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Samenvatting 

 

Het idee van het promoten van de Franse filmindustrie lijkt in eerste instantie een goed middel om 

de Franse invloedsfeer uit te breiden en de Engelstalige cultuur terug te dringen. Het ligt hiermee in 

de verwachting dat dit duidelijk zichtbaar is in de verfilming van een Franstalige strip in een Franse 

productie. Op basis van deze tekstuele analyse blijkt echter dat de verfilming van deze geliefde 

Europese stripboekenreeks slechts als mager alternatief geldt voor de postklassieke 

Hollywoodblockbuster. In dit eindwerkstuk onderzoek ik in hoeverre de film ASTÉRIX ET OBÉLIX: 

AU SERVICE DE SA MAJESTÉ (2012) een wezenlijk alternatief biedt voor de 

Hollywoodblockbuster. Hiervoor maak ik een analyse op basis van het narratief en de formele 

aspecten van de film.  

Hieruit blijkt dat de vertelstructuur van de film zeer lineair is, maar dat de film wel andere 

narratieve strategieën inzet die grotendeels passen binnen de conventies van de Hollywood 

blockbusterfilm. Hieronder vallen het gebruik van de vier akten en een epiloog en een zeer 

gelaagde verhaalstructuur. Deze verhaalstructuur is onder andere zeer gelaagd doordat er gebruik 

wordt gemaakt van typische Hollywoodliefdesverhaallijnen. Deze worden vormgegeven door 

reshuffling en aan elkaar gekoppeld doormiddel van reshufflingbruggen. De structuur van de film 

blijft grotendeels gelijk in vergelijking met de Astérix-stripboeken. De inhoud kent echter 

combinaties van verhaallijnen die afwijken van de originele stripboeken.  

De formele aspecten van de film zijn op veel vlakken uit te leggen als het gebruik van het 

fiction effect. Hiermee verwijdert de film zich van het postklassiek Hollywoodsjabloon en van de 

recente Franse blockbuster. Het fiction effect is terug te vinden in het duidelijk Engels accent van 

de Bretons en het gebruik van cartoonistische geluidseffecten. Ook het kleurgebruik werkt 

overwegend fictioneel en levert een contrast op met realistische formele aspecten. Dit contrast 

werkt eveneens fictioneel. Hierbij gaat de film verder in het gebruik van het fiction effect dan de 

stripboeken dit doen. Dit is opvallend omdat de mediale eigenschappen van het stripboek bekend 

staan om de opvallende getekende fictionele esthetiek en film gebaseerd is op de esthetiek van de 

fotografie. 
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Inleiding 

 

Wetenschappelijke onderbouwing 

 

Het onderwerp voor dit eindwerkstuk is een Astérix-speelfilm in relatie tot de stripboeken waar het 

een verfilming van is. Ik heb dit onderwerp gekozen omdat er in de wetenschappelijke literatuur 

weinig aandacht is voor Europese stripboekverfilmingen, waar de Astérix-verfilmingen voorbeelden 

van zijn. Daarbij is er, voor zover ik kan achterhalen, nog geen analyse gemaakt van de nieuwste 

speelfilm uit de Astérix-reeks. Ik haak met dit onderwerp voor mijn eindwerkstuk in op theorie over 

zowel stripboeken als medium op zichzelf als op theorie over verfilmingen van stripboeken. De 

concepten die ik aan deze theorie ontleen en de literatuur waaruit deze voortkomt zal ik later 

bespreken. Wat wel al gezegd kan worden is dat er binnen deze literatuur vooral veel aandacht is 

besteed aan Amerikaanse stripboekverfilmingen en hun esthetiek en structuur zoals Ian Gordon, 

Mark Jancovich en Matthew P. McAllistar laten zien: "Too often comics are associated with 

American comics, and comics-based films with Hollywood blockbusters." 1  Daarbij zijn 

superheldenverfilmingen, welke vaak uit stripboeken voortkomen, binnen de dominante 

Amerikaanse filmindustrie uitgegroeid tot een genre op zichzelf. Hierbij is er naar Hollywoodtraditie 

een soort sjabloon ontwikkeld voor hoe een stripboek te verfilmen.2 Dit sjabloon kan worden gezien 

als voorbeeld van het dramatisch-realisme zoals dit in postklassiek Hollywood vaak wordt 

toegepast.3  

 Deze Astérix-film en de tekstuele analyse die ik hiervan maak staan in de context van de 

Franse filmindustrie, die over het algemeen wordt gezien, en vooral zichzelf ziet als een instituut 

dat de Franse taal en cultuur moet bevorderen, om niet onderworpen te worden aan de 

Engelstalige cultuur.4 Het verzet van het Gallisch dorpje tegen de Romeinse onderdrukking in 

Astérix is een verwijzing hiernaar. De Franstalige film wordt als belangrijk instrument gezien om 

een bevordering van de Franse taal en cultuur te bereiken. De nadruk ligt hierbij op de export van 

Franstalige films.5 

                                                
1 Ian Gordon, Mark Jancovich en Matthew P. McAllister, "Introduction," in Film and Comic Books, 
red. Ian Gordon, Mark Jancovich en Matthew P. Allister (Jackson: University Press of Mississippi 
2007): xiv. 
2 Dan Hassler-Forest, "Roads Not Taken in Hollywood's Comic Book Movie Industry: Popeye, Dick 
Tracy and Hulk," in The Oxford Handbook of Adaptation Studies, red. Thomas Leitch (Oxford: 
Oxford University Press 2015 (te verschijnen) ):2. 
3 Idem, 5. 
4 Jacques Attali, Adrienne Brotons, Angélique Delorme en Claudia Vlagea, La Francophonie et la 
Francophilie, moteurs de croissance durable, Rapport à François Hollande, Président de la 
République Française, (Parijs, 2014) 46. 
5 Idem, 27-28, 64, 66-69. 
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 Om te onderzoeken of deze stellingname van de Franstalige wereld, en van Frankrijk in het 

bijzonder, daadkrachtig is in het ventileren van een 'Franstalig alternatief' is het zinvol om deze 

Franse en Franstalige Astérix-speelfilm en Franstalige blockbuster6 te vergelijken met het eerder 

genoemde sjabloon van de postklassieke Hollywood blockbuster. Het ligt hierbij in de verwachting 

dat dit duidelijk zichtbaar zal zijn in de verfilming van een Franstalige strip in een Franse productie.  

Uit mijn analyse zal blijken dat er wat betreft het narratief veel aspecten kunnen worden 

ingeschreven in het dominante postklassieke Hollywood, maar dat de film wat betreft de stijl zich 

hiervan verwijdert en hier een alternatief voor biedt. 

 

Onderzoeksvraag met deelvragen 

 

Dit onderzoek wordt gedragen door de hoofdvraag 'In hoeverre biedt de film ASTÉRIX ET OBÉLIX: 

AU SERVICE DE SA MAJESTÉ (2012) een wezenlijk alternatief voor de Hollywoodblockbuster?' 

