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Voorwoord 
Tijdens mijn opleiding Algemene Cultuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit 

Nijmegen ben ik erachter gekomen dat film en televisie mijn interesse hebben. Vandaar dat ik 

voor mijn bachelorscriptie graag met dit onderwerp aan de slag wilde gaan. Uiteindelijk ben 

ik uitgekomen op een onderwerp dat niet zo veel onderzocht is, namelijk de representatie van 

mannelijkheid in Disneyfilms. Om mijn onderzoek niet te uitgebreid te maken heb ik mij 

beperkt tot de films Tangled (2010), Brave (2012) en Frozen (2013). Ik ben van januari 2015 

tot juni 2015 bezig geweest met literatuuronderzoek en met het schrijven van deze scriptie.  

 Voor de begeleiding van het onderzoeks- en schrijfproces wil ik graag prof. dr. A.M. 

Smelik bedanken voor haar advies en terugkoppeling. Daarnaast wil ik mijn medestudenten 

Lotte van der Velden, Britt Jennissen en Tess van Biezen bedanken voor hun feedback op 

mijn scriptie.  

 

Rowena Belt 

Apeldoorn, 14 juni 2015.
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Abstract 
In this bachelor thesis I studied the way in which Disney represents masculinity in the three 

most recent fairy tale animation films: Tangled (2010), Brave (2012) en Frozen (2013). I have 

chosen to look at the representation of masculinity because there is a lot of attention for the 

representation of the princess, but not for the prince. The last couple of years the role of the 

female protagonist has changed. She used to be a dependent princess who needs to be 

rescued; nowadays she is an independent princess who can take care of herself. This change 

made me wonder if the role of the male protagonist has changed as well. While looking into 

this I found that there is little research done on the representation of masculinity in Disney 

movies. As a result, I started to wonder what type of masculinity the male protagonists in 

Disney movies nowadays embody. To examine this, I came up with the following question: 

‘What type of masculinity do the male protagonists embody in the last three Disney animation 

films, Tangled, Brave and Frozen?’ 

 To answer this question, I started with examining the way Disney has adapted classical 

fairy tales by using the Classic Disney Style. In this chapter I also compare the Disney Style 

with the narrative form of the Classical Hollywood Cinema. In the second chapter I 

investigate the malleability of gender. To research this I use, among others, the theory of 

performativity from Judith Butler. I also look at the way Disney has dealt with gender 

throughout the years. In the third and last chapter, I analyse the three mentioned movies in the 

light of the narrative form and the mise-en-scène. While analysing the movies I assume that 

gender is created through character traits, storylines, appearances, props and staging. 

 The analyses have shown that the male protagonists of Disney have changed over the 

years. Was the prince, roughly before the ‘90s’, conforming to the image of the alpha male, 

nowadays the prince fits more into the image of ‘the new male’. In all three movies, the 

princes show a combination of male and female characteristics, which results into a more 

‘feminine’ prince when compared to the princes in more classical fairy tales, like Snow White 

or Cinderella.  
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Inleiding 
Door de jaren heen zijn Disneysprookjes een onderwerp van discussie geweest in een breed 

onderzoeksgebied. De laatste paar jaren is er zelfs een groei in het aantal onderzoeken op het 

gebied van ‘Disney studies’ waarbij de aandacht onder andere uitgaat naar de sociale aspecten 

en de gender representatie (Wasko 2001: 4). Op het gebied van gender zijn de onderzoeken 

met name gericht op de veranderende rol van de vrouwelijke protagonisten: van afhankelijke 

prinsessen die gered moeten worden door een prins tot prinsessen die zelfredzaam zijn. Deze 

verandering roept de vraag op of de veranderende rol van vrouwelijke personages in 

Disneyfilms ook invloed heeft op de rol van de mannelijke personages.  

 Om dit te onderzoeken heb ik drie hedendaagse Disneyfilms geanalyseerd waarbij ik 

ze onder andere heb vergeleken met de kenmerken van klassieke Disneysprookjes. De films 

die aan bod komen zijn de laatste drie geanimeerde sprookjesfilms van Disney: Tangled 

(2010), Brave (2012) en Frozen (2013). Brave is geproduceerd door Pixar, maar Pixar is sinds 

2006 onderdeel van Disney. De onderzoeksvraag die in dit onderzoek centraal staat is de 

volgende: 

 

Wat voor soort mannelijkheid representeren de mannelijke protagonisten in de 

laatste drie animatiefilms, Tangled, Brave en Frozen, van Disney? 

 

Bij alle drie de films heb ik de mannelijke hoofdpersonages geanalyseerd; andere mannelijke 

personages zijn buiten beschouwing gelaten om de omvang van het onderzoek beperkt te 

houden. De personages die in dit onderzoek aan bod komen zijn de volgende: Flynn Rider 

(Tangled), Wee Dingwall (Brave), Young Macintosh (Brave), Young MacGuffin (Brave) en 

Kristoff (Frozen).  

Om de hoofdvraag te beantwoorden gebruik ik gendertheorie als theoretisch kader. 

Het boek dat in dit onderzoek een belangrijke rol hierbij inneemt is Gender Trouble. 

Feminism and the Subversion of Identity (1990) van Judith Butler. De belangrijkste notie 

hieruit is die van performativiteit. Performativiteit veronderstelt dat gender een constructie is 

die tot stand komt doormiddel van herhaling van handelingen. Om dit theoretische kader op 

de films toe te passen, maak ik gebruik van filmanalyse. Hierbij ben ik ervan uitgegaan dat  

mannelijkheid ontstaat als gevolg van een bepaalde verhaallijn, bepaalde kleding of andere 

kenmerken. Een personage kan hierdoor als mannelijk bestempeld worden omdat hij 
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bijvoorbeeld kleding draagt die volgens de geaccepteerde normen aan het mannelijke geslacht 

worden toebedeeld. De twee aspecten uit de filmanalyse die ik gebruik om de films te 

analyseren zijn de narratieve vorm en de mise-en-scène waarbij Film Art. An Introduction 

(2013) van David Bordwell en Kristin Thompson als basis dient.  

 Voordat ik de films analyseer, schets ik eerst een beeld van de omgang van Disney 

met sprookjes waarbij ik kort de kenmerken van ‘klassieke’ Disney sprookjes bespreek. In het 

tweede hoofdstuk behandel ik de theorie van Butler, de maakbaarheid van gender en de 

manier waarop Disney met genderrollen is omgegaan. In het derde en laatste hoofdstuk 

analyseer ik op welke manier mannelijkheid wordt weergegeven in Tangled, Brave en Frozen.  
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1. De sprookjes van Disney 
Sinds 1937 maakt studio Disney geanimeerde adaptaties van sprookjes. De eerste 

animatiefilm gebaseerd op een sprookje is Snow White and the Seven Dwarfs (1937) (Disney 

2015). Sindsdien heeft Disney verschillende geanimeerde sprookjesfilms gemaakt waaronder 

Cinderella (1950), Sleeping Beauty (1959), Aladdin (1992) en meer recentere films zoals The 

Princess and the Frog (2009) en Tangled (2010) (Disney 2015). Disney maakt naast 

bewerkingen van bestaande sprookjes ook originele sprookjes, zoals Brave (2012) (Child 

2012).  

De meeste sprookjesfilms van Disney zijn adaptaties van klassieke volksverhalen en 

traditionele sprookjes en worden gemaakt in de wat Wasko noemt ‘Classic Disney style’ 

(Wasko 2011: 113). Deze stijl volgt qua narratieve vorm het model van de Klassieke 

Hollywood cinema, maar Disney voegt daar zelf nog elementen aan toe, zoals bepaalde 

thema’s en waarden, waardoor de ‘Classic Disney style’ ontstaat. (Wasko 2001: 113 en 115). 

Om duidelijk te maken wat deze twee stijlen inhouden zal ik beide stijlen kort toelichten. 

Eerst ga ik kijken naar de opbouw van de narratieve vorm in de Klassieke Hollywoodstijl 

waarna ik in zal gaan op de kenmerken van de Klassieke Disneystijl en de kritiek hierop. 

 De Klassieke Hollywoodstijl is een traditie uit Hollywood die in de jaren ’20 is 

ontstaan (Bordwell & Thompson 2013: 98). Volgens Bordwell en Thompson heeft de 

narratieve vorm van deze stijl een aantal vaste kenmerken: het plot focust op één of twee 

hoofdpersonen die een bepaald doel willen halen. Dit doel wordt tegengehouden door de 

antagonist waardoor een conflict ontstaat. Uiteindelijk bereikt de protagonist zijn of haar doel 

door de eigen situatie te veranderen en de antagonist te verslaan. (Bordwell & Thompson 

2013: 98). Deze vorm van narratie sluit alle verhaallijnen af, alle conflicten worden opgelost, 

het lot van elk personage is duidelijk en elk mysterie verdwijnt (Bordwell & Tompson 2013: 

99).  

De Klassieke Disneystijl volgt de narratieve structuur van een klassieke 

Hollywoodfilm. Neem bijvoorbeeld Snow White and the Seven Dwarfs. Hier draait het om het 

vinden van de ware liefde (doel), waarvoor Sneeuwwitje wel eerst haar stiefmoeder 

(antagonist) moet verslaan. Dit doet ze, onder andere, door te vluchten en bij de dwergen te 

gaan wonen (verandering eigen situatie). De film eindigt met ‘en ze leefden nog lang en 

gelukkig’; alle verhaallijnen eindigen goed en zijn afgesloten. 
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 De narratieve structuur bij Disney is 

hetzelfde als bij films in de Klassieke Hollywood 

stijl. De Klassieke Disneystijl voegt echter nog 

enkele specifieke elementen toe. Een belangrijk 

element is Disneyficatie. Disneyficatie houdt in dat 

originele verhalen worden versimpeld en 

veramerikaniseerd door Amerikaanse elementen in 

de verhalen te verwerken (Wasko 2001: 113). Dit proces omvat het veranderen van zowel de 

originele thema’s en personages als de culturele en geografische setting van de 

oorspronkelijke verhalen. Hierbij verandert het sprookje niet in een wereldproduct, maar in 

een Amerikaans product met Amerikaanse normen en waarden (Wasko 2001: 125 en 127). Zo 

zijn volgens Wasko individualisme, optimisme, een goede werkhouding en vooruitgang door 

zelf hard te werken belangrijk thema’s in Disneysprookjes (Wasko 2001: 117). Dit sluit aan 

bij de Amerikaanse waarden waar aspecten zoals individualisme, oriëntatie op werk en 

zelfverbetering belangrijk zijn (Kohls 1984: 7).  

