


 I. Vladimir Propp – De morfologie van het 
toversprookje – 1928(Ned. 1997) 

 Dramatis personae: held, antagonist, donor, 

helper, expediteur, valse held, prince/princess, 

 princess vader, magische attributen. 

 Functies:1.Een familielid verlaat het huis,2.Verbod 
uitgesproken,3.Verbod 
geschonden,4.Zoektocht,5.Helper geeft 
informatie,6. Antagonist bedriegt held,7. Bedrog 
werkt,8.Antagonist veroorzaakt 
schade,9.Bemiddeling, tussenkomst,10.Tegenactie, 
11.Held verlaat huis,12. de held moet een test 
doorstaan, 13.Hulp door donor. 

 
 



14. Held krijgt magische attributen,15.Onderweg 
naar object van zoektocht,16. Gevecht met 
antagonist,17. Held gewond, 18.Antagonist 
verslagen,19.Zoektocht succesvol,20.Held keert 
terug, 21. Vervolging door anderen,22.Held gered, 
23. Held komt thuis, niet herkent, 24.Valse held 
eist overwinning,25.Nog een moeilijke taak voor 
held,26. Taak uitgevoerd, 27.Held herkent, 
28.Valse held ontmaskerd,29. Held beloond, 30. 
Antagonist gestraft, 31. Held trouwt met princess. 

Sprookjes catalogisering: 

Antti Aarne – 1910 

Stith Thompson – uitbreiding – 1927 

Hans-Jörg Uther - 2004 



 Enzyklopädie des Märchens – 14 delen tot nu 
toe – start 1950 – Akademie der Wissenchaft 
Göttingen 

 Tijdschrift Fabula 

   International Society for Folk Narrative 
Research. 



 1.Archaische mythes, heidense gebruiken en 
rituelen, elementen van de werkelijkheid 
(moeders die na bevalling sterven, jaloesie 
stiefmoeders en stiefdochters), overgangs 
rituelen – rite de passage – initiatie. 

 2.Mediatie figuur – de oude vrouw – heks, 
Baba Yaga, helper; bos – liminale status. 

 3. Verschillen – wie vertelt het sprookje – 
mannelijke/vrouwelijke versie, 
tijdsverschillen. 

 4. Verschillen – Charles Perrault (1695) -  
Grimm gebroeders (1812, 1815) 

 



 Cendrillon, Cinderella, 
Assepoester 

 Oudste versie – China -850 
AD, Yeh-hsien, magische 
attribuut – gouden visje. 

 Schoen, voetje – 
schoonheids symbool. As – 
rouw. 

 Naples – Madonna di 
Piedigrotta ( 14de eeuw) 

 Perrault’s versie 

Sneeuwwitje – jaloerse 

moeder. 
 Grimms versie –stiefmoeder 
 Armeense versie – Detroit 

20ste eeuw – eigen moeder 
jaloers. 





 Bespreking: 
 Moeder sterft – geeft houten pop aan Vasilisa (donor, 

magisch attribuut) 

 Jalozie stief moeder en stief zusters. (expediteur) 

 In het bos naar baba Jaga ( antagonist?) 

 Baba Jaga vliegt met een vijzel; chtonisch wezen tussen aarde 
en onderwereld ( cannibalistisch, scherpe tanden, 
afschrikwekkend) , maar ook kan licht! brengen. 

 De elementen zijn haar dienaren – witte , rode en zwarte 
rijder. 

 Vasilisa krijgt moeilijke opdrachten, houten pop helpt haar. 

 Vasilisa keert terug met een lichtgevende schedel – verbrandt 
stiefmoeder en stiefzusters ( straf antagonist) 



 Vasilisa alleen, gaat bij een oude vrouw in de stad wonen – 
spint heel mooi stof. De oude vrouw brengt het aan de Tsar. 

 Vasilisa moet hemden maken voor de Tsar ( nieuwe 
opdracht). 

 Vasilisa gebracht voor de Tsar , eindigt met bruiloft  (belo- 

 ning). 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=LlDLh3ukcvE 

 

http://www.youtube.com/watch?v=LlDLh3ukcvE


 

 Bogatyr Bajkal hield veel van zijn mooie dochter Angara. Eens 
toen hij sliep, liep Angara weg naar de jongen Enisej. Bajkal 
werd vreselijk boos, onstak een reusachtige storm, sloeg een 
rots af van de berg, en gooide het achter Angara. Hij sloeg 
haar in de keel. Ze smeekte “ Vader, ik heb een vreselijke 
dorst, geef me een druppel water!”. Bajkal riep boos : “Ik geef 
je tranen in plaats van water” … En zo eeuwen lang vloeit de 
Angara in de Enisej als een stroom tranen. De rots die Bajkal 
gooide noemt men De steen van de Sjaman… 
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