Met behulp van deze hoofdvraag is er aandacht voor de gebruikelijke Hollywoodwegen om tot een 

vertaling van het medium van het stripboek naar het medium van de speelfilm te komen en 

analyseer ik de wijze waarop deze Astérix-film hiervan wel-en-niet gebruikmaakt. Hierbij zal ik ook 

aandacht besteden aan de vergelijking met de twee stripboeken Astérix chez les Bretons (1966) 

en Astérix et les Normands (1966) die ten grondslag liggen aan de film.  

  Om tot een beantwoording te komen van deze hoofdvraag, besteed ik aandacht aan 

de twee belangrijkste aspecten van een vertaling van een stripboek naar een speelfilm: de 

narratieve structuur en de formele aspecten en behandel ik adaptatietheorie en theorie over de 

postklassieke Hollywoodblockbuster. Ik heb deze elementen tot de drie volgende deelvragen 

omgezet: 

1 Welke filmische strategieën worden in de wetenschappelijke literatuur behandeld wat 

betreft stripboekverfilmingen en postklassieke Hollywoodblockbusters?  

2 Op welke wijze maakt de film gebruik van de narratieve structuur en inhoud van de twee 

stripboeken in relatie tot Hollywoodconventies? 

3 Op welke wijze maakt de film gebruik van blockbusterfilmconventies wat betreft de formele 

aspecten en zet het hierbij elementen van de twee stripboeken in? 

 

 

 

 

                                                
6 "Record de fréquentation pour le cinéma français à l'international en 2012," [2013] Le Monde - 
Culture 19-06-2015 http://www.lemonde.fr/culture/article/2013/01/18/record-de-frequentation-pour-
le-cinema-francais-a-l-international-en-2012_1819399_3246.html 
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Methode 

 

Om tot een gedegen antwoord te komen van mijn hoofdvraag ga ik stapsgewijs te werk. Hierbij 

steun ik op de drie deelvragen die ik heb geformuleerd om eerst naar de theorie, dan naar de 

narratieve structuur en vervolgens naar de vorm te kijken. Voor mijn analyse steun ik niet op een 

extern analysemodel, maar stel ik zelf een theoretisch geïnspireerde methode op. Dit houdt in dat 

ik de concepten en theorie die ik behandel in hoofdstuk 1 inzet bij de analyse voor de twee 

volgende hoofdstukken. Ik maak in de hoofdstukken 2 en 3 een vergelijking tussen de film en de 

twee stripboeken en houd hierbij aandacht voor de kenmerken van de postklassieke 

Hollywoodblockbuster. In de conclusie koppel ik terug naar de antwoorden op de deelvragen 2 en 

3 om daarmee een sluitend antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag. 

 De film die ik heb gekozen is een duidelijk afgebakend analyseobject en de aftiteling van de 

film verwijst direct naar de twee stripboeken die het adapteert. Ook deze twee stripboeken zijn 

duidelijk afgebakend en vormen zo een overzichtelijke casus aan de hand waarvan ik mijn 

onderzoeksvraag kan beantwoorden. 

 Het voordeel van dit zelf opgestelde analysemodel is dat ik alle concepten en theorie die ik 

over het onderwerp heb verzameld kan verwerken en gebruiken. Ik heb hierbij al een voorselectie 

gemaakt, en ik behandel niet de theorie die weinig op dit eindwerkstuk van toepassing is. Het 

nadeel hiervan kan zijn dat ik alleen met antwoorden kan komen die door 'de bril' van deze theorie 

te begrijpen is, en niet daarbuiten kan kijken; het gaat hier om een deductieve methode.  
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Hoofdstuk 1 Theorie 

 

In dit hoofdstuk behandel ik adaptatietheorie van stripboekverfilmingen en theorie over 

postklassieke Hollywoodblockbusters. De concepten uit de theorie zijn belangrijk omdat ik deze 

inzet bij mijn analyse in de hoofdstukken 2 en 3. Om in kaart te brengen welke filmische 

strategieën worden behandeld in de wetenschappelijke literatuur wat betreft stripboekverfilmingen 

en postklassieke Hollywoodblockbusters behandel ik eerst in algemene termen de strategieën die 

kunnen worden ingezet en ga ik vervolgens in op narratieve en formele strategieën. 

 Postklassieke Hollywoodblockbusterfilms kwamen als term eerder naar voren en dit 

concept speelt een grote rol binnen dit eindwerkstuk. Volgens Dan Hassler-Forest's definitie, die ik 

hier volg, gaat het hierbij om een dramatisch-realistische benadering van het maken van films. De 

definitie die David Bordwell geeft van de postklassieke Hollywood blockbuster sluit hierbij aan:  

 

Acknowledging the arguments of Smith, Thompson, and others, they argue that postclassical 

cinema is at once classical and 'classical-plus.' It displays traditional patterns of narrative and 

style, but it adds a playful knowingness. The film asks viewers to appreciate its masterful use 

of traditional 'codes.' At the same time, the post-classical film’s playfulness is 'excessive' 

(...).7 

 

Hiermee laat Bordwell zien dat de postklassieke Hollywoodfilm voortborduurt op het klassieke 

Hollywoodconcept, maar dan op een speelsere en excessieve manier. 

 Een belangrijk concept bij verfilming van stripboeken, en van het overgaan van het ene 

medium op het andere, is 'réécriture'8, soms aangeduid als 'réécriture innovative'9. Deze term is 

afkomstig uit het Frans en betekent letterlijk 'herschrijven'. Het principe van het herschrijven of 

innovatief herschrijven is het geschikt maken van een verhaal voor het nieuwe doelmedium. 

Christoph Ehold stelt dat er bij het proces van 'réécriture innovative' nieuwe elementen kunnen 

worden toegevoegd of juist elementen kunnen worden weggelaten om een goede adaptatie 

mogelijk te maken in het nieuwe medium. Dit noemt Ehold 'transposition médiatique': "Les 

adaptations constituent le cas classique d’une transposition médiatique. Le processus d’ 'adapter' 

                                                
7 David Bordwell, The Way Hollywood Tells it: Story and Style in Modern Movies. (Berkely etc: 
University of California Press, 2006), e-boek, Introductie: "Beyond the Blockbuster." 
8 Pascal Lefèvre, "Incompatible Visual Ontologies?: The Problematic Adaptation of Drawn Images," 
in Film and Comic Books, red. Ian Gordon, Mark Jancovich en Matthew P. Allister (Jackson: 
University Press of Mississippi 2007): 4. 
9 Christoph Ehold, "L'adaptation filmique de bande dessinée.: Perspectives et limites. Les 
exemples d'Astérix et Cléopâtre et de Le sortilège de Maltrochu," (Wenen: Universität Wien 2010): 
15. 
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désigne (dans le domaine des médias) l’acte de 'transposer une œuvre pour qu’elle convienne à 

un autre public [ou] à une autre technique' ".10 Hierbij signaleert Ehold dat wijzigingen kunnen 

plaatsvinden op de twee niveaus die ik tevens in dit eindwerkstuk behandel: narratieve inhoud en 

structuur en vorm.' Verder stelt Ehold dat réécriture en adaptatie van een kunstwerk in het domein 

van de remediatie en intermedialiteit thuishoren.11 

 Pascal Lefèvre werkt in zijn artikel de problematische aspecten uit van het herschrijven van 

een stripverhaal voor een speelfilm en komt hierbij tot de conclusie dat een adaptatie nooit perfect 

is en er een balans moet worden gevonden tussen de specificiteit van het nieuwe medium en de 

'geest' van het originele verhaal: 

 

The dilemma is, then, that a film that too 'faithfully' follows a comic will seldom be a good film. 