Een ander element dat Disney specifiek gebruikt is humor en muziek waardoor een 

vorm van licht entertainment ontstaat (Wasko 2001: 111). De humor zit bij Disney door de 

hele film verwerkt en komt voornamelijk voort uit lichamelijke grappen en slapstick humor 

die meestal wordt veroorzaakt door vermenselijking van dierlijke personages (Wasko 2001: 

111). Een voorbeeld is kameleon Pascal (hulpje van Rapunzel) uit Tangled. Pascal vertoont 

gedurende de film menselijke trekken, zo toont hij emoties (afbeelding 1), maakt kaarsen, 

doet rekoefeningen en speelt spelletjes met Rapunzel, zoals verstoppertje. 

Het gebruik van muziek creëert een bepaalde sfeer en markeert belangrijke keerpunten 

in het verhaal en helpt daarmee het verhaal te vertellen (Wasko 2001: 115). Op dit punt komt 

Disney’s stijl overeen met de Klassieke Hollywoodstijl. Volgens Bordwell & Thompson 

kunnen zingen en dansen zowel bijdragen aan de emotie als aan de motivatie van een 

personage (Bordwell & Thompson 2013: 98). Bekende liedjes van Disney zijn ‘Someday My 

Prince Will Come’ uit Snow White and the Seven Dwarfs of ‘Once Upon a Dream’ uit 

Sleeping Beauty. Beide liedjes gaan over de emoties en verlangens van de hoofdpersonen: 

zowel Sneeuwwitje als Doornroosje hebben een verlangen om de ware liefde te vinden en 

uiten dit via zingen. 

Een ander aspect van de Klassieke Disneystijl dat Wasko beschrijft is de creatie van 

personages volgens een vaste formule waardoor ze voorspelbaar worden (Wasko 2001: 115). 

Het voornaamste dat opvalt in klassieke Disneysprookjes is het gebruik van meestal blanke en 

Afbeelding!1:!Pascal!toont!emotie. 
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westerse hoofdpersonen (afbeelding 2). Niet-

dominante groepen worden volgens Towbin e.a. 

voornamelijk negatief afgebeeld, 

gemarginaliseerd of zelfs helemaal niet afgebeeld 

(Towbin e.a. 2004: 35). Sinds de jaren ‘90 is er 

iets meer variatie gekomen, denk aan Aladdin, 

Pocahontas, Mulan en The Princess and the 

Frog, maar de meest recente films, die ik in dit 

onderzoek bespreek, doen dit weer teniet.  

 Disney’s personages hebben volgens Wasko vaak weinig diepte en dienen alleen maar 

als spelers om het verhaal voort te stuwen; de personages zelf zijn stereotypen geworden 

(Wasko 2001: 128). De personages lijken zo op elkaar dat een taakomschrijving voor elke rol 

geschreven kan worden, als ware het een vacature. Deze beschrijving ziet er als volgt uit:  

 
HERO/HEROINE  
JOB: Embody nascent all-American sex appeal, mope around, sing at 
scenic viewpoints, heed call of duty, leave home. 
[…] 
LOVE INTEREST  
JOB: Incite villain’s lust, have great hair, start as perceived enemy of 
hero/heroine, be an individual (females only). 
[…] 
SIDEKICK  
JOB: Behave like hero/heroine’s naughty younger sibling, eat 
anything in sight, provide comic relief. 
[…] 
MENTOR  
JOB: Be reluctantly pressed into service by hero/heroine’s worthiness, 
come across as ethnic. 
[…] 
VILLAIN  
JOB: Crave control of universe, keep nose in air, be either huge or 
emaciated, collect mortal souls, perish by falling. 
[…] 
HENCHMAN  
JOB: Get clonked on the head, spar with sidekick, furnish ineffectual 
support that sinks villain’s plan, escape scot-free. 

        (Cochran 1998) 
      

 

Er kan volgens Cochran dus gesteld worden dat alle personages, van hoofdpersoon tot bijrol, 

bij Disney bestaan uit stereotypen. Deze stereotyperingen kunnen ontstaan door verschillende 

aspecten, zoals de narratieve vorm, de taak van het personage of het uiterlijk. De 

Afbeelding!2:!Disney!gebruikt!voornamelijk!blanke!
personages.! 
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stereotypering waar ik het specifiek over ga hebben is de stereotypering van personages via 

gender.  

Volgens Towbin e.a. is de portrettering van personages in relatie tot gender bij Disney 

niet mee geëvalueerd met de maatschappij en zijn de rollen gelijk gebleven aan de 

portrettering van de genderrollen sinds Disney’s eerste animatiefilm uit 1937 (Towbin e.a. 

2004: 24). De Disneyprinsessen worden over het algemeen geportretteerd als slap, maagdelijk 

en niet in staat om zelf actie te ondernemen en worden alleen beoordeeld op hun uiterlijk en 

temperament (Wasko 2001: 133). Deze genderstereotypen gelden niet alleen voor vrouwen, 

zowel de mannelijke als de vrouwelijke personages vertonen stereotiep gedrag (Towbin e.a. 

2004: 24). Ondanks dat Disney vasthoudt aan deze stereotype rollen, zijn er de laatste paar 

jaren uitzonderingen waarbij vrouwelijke personages worden afgebeeld als heroïsch en 

moedig en mannelijke personages juist meer emotie krijgen. Voorbeelden hierbij zijn Mulan 

en Robin Hood. (Towbin e.a. 2004: 36-37). 

Het gebruik van de Klassieke Disneystijl om sprookjes te vertellen is succesvol 

gebleken waardoor Disney sindsdien dezelfde methode heeft aangehouden; de sprookjesfilms 

van Disney zijn een ‘eeuwige terugkeer van hetzelfde’ (Zipes 1994: 95). Deze terugkeer komt 

onder andere door het gebruik van de Klassieke Disneystijl waarbij het verhaal wordt 

gedisneyficeerd, altijd dezelfde soort humor en muziek wordt gebruikt en de rollen en  

het uiterlijk stereotiep zijn.
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2. De maakbaarheid van gender 
In het vorige hoofdstuk is gebleken dat Disney conservatief is in het portretteren van 

personages. Het verbreken van genderstereotypen gebeurt pas vanaf het begin van de jaren 

’90 (McCallum 2002: 116). Onderzoek naar deze verandering was volgens McCallum 

voornamelijk gefocust op de representatie van vrouwelijkheid, maar langzamerhand komt er 

steeds meer aandacht voor de veranderende mannelijkheid in Disneyfilms. (McCallum 2002: 

116). 

Maar wat wordt er verstaan onder gender en mannelijkheid? Om dit uit te leggen 

bespreek ik de theorie van Butler over de maakbaarheid van gender. Ik kies hiervoor Butler, 

niet omdat ze de eerste is die over dit onderwerp heeft geschreven, maar omdat haar theorie 

van performativiteit goed bij mijn onderzoek aansluit. Nadat ik de theorie van Butler over 

gender en performativiteit heb behandeld ga ik in op de manier waarop mannelijkheid in het 

algemeen wordt beschreven. Als laatste bespreek ik de manier waarop Disney tot nu toe is 

omgegaan met mannelijkheid. 

 Volgens Butler is er een onderscheid tussen gender en sekse, waarbij gender een 

sociale constructie is en sekse een biologische categorie (Butler 1999: 9). Dit onderscheid is 

niet specifiek aan Butler toe te schrijven. Andere theoretici op het gebied van gender die vóór 

Butler komen hebben hier ook al over geschreven, waaronder De Beauvoir (1949). Walton 

beschrijft het onderscheid dat Butler maakt als volgt:  
 
Gender describes the characteristics that a given culture understands as masculine 
or feminine, […], while sexuality concerns how individuals are classified with 
relation to sexual attitudes, orientation, choices and behaviour, […].Gender can be 
thought of as “the cultural meanings that the sexed body assumes.” 

        (Walton 2012: 173) 
 
Walton schrijft dat de constructie van gender gaat over het gedrag, uiterlijk en karaktertrekken 

van een persoon en dat deze constructie samenhangt met wat de maatschappij op dat moment 

beschouwt als mannelijk dan wel vrouwelijk. Gender wordt hierbij gezien als de culturele 

houding die een persoon aanneemt. 

De essentie van gender wordt volgens Butler geconstrueerd door de herhaling van een 

vaste set handelingen en gedragscodes. Deze herhalende praktijk wordt ook wel 

performativiteit genoemd (Butler 1999: xv). Deze handelingen en gedragscodes bestaan onder 

andere uit machtsrelaties en specifieke normatieve beperkingen die de lichamen zowel 
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produceren als reguleren (Butler 1993: X). Bij een normatieve beperking kan gedacht worden 

aan de uitspraak ‘het is een meisje’ bij de geboorte van een kind. Door dit te zeggen wordt 

volgens Butler een proces van ‘girling’ in gang gezet (Barker 2012: 308). Butler beschouwt, 

als gevolg van dit proces, vrouwelijkheid (en mannelijkheid) niet als een keuze, maar als een 

verplichte herhaling van een norm die onlosmakelijk is verbonden met discipline, regulatie en 

straf (Butler 1993: 232). De discipline en regulatie komen in gendervorming naar voren via de 

(verplichte) herhalende praktijk waaruit gender bestaat. De straf is van toepassing op de 

acceptatie van gender: personen die hun gender niet goed uitvoeren worden volgens Butler 

bestraft door de maatschappij (Salih 2007: 58). 

Genderidentiteiten worden dus vanaf jongs af aan op kinderen geprojecteerd. Volgens 

Nodelman is aan deze genderidentiteiten niet te ontkomen waardoor het lijkt alsof deze 

identiteiten en waarden vanuit personen zelf lijken te komen (Nodelman 2002: 10). Het 

proces van gendervorming is volgens Meijer nooit afgelopen. Vrouwelijkheid dan wel 

mannelijkheid wordt verkregen in een complex proces dat begint bij de socialisatie aan het 

begin van ons leven en eindigt op het moment dat we overlijden (Meijer 2007: 244). Dit sluit 

aan bij Edwards die ervan uitgaat dat genderidentiteiten het resultaat zijn van socialisatie en 

het sociale leerproces (Edwards 2006: 104). Vrouwelijkheid of mannelijkheid is niet een 

gegeven dat iemand al vanaf zijn geboorte bezit.  

Genderidentiteiten zijn nooit stabiel. Volgens Mangan worden de noties waaruit 

gender bestaat continue geherdefinieerd. Bepaalde thema’s keren constant terug, maar elk 

tijdperk heeft zijn eigen veronderstelling van genderidentiteiten (Mangan geciteerd in Walsh 

2010: 9). Bovengenoemde stelling van Mangan sluit aan bij Butler die stelt dat gender altijd 

in beweging is omdat het een product van tijd en handelingen is. Deze handelingen zorgen 

echter voor de illusie van een vaststaand gender (Butler 1999: 179).  

