
"DAT SPROOKJE IS AL HEEL VAAK VERTELD..." 

van een structurele onmacht om het 
verhaal zelf, in de mate dat het cul-
turele waarden vastlegt, te bruuske-
ren. 

Om een absurd voorbeeld te ge-
ven. Roodkapje is het typevoor-
beeld van het initiatiesprookje 
waarin Roodkapjes tocht door het 
bos met haar adolescentie symbo-
lisch kan samenvallen. De Wolf is 
de Man, Grootmoeder is de Huis-
moeder. Nu kan de Verteller, als 
misplaatste grap, vertellen dat 
Roodkapje haar mandje aan de 
Wolf geeft en met de Jager gaat vrij-
en. Misschien wil de Verteller zijn 
gehoor hiermee provoceren, denkt 
hij de "kinderl i jkheid" van Rood-
kapje aan te tasten, maar structu-
reel is er niets veranderd: de Jager 
heeft gewoon de Wolf vervangen als 
Man. De macht van de Verteller 
over zijn verhaal is beperkt: structu-
ren zijn steviger dan anekdotes. 

In De Schone en het Beest, versie 
madame de Beaumont, is de Vader 
en niet de Schone het Subject: hij 
verliest zijn dochter, hij doorstaat 
de beproeving, en het is ook duide-
lijk dat door zijn tussenkomst (zijn 
ziekte, zijn verschijning in de spie-
gel) de dochter het compromis (het 
huwelijk) aanvaardt en iedereen ge-
lukkig wordt. De "ruil van objec-
ten" die het verhaal uitmaakt vindt 
op het eerste gezicht plaats tussen 
Vader en Monster. Het compense-
rende verlies wordt finaal evenwich-
tig over beide Subjecten verdeeld: 
de Vader verliest zijn andere doch-
ters, die verstenen, en het Monster 
verliest zijn veilige, geïsoleerde 
identiteit, want hij wordt Prins. De 
Schone is dus enkel een Object tus-
sen beide mannen, een medium dat 
een evenwicht herstelt. De door de 
Vader gestolen roos wordt geruild 
voor de Schone, het overleven van 
de Vader wordt geruild voor de hu-
welijksbelofte vanwege de Schone, 
het geluk van Vader, Prins en Scho-
n e - i n tweede o r d e - w o r d t geruild 
voor de teloorgang van de zusjes en 
het Beest. 

Animus/Anima 
Pauline Mol blijkt deze over-con-
centratie op dit "economisch gebeu-
ren" tussen Vader en Beest/Prins 
naar de achtergrond te schuiven: de 
voorstelling concentreert zich zon-
der meer op het personage van het 
meisje, de Schone, en voegt aan 
haar archetypisch-vrouwelijke iden-

titeit, nog een betekenislaag toe, 
door de expliciete wisselwerking 
tussen personage(s) enerzijds en ac-
trices anderzijds. Zelfs al is de Scho-
ne niet direct aan de orde in het oor-
spronkelijke verhaal, als symbool is 
ze nooit van het toneel verdwenen. 
Jonge vrouwen, meisjes treden in 
een samenleving die hen niet zonder 
meer met open armen verwelkomt, 
en waarin zij moeten vechten voor 
hun identiteit, als individu en als 
groep, binnen die samenleving. De 
angsten die hierbij ontstaan, liggen 
bij henzelf, bij hun generatie, bij de 
unieke plaats die ze innemen in de 
mensengeschiedenis. En daarmee 
wijkt Dag Monster structureel af 
van de Beaumonts De Schone en het 
Beest —en sluit het met name nau-
wer aan bij Grimms Leeuwerikje: 
het contract dat afgewikkeld wordt 
tussen Vader en Beest is minder be-
langrijk geworden, en de archetypi-
sche eigenschappen van deze man-
nelijke personages zijn geïntegreerd 
in de drie actrices die deze voorstel-
ling maken. 