Since it is another medium with other characteristics and rules, the director has to modify the 

original work. Just as in a historical movie, there is no way to render the situations exactly as 

they were; it is therefore much more important to try to be truthful to the spirit of the original 

work.12 

 

Hiermee vergelijkt Lefèvre een adaptatie van een verhaal voor een ander medium met een 

verfilming van een historische gebeurtenis en stelt dat deze nooit letterlijk kan worden 

overgenomen om er een geslaagde film van te maken. Het gaat hierbij volgens Lefèvre niet om de 

origineelgetrouwheid, maar om hoe 'least dissimilar' de verfilming is.13 Dit standpunt wordt ook 

ingenomen door Ehold, hoewel hij dit thema niet verder uitwerkt.14 

 In postklassieke Hollywoodfilms is er vaak sprake van complexe plotstructuren en is de 

kennisverdeling vaak onevenredig. Dit wordt in films vaak ingezet om de spanning voor de kijker te 

verhogen.15 Hierbij is bij de vertaling van de narratieve structuur van stripboeken tot een film het 

concept van 'reshuffling' van belang. Door deze reshuffling kan de complexiteit van de narratieve 

structuur vorm krijgen. Michael Cohen werkt het concept van reshuffling uit, waarbij het gaat om 

het opnieuw samenstellen van het verhaal van de film aan de hand van elementen uit de 

oorspronkelijke verhalen. Hierbij worden er wat betreft de inhoud vaak personages weggelaten of 

toegevoegd en wat betreft de structuur vaak geschoven in de volgorde van scènes en worden er 

scènes toegevoegd en weggelaten. Dit past volgens Cohen goed in het seriële karakter van 

                                                
10 Ibidem. 
11 Idem, 9. 
12 Lefèvre, 5. 
13 Idem, 4. 
14 Ehold, 16. 
15 Bordwell, Deel I: h.3 "Subjective Stories and Network Narratives." 
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stripfiguren, omdat ze nooit ouder worden en steeds met andere zaken uit hun verleden omgaan, 

naar gelang het verhaal dit noodzaakt: "a comic book character is always already a remake".16   

 Verder maak ik voor de analyse van de narratieve structuur van de film in relatie tot die van 

de twee stripboeken gebruik van de concepten story en plot zoals Bordwell en Thompson deze 

uitwerken. De story is hierbij het verhaal van de film in chronologische volgorde met daarbij de 

verwerkte voor- en nageschiedenis, en de plot de manier waarop het verhaal van de story in de 

film wordt gestructureerd en uitgewerkt.17 Een belangrijk aspect hiervan is de wijze waarop de 

doelen van personages in de plot verwerkt zijn. 

 Het vraagstuk van de stripboekverfilming wat betreft formele aspecten is een onderwerp dat 

veelvuldig in wetenschappelijke theorie wordt behandeld. Hassler-Forest laat zien dat het in 

Hollywood gebruikelijk is om bij een adaptatie alleen de karakters van stripboeken te gebruiken en 

deze te plaatsen in een diëgetische wereld gevormd vanuit het 'reality effect' met weinig aandacht 

voor de formele conventies van het stripboek. 18  Ehold stelt hierbij dat de verhalen uit de 

stripboeken worden omgevormd, om zoveel mogelijk overeen te komen met de Noord-

Amerikaanse context waarbij nationale, regionale en historische aspecten vaak worden 

geschrapt. 19  Louis Andrieu betoogt dat ook Frans-Belgische stripboekverfilmingen met grote 

budgetten de laatste jaren vaak weinig van de mediale eigenschappen van het stripboek 

adapteren: 

 

Mais à côté de ces films dits 'd’auteurs', dans lesquels les réalisateurs recréent un univers, le 

leur, à partir de la bande dessinée dont ils s’inspirent, on a vu fleurir, depuis dix ans, des 

adaptations de séries franco-belges qui laissent de côté tout aspect visuel, toute réflexion sur le 

rapport entre bande dessinée et cinéma, et se fondent principalement sur de très gros budgets 

et des acteurs populaires pour assurer leur succès.20 

 

De implicatie van deze stelling van Andrieu voor dit eindwerkstuk dat in het licht van postklassiek 

Hollywood staat, is dat Frans-Belgische films de laatste tien jaar in het algemeen in grote mate  

een stijl hanteren die overeenkomt met het Hollywoodsjabloon. 

                                                
16 Luca Somigli in Michael Cohen, "Dick Tracy: In Pursuit of a Comic Book Aesthetic," in Film and 
Comic Books, red. Ian Gordon, Mark Jancovich en Matthew P. Allister (Jackson: University Press 
of Mississippi 2007): 28. 
17 David Bordwell en Kristin Thompson, Film Art. An Introduction 8 ͤ druk (New York: McGraw-Hill, 
2008): 76-80. 
18 Hassler-Forest, 4, 5, 11. 
19 Ehold, 112. 
20 Louis Andrieu, "Bande dessinée et cinéma," Esprit 10 (2013): 124. 
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 Voor de analyse van de vorm van de film in relatie tot de twee stripboeken maak ik gebruik 

van de concepten van het eerder genoemde reality effect en de tegenpool hiervan; het 'fiction 

effect'. Hassler-Forest werkt deze twee concepten uit en ontleent deze aan Charles Affron. Het 

gaat hierbij om een belangrijk verschil tussen het esthetisch karakter van de media van het 

stripboek en de speelfilm. Het reality effect slaat op de esthetische keuze om de diëgetische 

wereld vorm te geven aan de hand van ons begrip van de ervaring van de dagelijkse realiteit. Het 

fiction effect slaat op de esthetische keuze om het kunstmatige op de voorgrond te laten treden.21 

 Deze twee concepten slaan direct terug op een probleem dat Lefèvre signaleert omtrent het 

mediale verschil tussen het stripboek en de speelfilm; namelijk de fotografische aard van de 

speelfilm en het getekende van het stripboek. Lefèvre zegt hierover dat het fotografisch aspect 

traditioneel gezien eerder wordt ervaren als realistisch en dat het getekende van het stripboek 

vaak als iconisch wordt ervaren.22 (Dat stripverhalen vaak iconisch zijn opgezet laat McCloud 

zien.23) Hierbij moet vooral worden gedacht aan gewelddadige scènes die doormiddel van een 

overdreven, excessieve benadering kunnen worden gerelativeerd.24 , 25 Een verfilming van een 

stripboek kan hierbij een balans zoeken tussen het iconische [van het fiction effect] en het 

fotografische [van het reality effect]. 

 Michael Cohen werkt het fiction effect uit tot wat hij 'aesthetic of artifice' noemt. Hieronder 

schaart Cohen de concepten van 'cartooning', 'framing the hero' en 'panneling'.26 Cartooning staat 

hierbij voor excessieve stilistische en narratieve elementen, die gebeurtenissen symbolisch en 

onaannemelijk maken en waarmee een film de esthetiek van het stripboek kan benaderen. Hiertoe 

behoren onder andere 'solid color fields' en special effects.27 In het kader van dit eindwerkstuk 

concentreer ik me wat betreft de aesthetic of artifice op special effects en de representatie van 

geweld.        

