Automatisch treden grote verschillen naar voren. Bijvoorbeeld bij de 

karakterisering van de personages. Schmidt heeft ervoor gekozen om veelal de personages op 

een indirecte wijze te karakteriseren. Dit heeft als gevolg dat de lezer veel ruimte heeft voor 

een eigen interpretatie van de personages. Bij het medium film zit dit anders in elkaar. Beeld 

zegt meer dan woorden en in één oogopslag weet de kijker hoe de personages eruit zien. Deze 

verschillen zijn onontkoombaar en niet onwelkom.   

  Na de analyse bleek de grootste overeenkomst tussen het boek en de filmadaptatie 

bleek tevens het grootste verschil te zijn. Zowel in het boek als in de film speelt het avontuur 

een zeer grote rol. Schmidt werkt snel naar dit avontuur toe door haar eerste hoofdstukken 

kort te houden en veel versnelling toe te voegen. De schrijfster maakt vrijwel geen gebruik 

van ‘vertraging’ of ‘pauze’. Door deze manier van schrijven zorgt Schmidt voor een bepaalde 

vaart in het verhaal die bijna nooit wordt onderbroken door lange beschrijvingen van 

personages of locaties. Filmproducent Bos heeft tijdens zijn herschrijving van het verhaal 

rekening gehouden met deze vaart aan het begin. Het moment dat Abeltje op het groene 

liftknopje drukt komt al snel in beeld en pas dan begint ook het echte avontuur in de film. De 

vaart die zo kenmerkend is voor het verhaal in Abeltje wordt in de film overgenomen door 

middel van flitsende en snel op elkaar afwisselende beelden.  

  De inhoud van het avontuur is echter het grootste verschil tussen het boek en de film. 

Het avontuur in het boek is de wereldreis die Abeltje en zijn medereizigers maken met hun 

vliegende lift. Ze komen terecht in New York waar Abeltje wordt aangezien als het 

verdwenen zoontje van mevrouw Cockle Smith. Hij weet te ontsnappen en de lift stijgt weer 

op om daarna te landen in het fictieve Perugona. De liftvaarders worden voor spionnen 

aangezien en worden daarom enkele weken vastgehouden in de gevangenis. Ze maken 

uiteindelijk ook nog een revolutie in Perugona mee en vliegen daarna terug naar Nederland 

met nog een korte, niet veel zeggende, stop in Nieuw-Zeeland. Het avontuur in de film is een 

stuk spectaculairder. Bos zegt hier het volgende over:  

  […] Bij een boek kun je scharrelen, je kunt mensen laten verdwijnen en ineens weer  

  op laten duiken. Bij een film kan dat niet. Als we het boek letterlijk verfilmd hadden  

  was het een roadmovie geworden, van de ene naar de volgende plek hoppen zonder  

  enige dramatische ontwikkeling. De liftbewoners zijn ergens en het gaat mis, ze zijn 

  op een volgende plek, het gaat weer mis en uiteindelijk gaat het ergens goed. Dat  

  moest ik veranderen om het voor de bioscoopgangers zo spannend te makken dat ze  
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  meegetrokken worden en hopen dat het allemaal goed afloopt. Geen roadmovie, maar 

  een avonturenfilm.
235

 

Bij de film staat het thema ‘zoektocht’ veel meer centraal dan in het boek. In de film zoekt 

Abeltjes moeder naar Abeltje, Abeltje naar Johnnie en mevrouw Cockle Smith naar 

Abeltje/Johnnie. In het boek zoekt in principe alleen mevrouw Cockle Smith naar haar 

verdwenen zoon. Abeltje zoekt in het boek niet naar Johnnie, maar komt hem toevallig tegen 

wanneer hij in Perugona verblijft. Filmproducent Bos heeft ervoor gekozen om 

bovengenoemde zoektochten centraal te stellen en daaromheen het verdere verhaal te creëren. 

