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DETAILS…

In 1997, net voordat ik afstudeerde aan the Design Academy, liep ik stage bij Ben 
van Os, destijds de vaste Art Director van Peter Greenaway. De films die ze sa-
men maakte waren fenomenaal, de verhalen schokkend, de decors overweldi-
gend in hun kleur en rijk aan detail. The Cook, the Thief His Wife & Her Lover (1989) 
is nog steeds één van mijn favorieten. Prospero’s Books (1991) en The Baby of 
Mâcon (1993) zijn minder bekend maar minstens zo indrukwekkend. De atmo-
sfeer die van Os & Greenaway in die films weet op te roepen is fantastisch en 
spectaculair.

Peter Greenaway, The Cook, the Thief His Wife & Her Lover (1989)
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Mijn eerste taak; een woonwagen inrichten voor een circusdirecteur (voor de 
film Alegria die regisseur Franco Dragone van Cirque du Soleil maakte en die 
genadeloos flopte). Ik kreeg het scenario en las dat er voor de directeur in kwes-
tie een monoloog in gepland stond, zittend voor zijn spiegel. Dus: woonwagen, 
stoel, spiegel. Meer stond er, tot mijn verbazing, niet vast! Wat een vrijheid! 
Ik kon van deze directeur alles maken! Een paar foto’s van een oude vrouw in 
mooie lijstjes en een kanten kleedje; een moederkindje. Een paar lege wijnfles-
sen en een glas met een aangekoekt restje; een problematische drinker. Meer-
dere glazen; een feest-beest. Make-up geordend in absurd nette rijtjes; een 
neuroot. Een groot prikbord met krantenartikelen; een trotse man uit een oude 
circus familie. Ik kon zijn monoloog een context bezorgen die op subtiele wijze 
de film zou beïnvloeden.

Uiteraard is de impact van zulke details afhankelijk van de rol die de regis-
seur er aan wenst te geven. De acteur kan aandacht vestigen op details door 
ze op te pakken, aan te raken of ze proberen weg te moffelen, maar dat is niet 
noodzakelijk. De cameraman kan de uitsnede zo kiezen dat iets net wel of niet 
in het oog springt of er zelfs op inzoomen. Uiteindelijk bepaald de editor (vaak 
in samenspraak met de regisseur) hoe (en óf) een shot wordt gebruikt. 

Een paar jaar daarvoor (1992) kwam the Director’s Cut van Blade Runner uit (ge-
filmd en voor het eerst uitgebracht in 1982). Deze Director’s Cut (1992) was ge-
maakt met alleen indirecte bemoeienis van de regisseur Ridley Scott. Hoewel 
de film in 1982 flopte1 was het een prachtige film en is het inmiddels een cult 
klassieker2. Het verhaal speelt zich af in Los Angeles in 2019, door vervuiling en 
overbevolking in verval geraakt. Een science fiction film met een contrastrijke 
sfeer die duidelijk refereert naar de Film noir uit de jaren veertig. Een nieuw 
genre dat later bekend zou worden als tech noir,3 future noir4 of neo noir5. De art 
direction (David L. Snyder) en production design (Lawrence G. Paull) was er in-
drukwekkend. In het audiocommentaar op de Final Cut DVD zegt Ridley Scott: 

“Most art directors are reluctant to design things in great detail, because they 
know the director won’t show it. But I told them, ‘if you build it, I will show it’.” 
Syd Mead tekende de eerste ontwerpen en baseerde die op het blad Métal Hur-
lant en op het werk van Moebius. (Moebius zelf was eerst benaderd maar be-
dankte voor de taak.)   

1  Sammon (1996) – Future Noir, The making of Blade Runner (rebound and covered for the) '25th an-
niversary of Blade Runner– h.14 p.318 – itbooks an imprint of Harper Collins Publishers/Dey Str. an 
imprint of William Morrow PuBlishers

2  Rawson-Jones (2014) – 8 Movie Classics that were Box Office Flops: From Blade Runner to Brazil – 
digitalspy.com – http://tinyurl.com/hdjlpoc

3  Auger (2011) – Tech-Noir Film: A Theory of the Development of Popular Genres – University of Chica-
go Press

4  Sammon (1996) – Future Noir, The making of Blade Runner (rebound and covered for the) '25th an-
niversary of Blade Runner – itbooks an imprint of Harper Collins Publishers/Dey Str. an imprint of 
William Morrow PuBlishers

5  Blade Runne – wikipedia.org – http://tinyurl.com/82vh6s6

* De verfilming van Do Androids Dream of Electric Sheep, een kort verhaal van Philip K. Dick. In 2010 ver-
scheen dit verhaal als strip in 24 delen. De originele tekst werd door Tony Parker geïllustreerd en uitge-
bracht door BOOM! Studio’s. De serie werd genomineerd voor een Eisner ‘Best New Serie’ Award.
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Syd Mead, ontwerptekeningen Blade Runner

Mijn eerste taak; een woonwagen inrichten voor een circusdirecteur (voor de 
film Alegria die regisseur Franco Dragone van Cirque du Soleil maakte en die 
genadeloos flopte). Ik kreeg het scenario en las dat er voor de directeur in kwes-
tie een monoloog in gepland stond, zittend voor zijn spiegel. Dus: woonwagen, 
stoel, spiegel. Meer stond er, tot mijn verbazing, niet vast! Wat een vrijheid! 
Ik kon van deze directeur alles maken! Een paar foto’s van een oude vrouw in 
mooie lijstjes en een kanten kleedje; een moederkindje. Een paar lege wijnfles-
sen en een glas met een aangekoekt restje; een problematische drinker. Meer-
dere glazen; een feest-beest. Make-up geordend in absurd nette rijtjes; een 
neuroot. Een groot prikbord met krantenartikelen; een trotse man uit een oude 
circus familie. Ik kon zijn monoloog een context bezorgen die op subtiele wijze 
de film zou beïnvloeden.