 Framing the hero en panneling zijn concepten die te maken hebben met de kadrering van 

het stripboekplaatje, de beweging die hierbij wordt geïmpliceerd en de positie die de personages 

hierbij innemen. Deze concepten zijn naar mijn mening weinig uitgewerkt en om deze reden 

gebruik ik voor kadrering een definitie vanuit de filmtheorie zoals beschreven door David Bordwell 

en Kristin Thompson. Hierbij is vooral het aspect van camera-afstand voor dit eindwerkstuk van 

belang; de camera-afstanden tussen de 'extreme close-up' en de 'extreme long shot' en het 

                                                
21 Hassler-Forest, 6.  
22 Lefèvre, 6-7. 
23 Scott McCloud, Understanding Comics: The Invisible Art (New York: Harper Perennial, 1994): 
27-30. 
24 Lefèvre, 9. 
25 Peter Verstraten, Handboek filmnarratologie 2 ͤ druk (Nijmegen: Uitgeverij Vantilt,  2008): 195. 
26 Cohen, 13. 
27 Idem, 15, 19-20. 
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aandachts- en spanningsverhogend effect dat het gebruik van shots met verschillende kadrering 

kan hebben. 28  Vanwege de mediale eigenschappen van het stripboek en met name de 

overeenkomst met film in het kadreren van plaatjes, maar dan op een pagina29, acht ik het mogelijk 

om filmtheorie over kadrering op het stripboek toe te passen. 

 Tenslotte wend ik me voor het analyseren van geluid in de film en geïmpliceerd geluid in de 

stripboeken enerzijds tot filmtheorie van geluid en anderzijds tot stripboektheorie omtrent 

geïmpliceerd geluid. Voor film wend ik me tot Peter Verstraten, die de mogelijke betekenissen 

verklaart van geluidssterkte30 en muziek (zowel intra- als extradiëgetisch)31. Scott McCloud schaart 

in zijn TED-lezing geluid in het stripboek onder de visuele elementen van het stripboek. Hij stelt dat 

geluid visueel wordt gerepresenteerd waarmee het kan worden uitgelegd als iconisch element, 

waarbij de dikte en grootte van de letters een symbolische werking hebben.32 Aan de hand van een 

combinatie van deze twee theorieën maak ik in dit eindwerkstuk een vergelijking tussen het geluid 

in de film en de stripboeken. 

 Zoals ik in dit hoofdstuk heb uiteengezet moet bij een stripboekverfilming het verhaal 

worden herschreven (réécriture) en gaat het hierbij niet om de origineelgetrouwheid, maar om de 

geest van het verhaal en de verhaalwereld. De Hollywoodstrategie voor het narratief is om deze 

complex en speels te maken. In de adaptatie van stripboeken tot een film staat hierbij het concept   

reshuffling centraal. Wat betreft de stijl is het gebruikelijk in Hollywoodproducties, evenals in 

Franse blockbusterproducties, om het reality effect toe te passen en in de film weinig over te 

nemen van het medium van het stripboek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
28 Bordwell en Thompson, 190-194. 
29 Lefèvre, 5-6. 
30 Verstraten, 147-148. 
31 Idem, 154-161. 
32 Scott McCloud, "The Visual Magic of Comics," [2009] TED. Subtitles and Transcript - 19-06-2015 
https://www.ted.com/talks/scott_mccloud_on_comics/transcript 
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Hoofdstuk 2 Narratieve structuur 

 

In dit hoofdstuk staan de narratieve structuur en inhoud van de film ASTÉRIX ET OBÉLIX: AU 

SERVICE DE SA MAJESTÉ centraal. Uit de analyse in dit hoofdstuk zal blijken dat de 

vertelstructuur van de film zeer lineair is; er wordt geen gebruik gemaakt van flashbacks of 

flashforwards, waarmee de film zich verwijdert van postklassieke Hollywood 

blockbustervernieuwingen. De film volgt daarentegen grotendeels de indeling in vier akten en een 

epiloog van de postklassieke Hollywoodblockbuster zoals Thompson deze beschrijft.33 De scènes 

uit de stripboeken blijven grotendeels intact en worden afwisselend uit de twee stripboeken in de 

film verwerkt, aangevuld met nieuwe scènes. De film maakt hierbij in grote mate gebruik van 

reshuffling en kent hierdoor een grote gelaagdheid, wat contrasteert met het stripboek Astérix chez 

les Bretons en enigszins overeenkomt met de gelaagdheid van het stripboek Astérix et les 

Normands. 

 Bij deze analyse bespreek ik de film chronologisch en begin ik bij de inleiding. Na de 

voortiteling begint de film met dezelfde scène als in het stripboek en laat het een piratengrap zien, 

een element dat in het gehele oeuvre van Astérix terugkomt. Net zoals in de stripboeken wordt er 

in de inleiding vooral aandacht besteed aan de omgeving en setting van dit specifieke verhaal en 

worden de hoofdpersonen Astérix en Obélix niet geïntroduceerd. Het begin van elk Astérix 

stripboek kent een overzicht van de belangrijkste personages en een kaart van Gallië met in een 

vergrootglas het dorp dat weerstand biedt tegen de Romeinen. De film biedt niks vergelijkbaars 

aan en gaat er vanuit dat de kijker al bekend is met de hoofdpersonen.  

 Wanneer de inleiding van deze film wordt vergeleken met de narratieve strategie van 

postklassiek Hollywood, zijn er veel overeenkomsten op te merken. In postklassiek Hollywood 

wordt er volgens Thompson gebruik gemaakt van een inleiding die ongeveer een half uur duurt 

waarin de wereld van de karakters en hun doelen bekend worden en deze leiden tot een 'turning 

point'.34 Voor deze film kan gezegd worden dat de inleiding 30 minuten en 28 seconden duurt 

waarin de verhaalwereld wel duidelijk wordt alsmede de doelen van de belangrijkste personages, 

maar de hoofdpersonages niet worden geïntroduceerd. 

 De doelen die Astérix, de held van het verhaal, nastreeft in de film zijn het helpen van de 

Bretons (Britten) in hun verzet tegen de Romeinse overheersing, met als secundaire verhaallijnen 

het vermannelijken van Goudurix en later het vinden van een leuk vriendinnetje. De primaire 

verhaallijn is afkomstig uit het stripboek Astérix chez les Bretons, het vermannelijken van Goudurix 

uit het stripboek Astérix et les Normands en daar komt het vinden van een vriendinnetje bij als 

nieuw element. Obélix heeft in de stripboeken en de film vooral de rol van tegenpool en vriend van 
                                                
33 Bordwell, Deel I: h.1 "Continuing Tradition, by Any Means Necessary." 
34 Ibidem. 
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de held Astérix. In het stripboek Astérix et les Normands heeft hij echter ook een essentiële rol in 

de oplossing van het verjagen van de Normands maar deze rol komt niet terug in de film. In de film 

heeft hij als enig doel het verleiden van de strenge vrouw miss Macintosh en het helpen van 

Astérix. 