Mannelijkheid staat volgens Mangan en Butler niet voor eeuwig vast. Ondanks deze 

uitspraken worden er wel degelijk aspecten aan de mannelijke gender toebedeeld. Zo worden 

volgens Peberdy de eigenschappen sterk, rationeel, macho, actief en streng aan mannelijkheid 

verbonden (Peberdy 2011: 27). Dit sluit aan bij Reynolds die mannelijkheid omschrijft als 

bepaalde veronderstellingen die op een mannelijk lichaam geprojecteerd worden en die de 

ervaring van het lichaam beïnvloeden (Reynolds 2002: 98). 

Ondanks de veranderende veronderstelling van mannelijkheid kunnen volgens Neville 

de laatste paar jaren twee algemenere type mannelijkheden onderscheiden worden. Dit zijn de 

prominente (alfa) mannelijkheid en de mannelijkheid van de ‘nieuwe man’ (Neville 2009: 

234). 
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De prominente mannelijkheid wordt volgens Neville gekenmerkt door een abstracte 

werkwijze en een afwezige emotionele band waarbij heteroseksualiteit de norm is. Verder 

wordt deze mannelijkheid gekenmerkt door fysieke kracht, macht, controle en een gespierd 

lichaam (Neville 2009: 234). De tegenhanger van deze mannelijkheid is in opmars gekomen 

omdat de prominente mannelijkheid ongemak opriep. Deze nieuwere vorm van 

mannelijkheid, ook wel ‘de nieuwe man’, is volgens Neville het tegenovergestelde van de 

prominente mannelijkheid. Bij deze tegenbeweging heeft de man een knokig lichaam, is niet 

assertief en heeft hij de neiging om emoties te tonen en verzorgende activiteiten uit te voeren. 

Vaak zijn deze soort mannen getrouwd en tonen vaderlijke eigenschappen (Neville 2009: 

235). 

Aan mannelijkheid worden bepaalde eigenschappen en uiterlijkheden verbonden. 

Maar op welke manier is Disney omgegaan met mannelijkheid? Mannelijkheid bij 

Disneysprookjes werd tot en met The Little Mermaid (1989) volgens Gillam & Wooden niet 

onderzocht. Hier kwam verandering in toen Beauty and the Beast (1991) uitkwam waarin 

zowel de klassieke, macho mannelijkheid, belichaamd door Gaston, als de nieuwe, gevoelige 

mannelijkheid, belichaamd door het Beest, voorkwam (Gillam & Wooden 2008: 2). De films 

die direct na Beauty and the Beast uitkwamen, waaronder Aladdin (1992) en The Lion King 

(1994), gingen weer terug naar de klassieke mannelijkheid. Ondanks deze terugkeer naar de 

conventionele manier om mannelijkheid weer te geven, is er vanaf deze periode wel een 

verandering zichtbaar. In plaats van alle mannelijke personages een alfa-mannelijkheid toe te 

kennen, belichamen steeds meer mannelijke personages de nieuwe mannelijkheid, waaronder 

Hercules en Tarzan (Li-Vollmer & LaPointe 2003: 104 & McCallum 2002: 116). 

Naast de twee soorten mannelijkheid zijn er volgens Towbin e.a. bij Disney vijf 

thema’s te onderscheiden die samenhangen met mannelijkheid: 

 
(a) Men primarily use physical means to express their emotions or show no 
emotions; (b) Men are not in control of their sexuality; (c) Men are naturally strong 
and heroic; (d) Men have non-domestic jobs; and (e) Overweight men have 
negative characteristics. 

       (Towbin e.a. 2004: 28) 
 

Ook hier komt naar voren dat Disney voornamelijk de klassieke mannelijkheid gebruikt: de 

mannen gebruiken hun fysieke kracht, tonen geen emoties en zijn heroïsch. Deze bevindingen 

komen overeen met Gillam & Wooden die schrijven dat mannelijke personages in 

Disneysprookjes vaak geportretteerd worden als dominant waarbij ze onbetwist autoritair, 

fysiek krachtig en sociaal dominant zijn. Daarnaast streven deze personages naar status en 
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leiderschap, vertonen ze geen emotie en zijn ze sociaal geïsoleerd (Gillam & Wooden 2008: 

3).  

Deze stereotypering van mannelijkheid is niet specifiek voor Disney. Vanaf het einde 

van de 19de eeuw gaan klassieke sprookjes volgens Zipes uit van de patriarchale orde die 

gebaseerd is op de onveranderlijke notie van seksualiteit en gender. Hierbij zijn de auteurs 

van deze sprookjes geneigd om stereotype rollen te creëren waarbij de personages een vast 

schema van mannelijkheid, dan wel vrouwelijkheid volgen (Zipes 2006: 193-194). Wat 

Disney aan deze stereotypering toevoegt zijn Amerikaanse normen en waarden. Volgens 

Zipes worden deze normen en waarden zowel toegevoegd als overdreven. Als voorbeeld 

noemt Zipes het vrijwillige schoonmaken en opruimen door Sneeuwwitje en de positieve 

werkhouding van de dwergen (Zipes 2006: 204). 

Gender is maakbaar: wat gezien wordt als mannelijk hangt samen met de tijd. Disney 

heeft tot nu toe mannelijkheid nog vaak stereotiep weergegeven waarbij veel personages met 

name de alfa-mannelijkheid belichamen. Ondanks deze overheersende stereotypering is er 

wel een verandering zichtbaar waarbij deze alfa-mannelijkheid steeds meer naar de 

achtergrond verdwijnt. Om te kijken op welke manier Disneysprookjes tegenwoordig 

mannelijkheid representeren ga ik in de volgende hoofdstukken de drie meest recente 

animatiefilms analyseren. 
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3. Hedendaagse mannelijkheid 
Zoals ik in het vorige hoofdstuk heb geschreven heeft Disney door de jaren heen 

voornamelijk één soort mannelijkheid uitgebeeld, namelijk de dominante alfa-mannelijkheid. 

Er zijn uitzonderingen geweest op dit stereotype, zoals het Beest uit Beauty and the Beast 

(1991). In dit hoofdstuk ga ik analyseren op welke manier mannelijkheid in de drie meest 

recente geanimeerde Disneysprookjes, Tangled (2010), Brave (2012) en Frozen (2013) wordt 

weergegeven. Hiervoor analyseer ik de films aan de hand van de narratieve vorm en de mise-

en-scène. Eerst zal ik uitleggen wat er wordt verstaan onder deze twee termen, waarna ik de 

films in volgorde van uitgave analyseer. Na de analyse zal ik de uitkomsten over de narratieve 

vorm en de mise-en-scène koppelen aan gendervorming en tot een conclusie komen. 

 

3.1 Narratieve vorm 
!
De narratieve vorm wordt door Bordwell & Thompson omschreven als ‘a chain of events 

linked by cause and effect and occuring in time and space’ (Bordwell & Thompson 2013: 73). 

Hierbij is het gebruikelijk dat een narratief begint met een basissituatie waarna een serie van 

veranderingen volgt die verlopen volgens het patroon van oorzaak en gevolg. Het narratief 

eindigt met een nieuwe situatie. Van de kijker wordt verwacht dat hij/zij de gebeurtenissen 

met elkaar kan verbinden. (Bordwell & Thompson 2013: 73).  

 Bij het analyseren van de narratieve vorm let ik op het verhaal van de mannelijke 

personages en de karaktertrekken. Hierbij vergelijk ik de uitkomsten met de typische 

verhaallijnen en karaktertrekken van mannelijke personages. Karaktertrekken vallen onder de 

narratieve vorm omdat personages door hun karaktertrekken het verhaal voort kunnen stuwen. 

Onder deze karaktertrekken vallen volgens Bordwell & Thompson onder andere de 

houdingen, vaardigheden, gewoontes, voorkeuren en psychologische drijfveren van het 

personage (Bordwell & Thompson 2013: 77).   

Om te kijken of de personages uit de film voldoen aan de stereotype mannelijkheid 

maak ik gebruik van de eigenschappen die England, Descartes & Collier-Meek in hun 

onderzoek aan mannelijkheid en vrouwelijkheid toebedelen (England, Descartes & Collier-

Meek 2011). Daarnaast gebruik ik de kenmerken die in de vorige hoofdstukken door 

verschillende theoretici aan mannelijkheid zijn toebedeeld. Hieronder vallen Peberdy (2011), 
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Neville (2009), Towbin e.a. (2004) en Gillam & Wooden (2008). De eigenschappen die deze 

theoretici benoemen heb ik in een twee tabellen gezet, één voor mannelijke eigenschappen en 

één voor vrouwelijke eigenschappen, met daarachter opmerkingen bij elke film (bijlage 1 en 

2). Sommige eigenschappen van de theoretici uit het vorige hoofdstuk komen overeen met die 

van England, Descrates & Collier-Meek, terwijl andere een aanvulling erop zijn. Alle 

verwijzingen naar mannelijke of vrouwelijke kenmerken en eigenschappen waarbij geen 

specifieke bron staat komen vanuit deze tabellen/bronnen. 
 

3.2 Mise-en-scène  
!
 De mise-en-scène is het onderdeel van de film dat de kijkers het meest opvalt 

(Bordwell & Thompson 2013: 112). Mise-en-scène betekent letterlijk enscenering en werd 

voor het eerst gebruikt in de toneelwereld. Later hebben filmregisseurs de term overgenomen 

om de controle van de regisseur over het filmbeeld aan te duiden (Bordwell & Thompson 

2013: 113).  

De mise-en-scène bestaat uit de elementen van film die overlappen met het theater, 

zoals het decor, de kostuums, de rekwisieten, de belichting en het spel (regie) (Bordwell & 

Thompson 2013: 115). Voor de analyse focus ik me voornamelijk op de kostuums en make-

up, de rekwisieten en het spel van de acteurs. Ik heb voor deze focus gekozen omdat de 

analyse beperkt moet blijven, en deze aspecten van de mise-en-scène, in mijn optiek, het beste 

kunnen bijdragen aan de gendervorming. Het spel bestaat uit de keuzes van de regisseur over 

de beweging van de personages. Volgens Bordwell en Thompson heeft film een grote vrijheid 

met betrekking tot beweging omdat dit medium niet beperkt is tot het menselijke lichaam. 

Animatie en poppen kunnen door stop-motion beeld voor beeld gemaakt worden (Bordwell & 

Thompson 2013: 132). Dit is ook het geval bij Disney; de films zijn geanimeerd waardoor de 

bewegingen niet gebonden zijn aan de menselijke vorm.  

 

3.3 Verhaal en personages 
!
Bij de analyse van de film leid ik eerst kort de mannelijke protagonisten in waarna ik de 

narratieve vorm en de mise-en-scène ga analyseren. Na de analyses (en soms al in de analyses 

zelf) volgt een vergelijking van de uitkomsten met de vorm van de klassieke 

(Disney)sprookjes zoals die beschreven zijn in hoofdstuk één. 