Uiteraard is de impact van zulke details afhankelijk van de rol die de regis-
seur er aan wenst te geven. De acteur kan aandacht vestigen op details door 
ze op te pakken, aan te raken of ze proberen weg te moffelen, maar dat is niet 
noodzakelijk. De cameraman kan de uitsnede zo kiezen dat iets net wel of niet 
in het oog springt of er zelfs op inzoomen. Uiteindelijk bepaald de editor (vaak 
in samenspraak met de regisseur) hoe (en óf) een shot wordt gebruikt. 

Een paar jaar daarvoor (1992) kwam the Director’s Cut van Blade Runner uit (ge-
filmd en voor het eerst uitgebracht in 1982). Deze Director’s Cut (1992) was ge-
maakt met alleen indirecte bemoeienis van de regisseur Ridley Scott. Hoewel 
de film in 1982 flopte1 was het een prachtige film en is het inmiddels een cult 
klassieker2. Het verhaal speelt zich af in Los Angeles in 2019, door vervuiling en 
overbevolking in verval geraakt. Een science fiction film met een contrastrijke 
sfeer die duidelijk refereert naar de Film noir uit de jaren veertig. Een nieuw 
genre dat later bekend zou worden als tech noir,3 future noir4 of neo noir5. De art 
direction (David L. Snyder) en production design (Lawrence G. Paull) was er in-
drukwekkend. In het audiocommentaar op de Final Cut DVD zegt Ridley Scott: 

“Most art directors are reluctant to design things in great detail, because they 
know the director won’t show it. But I told them, ‘if you build it, I will show it’.” 
Syd Mead tekende de eerste ontwerpen en baseerde die op het blad Métal Hur-
lant en op het werk van Moebius. (Moebius zelf was eerst benaderd maar be-
dankte voor de taak.)   

1  Sammon (1996) – Future Noir, The making of Blade Runner (rebound and covered for the) '25th an-
niversary of Blade Runner– h.14 p.318 – itbooks an imprint of Harper Collins Publishers/Dey Str. an 
imprint of William Morrow PuBlishers

2  Rawson-Jones (2014) – 8 Movie Classics that were Box Office Flops: From Blade Runner to Brazil – 
digitalspy.com – http://tinyurl.com/hdjlpoc

3  Auger (2011) – Tech-Noir Film: A Theory of the Development of Popular Genres – University of Chica-
go Press

4  Sammon (1996) – Future Noir, The making of Blade Runner (rebound and covered for the) '25th an-
niversary of Blade Runner – itbooks an imprint of Harper Collins Publishers/Dey Str. an imprint of 
William Morrow PuBlishers

5  Blade Runne – wikipedia.org – http://tinyurl.com/82vh6s6

* De verfilming van Do Androids Dream of Electric Sheep, een kort verhaal van Philip K. Dick. In 2010 ver-
scheen dit verhaal als strip in 24 delen. De originele tekst werd door Tony Parker geïllustreerd en uitge-
bracht door BOOM! Studio’s. De serie werd genomineerd voor een Eisner ‘Best New Serie’ Award.
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In de Director’s Cut krijgt het verhaal een geheel andere wending door de plaat-
sing van één enkel detail. Er waren meer veranderingen; zo verdween de voice 
over, werden de gewelddadige scenes langer, en werd de zoete eindscène ge-
schrapt. Maar wat mij altijd is bijgebleven is dat ene detail dat die wereld op z’n 
kop zette. Zoals de achterkant van de director’s cut doos stelt: “[...] een grootse 
film nog grootser. Het meest prikkelend van alles is de nieuwe ‘eenhoorn’ visie, die 
suggereert dat Deckard wellicht een hominiden is”.

Rick Deckard (Harrison Ford) jaagt op ontsnapte hominiden. De nieuwe nexus 6 serie is zo ‘echt’ dat ze 
soms zelf niet weten dat het geen echte mensen zijn. Deckard legt Rachael (Sean Young) uit dat zij geen 
echt mens is en dat haar herrineringen geïmplanteerd zijn.

Rachael vraagt Deckard of hij zelf al eens de homoiden-test heeft gedaan. Een dubbelzinnige vraag. Een 
sneer; homoiden hebben geen gevoel wordt beweerd, maar in deze scene is juist hij de harteloze. An-
derzijds vraagt ze hem of hij zeker weet dat hij zelf geen homoide is. Ook in deze letterlijke betekenis 
van de vraag zit een dubbele bodem; een vraag om inleving; 'stel jij blijkt  ineens homoide'. Pas vanaf de 
Directer's Cut, waar Deckard echt homoide blijkt, is het een hint naar zijn ware aard. 
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Deckard droomt weg, in alle versies te zien.

Deckards droomt, vanaf de Director’s Cut in de film.
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Gaff (Edward James Olmos), Deckard collega, vraagt Deckard of hij ook achter de inmiddels ontsnapte 
Rachael aan gaat. Hij suggereert dat hij ook met haar zou kunnen ontsnappen. Het feit dat ze, als nexus 
6, maar 4 jaar leeft wuift hij weg met de opmerking dat Deckard ook niet weet hoe lang hij nog heeft. In 
eerdere versies een existentialistische opmerking, die voor iedereen geldt. Vanaf de Director’s Cut een 
aanwijzing dat Gaff weet dat Deckard ook een hominiden is.