 De film heeft twee turning points; de eerste is dat de Romeinen de hulp inroepen van de 

onoverwinnelijke Normands, wat het behalen van het hoofddoel van Astérix en Obélix nog 

moeilijker maakt. De Normands zijn zowel in de film als in het stripboek tegelijk Normandiërs als 

Noormannen; het woord 'Normand' draagt in het Frans beide betekenissen. Het tweede turning 

point is de ruzie die Astérix met Obélix krijgt waarna Astérix zich wil richten op het vinden van een 

vrouw. De breuk met Obélix die dit tot gevolg heeft, heeft eveneens een complicerend effect voor 

het bereiken van het hoofddoel van het verhaal; de Bretons helpen in hun weerstand tegen de 

Romeinen. Het vervlechten van meerdere verhaallijnen en met name het verwerken van 

liefdesverhaallijnen is een aspect dat goed past binnen een postklassiek Hollywoodnarratief. 

Bordwell benoemt dit als hyperklassieke of postklassieke eigenschappen van een film in de vorm 

van een 'network narrative'.35 Hierbij worden vaak meerdere turning points ingezet.36  

 Daarnaast maakt de film hiertoe gebruik van wat ik reshufflingbruggen noem. Dit zijn 

narratieve bruggen die elementen uit de verhaallijnen van de twee stripboeken aan elkaar 

verbinden. De eerste reshufflingbrug komt voor in de eerste akte van de film in de vorm van de 

komst van de Normands naar Bretagne op uitnodiging van Julius Caesar. Dit is een element dat 

voorkomt in geen van beide stripboeken; in het stripboek Astérix et les Normands gaan de 

Normands naar Gallië en in Astérix et les Bretons komen zij niet voor.  

 De tweede akte zoals deze door Thompson wordt beschreven noemt ze 'Complicating 

Action'. Hierin verandert de hoofdpersoon vaak van tactiek om zijn doel te bereiken of loopt hij 

tegen een hele nieuwe situatie aan als 'countersetup'. Vaak is er een belangrijke gebeurtenis die 

de tweede akte eindigt. Deze akte duurt meestal tot ongeveer 50 minuten à een uur in de film.37 In 

het geval van deze film loopt de tweede akte tot 54 minuten en 30 seconden, maar hierbij 

veranderen de hoofdpersonages niet van tactiek en is er ook geen sprake van een countersetup. 

Net zoals in de stripboeken stapelen de problemen zich op in het bereiken van de doelen.  

 Er wordt in dit gedeelte van de film wel een probleem opgelost; de ton met toverdrank wordt 

gevonden in het Romeinse paleis, maar dit leidt echter alleen tot meer problemen: een dief steelt 

de kar met de ton met toverdrank en Astérix wordt gevangen genomen. In het opzicht van het 

opstapelen van problemen lijkt de tweede akte van de film een voorschot te nemen op wat typisch 

is voor de ontwikkeling van een derde akte, waar ik later op terugkom. Wat echter wel tekenend is 

                                                
35 Idem, Deel I: h.3 "Subjective Stories and Network Narratives." 
36 Idem, Deel I: h.2 "Pushing the Premises." 
37 Idem, Deel I: h.1 "Continuing Tradition, by Any Means Necessary." 
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voor de tweede akte van de film is dat deze wordt afgesloten met een belangrijke gebeurtenis: 

Goudurix wordt gevangen genomen door de Normands. 

 De derde akte van een postklassieke Hollywoodfilm, de 'development', is meestal een 

gedeelte waarin alle doelen duidelijk zijn, maar de hoofdpersoon moeite heeft met deze te 

bereiken. In deze akte zijn er vaak veel incidenten die vertraging opleveren en is er weinig 

vooruitgang zichtbaar in het dichterbij brengen van het bereiken van de belangrijkste doelen. 

Verder signaleert Thompson dat in de derde akte subplots een belangrijke rol spelen.38 Zoals ik 

eerder heb gesteld is er in de tweede akte van de film al sprake van een opstapeling van 

problemen, maar net zoals in een Hollywoodfilm is er in deze akte van de film meer aandacht voor 

subplots: Goudurix probeert de Normands te leren wat angst is, Astérix praat met Caesar en wordt 

door Obélix bevrijdt. Hierna wordt Goudurix bevrijd van de Normands door de tussenkomst van de 

opgevoede Têtedepiaf en is dit subplot gesloten. Vervolgens lijken de hoofdpersonages voortgang 

te boeken in hun hoofddoel om de ton naar het Bretonse dorp te brengen, maar dit eindigt in het 

'darkest moment' van de film, een term uit postklassiek Hollywood, want de toverdrank vloeit weg 

in de Theems en alle mogelijkheden van Astérix en Obélix om hun doel te bereiken lijken 

verkeken. Bovendien verkiest Obélix zijn afspraak met miss Macintosh boven de missie die hij 

samen met Astérix deelt. 

 Tevens is er in de derde akte een andere reshufflingbrug aanwezig in de vorm van de 

ontmoeting tussen Jolitorax en Goudurix. Jolitorax is het belangrijkste personage van de Bretons in 

de film en in het stripboek Astérix et les Bretons. Hij is degene die in contact komt met de Galliërs 

en ze helpt bij hun doel om de ton met toverdrank in het Bretonse dorp te krijgen. In het behouden 

van zijn geliefde Orphélia strijdt hij in de film met Goudurix, een luie Galliër uit Lutèce (Parijs) die in 

het stripboek Astérix et les Normands voorkomt. Het feit dat deze personages elkaar ontmoeten is 

een element dat niet in de stripboeken terugkomt en deze ontmoeting verbindt de twee verhalen tot 

eenzelfde verhaal in de film.  

 Wat Thompson benoemt als de vierde akte is de climax van de film. Deze akte volgt op het 

darkest moment en hierin wordt duidelijk of de doelen worden gehaald.39 De climax van deze film 

is een vrij korte waarin op verschillende onaangekondigde manieren het verhaal tot een goed 

einde komt. Astérix bluft en maakt thee waardoor de Bretons zich sterk voelen en door een interne 

roeping komt Obélix net op het goede moment te hulp in de veldslag. Het subplot van het 

vermannelijken van Goudurix wordt ook kortstondig behandeld waarin hij, met tegenzin, de Bretons 

voorgaat in de strijd. Door het ontbreken van een motief van tijdsdruk in de film, net zoals in de 

stripboeken, is deze vierde akte van de film een relatieve anticlimax waarin plotseling alle doelen 

                                                
38 Ibidem. 
39 Ibidem. 
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zijn bereikt. Hierdoor contrasteert deze vierde akte sterk met wat gangbaar is in postklassiek 

Hollywood. 

 De epiloog daarentegen benadert zeer sterk een Hollywoodepiloog waarin de stabiliteit van 

de situatie uiteengezet wordt en subplots worden gesloten.40 In dit opzicht wijkt de film in grote 

mate af van de gebruikelijke epiloog in de Astérix-stripboeken, waarin in de vorm van een groot 

overwinningsbanket in het Gallisch dorp de overwinning wordt gevierd. In de film is er ook sprake 

van een overwinningsfeest, maar in Bretonse stijl waarbij de liefdessubplots van Obélix, Astérix en 

Jolitorax worden gesloten. 