!
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3.3.1 Tangled 
!

De mannelijke protagonist in Tangled (2009) is Eugene Fitzherbert 

(afbeelding 3). Hij is opgegroeid in een weeshuis en heeft zijn ouders nooit 

leren kennen. Toen hij genoeg had van het weeshuis en een meer 

avontuurlijk leven wilde, ging hij weg en veranderde hij zijn naam in 

Flynn Rider (naar de protagonist uit een verhaal die hij aan andere 

weeskinderen voorlas). Flynn heeft een lage komaf en is geen echte prins, 

zoals de mannelijke protagonisten in meer klassieke sprookjes dat wel zijn. 

Narratieve vorm 
Het verhaal van Tangled wordt verteld door Flynn Rider. De eerste scène 

begint zelfs met een voice-over van Flynn die de film inleidt en de 

voorgeschiedenis van Rapunzel vertelt. Na deze introductie gaat het 

verhaal verder als Rapunzel 17 (bijna 18) jaar is.  

Het verhaal van Flynn begint tijdens een rooftocht met de gebroeders Stabbington 

waarbij meteen naar voren komt dat Flynn fysiek sterk is: hij rent en springt over gebouwen 

en daken. Deze eigenschap wordt toegekend aan de mannelijke gender. Naast zijn fysieke 

kracht komen ook zijn gevoel voor humor en zijn neiging tot veel praten naar voren. Dit valt 

voor een deel onder het uiten van gevoelens, wat voornamelijk aan vrouwen wordt gekoppeld. 

Jongens (en dus ook mannen) wordt volgens Nodelman aangeleerd om hun gevoelens en 

kwetsbaarheid te verbergen en geen andere emotie te tonen dan woede (Nodelman 2002: 10). 

Wat Flynn doet gaat in tegen de traditionele houding wat betreft het uiten van gevoelens.  

Tijdens de ontsnapping vluchten Flynn en de broers een bos in waar ze tegen 

‘gezocht’-posters aanlopen. In plaats van uit te rusten (zoals de broers), maakt Flynn zich 

zorgen omdat op de poster zijn neus verkeerd wordt afgebeeld (afbeelding 4), terwijl hij vindt 

dat de broers er op hun poster ‘fantastisch uitzien’. Flynn maakt meerdere keren grappen over 

zichzelf, bijvoorbeeld dat hij ‘bovennatuurlijk knap’ is, en hij wordt door de Stabbington 

broers omschreven als ‘pretty’. Deze focus op 

het uiterlijk wordt toegeschreven aan de 

vrouwelijke gender.  

Ondanks dat aspecten over uiterlijk aan 

de vrouw worden toebedeeld, worden mannen 

tegenwoordig ook steeds meer op hun uiterlijk 

Afbeelding!3:!Flynn!
Rider/!Eugene!
Fitzherbert.!

Afbeelding!4:!Flynn!maakt!zich!zorgen!om!zijn!uiterlijk. 
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beoordeeld. Mannen, worden net als vrouwen, steeds meer een object van de voyeuristische 

blik en neemt de ‘to-be-looked-at-ness’ alleen maar toe (Smelik 2007: 191). Met to-be-

looked-at-ness wordt bedoeld dat het lichaam door filmische middelen wordt geobjectiveerd 

en tot een passief object wordt gemaakt dat bedoeld is om naar te kijken (Smelik 2007: 189). 

Door deze verandering is het uiterlijk niet meer een typische eigenschap voor vrouwen. 

De nadruk op het uiterlijk komt terug in de scène waarin Flynn en Rapunzel elkaar 

voor het eerst ontmoeten. Flynn zit vastgebonden op een stoel en probeert vrij te komen door 

sympathie op te wekken bij Rapunzel, wat hij doet door haar te versieren met zijn uiterlijk. De 

eerste keer doet hij dit met de catchphrase ‘how you doin?’ (afbeelding 5) en de tweede keer 

door ‘verleidelijk’ te kijken (afbeelding 6). Flynn denkt dat hij met zijn uiterlijk en 

persoonlijkheid kan ontsnappen. Hier legt hij, net als bij de posters, weer nadruk op zijn eigen 

uiterlijk. 

 

! ! !

Afbeelding!5!en!6:!Flynn!probeert!Rapunzel!te!verleiden. 

 

In de loop van het verhaal verandert het gedrag van Flynn; hij wordt minder lomp, 

sarcastische en ongevoelig en gaat steeds meer om Rapunzel geven. Daarnaast verricht hij 

meer vrijwillige handelingen, zoals zingen en dansen, en wordt hij steeds minder gedwongen. 

Flynn krijgt steeds meer de controle terug over zijn lichaam, maar aan de andere kant stelt hij 

zich kwetsbaarder op door zijn echte gevoelens te tonen. Zijn persoonlijkheid heeft 

uiteindelijk weinig kenmerken van de stereotype mannelijkheid die normaal in sprookjes 

worden gebruikt. Flynns verhaallijn vertoont ook geen stereotype kenmerken. In de meer 

klassieke bewerkingen van sprookjes moet de prins de prinses redden door middel van een 

‘true love’s kiss’, denk aan Snow White en Sleeping Beauty. De prinsen worden volgens Zipes 

geïntroduceerd met een romantische melodie en moeten de prinses redden omdat ze dit zelf 

niet kan. De held moet daarna duistere krachten overwinnen die meestal door een heks of een 

domme bruut worden belichaamd (Zipes 2006: 209). 
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 Flynn wordt niet geïntroduceerd terwijl 

er romantische muziek speelt; de kijker valt 

middenin het verhaal. Ook de klassieke 

verhaallijn van de mannelijke held wordt niet 

gevolgd. Flynn komt per ongeluk de toren tegen 

en hij helpt Rapunzel tegen zijn zin in. Zijn taak 

is om haar naar de zwevende lichten te brengen; 

hij hoeft haar niet uit de toren te redden. In het hele verhaal wordt Rapunzel bijna nooit gered, 

meestal is het andersom en wordt Flynn door Rapunzel gered of werken ze samen. Als Flynn 

op het eind Rapunzel gaat redden worden de rollen weer omgedraaid: Flynn komt in de toren, 

maar wordt daar neergestoken door Rapunzels stiefmoeder. Ondanks dat Flynn Rapunzels 

haar afsnijdt (en haar redt van haar stiefmoeder) is het uiteindelijk Rapunzel die Flynn redt 

van de dood.  

 De rolverdeling is niet stereotiep, want de prinses redt de prins. Wat wel past in het 

klassieke beeld is de relatie van Flynn en Rapunzel. In het begin van het verhaal wil Flynn 

van haar af komen, maar naarmate de film vordert krijgt hij steeds meer interesse en trouwt 

hij uiteindelijk met haar. Op het eind vindt er ook een kus plaats en komt alles goed, maar 

toch blijft Disney met de conventies spelen, want het is de prinses die het initiatief neemt en 

de prins kust (afbeelding 7). 

Mise-en-scène 
Naast de narratieve vorm speelt ook de kleding een belangrijke rol in gendervorming. Flynn 

draagt een witte bloes met een blauwgroen hesje met een riem, een broek en hoge laarzen 

(afbeelding 8). De kleding benadrukt daarmee zijn mannelijke vorm: brede 

schouders en smalle heupen. Flynns kleding is mannelijk omdat het 

overeenkomsten vertoont met de kleding van andere mannelijke 

protagonisten van Disney. Zo vertoont zijn kleding overeenkomsten met de 

Prins (Snow White), Prins Eric (The Little Mermaid) en John Smith 

(Pochahontas) (afbeelding 9, 10 en 11). Alle vier dragen ze hoge laarzen 

met een extra omgeslagen rand, een blouse en een soortgelijke broek. 

Daarnaast dragen ze (bijna) allemaal een vest zonder mouwen en een riem 

om hun middel. Qua haarstijl komen ze ook overeen; alle vier hebben ze wat 

langer haar met een scheiding en bijna allemaal hebben ze korte 

bakkebaarden. 

Afbeelding:!8!Flynns!kleding. 

!!!Afbeelding!7:!Rapunzel!neemt!het!initiatief. 
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Afbeelding!9,!10!en!11:!van!links!naar!rechts!de!Prins,!prins!Eric!en!John!Smith.!

  

Flynns kleding maakt dat zijn uiterlijk overeenkomt met andere mannelijke personages 

wat ervoor zorgt dat hij als mannelijk gezien wordt. In vergelijking met andere mannelijke 

personages uit Tangled ziet Flynn er echter meer uit als een jongen wat komt door zijn gladde 

gezicht en zijn smalle/kleine postuur in vergelijking met de antagonisten. Zijn mannelijkheid 

wordt ook verminderd door zijn attributen, namelijk een boekentas (‘satchel’) en een 

koekenpan die hij gebruikt als een wapen. Zowel een tas als een koekenpan zijn vrouwelijke 

gebruiksvoorwerpen. Een koekenpan wordt meestal verbonden met de vrouwelijke gender 

omdat vrouwen traditioneel voor het huishouden moesten zorgen. Het huishouden wordt door 

Disney verbonden aan de vrouwelijke gender omdat het huis de plaats is waar meisjes/ 

vrouwen verblijven. Zipes neemt hierbij Sneeuwwitje als voorbeeld die uit zichzelf het huisje 

van de dwergen binnengaat en meteen het huishouden gaat doen (Zipes 2006: 204).   

Naast de kleding en attributen is ook het spel een belangrijke factor bij 

gendervorming. Het eerste dat opvalt is dat Flynn weinig keuzes zelf maakt; hij wordt veel in 

het rond gegooid, vaak geslagen en er overkomt hem veel. Zo wordt hij door Rapunzel 

neergeslagen met een koekenpan, wordt hij door de ‘slechteriken’ rondgegooid en komt hij 

door Maximus (een paard van een bewaker) vaak in benarde situaties. Mannelijkheid bestaat 

volgens England, Descartes & Collier-Meek (2011) juist uit controle hebben. Flynns 

mannelijkheid wordt door het verliezen van controle ondermijnd. Naarmate de film vordert 

krijgt Flynn meer controle over zijn lichaam en acties. Zo wordt hij aan het begin van de film 

nog verplicht te dansen en te zingen, maar naar het einde toe doet hij dit vrijwillig. Op het 

eind zingt Flynn zelfs uit zichzelf met Rapunzel. Flynn krijgt als het ware een deel van zijn 

mannelijkheid terug, ondanks dat het uiten van emoties aan vrouwelijkheid wordt verbonden. 
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3.3.2 Brave 
 
In Brave kunnen drie mannelijke ‘prinsen’ onderscheiden worden die de tegenhangers zijn 

van Merida (de prinses). Deze protagonisten zijn Wee Dingwall (afbeelding 12), de jonge 

MacGuffin (afbeelding 13) en de jonge Macintosh (afbeelding 14). Dingwall, MacGuffin en 

Macintosh zijn de drie oudste zonen van verschillende clans die naast elkaar leven onder 

leiding van Koning Fergus. Merida, de dochter van Fergus, wordt uitgehuwelijkt aan een van 

deze jongens. Om de hand van Merida te krijgen moeten ze strijden (en winnen) in de 

‘Highland Games’.  