Gaff laat een eenhoorn achter voor de deur van Deckards en laat hem zo weten dat ook zijn dromen niet 
van hemzelf zijn, maar geïmplanteerd. Hij is dus ook een hominiden. Op meerdere momenten vouwt Gaff 
origami figuurtjes. Zonder deze ontknoping, een eigenaardigheid van het karakter. Met deze ontknoping 
een goed voorbereide plot-twist. 
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ONNOZELHEDEN

In Hoe Tortot Zijn Vissenhart Verloor (2016) van Benny Lindelauf (en illustraties 
van Ludwig Volbeda) wordt de kok Tortot, met een hart zo koud als dat van een 
vis, gevraagd wordt een verhaal te vertellen. Hij weigert, want hij kent geen 
verhalen. Maar Halve George, een jonge gewonde soldaat, blijft aandringen:

“Een verhaal. Een verhaal. Waar haalde hij in godsnaam een verhaal van-
daan? Hij staarde naar de kruiden in de keuken. Ineens wist hij het. ‘Pluk 
salieblaadjes,’ zei Tortot. ‘Hou ze koel.’ Hij bleef staan, dacht na. Nee, wacht. 
Pluk salieblaadjes van een veld. Een ochtendveld. Een bedauwd ochtendveld 
in juni. Ja. Draai hun steeltjes met de klok mee voorzichtig los en...’

‘Tortot?’
‘Ja.’
‘Ik vind het nou al mooi.’

Details kunnen van een reeks feiten (of simpele handelingen zoals in het voor-
beeld hierboven) een verhaal maken, een personage meer diepte geven, plaats, 
tijd en sfeer bepalen en het plot sturen, maar als een detail een karakter kan 
maken, de context kan bepalen en het verhaal een wending kan geven is het dan 
nog wel een detail? Wanneer houdt een detail op een detail te zijn, en wanneer 
wordt het een hoofdzaak?

Hoe kunnen details worden ingezet? Wanneer is het verhaal, een karakter 
of een setting gebaat bij detail? Wanneer staan details in de weg? Hoe kan een 
detail zo geplaatst worden dat het niet in de achtergrond verdwijnt? Wanneer 
is een eigen kader noodzakelijk? Hoe wordt een detail een logisch deel van een 
verhaal? Hoe zorg ik dat details het verhaal niet afleiden, verstikken, afremmen, 
vervelen?
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In deze thesis wil ik aan de hand van verhalende media het belang en de ge-
varen van het detail onderzoeken zodat ik mijn werk kan verrijken zonder in 
futiliteiten te verzanden. In mijn masterproef gebruik ik details om karakter te 
geven, parallellen te trekken en gevoel van tijdsverloop te manipuleren. Wat 
valt de lezer op en wat is te subtiel om betekenis te geven?

Inhoudelijk speelt ‘oog voor detail’ ook een belangrijke rol in mijn verhaal. 
De protagonist is een jongen die moeilijk de juiste woorden vindt. Elk woord, 
lijkt een hokje, te klein en te rechtlijnig voor wat hij ziet en wil zeggen. Hij wil 
niet benoemen en bestempelen. Hij wil hoogstens een poging doen te beschrij-
ven. Hij is er echter van overtuigd dat de details, de bijzonderheden van men-
sen, die mensen beter definieert dan zaken die meestal worden aangehaald om 
iemand te beschrijven; zoals hun huidskleur, seksuele voorkeur, handicap of 
lichaamsmaat. Als voorbeeld probeert hij aan de hand van details de aard van 
een willekeurige jonge dame te achterhalen, zoals Sir Arthur Canon Doyle dat 
Sherlock Holmes laat doen.

In verhalende media komt het regelmatig voor dat een detail van groot be-
lang blijkt. In menig thriller of detective wordt de zaak ontrafelt doordat de 
moordernaar slechts een detail over het hoofd zag. Een detail blijkt dan een 
hoofdzaak zoals de eenhoorn in Blade Runner. Als we het normaliter over ‘details’ 
hebben, hebben we het echter niet over hoofdzaken. Met het zelfde gemak be-
doelen we met ‘details’ ‘de kleine dingen’ waarop we niet hoeven te letten, of 
juist de verfijning die ‘oog voor detail’ met zich meebrengt. Zit ‘m dat, net zo als 
bij schoonheid, in het oog van de toeschouwer? Is het de context die bepaalt of 
op sommige momenten of in sommige zaken details niet belangrijk zijn? Of zit 
de paradox in het fenomeen zelf? 

De Dikke Van Dale omschrijft het als volgt:

de-tail/deetaj/[het~, ~s]
 klein onderdeel  bijzonderheid, ins en outs  finesse, onnozelheid

fi-nes-se [de ~ (v.), ~s] 
 de bijzonderheid waar het op aankomt  detail

on-no-zel-heid [de ~ (v.), -heden] 
 [geen meervoud] argeloosheid, naïviteit  onbeduidend detail
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Volgens de Van Dale zit er in het fenomeen al een tegenstelling. Hoe werkt die 
tegenstelling? Zijn het twee kanten van de medaille die net zo goed twee ver-
schillende benamingen hadden kunnen hebben (onnozelheid en finesse)? Heb-
ben we hier te maken met een oplopende en aflopende schaal (met links onno-
zelheid en rechts finesse)? Of is het meer een weegschaal met een omslagpunt 
waar alles om draait (een slecht geplaatst detail = een onnozelheid en een goed 
geplaatst detail = finesse)?

Het woord komt van het Latijn talea via het Frans dè- taillier  detailler wat 
‘snijden’ betekent.6 In de 17de eeuw wijzigde de betekenis en werd detail  in mi-
nor items or events regarded collectively 7 oftewel ‘kleine stukjes als geheel gezien’. 
We hebben het dus niet over ‘iets kleins’ dat wel of niet van belang kan zijn op 
een wel of niet glijdende schaal, maar over stukjes van een geheel. Zoals de 
stukjes van een legpuzzel. De vraag is hoe elk stukje het geheel (direct of indi-
rect) beïnvloedt en hoe de kijker door die stukjes het geheel ervaart. 