De schrijfster heeft bewust deze 
complexiteit ontwikkeld en komt 
daarmee terecht bij één van de be-
langrijkste archetypes zoals de psy-
choanalist Carl Gustav Jung die uit-
gewerkt heeft: de " an imus" , de 
structurele aanwezigheid van het 
Mannelijke in de Vrouw - waarte-
genover de " a n i m a " staat, het 
Vrouwelijke in de Man. Opnieuw 
bekeken vanuit de voortdurende 
wisselwerking tussen actrices en per-
sonages, verloopt de voorstelling als 
een queeste naar een evenwicht tus-
sen precies " an imus" en " a n i m a " . 
Het verlies van het zogenaamd zui-
ver vrouwelijke van de Schone, de 
zorgzame toewijding aan de Vader, 
vindt zijn herstel in de vereniging 
met het Bees t -he t Mannelijke in 
zijn meest afstotende gedaante. Wat 
in een eerste beweging-a ls correc-
tie op het moralisme en het econo-
mische standpunt in de 18de-eeuwse 
versie - naar voor komt als een sub-
tiel initiatieverhaal (het Meisje 
wordt Vrouw) blijkt nog verder te 
gaan: de grenzen van de vrouwelijke 
psyche worden afgetast, de limieten 
van het vrouwelijke als zelfstandige 
identiteit. Waarmee zowel psycho-
logisch als s t ruc turee l -want mada-
me de Beaumonts versie consacreert 
braaf de "mannenmoraa l " — een 
"Copernicaanse revolutie" ont-
staat: de Vrouw staat in het centrum 
van de aandacht, niet meer de Man. 

Betekenisvolle verschillen tussen 

basistekst en toneelversie illustreren 
dit. In De Schone en het Beest is de 
Vader arm geworden, is de levenssi-
tuatie grondig veranderd voor het 
hele gezin - burgers met aanzien 
werden arme boeren —en zijn reis 
naar een schip met handelswaar is 
een vrij krampachtige poging om de 
oude welstand te herstellen. In Dag 
Monster is hiervan geen sprake: de-
ze "burger l i jke" economisch-socia-
le context ontbreekt. In de "pro-
loog" van Dag Monster, waarin het 
verhaal in enkele zinnen, met merk-
waardige accenten overigens, sa-
mengevat wordt, staat de Vader al 
op het tweede plan: het zijn de ang-
sten van het meisje die boeiend en 
actueel zijn voor de actrices. Ook 
verderop legt het stuk vooral de 
klemtoon op de rol van de Vader als 
beschermer, tegen het onbekende 
dat angstaanjagend kan zijn. Een 
ander detail is ook interessant: bij 
madame de Beaumont ziet de Vader 
eerst het kasteel van het Beest, met 
al zijn ri jkdommen, en pas later de 
roos die hij voor zijn dochter plukt. 
Bovendien krijgt hij van het Beest 
vele ri jkdommen mee bij de terug-
reis, ondanks zijn noodlot. Bij Dag 
Monster is er geen sprake, althans 
niet op dit moment, van eventuele' 
schatten van het Beest, alleen de 
roos telt in haar dubbelzinnige char-
mes. En als het meisje in Dag Mon-
ster naar het Beest gaat, en zich 
opoffert , gaat ze alleen, haar een-
zaamheid is onvermijdelijk. Mada-
me de Beaumont laat vader en 
dochter samen vertrekken: het Sub-
ject staat zijn (waardevol) Object af 
aan de Tegenstander, terwijl Pauli-
ne Mol de eenzaamheid van die 
zoektocht naar een nieuwe beteke-
nis, naar een nieuw levensmoment 
aangeeft. 

Dat die zoektocht dé thematiek 
van Dag Monster uitmaakt, en niet 
het herstel van een economische or-
de, zoals in De Schone en het Beest, 
blijkt natuurlijk vooral uit de thea-
trale structuur, waarbij "actr ices" 
problemen hebben om de conse-
quenties van hun rol onder ogen te 
zien. Een geheel van angstbeelden 
overigens, waarbij de grenzen tus-
sen realiteit en fictie vervagen, op 
een heel spannende wijze: de ontzet-
ting b.v. als een actrice "ui t haar rol 
val t" , het Monster doodslaat en 
daarmee ook de beloofde Prins ver-
nietigt. Of het lot van de zusjes die 
verstenen: zij worden niet betoverd 
door een Fee, maar "ve rharden" 
zelf tot "onwrikbare" personen. De 
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