 

 

     
Afbeelding!12:!Wee!Dingwall.! !!Afbeelding!13:!MacGuffin.! !!!!!!!! !Afbeelding!14:!Macintosh.!

 

Narratieve vorm 
Het eerste wat opvalt bij Brave is dat de drie prinsen een bijrol vervullen waardoor hun 

verhaallijn afwijkt van de klassieke verhaallijn van Disneyprinsen. Dingwall, Macintosh en 

MacGuffin hoeven daarnaast niet de prinses te redden, want dat kan ze zelf. In plaats daarvan 

vechten de drie prinsen tegen de aartsvijand van Merida’s vader, de beer Mor’du. Een ander 

punt dat afwijkt is dat ze moeten strijden om Merida’s hand. Bij meer klassieke sprookjes, 

denk aan Snow White, Sleeping Beauty en Cinderella, is er meestal maar één prins die de hand 

van de prinses wil winnen. Bij Brave zijn het echter drie prinsen die met elkaar de strijd aan 

moeten gaan. De motivatie om met Merida te trouwen komt daarnaast niet uit henzelf, maar 

komt voort uit een traditie die hun vaders willen voortzetten. Het einde is ook niet volgens de 

richtlijnen van het klassieke sprookje. Ondanks dat het verhaal goed eindigt trouwt Merida 

met geen van de drie prinsen; ze wil zelf de keuze maken met wie ze trouwt en zowel 

Dingwall als Macintosh als MacGuffin zijn het hiermee eens. Als gevolg hiervan vindt er op 

het eind geen kus plaats tussen de prins(en) en de prinses.  
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Macintosh 
Macintosh is de eerste prins die aan Merida wordt voorgesteld. Het 

eerste wat bij hem opvalt is zijn ijdelheid: hij slooft zich uit, 

zwaait zijn zwaard in het rond en spant zijn borstspieren om en om 

aan (afbeelding 15). Hierbij legt Macintosh meteen de nadruk op 

zijn fysieke uiterlijk wat benadrukt wordt door zijn ontblote 

bovenlichaam. De nadruk op zijn uiterlijk blijft de hele film 

terugkomen, zo worden er onder andere verwijzingen gemaakt 

naar zijn haar. Mede door zijn uiterlijk wordt Macintosh 

geportretteerd als een jongen uit een boyband. Zo zijn er bij het 

toernooi gillende meisjes, gooit hij zijn haar naar achteren en werpt 

hij, per ongeluk, zijn boog in het publiek. De nadruk op zijn fysieke kracht wordt toebedeeld 

aan de mannelijke gender, echter de nadruk op zijn mooie haar en uiterlijk past meer bij de 

vrouwelijke gender. Deze combinatie van zowel mannelijkheid als vrouwelijkheid komt vaker 

voor bij Macintosh. Zo is hij moedig door te vechten en met de traditie te breken, maar 

tegelijkertijd toont hij emotie, laat zich vertellen wat hij moet doen en onderneemt hij zelf 

nooit actie.  

MacGuffin 
De tweede prins die wordt gepresenteerd aan Merida is MacGuffin. De eerste eigenschap die 

van MacGuffin duidelijk wordt is zijn verlegen karakter. Deze karaktertrek komt naar voren 

omdat hij voorzichtig en ongemakkelijk naar voren stapt terwijl zijn vader vol trots over hem 

vertelt. De tweede duidelijke eigenschap is zijn fysieke kant. MacGuffin ziet er dan wel niet 

sterk of gespierd uit, maar dat is hij wel. Zo tilt hij een hele bank in zijn eentje op of breekt 

een stuk boomstam doormidden (afbeelding 16). Ondanks zijn fysiek sterke kant, is hij niet 

goed in andere fysieke activiteiten zoals boogschieten. 

 Door het hele verhaal heen toont hij verschillende emoties, zo toont hij verlegenheid, 

verdriet en medeleven maar ook strijdlustigheid waardoor hij een mengeling toont van 

vrouwelijke en mannelijke eigenschappen. MacGuffin is daarnaast behulpzaam, wat hem 

onderdanig en niet assertief maakt. Zijn mannelijke eigenschappen komen naar voren in zijn 

fysieke kracht, maar ook in zijn moed. Hij 

staat namelijk op tegen zijn vader en de 

traditie van uithuwelijken en hij vecht tegen 

een beer. 

Afbeelding!15:!Macintosh!
toont!zijn!ijdelheid.!

Afbeelding!36:!MacGuffin!toont!zijn!kracht. 
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Dingwall 
De laatste prins die wordt geïntroduceerd is Wee Dingwall. 

Dingwall vertoont op het eerste gezicht bijna geen mannelijke 

eigenschappen. Hij is geen leider, niet assertief en heeft geen 

fysieke kracht. Dingwall vertoont meer vrouwelijke 

eigenschappen: hij is onderdanig en doet wat hem verteld 

wordt, maar toont weinig emotie. Dingwall is daarnaast 

onhandig: hij kan niet boogschieten en tijdens fysieke 

activiteiten heeft hij geen controle.  

 In de loop van de film verandert dit enigszins. Het blijkt dat Dingwall wel mannelijke 

eigenschappen heeft. Zo vecht hij tegen de beer en rent net zo hard als de andere jagers. Ook 

is hij fanatiek in het vechten en toont hij moed door, net als de andere twee, tegen de traditie 

in te gaan en daarmee ook tegen zijn vader. Dingwall is daarnaast de enige van de drie prinsen 

die uiteindelijk  enige interesse heeft voor Merida wat zijn mannelijkheid ondersteunt 

(afbeelding 17).  
 

Mise-en-scène 
Bij de vorming van gender speelt ook bij deze film de kleding een belangrijke rol. Alle drie 

dragen ze een kilt (afbeelding 18, 19 en 20). Een kilt is een rok gemaakt van stof met schotse 

ruiten die traditioneel door Schotse mannen werd gedragen. De kleur van de stof hangt samen 

met de clan waartoe iemand behoort want elke clan heeft zijn eigen kleuren (Oxford 

Dictionaries 2015). De meeste kilts worden vastgemaakt op de schouder met een pin en 

worden bij de middel samengebonden met een riem (VisitScotland 2015). De mannelijkheid 

van Macintosh, MacGuffin en Dingwall wordt bevestigd door het dragen van een kilt. Alle 

drie de kilts hebben zowel een pin als een riem (met een tas) en elke clan maakt gebruik van 

zijn eigen kleuren.  

     

 

Afbeelding!18,!19!en!20:!van!links!naar!rechts!Macintosh,!MacGuffin!en!Dingwall!dragen!een!
kilt!in!de!kleuren!van!hun!clan.!

 

Afbeelding!17:!Dingwall!toont!
interesse!in!Merida. 
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Qua kledingstijl komen ze overeen, maar de lichaamsbouw van de drie protagonisten 

verschilt. Macintosh belichaamt het idee van de alfa-mannelijkheid: hij heeft een gespierd 

lichaam en voldoet aan het beeld van het mannelijke ideaal dat Disney tot de jaren ’90 voor 

helden had (McCallum 2002: 116). De andere twee, MacGuffin en Dingwall, voldoen qua 

lichaamsbouw niet aan het beeld dat wordt verwacht van een Disneyprins; ze zijn niet 

gespierd en aantrekkelijk. Daarnaast is MacGuffin redelijk stevig en is Dingwall niet langer 

dan de prinses (wat de meeste prinsen wel zijn).  

Disney/Pixar speelt bij deze film met de verwachting omtrent uiterlijk. Normaal is de 

prins een aantrekkelijke jonge man die een gespierd lichaam heeft en langer is dan de prinses. 

Bij Brave wordt Dingwall als laatste geïntroduceerd. De andere twee voldoen niet aan de 

verwachtingen van Merida en de kijker, wat de verwachting schept dat de derde wel ‘de ware’ 

zal zijn. Als de camera naar Dingwall gaat lijkt het alsof hij naast zijn vader staat die hem 

enthousiast staat te introduceren en over zijn veroveringen vertelt (afbeelding 21). Merida 

krijgt meer interesse en bevestigt als het ware de vermoedens van de kijker dat dit haar keuze 

wordt. Het blijkt echter dat de man van Merida’s interesse voor Dingwall staat en dat 

Dingwall helemaal niet voldoet aan het beeld dat Merida en de kijker hebben van een prins 

(afbeelding 22). Brave speelt dus in op de verwachting dat de prins moet voldoen aan de alfa-

mannelijkheid door groot, gespierd en aantrekkelijk te zijn. 

 

 

Naast het uiterlijk dragen de rekwisieten ook bij aan de gendervorming. Alle drie  

gebruiken ze dezelfde soort rekwisieten. Als ze moeten vechten hebben ze een zwaard of 

speer vast. Deze wapens worden in de verhaalwereld van Brave verbonden aan de mannelijke 

gender omdat de vrouwen niet vechten. Naast deze ‘mannelijke’ wapens gebruiken ze tijdens 

het toernooi een boog. De boog kan bij Brave gezien worden als een vrouwelijk wapen, 

Afbeelding!22:!de!echte!Dingwall!wordt!
gepresenteerd. 

Afbeelding!21:!de!kijker!wordt!net!als!Merida!
misleid. 
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omdat alleen Merida een boog gebruikt; bijna geen enkele man maakt gebruik van dit wapen. 

Macintosh, MacGuffin en Dingwall kiezen echter niet vrijwillig voor dit wapen; ze moeten 

het gebruiken omdat Merida het heeft uitgekozen voor de wedstrijd. 

 Als laatste draagt ook het spel bij aan gendervorming. Dit onderdeel is lastig te 

analyseren omdat de prinsen bijna niet afzonderlijk in de film voorkomen. Wat wel opvalt is 

dat de bewegingen passen bij hun karakter en/of uiterlijk. Zo zijn de handelingen van 

Macintosh meestal wat theatraal en overdreven en gooit hij bijvoorbeeld zijn zwaard eerst in 

het rond voordat hij in zijn vechtpositie gaat staan. MacGuffin, daarentegen, staat breed en 

iets voorover wat past bij zijn grote, brede lichaamsvorm. Ook Dingswalls bewegingen passen 

bij zijn slome uiterlijke en sukkelige karakter. Vaak staat hij niks te doen maar omdat iemand 

hem aanstoot of roept schiet hij, en dan vaak ook nog eens raak. De handelingen en 

bewegingen die ze alle drie maken zijn vaak een reactie op de andere personages. Zo staan ze 

op als Fergus op jacht wil of als hun vaders willen dat ze komen. Hun onderdanigheid komt 

dus terug in hun spel.  
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3.3.3 Frozen 
!
De mannelijke protagonist in Frozen is Kristoff 

Bjorgman (afbeelding 23). Kristoff werkt van jongs 

af aan, samen met zijn rendier Sven in de bergen 

om ijs te hakken en te verkopen. Als Elza tijdens 

haar kroning het land bevriest is hij werkloos. 