 Zoals George Perec uitlegt in het voorwoord van zijn roman Het Leven een Ge-
bruiksaanwijzing (1978), “een legpuzzel […] is niet een optelsom van elementen die 
je allereerst zou moeten isoleren en analyseren, maar een geheel, dat wil zeggen 
een vorm, een structuur. […] dat betekent dat je een stukje van een puzzel drie da-
gen lang kan bekijken en alles over de vorm en de kleur ervan kan menen te weten 
zonder een stap verder te zijn gekomen: het enige dat telt is de mogelijkheid dat 
stukje met andere stukjes samen te voegen, […] bijeen gelegde stukjes krijgen een 
interpreteerbaar karakter.” Hoe deze samenvoeging verloopt is, zo zegt Perec, 
niet zozeer afhankelijk van de gekozen afbeelding maar van “de subtiliteit van 
de uitsnijding”, de finesse van de onderliggende constructie.

In verhalende media is die constructie gelaagder dan bij een enkel beeld. Een 
verhaal bestaat meestal uit een veelvoud van beelden (of zoals in literatuur een 
veelvoud situaties en beschrijvingen), ieder op zich een samengesteld geheel 
waar op in- en uitgezoomd kan worden. De relatie tussen die beelden speelt 
een even grote rol als elk beeld opzich. Hoe we de verhouding van een deel tot 
geheel ervaren en het geheel betekenis geven is afhankelijk van vele factoren.

6  Etymonline.com (2016) – http://tinyurl.com/zaljcol
7  Google etymology (2016) – http://tinyurl.com/hypylvt
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DE DELEN VERSUS HET GEHEEL

Regisseur Alexander Mackendric (1913-1993) stelt: “What a film director really 
directs is the audiences attention.” 8 Dat geldt natuurlijk voor elke visual storytel-
ler. Dat wat opvalt en onze aandacht trekt, is dat wat zich op dat moment on-
derscheidt van de rest .9 Het effect van details vloeit voort uit hun relatie tot de 
andere elementen in het geheel. Om details goed in te kunnen zetten is het van 
belang te begrijpen hoe wij (de mens) hoofdzaken van bijzaken onderscheiden, 
wat opvalt, waar we op focussen en waarom. De (aangeboren) eigenschappen 
van het visuele systeem, die voortvloeien uit behoeften die we biologisch als 
mens hebben spelen hierbij een rol. Als jagers en verzamelaars moeten we bij-
voorbeeld een prooi snel kunnen identificeren, eten kunnen vinden in velden en 
bossen, op onze hoede zijn voor onverwachte bewegingen. 

In 1923 werd door een groep Gestalt psychologen de visuele perceptie bestu-
deerd wat leidde tot de beschrijving van enkele principes die illustreren hoe de 
mens gehelen en patronen waarneemt. (Gestalt is een Duits woord en betekent 
zoveel als ‘georganiseerde’ of ‘gehele’ vorm.) Edward Boring concludeerde in 
1942 dat 114 Gestaltwetten zijn (waarvan vele elkaar aanvullen en overlappen). 
Slechts een klein deel is van toepassing op visuele aspecten.10

De bevindingen van deze Gestalt psychologen overlappen voor een groot 
deel met de bevindingen van cognitief psychologen die visual sailience11 en visu-
al search12 ('visuele opvallendheid’ en ‘visueel zoeken') bestuderen. Wat we als 
gehelen zien (Gestalt) en wat ons opvalt en zich dus van het geheel onderscheid 
(visual sailience en visual search); twee zijden van één medaille. Dit onderscheid 
wordt in een vroeg stadium van de perceptie geregistreerd door middel van vrij 
eenvoudige visuele principes: zoals verschil van kleur, vorm, contrast en richting 
of een combinatie daarvan.

8  Ramos & Zhou (2015) – Every Frame a Painting: Memories of Murder (2003) - Ensemble Staging – youtube.
com – http://tinyurl.com/jxq2kq8

9  Itti (2007) – Visual salience – scholarpedia.org – http://tinyurl.com/3k3hu5s
10  Broek & Jong (2015) – Beeldtaal, Perspectieven voor makers en gebruikers – H.4, p.46-49 – Boom uitge-

vers
11   Itti (2007) – Visual salience – scholarpedia.org – http://tinyurl.com/3k3hu5s
12  Duncan & Humphreys (1989) – Visual Search – scholarpedia.org – http://tinyurl.com/gp9r457
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Wet van overeenkomst13 of gelijkheid14

André Franquin, Zwartkijkers Kompleet (1988)

Dingen die op elkaar lijken zien we als een geheel; als een verzameling. André 
Franquin maakt daar in een van zijn strips uit Zwatkijkers (1988) gebruik van; 
De onderste laag mensen vormt een geheel, ‘de massa’, die the happy few als 
stapstenen voort helpt.

Visuele zoekopdrachten verlopen makkelijker als hetgeen dat gezocht wordt 
(het ‘doelobject') er anders uitziet dan datgene waartussen het zich bevindt (de 

‘afleiders'). Afwijking in kleur, contrast, vorm, maat, verhouding en ritme of een 
combinatie daarvan, kunnen zorgen dat een element afsteekt van het geheel 
en de aandacht trekt.

Als er bijvoorbeeld een rood voorwerp gezocht moet worden tussen twin-
tig groene, dan zorgt de selectieve aandacht dat je alleen op de kleur hoeft te 
letten. Moet je bijvoorbeeld een rood vierkant voorwerp vinden tussen groene 
ronde én rode ronde voorwerpen, dan kost dit al meer moeite omdat je nu naar 
twee kenmerken moet kijken.15 Met andere woorden: hoe minder verschil er in 
de achtergrond is en dus hoe meer de achtergrond als een geheel gezien wordt, 
hoe sneller een afwijkend detail opvalt. 