 Zoals ik eerder heb gesteld is de structuur van de film zeer lineair en kent deze geen 

flashbacks of flashforwards. De vertelling van de plot heeft dezelfde volgorde als de story waaruit 

deze voortkomt. Postklassiek Hollywood wordt omschreven als klassiek Hollywood verrijkt met 

nieuwe innovatieve manieren van vertellen om de continuïteit van een verhaal te vergroten.41 De 

lineaire narratieve verhaalstructuur van deze film kan worden gezien als sterk contrasterend tegen 

deze dominante vertelwijze en blijft in dit aspect dichter bij de narratieve structuur van de 

stripboeken. In de stripboeken worden er gaandeweg steeds problemen opgeworpen die één voor 

één worden opgelost waarin geen sprongen in de tijd worden gemaakt. Wat opvallend is aan de 

looptijd van de story van de film is dat deze met 2000 jaar zeer lang is. Dit heeft te maken met een 

komisch aspect afkomstig uit de stripboeken waarin Julius Caesar vanuit het jaar 50 v.C. 

voorspellingen doet over de toekomst. 

 De rol van Julius Caesar is in de film een bijzondere, omdat hij voor het verloop van het 

verhaal geen rol speelt, maar slechts als hyperreeël element dient dat de film zelf en de Franse 

maatschappij becommentarieert. Dit gebeurt in de vorm van grapjes over de aard van volken en 

kritiek op historische en actuele vraagstukken. Zo is in de film een actuele kritiek te vinden op het 

immigratiebeleid van de Romeinen in de retoriek zoals toenmalig president Nicolas Sarkozy deze 

uitte als "maîtriser les flux migratoires"42 en wordt het declaratiegedrag van Julius Caesar in de film 

bekritiseerd, een referentie aan het declaratieschandaal binnen de Franse regering 43 . Deze 

actualisering kan worden gezien als een voorbeeld van het eerder benoemde concept réécriture 

innovative44 op een hyperreeële, (post-)klassieke, wijze. Verder heeft Caesar een gesprek met 

                                                
40 Ibidem. 
41 Ibidem. 
42 Alexandre Lemarié, "L'immigration, thème de campagne à l'UMP," [2014] Le Monde - Politique - 
19-06-2015 http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/11/03/l-immigration-theme-de-campagne-
a-l-ump_4517033_823448.html 
43 Maartje Willems, "Declaratieschandalen in Franse regering lopen op," [2010] Elsevier - 
Buitenland - 19-06-2015 http://www.elsevier.nl/Buitenland/nieuws/2010/7/Declaratieschandalen-in-
Franse-regering-lopen-op-ELSEVIER269900W/ 
44 Christoph Ehold, 15. 
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Astérix over wie de held en slechterik zijn van het verhaal en blijkt dat Caesar zichzelf ziet als de 

held en dat ook hij zijn avonturen op laat schrijven, net zoals Astérix. Dit gesprek kan als 

hyperreeël worden gezien; het becommentarieert direct de film waar de twee personages deel van 

uitmaken. Dit aspect is binnen de theorie van Bordwell uit te leggen als (post-)klassiek: "As 

sometimes happens in a classical film (not merely a 'postclassical' one), characters comment on 

the structure of the plot that enmeshes them."45  

 Door de film heen is Caesar niet het enige personage dat op een oppervlakkige manier als 

een soort persiflage voor zijn volk geldt. Vooral vreemde volken worden in de film belachelijk 

gemaakt, net zoals in de stripboeken. Zo spreken de Bretons de Gallische (Franse) taal 

achterstevoren, is hun eten niet lekker, zijn ze overdreven beleefd zelfs als dit henzelf schaadt en 

drinken ze iedere dag stipt om vijf uur een kopje warm water. 

 Opvallend is dat de Normandiërs (tweede betekenis van het woord) in de film niet 

belachelijk worden gemaakt in tegenstelling tot in het stripboek. In de film drinken ze niet bij elke 

gelegenheid calva (calvados) uit schedels van overwonnen volken en eten ze ook niet alles 'à la 

crème' zoals in het stripboek. Het leven in Parijs en de Parijzenaren in de vorm van Goudurix (in 

het verhaal Lutèce, het Parijs uit de tijd van de Romeinen) wordt in de film echter meer belachelijk 

gemaakt dan in de stripboeken. Zo zijn Parijzenaren behalve lui, ijdel en laf in de film ook 

rokkenjagers. 

 De kennisverdeling is in de film net zoals in de stripboeken zeer rechtlijnig en weinig 

innovatief of complex. Als kijker weten we op elk moment evenveel als de personages die op dat 

moment in beeld zijn. Deze evenredige kennisverdeling tussen de kijker en de personages zorgt zo 

voor geruststelling over de goede afloop van het verhaal, de helden hebben immers genoeg 

informatie om hun doelen te bereiken en de kijker heeft deze zelfde informatie. Vanuit het licht van 

postklassiek Hollywood gezien stel ik hierom dat deze Astérix-film weinig spannend is.  

 De scènes van de stripboeken zijn in de film grotendeels in hun geheel, vrijwel ongewijzigd 

overgenomen en ze houden, afwisselend tussen scènes uit de twee stripboeken en nieuwe scènes 

hun oorspronkelijke lineaire volgorde. Met name in de tweede en derde akten is er meer aandacht 

voor de nieuwe liefdesverhaallijnen waardoor de volgorde van de oorspronkelijke scènes 

verandert. In de eerste en vierde akte blijven scènes echter geheel intact, aangevuld met de eerder 

benoemde reshufflingbruggen. Door deze reshuffling is de narratieve inhoud van de film zeer 

complex met vele lagen en verhaallijnen, wat afwijkt van de stripboeken, maar als element kan 

worden gezien dat het postklassiek Hollywoodsjabloon benadert.  

                                                
45 Bordwell, Deel I: h.3 "Subjective Stories and Network Narratives." 
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 In het volgende hoofdstuk bespreek ik de vorm van de film in relatie tot de stripboeken en 

ga ik hierbij vooral in op de wijze waarop de film een balans vindt tussen het reality effect en het 

fiction effect. 

 

Hoofdstuk 3 Vorm 

 

In dit hoofdstuk maak ik een formele analyse van de film ASTÉRIX ET OBÉLIX: AU SERVICE DE 

SA MAJESTÉ. Zoals ik eerder heb gesteld is het in Hollywoodfilms evenals in recente Franse 

blockbusters gebruikelijk om weinig formele aspecten van het stripboek te adapteren. In dit licht is 

de uitkomst van mijn formele analyse van de film opvallend, want hieruit zal blijken dat er in grote 

mate gebruik wordt gemaakt van het fiction effect waardoor de film sterk overkomt als een 

stripboek en afwijkt van het Hollywoodsjabloon. 