Tijdens zijn doortocht in de bergen komt hij Anna 

tegen die hem om hulp vraagt omdat hij de bergen 

goed kent. Hij is net als Flynn niet van hoge komaf. 

 

Narratieve vorm 
De film begint met een korte introductie van alle personages als ze ongeveer acht jaar zijn, 

waarna het met flinke tijdssprongen verder gaat. Het verhaal van Kristoff gaat verder als hij 

rond de 20 jaar is en een winkel binnenloopt waar Anna ook is. Kristoff komt 

ondergesneeuwd de winkel binnen (afbeelding 24), en samen met de muziek, komt dit 

bedreigend over. Daarnaast gedraagt hij zich lomp en chagrijnig wat past bij de 

ongevoeligheid die verschillende theoretici aan mannelijkheid toekennen (zie b.v. England, 

Descartes & Collier-Meek (2011) en Towbin e.a. (2004)). Als hij door zijn gedrag de winkel 

wordt uitgegooid en bij Sven in het slaapvertrek is, is zijn gedrag compleet veranderd: hij 

zingt, doet alsof Sven een stem heeft, toont zijn gevoel voor humor en laat een meer gevoelige 

kant zien (afbeelding 25). Deze tweedeling in mannelijkheid sluit aan bij Peberdy die zegt dat 

de alfa-mannelijkheid en de nieuwe man alleen in relatie tot elkaar betekenis krijgen, waarbij 

de representaties van mannelijkheid altijd wisselen tussen deze twee soorten (Peberdy 2011: 

102). 

 

   

Afbeelding!23:!Kristoff!en!Sven. 

Afbeelding!24!Kristoff!komt!bedreigend!over. Afbeelding!25!Kristoff!toont!zijn!gevoeligere!kant. 
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 Anna dwingt Kristoff om 

haar naar de ‘North Mountain’ te 

brengen. Door de film heen voert 

Kristoff vaker handelingen uit die 

aan hem worden opgedragen. Toch 

behoudt hij zijn eigen wil door 

controle over bepaalde situaties te 

nemen en zelf met initiatieven te 

komen. Kristoff vertoont hierdoor een mengeling van mannelijke en vrouwelijke 

eigenschappen: hij wordt gedwongen tot bepaalde handelingen, maar neemt tegelijkertijd ook 

de leiding. Deze mengeling komt terug in zijn eigenschappen. Kristoff toont typisch 

mannelijke kenmerken; zo is hij fysiek sterk, assertief, moedig en toont hij interesse in de 

prinses. Daarnaast vertoont hij ook traditioneel vrouwelijke eigenschappen; zo is Kristoff 

gevoelig, onzeker en onderdanig. Bovendien is hij liefhebbend en behulpzaam.  

Een andere opvallende, vrouwelijke, eigenschap bij Kristoff is zijn expressiviteit en 

het tonen van emoties. Deze emoties toont Kristoff als hij bijvoorbeeld onder de indruk is van 

het ijskasteel, of in zijn omgang met Anna (afbeelding 31 en 32). Het tonen van emoties 

wordt door verschillende theoretici, waaronder Peberdy (2011) en Gillam & Wooden (2008), 

gezien als vrouwelijk. Ook Robinson en Hockey schrijven dat het tonen van emotie een 

gebrek aan zelfdiscipline is en dat het tonen ervan een bedreiging is voor de mannelijkheid 

(Robinson en Hockey 2011: 143).  

 

 

   
 

Afbeelding!26:!Elza!redt!Anna!door!haar!liefde!voor!Anna!te!
tonen!via!een!omhelzing.! 

Afbeelding!31!en!32:!Kristoff!toont!snel!zijn!emoties. 
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 Door het hele verhaal heen blijft 

Kristoff onzeker en verlegen tegenover 

Anna en dit wordt alleen maar erger 

naarmate hij haar leuker begint te vinden. 

Wat ook terug blijft komen is de gelijke 

relatie tussen Kristoff en Anna: ze redden 

elkaar. Het verhaal past hierdoor niet bij 

de stereotype sprookjes waarin de prins de prinses redt. Ook het einde past niet bij de vorm 

van het klassieke sprookje. Het is niet Kristoff (‘de prins’) die Anna redt, maar haar zus Elza 

(afbeelding 26). In Frozen draait het dan ook niet om de ‘true love’s kiss’, maar om de liefde 

tussen twee zussen. Ondanks het niet-traditionele einde komt toch alles goed en kussen 

Kristoff en Anna uiteindelijk wel. Hier wordt, net als in Tangled, de stereotype rolverdeling 

omgedraaid. Kristoff vraagt verlegen of hij haar mag kussen, waarna Anna hem een kus op de 

wang geeft (afbeelding 27). Anna, de prinses, neemt het eerste initiatief ondanks dat Kristoff 

hierna Anna op de mond kust.  

Mise-en-scène  
De kleding van Kristoff kan, net als de kleding van Flynn, met de andere Disneyprinsen 

vergeleken worden. Hij heeft laarzen aan met een broek waarop hij een shirt draagt met 

daaroverheen een trui zonder mouwen en een band rond zijn middel. Zijn kleding is in de 

wereld van Disney typisch mannelijk (afbeelding 28).  

 Kristoffs kleding is niet alleen volgens de Disneystandaard 

mannelijk. Volgens de makers van Frozen is Kristoff een Sámi en draagt 

hij traditionele Sámi-kleding (Lee 2013: 1). De Sámi zijn een volk dat op 

de Noordpool en subarctische gebieden, zoals Noorwegen, Zweden en 

Finland, leeft (Akerstrom 2013). Als Kristoffs kleding vergeleken wordt 

met de Sámi-kleding (afbeelding 29 en 30) komt de stijl overeen met de 

traditionele kleding van Sámi-mannen. De verschillen zitten voornamelijk 

in de details en in het kleur- en materiaalgebruik. Kristoffs kleren zijn 

somberder en minder versierd. Wel komt de band om zijn middel overeen 

met de riem die de Sámi dragen, en draagt hij dezelfde soort schoenen en 

handschoenen. De kraag van de kleding is ook hetzelfde. Kristoffs kleding 

komt voor het grootste deel overeen met de traditionele kleding voor 

Sámi-mannen waardoor Kristoffs mannelijkheid wordt bevestigd.  

Afbeelding!27:!Anna!neemt!het!initiatief!en!kust!Kristoff. 

Afbeelding!28:!
Kristoffs!kleding. 
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Een ander aspect van zijn kostuum is zijn haardracht. Kristoff heeft wat langer, blond 

haar wat hem minder mannelijk maakt. Dit komt terug in de film als de trollen tijdens een 

scène ‘Due to his unmanly blondness’ zingen waardoor er nog eens extra nadruk op zijn haar 

wordt gelegd. Zijn gladde gezicht draagt bij aan zijn niet-mannelijke uiterlijk, maar past 

echter wel bij Disney waar de meeste prinsen geen baard hebben.  

  De kleding en het uiterlijk dragen bij aan de gendervorming van Kristoff, maar de 

rekwisieten zijn hierbij ook belangrijk. Het allereerste rekwisiet dat Kristoff gebruikt is een 

luit waarop hij speelt en zingt voor Sven, maar een muziekinstrument speelt geen grote rol in 

gendervorming. De andere rekwisieten zijn een tas, touw en pikhouweel. Het touw en het 

pikhouweel worden in Frozen gebruikt voor het ‘oogsten’ van ijs wat alleen door mannelijke 

personages wordt uitgevoerd. In de wereld van Frozen behoren deze attributen dus toe aan de 

mannelijke gender. Een tas, daarentegen, wordt vaker met de vrouwelijke gender 

geassocieerd. 

Naast attributen speelt ook het spel een belangrijke rol in de gendervorming. Het 

eerste wat opvalt is de controle van anderen over Kristoff. Zo wordt hij door de 

winkeleigenaar de winkel uitgegooid, wordt hij van de slee getrokken door wolven of valt hij 

van een klif doordat Anna het touw doorsnijdt. Zijn gecontroleerde bewegingen passen bij 

zijn uiterlijk; hij heeft een groot, breed lichaam en zijn bewegingen zijn dan ook groter en 

minder snel dan bijvoorbeeld de bewegingen van Anna.  

Afbeelding!29:!
traditionele!SámiUbroek!
en!–schoenen. 

Afbeelding!30:!een!jongen!draagt!
traditionele!SámiUkleding. 
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3.4 Uitkomsten analyses 
 
Uit de analyses is gebleken dat de mannelijke protagonisten over zowel mannelijke als 

vrouwelijke eigenschappen beschikken. Disney voegt hier een parodiërend element aan toe 

door mannelijkheid regelmatig op de hak te nemen. Zo wordt Flynn belachelijk gemaakt om 

zijn neus en wordt Macintosh uitgelachen om zijn ‘mooie haar’. Dit belachelijk maken van 

mannen past bij de verschuiving die Edwards beschrijft. Tegenwoordig worden mannen vaak 

uitgelachen, ongeacht het genre van de film (Edwards 2006: 15). Edwards plaatst hier echter 

wel de opmerking bij dat het uitlachen van mannen niet typisch is voor deze tijd; het uitlachen 

van mannen gebeurt al sinds lange tijd in het comedygenre, zoals bijvoorbeeld Laurel and 

Hardy en Fawlty Towers (Edwards 2006: 15).  

Naast het parodiëren speelt Disney met de representatie van de verschillende soorten 

mannelijkheid, wat duidelijk wordt bij de introductie van Dingwall als er een grote, sterke 

man voor hem blijkt te staan. Naast het spelen met de representatie van mannelijkheid wordt 

hier ook gespeeld met de verwachtingen die de kijkers hebben van de prins als een alfa-man 

die gespierd, groot en knap is.  