In Martin Handford's  Where’s Wally? (1987) Wally zoeken  tussen ontelbaar 
andere individuen die visueel niet op elkaar lijken is een stuk lastiger dan ie-
mand die afwijkt zoeken in een menigte die zich (visueel) als groep gedraagt.

13  Broek & Jong (2015) – Beeldtaal, Perspectieven voor makers en gebruikers – H. 4, p. 55 – Boom uitgevers
14  Rock (1987) – Beeld en verbeelding, Tussen kijken en zien – H. 5, p. 117 – Natuur & Techniek
15  Duncan & Humphreys (1989) – Visual Search – scholarpedia.org – http://tinyurl.com/gp9r457
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.

Martin Handford, Where’s Wally? (1987)

.

Baron Eugène Laermans, Een stakingsavond (1893)

13



De organische vorm van de mens in de tekening Destiny (niet gedateerd) van Loui Jover  
onderscheidt zich snel van de geometrische, ritmische vormen.

Een glaasje melk (op de volgende pagina) waar wel of misschien ook geen vergif in zit  
wordt in Suspicion (1941) door Hitchcock (letterlijk16 en figuurlijk) uitgelicht  

waardoor het in contrast sterk van de achtergrond afsteekt.

16  Truffaut (1983) – Hitchcock Truffaut: The definitive study of Alfred Hitchcock by François Truffaut 
(Rivised Edition) – h.6 p.143 – Simon & Schuster Paperbacks

14
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Wet van nabijheid

Elementen die dicht bij elkaar liggen, worden als eenheid worden beschouwd. 
Een vrijstaand element valt buiten het geheel.17, 18

Als elementen te dicht op elkaar staan verloopt een visuele zoekopdracht 
ook trager omdat het dan moeilijke wordt de individuele stukjes te onderschei-
den. Als het voor de zoekopdracht noodzakelijk wordt stukjes met elkaar te ver-
gelijken is dat eenvoudiger als de verschillende elementen niet te ver van elkaar 
verwijderd zijn zodat het mogelijk wordt de elementen te vergelijken.19 En uiter-
aard is niet alleen de maatverhouding van de elementen tot hun tussenruimte 
van belang voor de efficiëntie van het zoeken naar een bepaald detail, maar ook 
hun verhouding tot het geheel. Iets of iemand die alleen staat valt op.

Edward Gorey, Ashes in Urn (niet gedateerd). De verhoudingen in dit plaatje zijn duidelijk. De treurende 
dames en de urn vormen een geheel, de man valt daarbuiten. Het oog wordt naar hem getrokken. De 
afwijzing die hij ervaart wordt haast voelbaar.

17  Rock (1987) – Beeld en verbeelding, Tussen kijken en zien – H. 5, p. 117 – Natuur & Techniek
18  Broek & Jong (2015) – Beeldtaal, Perspectieven voor makers en gebruikers – H. 4, p. 54 –  

Boom uitgevers
19  Wolfe & Horowitz (2008) – Visual Search – scholarpedia.org – http://tinyurl.com/gp9r457 
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Wet van gelijke bestemming20 of lotgenootschap21

Objecten ervaren we als geheel als ze een gelijke beweging of bestemming heb-
ben. Een element met een andere richting en snelheid valt op.22 Dat wat be-
weegt in een rustige omgeving, stilstaat tussen bewegende element of iets zich 
onverwacht gedraagt trekt de aandacht. Ook als die beweging enkel gesugge-
reerd wordt er feitelijk niets beweegt. 

Dominique Goblet & Kai Pfeiffer, Meer als het klikt (2014). In dit beeld is het haar en het water van elkaar 
te onderscheiden door de richting van de arcering. Daar waar het haar en de lijnen van het water haast 
parallel lopen krijgt het haar een bijna waterachtige kwaliteit. 

20  Broek & Jong (2015) – Beeldtaal, Perspectieven voor makers en gebruikers – H. 4, p. 61 –  
Boom uitgevers

21  Rock (1987) – Beeld en verbeelding, Tussen kijken en zien – H. 5, p. 118– Natuur & Techniek
22   Itti (2007) – Visual salience – scholarpedia.org – http://tinyurl.com/3k3hu5s
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Hugo Pratt, Corto Maltese - De Ethiopiërs (1972-1973). Beweging gesuggereerd door langwerpige stenen.

Alan Moore & Eddie Campbell, From Hell (1989-1996 & 1999)  
De verandering in de kijkrichting van Koningin Victoria werkt hier als verandering van richting.
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Wet van geslotenheid23 of afronding24

Deze Gestaltwet wordt vaak in 3 wetten verdeeld: de wet van de geslotenheid, 
de wet van het ingevulde hiaat en de wet van de continuïteit. Ze vloeien voort uit 
1 principe: onafgebroken en afgesloten figuren worden als eenheid gezien. Een 
element dat deze samenhang doorbreekt trekt de aandacht. 

Julia Valeeva , Illustrations for old fairy tales (niet gedateerd)

23  Broek & Jong (2015) – Beeldtaal, Perspectieven voor makers en gebruikers – H. 4, p. 62 –  
Boom uitgevers

24  24  Rock (1987) – Beeld en verbeelding, Tussen kijken en zien – H. 5, p. 118 – Natuur & Techniek

20



Giovanni Grauso, Waterproof dream (2014). De arm uit het tweede kader komt vort en vormt een geheel 
met het lichaam uit het eerste kader. Ook de groene mensen massa vormt een geheel en werkt benau-
wend op het hoofd van de protagonist.

De menselijke hersenen zijn op zoek naar die eenheid en zien gehelen door 
structuren af te maken en onderbroken lijnen door te trekken. Lijnen met een 
zelfde richting of die samen een richting suggereren, zien we als geheel. Een lijn 
in een afwijkend richting valt op. Als er echter meer lijnen in de afwijkende rich-
ting bijkomen zien we het patroon dat ontstaat weer als geheel en zou een lijn 
in een derde richting afleiden, maar al in een mindere mate. Het oog wil graag 
dingen afronden en valt stil op onderbrekingen.