Dit maakt dat de film velen malen spannender op de kijker overkomt dan wanneer het boek 

letterlijk verfilmd zou zijn. Wanneer het verhaal inderdaad letterlijk over genomen zou 

worden in de film, zou het voldoen om in plaats van New York voor een andere plaats te 

kiezen. In de eenentwintigste eeuw is de Engelse taal voor velen geen barrière meer zoals het 

voor de personages in het boek wel is. Wanneer de film Abeltje vertaald zou worden naar het 

Engels, was er een grotere markt geweest en had de film meer op kunnen brengen. Bos had 

hier in eerste instantie het volgende voor bedacht:  

  Ik heb het haar [Schmidt] ooit voorgesteld om Abeltje met de lift naar Hong Kong te 

  laten vliegen vanwege de taal. In een Engelse versie van de film zouden de  

  Nederlanders in de lift de Chinezen dan toch niet verstaan. Ik stelde het voor en Annie 

  vond het goed. Maar dan mocht het geen Abeltje meer heten. Ja, dan heb je geen 

  keus.
236

 

De film komt in grote lijnen overeen met de originele brontekst, maar er zijn veel 

aanpassingen gedaan om het verhaal spectaculairder te vertellen. Bos zegt hierover: ‘Het 

verhaal is wel door ons herverteld en geïnterpreteerd, maar we hebben geprobeerd een 

spannend verhaal te maken van het beste uit het boek’.
237

 Abeltje blijft zodoende een 

spannend verhaal, maar is meer georiënteerd op de kijker van de eenentwintigste eeuw. Dat 

Schmidt in Abeltje geen beeld schetst van de jaren vijftig of veel engagement heeft 

toegevoegd, heeft als gevolg dat de originele, tijdloze brontekst aantrekkelijk blijft. 

  Het contrast dat Schmidt in haar werk aanbrengt (het saaie stadje Middelum tegenover 

het spannende New York en Perugona) komt in de film minder terug. In de film wordt geen 

beeld geschetst van Middelum en ook de opening van het warenhuis komt in de film niet 
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voor. Dit voor het boek kenmerkende contrast is dus niet overgenomen in de film en kan 

gerekend worden als een ander groot verschil tussen de originele brontekst en de 

filmadaptatie. Bos zegt hier het volgende over:  

  Ook was het noodzakelijk om zo snel mogelijk in de lift te komen en zo snel mogelijk 

  in New York te landen. Scènes in Abeltjes geboortedorp Middelum (opgenomen in de 

  Noordoostpolder) hebben we wel gedraaid, maar voor het grootste deel niet gebruikt  

  in de bioscoopversie.
238

  

De keuze om Middelum in de film zo veel mogelijk buiten beschouwing te laten is, wederom, 

te koppelen aan het gegeven dat er zoveel mogelijk spanning in de film moet zitten. Deze 

spanning was voor de filmproducent niet te vinden in het stadje waar Abeltje woont.  

  In interviews na het uitkomen van de film Abeltje heeft filmproducent Burny Bos 

aangegeven spijt te hebben van de opzichtige moderniseringen en special effects die hij 

toevoegde aan de film.
239

 Nadat Bos de filmadaptatie Abeltje in de Nederlandse bioscopen 

bracht, verfilmde hij nog drie andere werken van Schmidt, te weten Minoes in 2001, Pluk van 

de Petteflet in 2004 en Wiplala in 2014.   

  Met deze masterscriptie heb ik een eerste stap gezet in het uitgebreide vergelijkende 

onderzoek van de werken van Annie M. G. Schmidt en de filmadaptaties daarvan. Voor 

vervolgonderzoek is het relevant om te kijken naar de overeenkomsten en verschillen tussen 

de andere filmadaptaties en hun originele brontekst. Uiteindelijk kan er op die manier een 

helder beeld gegeven worden van de overeenkomsten en verschillen tussen de werken van 

Schmidt en de Schmidt-filmadaptaties. Daar moet bij in ogenschouw genomen worden dat 

alle andere filmadaptaties ook van de hand van Burny Bos zijn. De vraag of zijn stijl van 

verfilmen hetzelfde is bij de andere Schmidt-filmadaptaties kan daarbij gesteld worden. 

Aangezien Bos van mening was dat hij de andere bewerkingen meer nostalgisch zou kunnen 

laten dan hij dit bij Abeltje had gedaan, is het interessant om te kijken of hij inderdaad 

gematigd is met de spectaculaire beelden zoals ze wel terug te vinden zijn bij Abeltje.  

  Er kan geconcludeerd worden dat Abeltje een avonturenverhaal is. Zowel in het boek 

als in de film. De verhalen komen in grote lijnen overeen met elkaar, maar de verhalen zijn 

wel toegespitst op het publiek van de tijd waarin de werken uitkwamen. Dit betekent dat het 

avontuur andere vormen aanneemt in de film, maar dat de signatuur van Schmidt zichtbaar 

blijft.  
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Bijlagen 

Bijlage 1. Eerste boekomslag Abeltje (1953).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

94 
 

 