 Wat ook uit de analyse is gebleken is dat alle prinsen zachtaardig zijn en het niet erg 

vinden om gered te worden of om onderdanig te zijn. Desondanks blijven ze, voornamelijk 

Flynn en Kristoff, wel een eigen wil houden, zijn ze redelijk assertief en dragen ze mannelijke 

kleding. Wat ze ook allemaal hebben is de eigenschap van fysieke kracht; alle prinsen rennen 

en vechten, ook al hebben ze niet allemaal het fysieke uiterlijk dat hierbij past. Voornamelijk 

MacGuffin en Dingwall hebben geen gespierd mannelijk lichaam, waar dan ook de spot mee 

wordt gedreven. Ondanks dat de gespierde lichamen ook worden bespot, sluit het 

representeren hiervan wel aan bij de verheerlijking van het mannelijke lichaam en bij het 

fenomeen dat moderne mannen niet alleen mooi, maar ook slank en fit moeten zijn (Smelik 

2007: 191). 

 De prinsen beschikken ook over vrouwelijke eigenschappen. Zo tonen ze emoties, zijn 

ze onderdanig en doen (meestal) wat er van ze verwacht wordt. Daarnaast hebben ze vaak 

weinig controle over zichzelf; ze worden in het rond gegooid, er overkomt ze veel dingen en 

ze hebben weinig keuze in hun acties. Denk bijvoorbeeld aan Flynn die wordt verplicht te 

dansen of aan Kristoff die de winkel wordt uitgegooid. 

 Als gevolg van het verliezen van de alfa-mannelijkheid, worden ze gelijkwaardiger 

aan de prinses. De emancipatie van het mannelijke personage komt dus de gelijkwaardigheid 
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tussen de twee genders ten goede. Dit wordt nog eens bevestigd versterkt door de verhaallijn 

die niet langer de klassieke verhaallijn volgt waarbij de prins de prinses redt. In alle films kan 

de prinses zichzelf redden en hoeft de prins haar alleen te begeleiden (Tangled, Frozen) of 

hebben ze niets met de prinses te maken (Brave). Hoewel Flynn en Kristoff hun prinses op 

een gegeven moment wel moeten redden, redt de prinses hen op haar beurt ook weer, 

waardoor er meer sprake is van een gelijkwaardige samenwerking dan van een eenzijdige 

redding. Het einde van Tangled en Frozen past wel bij een klassiek sprookje: alles komt goed 

en de ‘prins’ en prinses trouwen. Alleen bij Brave eindigt het verhaal niet zoals verwacht en 

trouwt geen enkele prins met de prinses. 
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4. Conclusie en Discussie 
4.1 Conclusie 
 
In deze scriptie heb ik onderzocht op welke manier Disneyfilms tegenwoordig mannelijkheid 

weergeven. Dit heb ik gedaan door de drie meest recente animatiefilms van Disney, Tangled, 

Brave en Frozen, te analyseren op het gebied van de narratieve vorm en de mise-en-scène, 

waarbij ik me focuste op de mannelijke protagonisten. Bij het analyseren ging ik ervan uit dat 

mannelijkheid maakbaar is, waarbij ik de theorie van Butler (1990) over performativiteit heb 

gebruikt. Butler gaat ervan uit dat gender een culturele houding is die ontstaat door het 

herhalen van een vaste set van handelingen en gedragscodes. Deze herhalende praktijk wordt 

door Butler bestempeld als performativiteit. De handelingen en gedragscodes die gender 

creëren, hangen samen met heersende normen in de maatschappij en met wat op dat moment 

als mannelijk (en vrouwelijk) wordt beschouwd. Omdat deze normen per cultuur en per 

historische periode verschillen, heeft gender geen vaste kenmerken. Butler en andere gender 

theoretici hebben laten zien hoe in de westerse cultuur bepaalde kenmerken aan een gender 

gekoppeld worden. In de hedendaagse Disneyfilm kan er tegenwoordig onderscheid worden 

gemaakt tussen de traditionele alfa-man en de nieuwe man (Neville 2009, Gillam & Wooden 

2008). 

De representatie van mannelijkheid is bij Disney in de laatste paar jaren veranderd. 

Tot de jaren ’90 maakte Disney alleen gebruik van stereotype rollen voor zowel de 

mannelijke als vrouwelijke personages en waren de Disneysprookjes volgens Zipes vaak een 

eeuwige terugkeer van hetzelfde. Hier kwam verandering in toen Beauty and the Beast in 

1991 uitkwam, waar voor het eerst zowel de alfa-man als de nieuwe man in voorkomt. Deze 

verandering heeft Disney volgehouden; in plaats van alle mannelijke personages een alfa-man 

te maken, zijn er steeds meer mannelijke personages die de nieuwe man belichamen, of er een 

mengvorm van zijn 

Om te onderzoeken op welke manier mannelijkheid tegenwoordig door Disney wordt 

weergegeven heb ik de mannelijke protagonisten uit Tangled, Brave en Frozen geanalyseerd. 

Uit de analyse is gebleken dat, ondanks enige onderlinge verschillen, de prinsen allemaal een 

combinatie tonen van de alfa-man en de nieuwe man. Zo zijn ze bijvoorbeeld fysiek sterk 

(ook al is dat niet altijd zichtbaar), moedig, heteroseksueel, hebben ze controle over bepaalde 

situaties en tonen ze interesse in de prinses. Ze beschikken echter ook over vrouwelijke 
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eigenschappen, waarvan het tonen van emotie de meest prominente is. Daarnaast zijn ze 

behulpzaam gevoelig en onderdanig. Ook op het uiterlijk van de personages ligt veel nadruk; 

Flynn met zijn neus, Kristoff met zijn blonde haren, Macintosh met zijn lichaam en Dingwall 

met zijn ‘niet mannelijke’ lichaam. 

Uit de analyses blijkt dat er in de meest recente animatiefilms van Disney sprake is 

van een combinatie van de alfa-man en de nieuwe man. De representaties van mannelijkheid 

wisselen altijd tussen deze twee en krijgen alleen betekenis in relatie tot elkaar. Tangled, 

Brave en Frozen zijn in de periode 2010 – 2013 geproduceerd, waardoor de conclusie 

getrokken kan worden dat hedendaagse mannelijkheid gekenmerkt wordt door de opkomst 

van nieuwe mannelijkheid die nog vaak gecombineerd wordt met karakteristieke kenmerken 

van de alfa-mannelijkheid. We zien dan ook een combinatie van fysieke kracht en interesse in 

de prinses als liefdesobject, met nadruk op het uiterlijk, het tonen van emotie, en zelfs de 

passieve positie om door de prinses gered te worden. Tot slot is er nog een belangrijk 

parodiërend element dat Disney aan de representatie van het mannelijke personage toevoegt 

door de mannen te bespotten. Dit is een tegenstrijdig punt, omdat aan de ene kant de 

vrouwelijke elementen vaak belachelijk gemaakt worden, terwijl aan de andere kant het 

komische element de personages nog verder in de vrouwelijke genderpositie duwt. 

 

4.2 Discussie 
 
In dit onderzoek ben ik tot de conclusie gekomen dat Disney de mannelijke protagonisten 

zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen meegeeft. De personages neigen hierdoor 

meer naar de nieuwe man, dan naar de traditionele alfa-man. De lezer moet er echter rekening 

mee houden dat dit onderzoek zich alleen op de mannelijke protagonisten van de film heeft 

gericht. Daarnaast gaat het onderzoek alleen over de laatste drie animatiefilms van Disney, 

waardoor ik niet heb kunnen onderzoeken hoe de verandering in de representatie over een 

langere periode heeft plaatsgevonden. Zo is er bijvoorbeeld niet onderzocht of deze 

verandering geleidelijk aan heeft plaatsgevonden, of dat de verandering plotseling plaatsvond.  

 Een ander punt, dat ik al kort aanstipte, is de ambiguïteit waarmee de films de 

vrouwelijke kant van de mannelijke protagonisten parodiëren. Disney toont wel de nieuwe 

mannelijkheid, maar maakt deze tegelijkertijd belachelijk waardoor de indruk ontstaat dat 

mannen helemaal niet ‘vrouwelijk’ mogen zijn. Door het belachelijk maken van ‘vrouwelijke’ 

eigenschappen bij mannelijke protagonisten wordt hun mannelijkheid nog verder ondermijnd, 
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maar tegelijkertijd krijgen de vrouwelijke eigenschappen hierdoor weer een 

ondergewaardeerde positie toebedeeld. Je zou kunnen zeggen dat de poging van Disney om 

nieuwe ‘rolmodellen’ te creëren, voor zowel de man als de vrouw, mislukt omdat ze 

tegenstrijdige standpunten verkondigen waarbij de ‘mannelijke’ eigenschappen nog steeds 

worden gezien als positief en de ‘vrouwelijke’ als minderwaardig of bespottelijk.  

Tegelijkertijd is in de laatste decennia te zien hoe Disney (en Pixar) de vrouwelijke 

protagonist sterker hebben gemaakt. Zoals de mannelijke protagonist vrouwelijke 

eigenschappen toegekend kreeg, zo kreeg de vrouwelijke protagonist meer ‘mannelijke’ 

eigenschappen toegekend, zoals zelfstandigheid, assertiviteit en het uitvoeren van de redding 

van de mannelijke ‘held’. De mannelijke en vrouwelijke personages zijn door deze 

verandering de laatste paar jaren naar elkaar toegegroeid en ze zijn dan ook gelijkwaardiger 

aan elkaar geworden. In dit geval kan het hier en daar de spot drijven met mannelijkheid 

gezien worden, niet als onderwaardering van vrouwelijke eigenschappen, maar als een 

knipoog over gendereigenschappen.  

Vervolgonderzoek zou over de mannelijke antagonisten kunnen gaan waarbij de 

mannelijkheid van de ‘slechteriken’ wordt geanalyseerd. Hierbij zou een vergelijking 

getrokken kunnen worden tussen de protagonisten en de antagonisten. Het is namelijk 

mogelijk dat de veranderende rol van de prinses alleen maar invloed heeft op de rol van de 

prins, maar niet zo zeer op de rol van haar tegenstanders. Daarnaast zou dat onderzoek dieper 

in kunnen gaan op de verandering in representatie door zowel de rollen van de ‘klassieke’ 

personages als de rollen van de ‘moderne’ personages op dezelfde manier te analyseren en te 

vergelijken. Tot slot is natuurlijk een vergelijking mogelijk, en zelfs nodig, met de 

vrouwelijke personages, want als de hedendaagse Disneyprins verandert, dan verandert de 

hedendaagse Disneyprinses eveneens mee. 
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Bijlagen 
Bijlage 1: Mannelijke eigenschappen 
!
 

Mannelijke 
eigenschappen 

Personages 

FlynnRider 
/Eugene 
Fitzherbert - 
Tangled 

Macintosh 
- Brave 

 

MacGuffin 
- Brave 

Dingwall - 
Brave  
 
 

Kristoff 
Bjorgman - 
Frozen 

Fysiek sterk/ 
Atletisch/ 
Gespierd   
lichaam/    Actief 

Springt/  
klimt op 
gebouwen 

Slaat 
bewakers 
neer 

Ontsnapt uit 
handboeien 
etc. 