In het schilderij van Linda Stojak, Figure 72 (2012),  
op de volgende pagina wordt het oog geleid naar het ‘gezicht’ van het figuur  

en valt daar stil doordat de lijn die het oog leidde daar openbreekt.
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Wet van eenvoud

De verhouding hoofdzaak en achtergrond informatie (of achtergrond invulling) 
of eenvoud in kadrering kan het oog direct brengen waar het gewenst is. Het 
oog volgt het liefst het eenvoudigste weg of het meest voor de hand liggende 
pad of patroon.

Marjane Satrapi, Persepolis (2000-2003)
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Jorge González, Fueye (2009)
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Wet van voorgrond

Als we een visueel beeld zien proberen we direct de voorgrond van de achter-
grond te scheiden. Dit kan een spannend dynamiek opleveren en de aandacht 
van voor- naar achtergrond en terug laten verspringen. 

René Gruau, Mode illustratie (1950- 1960)
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Sergio Toppi,  
Sharaz-de: Tales from  
the Arabian Nights (2013) 
De vrouwelijke curve  
trekt meer aandacht  
dan de moord.
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Wet van gelijke achtergronden

De achtergrond heeft een sterke werking op het gevoel van eenheid. Een ach-
tergrond kan elementen zo kaderen dat het de wet van de overeenkomst en 
nabijheid overtreft. Een element in een klein stukje andere achtergrond (een 
kader in een kader) maakt zich uit het geheel los.

Pedro Franz, Jardim - parte 5 (niet gedateerd)
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Wet van de symmetrie

De mens is erg gevoelig voor symmetrie25. In eerste instantie wordt iets symme-
trisch als een geheel ervaren, de kleinste afwijking wordt snel opgemerkt. Daar-
bij leidt een symmetrische compositie het oog naar het centrum. 

Alessandro Gottardo, zonder titel (2013)

25  Feng (2002) – Looking Good: The Psychology and Biology of Beauty – Journal of Young Investigators 
I. 6, Dec. 2002 – http://tinyurl.com/mgvazgj
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ERVARING EN VERWACHTING

Het complexe informatie aanbod wordt sterk vereenvoudigd door bepaalde 
delen als grotere geheel te ervaren en alert te zijn op afwijkende, en daardoor, 
opvallende elementen. Hoofdzaken zijn daarmee nog niet van bijzaken onder-
scheiden. Over hoe de hersenen informatie verwerken en in ons bewustzijn or-
denen, bestaan verschillende theorieën.26

De experimenteel psycholoog Broadbent (1926-1993) was er bijvoorbeeld van 
overtuigt dat we informatie filteren, en we slechts een deel bewust waarnemen. 
Hij ging er daarbij vanuit dat we onze aandacht af en toe verleggen en zo din-
gen opvangen waar de aandacht niet bewust was gericht. Volgens de cognitief 
psycholoog Treisman (1953) worden prikkels niet weggefilterd op het niveau van 
de gewaarwording, maar worden ze slechts verzwakt.27 Alle informatie bereikt 
de hersens en kan in principe de aandacht opeisen. De signalen die niet direct 
aandacht krijgen worden geremd of onderdrukt.

Dingen die we niet bewust waar hebben genomen, maar die onderdrukt zijn 
waargenomen zullen we sneller herkennen. Een fenomeen wat ook de Gestalt 
psychologen in een wet hebben bevat; de wet van de ervaring28. In de psycho-
logie heet dit principe ook wel priming (‘voorbereiden’ of ‘klaarmaken’). In een 
narratief wordt dit veelvuldig ingezet: een motief, een situatie, een stuk dialoog, 
een gebaar, een karaktertrek, of een object (of een combinatie van die dingen) 
wordt en passant en herhaaldelijk geplaatst (planting), waardoor het als het in 
het verhaal van belang is, makkelijk herkend wordt en een diepere betekenis 
aanneemt (pay off). Het publiek was voorbereid.29, 30

De eenhoorn scene uit Blade Runner is een detail; zonder kan de film als 
geheel bestaan, maar mét krijgt het geheel “een verhoogd emotionele impact” 
(aldus de doos van de DVD). Maar het is natuurlijk niet alleen die ene scene. Die 
ene scene is een ontknoping van zorgvuldig gelegd kruimelspoor. Stukjes en 

26  Hoef, van der (2014-2016) – Selectieve aandacht: waar besteden we aandacht aan en waarom – in-
fonu.nl – http://tinyurl.com/zwpb29s

27  Hulleman (200 3) – Vormen herkennen – kennislink.nl – http://tinyurl.com/hghlsdd
28  Munnik (2014-2016) – De Gestaltwetten – infonu.nl – http://tinyurl.com/hcxteab
29  TSL Media Inc. (20 10-2015) – Planting and Payoff – thescriptlab.com – http://tinyurl.com/hvv5vjn
30  Durante (2015) – Aha! The Power Of Plant And Payoff – screencraft.org – http://tinyurl.com/hy8o452
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beetjes die door die ene toegevoegde scene in elkaar vallen. Stukjes die zonder 
die ene scene slechts eigenaardigheden waren die karakters sierde of ‘aankle-
ding’ en opgingen in een achtergrond.

Deze versnelde herkenning (priming) komt voor in verschillende vormen. En 
de term wordt gebruikt voor alle fenomenen waarbij de aanbieding van de eer-
ste prikkel een effect heeft op de verwerking van een tweede prikkel of op later 
gedrag. Ook als de tweede prikkel geen exacte kopie is van de eerste. De relatie 
tussen de verschillende elementen stuurt onze verwachting.31

Perceptuele priming 

Herkenning op basis van een kleur of vorm van een object. Deze vorm van pri-
ming overlap met de Gestaltwet van de ervaring32; symbolen die we herkennen 
en waarvan we weten hoe ze in het groter geheel horen, vragen minder aan-
dacht en worden sneller herkent.