 Het feit dat de film overkomt als een stripboek doormiddel van het fiction effect komt echter 

niet volledig overeen met het gebruik van het fiction effect in de Astérix-stripboeken. In de Astérix 

stripboeken wordt een semirealistische stijl gebruikt; die van de 'École de Marcinelle', waar de 

tekenaar Albert Uderzo van de Astérix-reeks deel van uitmaakt.46, 47 De Astérix-stripboeken zijn 

slechts fictioneel in hun vorm op het gebied van de personages. Hierbij speelt echter de acceptatie 

van het medium een grote rol omdat fiction effect-momenten in stripboeken realistischer 

overkomen dan in film. Dit heeft te maken met de medialiteit van film en stripboeken.  

 Een eerste opvallend fictioneel effect heeft het taalgebruik van de Bretons in de film. 

Hoewel de Bretons in het stripboek ook vaak Frans achterstevoren spreken (de grammatica is in 

het Frans niet correct) komt hier in de films een sterk Engels accent bovenop. Bij het beleven van 

het verhaal in stripboek hangt dit van de lezer af en is dit waarschijnlijk minder het geval dan in de 

film. Het effect van deze opzettelijke grammaticale fouten en het sterke accent is echter zeer 

fictioneel en leidt de kijker in een fictionele wereld die irreëel overkomt.  

 Daarnaast wordt door de film veelvuldig gebruik gemaakt van geluidseffecten die vooral 

doen denken aan geluidseffecten van tekenfilms: zo klinkt er een 'vliegend' geluid wanneer 

Goudurix uit het raam wordt gegooid en is er een geluid van een vliegtuigmotor wanneer een 

rugbyspeler onder invloed van toverdrank snel over het veld rent. Ook wordt er in de scène van de 

opvoeding van Têtedepiaf doormiddel van geluidseffecten als galm en herhaling van woorden 

duidelijk gemaakt dat de opvoedende woorden hem duizelen. Bovendien klinken er verhullende 

                                                
46 Ganapathy Subramaniam, "Marcinelle School," [2009] Animation Illustration Art - 19-06-2015 
http://www.animationillustrationart.com/2009/12/marcinelle-school.html 
47 Marjorie Lévêque, "Astérix–#08 : Astérix chez les bretons," Langues & cultures de l'antiquité - 
Médiathèque - Livres & Bandes dessinées - 19-06-2015 http://www.arretetonchar.fr/astérix-tome-
08-astérix-chez-les-bretons/ 
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piepjes wanneer hij vloekt en wordt zijn tirade zachter gezet wanneer Orphélia en miss Macintosh 

hierover spreken. Het gebruik van deze geluidseffecten komt zeer kunstmatig over en geeft een 

fictionele sfeer aan de film. Dit kan worden verklaard vanuit de door Verstraten beschreven 

'symbolisch-narratieve functie' van geluid.48  

 Geïmpliceerd geluid is duidelijk aanwezig in de stripboeken; personages spreken harder 

door dikgedrukte hoofdletters en er zijn geluiden en klanken uitgeschreven bij sommige 

handelingen. Bij de rugbywedstrijd worden bijvoorbeeld dezelfde geluidseffecten geïmpliceerd in 

het stripboek als in de film (zie figuur 1). Het effect hiervan hangt opnieuw echter van de lezer af. 

De mate waarin deze effecten het stripboekkader in beslag nemen is echter vaak bescheidener 

dan de sterkte van het geluid in de film.  

Figuur 1: Geïmpliceerde geluidseffecten in Astérix chez les 

Bretons. 49 

 

 

 

 

 

 

 Het kleurgebruik in de film is in te delen in twee categorieën waarbij enerzijds 

landschappen uitgebreid mooi, groen en realistisch zijn en anderzijds personages en stedelijke 

elementen zeer fel kleurrijk. Het grootste deel van de actie vindt in de film plaats in landelijk 

gebied. Dit is waar de ton wordt vervoerd van Gallië, over zee en door het weidse Britse landschap 

met heide en kliffen. Daarnaast is de verhaallijn van de Normands grotendeels aan deze ruige kust 

gesitueerd. Voor deze elementen wordt duidelijk het reality effect ingezet.  

 Wat betreft de personages dragen deze veelal felle, duidelijk te onderscheiden kleuren die 

passen bij hun afkomst. Zo zijn de Romeinen hoofdzakelijk gekleed in donkerrood, dragen de 

Bretons met name veel blauwtinten, afgewisseld met typisch Britse ruitmotieven en hebben de 

Normands zwarte bontgewaden aan. Deze stereotypering in kleding van de personages is te 

vatten onder het fiction effect. Stedelijke elementen komen ook duidelijk fictioneel over en zijn zeer 

bont in kleurgebruik. Dit is vooral terug te zien in de representatie van Londonium (Londen) en in 

het rugbystadion waar supporters met felle kleuren hun favoriete team aanhangen. Dit staat in 

sterk contrast tot het kleurgebruik in landelijke omgevingen en dorpen waar vooral grijs- en 

bruintinten worden gebruikt (zie figuur 2). Dit contrast zorgt ook duidelijk voor een fiction effect.  

 
                                                
48 Verstraten, 153-161. 
49 René Goscinny en Albert Uderzo, Astérix chez les Bretons (Parijs: Hachette, 1966): 39. 
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Figuur 2: Het contrast tussen Londonium, landelijk gebied en felgekleurde personages.50 

 

 In vergelijking met het kleurgebruik in de stripboeken zijn er veel overeenkomsten te vinden 

wat betreft stedelijke omgevingen en de personages, maar zijn de landelijke gebieden in de 

stripboeken veel meer fictioneel. Daarentegen spreekt hier geen contrast uit dat fictioneel werkt. 

 Het gebruik van special effects speelt in de film een belangrijke rol in de representatie van 

het effect van de Gallische toverdrank. Degene die van de toverdrank drinkt gloeit goudgeel op en 

zijn gezicht of lichaam treedt uit zijn voegen en produceert vervolgens vonken (zie figuur 3). Dit 

special effect is, hoewel zeer duidelijk metaforisch, zeer fictioneel en werkt in veel grotere mate 

fictioneel dan in de stripboeken (zie figuur 4). Dit kan worden uitgelegd als moment van 

cartooning.51 Het is hierbij alsof de film wil etaleren dat het een stripboekverfilming is doormiddel 

van deze strategie, hoewel de oorspronkelijke stripboeken hier veel minder gebruik van maken.  