Gespierd 
lichaam 

Rent veel 

Klimt met 
touw van 
de toren af 
(wordt niet 
getoond) 

Rent veel 

Klimt met 
touw van 
de toren af 
(wordt niet 
getoond) 

Sterk, maar 
niet 
atletisch 
gebouwd 

Rent veel 

Klimt met 
touw van de 
toren af, 
maar met 
moeite 

Veel rennen 

Laat ze 
beiden van 
een touw 
afzakken 

Trekt Anna 
uit de sneeuw 

Tilt Anna op 

Assertief/ 
Dominant/ 
Autoritair 

Onderneemt 
zelf actie: 
bv. 
Rapunzels 
haar 
afsnijden 

Neemt 
Rapunzel 
mee op de 
boot 

Tegenoverg
estelde, 
onderneemt 
nooit zelf 
actie 

Niet 
dominant 

Tegenover
gestelde, 
onderneem
t nooit zelf 
actie 

Niet 
dominant 

Tegenoverg
estelde, 
onderneemt 
nooit zelf 
actie 

Niet 
dominant 

Neemt de 
leiding nadat 
Anne niks 
heeft kunnen 
bereiken bij 
Elsa 

Wil Hans 
terugpakken 
maar Anna 
stopt hem 

Nieuwsgierig in 
de prinses 

Nieuwsgieri
g naar haar 
achtergrond
, haar etc. 

Tegenoverg
estelde: wil 
zelf kiezen 
met wie hij 
trouwt 

 Aan het 
eind toont 
hij interesse 

Wil naar haar 
terug/kussen 

Ongevoelig/ Geen 
emotie/ Rationeel 

Lomp 

Misleiden 
van mensen 

Denkt 

   In het begin: 
lomp, 
ongevoelig 
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Mannelijke 
eigenschappen 

Personages 

FlynnRider 
/Eugene 
Fitzherbert - 
Tangled 

Macintosh 
- Brave 

 

MacGuffin 
- Brave 

Dingwall - 
Brave  
 
 

Kristoff 
Bjorgman - 
Frozen 

alleen 
zichzelf 

Afstandelijk
: ‘Blondie’ 

Geeft advies Helpt, maar 
alleen voor 
zijn eigen 
gewin 

   Geeft advies 
over trouwen 
aan Anna 

Wekt angst op     Alleen in het 
begin als hij 
onder de 
sneeuw de 
winkel 
binnenkomt 

Moedig/ Heroïsch Probeert 
Rapunzel te 
redden 

Gaat in 
tegen vader  

Breekt de 
traditie 

Maakt jacht 
op beer 

Gaat in 
tegen vader 

Breekt de 
traditie 

Maakt 
jacht op 
beer 

Gaat in 
tegen vader 

Breekt de 
traditie 

Maakt jacht 
op beer 

Gaat richting 
de ijsstorm 
om Anna te 
redden 

Leider(schap)/Co
ntrole over 
situatie/    Macht 

Deels: vaak 
gedwongen 
om dingen 
te doen 
zoals 
dansen  

   Neemt 
controle over 
acties 

Ook vaak 
geen controle 
over de 
situatie of 
actie 
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Mannelijke 
eigenschappen 

Personages 

FlynnRider 
/Eugene 
Fitzherbert - 
Tangled 

Macintosh 
- Brave 

 

MacGuffin 
- Brave 

Dingwall - 
Brave  
 
 

Kristoff 
Bjorgman - 
Frozen 

Voert de redding 
uit 

Redt 
Rapunzel 
(maar 
maakt 
daarbij 
gebruik van 
haar pan en 
haar) 

   Helpt Anna 
naar de North 
Mountain 

Probeert 
Anna te 
redden door 
haar naar 
Hans te 
brengen 

Intellectuele 
activiteit 

      

Wil verkennen     Hij heeft al 
veel verkend: 
kent de 
bergen goed 

Onafhankelijk/ 
sociaal geïsoleerd 

Is afhan-
kelijk van 
Rapunzel 
voor zijn tas 

   Wil niet 
samen reizen 

Heeft altijd 
alleen (met 
Sven) 
gewoond 

Wordt 
beschreven als 
knap 

 Constant 
verwijzinge
n naar zijn 
uiterlijk en 
haar 

   

Heteroseksueel Wordt 
verliefd op 
Rapunzel 

  Interesse in 
de prinses 

Wordt 
verliefd op 
Anna 

Macho  Vertoont 
macho 
gedrag  

  Komt in het 
begin ‘stoer’ 
over, maar is 
eigenlijk 
aardig 
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Mannelijke 
eigenschappen 

Personages 

FlynnRider 
/Eugene 
Fitzherbert - 
Tangled 

Macintosh 
- Brave 

 

MacGuffin 
- Brave 

Dingwall - 
Brave  
 
 

Kristoff 
Bjorgman - 
Frozen 

Streng      

Dominant/ 
Autoritair 

 Autoritair 
tegenover 
zijn vader 
door tegen 
de traditie 
in te gaan 

Autoritair 
tegenover 
zijn vader 
door tegen 
de traditie 
in te gaan 

Autoritair 
tegenover 
zijn vader 
door tegen 
de traditie 
in te gaan 

 

Wil status 
verkrijgen 

Wil rijk 
worden 

   Geen 
interesse in 
status, wil het 
liefst met rust 
gelaten 
worden 
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Bijlage 2: Vrouwelijke eigenschappen 
 
 

Vrouwelijke 
eigenschappen 

Personages 

Flynn Rider 
/Eugene 
Fitzherbert - 
Tangled 

Macintosch 
- Brave 

MacGuffin 
- Brave 

Dingwall - 
Brave 

Kristoff 
Bjorgman - 
Frozen 

Uit gevoelens 

 
 

Humor 

Probeert 
rapunzel te 
versieren 

Sarcastisch 

Medeleven 

In paniek 
raken 

Woede-
aanval als 
hij doel 
mist 

Toont 
medeleven 

Verlegen 

Toont 
verdriet 

Toont 
medeleven 

Kust 
Merida’s 
hand 

Humor 

Zingt, doet 
stem van 
Sven 
(rendier) 

Meelevend 

Zegt “I 
might have 
to cry’ als hij 
het ijskasteel 
ziet 

Toont pijn en 
verdriet 

Liefhebbend Wordt 
verliefd op 
Rapunzel 

Doet aardige 
dingen voor 
Rapunzel: 
lantaarns 

   Geeft om 
Sven, zijn 
familie 

Bang/angstig  Tijdens het 
gevecht in 
het  kasteel 
kijkt hij 
bang om 
zich heen 

Bang als 
Mor’du 
aanvalt 

 Duikt weg 
voor 
wapens 
die naar 
hem 
gegooid 
worden 

 

Fysiek slap -   Niet sterk, 
gebruikt 
voornamel
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Vrouwelijke 
eigenschappen 

Personages 

Flynn Rider 
/Eugene 
Fitzherbert - 
Tangled 

Macintosch 
- Brave 

MacGuffin 
- Brave 

Dingwall - 
Brave 

Kristoff 
Bjorgman - 
Frozen 

ijk zijn 
tanden 

Voorzichtig   Hij is 
voorzichtig 
doordat hij 
verlegen is 

 Voorzichtig/ 
onzeker in 
zijn acties 
richting 
Anna 

Gevoelig Toont 
uiteindelijk 
medeleven 
richting 
rapunzel 

 Toont 
medeleven, 
moet bijna 
huilen 

 

 Houdt 
rekening met 
gevoelens 
van anders 

Behulpzaam Probeert 
Rapunzel 
gerust te 
stellen, maar 
alleen maar 
voor zijn 
eigen winst 

Helpt 
Koning 
Fergus met 
jagen 

Helpt 
Koning 
Fergus met 
jagen 

Helpt 
Koning 
Fergus 
met jagen 

Helpt Anna 
naar Hans te 
brengen 
zonder eigen 
voordeel 
eruit te halen 

Vraagt om 
advies/hulp 

Vraagt niet 
om gered  
etc. te 
worden, 
maar wordt 
het gewoon 

   Vraagt niet 
om hulp, 
maar krijgt 
de hulp van 
Anna zonder 
te vragen 

Lastig/moeilijk      

Wordt gered Rapunzel 
redt hem van 
de dieven in 
de bar 

Dieven 
redden hem 
door hem 
door een 
gang te 

   Anna redt 
hem van de 
wolven 

Anna koopt 
zijn spullen 

Anna redt 
hun van het 
sneeuw-
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Vrouwelijke 
eigenschappen 

Personages 

Flynn Rider 
/Eugene 
Fitzherbert - 
Tangled 

Macintosch 
- Brave 

MacGuffin 
- Brave 

Dingwall - 
Brave 

Kristoff 
Bjorgman - 
Frozen 

sturen 

Rapunzel red 
hem 
meerdere 
keren 

Dieven 
redden hem 
van 
bewakers 

monster 

Onderdanig Doet vaak 
wat andere 
van hem 
vragen 

Doet wat 
zijn vader 
/koning 
Fergus 
hem 
opdraagt 

Doet wat 
zijn vader 
/koning 
Fergus hem 
opdraagt 

Doet wat 
zijn vader 
/koning 
Fergus 
hem 
opdraagt 

Volgt de 
aan-
wijzingen  
op van Anna 

Slachtoffer Wordt neer-
geslagen 
door 
Rapunzel 

Moet helpen 
om zijn 
kroon terug 
te krijgen 

Wordt 
gevangen 
genomen 

   Wordt de 
winkel uit 
gegooid 

Wolven 
krijgen hem 
bijna te 
pakken 

Verzorgend/oplette
nd 

    Wil zorgen 
dat Anna 
zich niet 
verbindt aan 
iemand die 
ze één dag 
kent 

Zorgt dat ze 
warm blijft 
(geeft zijn 
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Vrouwelijke 
eigenschappen 

Personages 

Flynn Rider 
/Eugene 
Fitzherbert - 
Tangled 

Macintosch 
- Brave 

MacGuffin 
- Brave 

Dingwall - 
Brave 

Kristoff 
Bjorgman - 
Frozen 

muts) 

Gefocust op 
uiterlijk 

Praat zelf 
veel over 
zijn uiterlijk: 
neus is nooit 
goed 

Zegt over 
zichzelf (als 
grap) dat hij 
bovennatuurl
ijk knap is 

Tijdens het 
voor-
stellen 
schudt hij 
zijn haar 

 

  Niet zelf, 
maar de 
trollen 
zingen over 
zijn uiterlijk 

Beschaamd      

Stort huilend in      

Omschreven als 
‘mooi’ 

De 
Stabbington  
broers 
noemen hem 
‘pretty’ 

‘pretty 
hair’ 

   

 

 