Charles Burns, Schutblad Black Hole (1995-2005)

31  Leyden, van (1984) – Psychologische Functieleer, theorie, techniek, toepassing – H.5 – Deventer Van 
Loghum Slaterus

32  Broek & Jong (2015) – Beeldtaal, Perspectieven voor makers en gebruikers – H. 4, p. 65 –  
Boom uitgevers
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Conceptuele priming 

Verwachtingen op basis van op elkaar gelijkende of aan elkaar verwante voor-
werpen. Doordat objecten bij elkaar horen, wordt na het zien van het ene ob-
ject, het andere sneller herkent. Een vork en een mes komen bijvoorbeeld vaak 
samen voor. Waar rook is, is vuur en de appel valt letterlijk niet ver van de 
boom.

Context priming 33

We zoeken naar items daar waar we ze verwachten. Een koffiezet apparaat ver-
wachten we bijvoorbeeld in de keuken te zien,34 waar kinderen zijn is speelgoed 
en mensen verwachten we in en rond gebouwen en bebouwing. Dit fenomeen 
werkt twee kanten op; enerzijds zien we zo bepaalde zaken snel als geheel, an-
derzijds kunnen we dingen snel traceren.

Marcello D’Salete, Cumbe (2014)

33  Torralba (2001-2003)– Contextual Priming for Object Detection – International Journal of Computer 
Vision I.53(2), 169–191 – Kluwer Academic Publishers

34  Torralba, Oliva, Castelhano & Henderson (2006) – Contextual guidance of eye movements and atten-
tion in real-world scenes: the role of global features in object search – Psychological Review, V.113(4), 
p.766-786
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Affectieve priming 

Na het horen of zien van een aantal positieve elementen zal het daarop volgen-
de ook als positief beschouwd worden, terwijl datzelfde element negatief opge-
vat wordt als het volgt op een aantal negatieve.

.

De Russische filmmaker en -theorist Lev Kuleshov (1899-1977) experimen-
teerde hier begin van de 20ste eeuw mee en liet drie maal een en het zelfde beeld

Een impressie van het Kuleshov experiment (bron onbekend). De  orginele beelden zijn verloren gegaan.35

35  Prince & Hensley (1992) – The Kuleshov Effect: Recreating the Classic Experiment – Cinema Journal 
V.31 N.2 p.59-75 – University of Texas Press – http://tinyurl.com/jxpp7e9
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van de destijds geliefde acteur Ivan Mozhukhin zien, afgewisseld met een beeld 
van een kom soep, een beeld van een kind in een doodskist en een slapende 
vrouw. Het publiek, zo wil de mythe,36 was enorm onder de indruk van hoe Ivan 
Mozhukhin honger, rouw en vertedering wist neer te zetten.37 

Affectie waarde kan dus overgedragen worden van prime naar target. De 
toeschouwer of lezer kan zo gemanipuleerd worden. In een narratief is het de 
bedoeling is de emotie van een lezer of toeschouwer wordt gestuurd. Een goed 
verhaal moet ontroeren of spanning opbouwen. De toeschouwer wil meeleven 
met het verdriet van de een en afkeer voelen voor de daden van de ander. 

Affectieve priming wordt niet alleen recreatief toegepast. Het wordt ook 
educatief ingezet om ‘wenselijk gedrag’ te promoten. Zo steeg de spinaziecon-
sumptie in de Verenigde Staten met 30 procent38 door toedoen van Popeye, de 
zeeman die zijn fenomenale krachten uit spinazie putte. Popeye belande stee-
vast in een netelige situatie en net wanneer alles verloren lijkt haalt hij een blik 
spinazie tevoorschijn, eet alles op, wordt supersterk en verslaat zijn tegenstan-
ders, redt de dame in nood en is de held van de dag.  

Elzie Crisler Segar, Popeye (oorspronkelijk als nevenpersonage)
in de header van de krantenstrip Thimble Theatre (1919-1938)

36  Prince & Hensley (1992) – The Kuleshov Effect: Recreating the Classic Experiment – Cinema Journal 
V.31 N.2 p.59-75 – University of Texas Press – http://tinyurl.com/jxpp7e9

37  Shargel (2008) – Understanding Movies: The Art And History Of Film – Course Guide p.12 – The 
Modern Scholar, Providence College Recorded books)

38  Wikipedia.org – Popeye – http://tinyurl.com/hq9harj
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Om niet langer ‘onwenselijk gedrag’ met helden daden te associëren liet Morris 
Lucky Luke in 1983 stoppen met roken. 
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In de hoop ‘wenselijk consumenten gedrag’ te bewerkstelligen wordt in recla-
me en marketing uitingen de consument veelvuldig op deze wijze gemanipu-
leerd. Hippe merken worden door al dan niet fictieve, hippe mensen gedragen 
en gepromoot, chique mensen drinken chique drankjes in chique decors en 
via sponsoring proberen marketeers hun merken in de kijker te spelen. In de 
film Trumanshow krijgt dit fenomeen een hele prominente rol. De setting van 
de film is een 24/7 doorlopende ‘reality’ show, waarin de centrale figuur Truman 
(Jim Carrey) niet weet dat hij en zijn hele leven gefilmd wordt om het leven zo 
eerlijk en oprecht mogelijk vast te kunnen leggen. Om de show niet te hoeven 
onderbreken wordt gebruik gemaakt van product placement. Nieuwe producten 
worden en passent aangeprezen en gebruikt door de betaalde cast, die wel weet 
dat alles rond Truman in scene wordt gezet. Het artificiële en de onoprechtheid 
worden door deze, haast waanzinnige aanprijzingen benadrukt.