Figuur 3: Het drinken van toverdrank in de film.52 

                                                
50 ASTÉRIX & OBÉLIX: AU SERVICE DE SA MAJESTÉ, 0:32:30. 
51 Cohen, 13. 
52 ASTÉRIX & OBÉLIX: AU SERVICE DE SA MAJESTÉ, 0:44:53. 
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Figuur 4: Het drinken van toverdrank in de 

stripboeken.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Het gebruik van geweld speelt een belangrijke rol in de film, met name door Astérix en 

Obélix. De reactie van tegenstanders is steeds angstig, maar er is nooit sprake van dat ze pijn 

lijden of gewond raken. Er wordt over personages heen gelopen en ze vliegen door het dak, maar 

dit levert hen geen blijvende schade of pijn op, hoewel ze soms meters door de lucht vliegen. Dit is 

een irreële en cartoonistische benadering van geweld die kan worden geplaatst binnen het fiction 

effect, waardoor de schokkende werking van het geweld voor de kijker opgeheven wordt.54  

 De kadrering en het camerawerk in de film kunnen in het licht van postklassieke 

Hollywoodontwikkelingen worden gezien als duidelijk voorbeeld van het inzetten van gebruikelijke 

innovaties. Daarbij start de film veelal vanuit de longshots zoals deze ook voorkomen in de 

stripboeken. Deze worden echter nog van een verdere afstand genomen dan in de stripboeken en 

worden zeer veelvuldig gecontrasteerd met close-ups van details van personages, met name hun 

benen. Tijdens spannende dialogen en ruzies is het camerawerk steeds dichtbij de personages, 

een gebruikelijk aspect van de postklassieke Hollywoodfilm. 55  Deze spanningsverhogende 

momenten worden daarbij verder ondersteund door het gebruik van in- en uitzoomen en 

camerabewegingen. Deze stijlelementen worden vooral ingezet om te benadrukken dat belangrijke 

gebeurtenissen gaan plaatsvinden en om aan te geven dat een groep met veel personen is, zoals 

te zien bij Romeinse legioenen en de groep angstaanjagende Normands. 

 Doordat deze stijlelementen spanningsverhogend overkomen contrasteren deze enigszins 

met de, eerder behandelde, lineaire en weinig spannende verhaalstructuur. Het contrast dat 

hiervan uitgaat kan daarom worden gezien als een voorbeeld van het fiction effect. Hetzelfde geldt 

voor de opvallende camerahoeken die worden gebruikt in de scènes waarin de Normands 

                                                
53 Goscinny en Uderzo, 23. 
54 Cohen, 15, 19-20. 
55 Bordwell, Part II, "Intensified Continuity: Four Dimensions." 
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voorkomen. De Normands worden hoofdzakelijk in beeld gebracht vanuit kikkerperspectief 

waardoor ze groter overkomen, zeker in contrast tot hun tegenspelers die vanuit vogelperspectief 

in beeld worden gebracht. 

 Zoals duidelijk is geworden maakt de film veel gebruik van het fiction effect en wijkt hier af 

van wat gebruikelijk is binnen het postklassiek Hollywoodsjabloon en wijkt zelfs van de stijl van de 

meeste hedendaagse Franse blockbusters. Daarentegen plaats ik hierbij de kritische kanttekening 

dat er ook binnen Hollywoodproducties voorbeelden zijn te vinden waarbij sprake is van het 

inzetten van het fiction effect zoals Hassler-Forest laat zien56, en laat Andrieu zien dat er ook 

voorbeelden van films zijn die dicht bij het originele medium van het stripboek blijven.57 Daarnaast 

betogen Bordwell en Thompson dat in de filmstijl van Hollywood ook onrealistische stijlkenmerken 

als realistisch kunnen worden geaccepteerd, wanneer deze door het verhaal worden 

gemotiveerd.58 In het geval van deze Astérix-film wordt het merendeel van de eerder genoemde 

momenten van het fiction effect gemotiveerd door het verhaal, dat ook onrealistische wendingen 

kent. 

 

Conclusie 

 

In deze conclusie geef ik antwoord op de hoofdvraag 'In hoeverre biedt de film ASTÉRIX ET 

OBÉLIX: AU SERVICE DE SA MAJESTÉ (2012) een wezenlijk alternatief voor de 

Hollywoodblockbuster?'. Het antwoord op deze vraag is tweeledig en gebaseerd op de uitkomsten 

van mijn analyse op basis van de narratieve structuur en inhoud en de formele aspecten van de 

film. 

 Uit de analyse van het narratief is gebleken dat de vertelstructuur van de film zeer lineair is 

en dat er geen gebruik wordt gemaakt van flashbacks of flashforwards, waarmee de film zich 

verwijdert van postklassieke Hollywood blockbustervernieuwingen. De andere gebruikte narratieve 

strategieën schrijven zich echter wel grotendeels in Hollywood blockbuster-filmconventies in. 

Hieronder vallen het gebruik van de vier akten en een epiloog en de gelaagde verhaalstructuur. 

Deze gelaagde verhaalstructuur is deels afkomstig vanuit typische Hollywoodliefdesverhaallijnen, 

maar wordt vooral vormgegeven door reshuffling. Ik heb betoogd dat dit gebeurt en wordt 

ondersteund door het gebruik van twee reshufflingbruggen, waarbij de scènes uit de stripboeken 

grotendeels intact blijven. De grote gelaagdheid contrasteert in grote mate met de twee Astérix-

stripboeken.  

                                                
56 Hassler-Forest, 2. 
57 Andrieu, 125. 
58 Bordwell en Thompson, 113. 
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Uit de analyse van de formele aspecten van de film blijkt dat de film op veel vlakken gebruik 

maakt van het fiction effect en zich hiermee verwijdert van het postklassiek Hollywoodsjabloon en 

van de recente Franse blockbuster. Mijn analyse laat zien dat het fiction effect vooral wordt ingezet 

in een duidelijk Engels accent van de Bretons en het gebruik van cartoonistische geluidseffecten. 

Daarnaast werkt het kleurgebruik overwegend fictioneel en werkt het contrast met realistische 

formele aspecten eveneens fictioneel. Hierbij gaat de film verder in het gebruik van het fiction 

effect dan de stripboeken dit doen. Dit is opvallend omdat de mediale eigenschappen van het 

stripboek bekend staan om de opvallende getekende fictionele esthetiek en film gebaseerd is op 

de esthetiek van de fotografie. 

 Op basis van deze bevindingen beantwoord ik mijn hoofdvraag met een overwegend 

negatief antwoord. Zowel de narratieve inhoud als de structuur worden grotendeels op 

Hollywoodwijze vormgegeven en bieden hierdoor geen duidelijk en wezenlijk alternatief. Op 

formele basis maakt de film echter duidelijk andere keuzes dan gangbaar is binnen blockbusters 

uit Hollywood. 

 Dit wil echter niet zeggen dat ik deze formele keuzes karakteriseer als wezenlijk alternatief. 

Er zijn in mijn formele analyse namelijk meerdere elementen bovengekomen die vooral doen 

denken aan stijlelementen van de tekenfilm. Om deze reden zou het zinvol zijn om in 

vervolgonderzoek een licht te werpen op een vergelijking tussen deze speelfilm en de 

geanimeerde films Astérix chez les Bretons (1986) en Astérix et les Vikings (2006). 

Het idee van het promoten van de Franse filmindustrie lijkt in eerste instantie een goed 

middel om de Franse invloedsfeer uit te breiden en de Engelstalige cultuur terug te dringen. Op 

basis van deze tekstuele analyse blijkt echter dat de verfilming van deze geliefde Europese 

stripboekenreeks slechts als mager alternatief geldt voor de postklassieke Hollywood blockbuster.  

Afsluitend rijst de vraag of de film ook in de 'geest' blijft van de originele Astérix-

stripboeken. Ondanks het feit dat er in de film wel typische Astérix-grapjes verwerkt zijn zal hier 

echter nooit een sluitend antwoord op kunnen worden gegeven; er zullen altijd kritische fans 

blijven.  
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