. Meryl (Laura Linney) komt thuis en heeft zojuist een Chef’s Pal gekocht. " Hi, honey! Look what I got 
free at the checkout. It’s a “Chef’s Pal”. It’s a dicer, grater, peeler, all in one. Never needs sharpening, dis-
hwasher safe!"
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Subliminal priming

Subliminal priming of subliminal messaging gaat nog een stap verder en werkt met 
prikkels die onder de drempel van het bewuste waarneming vallen, maar onbe-
wust waargenomen worden. Geluiden die bijvoorbeeld in een te hoog of te laag 
frequentie bereik liggen vallen onder deze categorie of het plaatsen van een 
enkel frame in een film. Dat ene frame is slecht zo kort in beeld dat de hersenen 
het niet bewust registreren. 

Markt onderzoeker James Vicary experimenteerde in 1957 met dit principe 
door herhaaldelijk de tekst “Hungry? Eat Popcorn” en “Drink Coca-Cola” in een 
film te monteeren. De tekst was slechts 1/3000-seconde in beeld, maar de ver-
koop van cola en popcorn steeg volgens zijn zeggen respectievelijk 18,8 procent 
en 57,5 procent. Maar: “The ad would have the same impact on the viewer’s 
[sic] subconscious as the constant repetition of a jingle, and would not prompt a 
viewer to buy something he didn’t consciously want.”39 Maar het publiek werd 
bang en de reclamebureaus gretig. Een jaar later waren zijn onderzoeksresul-
taten ontkracht. Er werd beweerd dat Vicary overdreef en zelfs dat hij alles 
verzonnen had.40

Nu nog is er geen duidelijkheid over het effect van subliminal messaging. 
In de wereld van de advertising lijken de kampen verdeelt, sommige experts 
zeggen er niet in te geloven, sommige experts erkennen de mogelijke werking 
ervan maar merken op dat het zo onethisch is dat het averechts zou werken als 
subliminal messaging ontdekt werd in de marketing van een bepaald product. Het 
zou een PR nachtmerrie worden41, 42

In de film Fight Club van David Fincher speelt subliminal priming een interes-
sante rol: spoiler alert De naamloze protagonist is een Schizofreen. Op een 
gegeven moment ‘ontmoet’ hij zijn ‘andere ik’ Tyler Durden (Brad Pitt). Tyler is 
een rebel. Hij plakt bijvoorbeeld frames van penissen in familiefilms tijdens zijn 
werk in de projectiekamer van een bioscoop. De protagonist legt uit dat met 
de snelheid van 1/84 van een seconde43 “No one really knows that they’ve seen 
it. But they did.” Wisselende reacties onder het publiek; een geile blik tussen 
geliefde, een geschokte vrouw, een huilend kind. Sublimenal messaging roept iets 
uit de herinnering op of bereid ergens op voor. De associatie die cola, popcorn of 
een penis bij je oproept blijft persoonlijk, volgens Vicary. Met affectieve priming 
blijken associaties echter redelijk beïnvloedbaar...

39  Crandall (2006) – James M. Vicary and the Subliminal Advertising Controversy of 1957 – p. 18 – Un-
dergraduate Honors Thesis University of Florida Department of History – http://tinyurl.com/zwkvjen

40  Crandall (2006) – James M. Vicary and the Subliminal Advertising Controversy of 1957 – p. 20-30 
– Undergraduate Honors Thesis University of Florida Department of History – http://tinyurl.com/
zwkvjen

41  Merikle (niet gedateerd) – Subliminal Advertising – psychologistworld.com – http://tinyurl.com/
joteke5

42  Love (2011) – The Shocking Drink And Incredible Coke History Of Subliminal Advertising – busines-
sinsider.com – http://tinyurl.com/hnbkodh

43  Uhls (1999) – Script Fight Club (Gebaseerd op Chuck Palahniuk’s, Fight Club) – http://tinyurl.
com/5b85s7
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David Fincher gebruikt de zelfde techniek om het ongemakkelijke gevoel van 
Tyler’s aanwezigheid voelbaar te maken; op meerder (zwakke) momenten flitst 
in een enkel frame Tyler voorbij. 

David Fincher, Fight Club (1999)
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Op papier wordt veelvuldig gebruik gemaakt van een andere vorm van Sublimen-
al messaging. “Sex sells” en seksuele verwijzingen worden in de achtergrond van 
verschillende fotografische en getekende media teruggevonden. In nummer 118 
van Ethan Van Sciver’s New X-men, werd het woord ‘sex’ maar liefst 18 keer in de 
achtergrond is verwerkt.44, 45    
 

Ethan Van Sciver, New X-men #118 (2001)

44  Luzifer (2002) – Sex Sells - New X-Men #118 – uncannyxmen.net – http://tinyurl.com/hh8g3u2
45  Cronin (2011) – Comic Book Easter Eggs - New “Se”X-Men #118 Edition! – comicbookresources.com 

– http://tinyurl.com/heul443









39



Niet elk verborgen detail is een subliminal message, soms is het gewoon een insi-
de joke. Hitchcock komt bijvoorbeeld in elk van zijn films zelf even in beeld. In 
latere films steeds eerder in de film, omdat deze running gag begon af te leiden 
en kijkers naar hem begonnen te zoeken.46 David Fincher laat in elk frame van 
Fight Club een Starbucks beker zien47 (zie frames op pagina 42). 

Hitchcock loopt voorbij in zijn film Vertigo (1958)

De verwerking van Starwars’ robotjes C-3PO en R2-D2 in het decor van Spiel-
berg’s Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981), is niet alleen erg grappig 
maar ook een subtiele ode aan George Lucas, regisseur van Starwars en schrijver 
van Raiders of the Lost Ark. 

Steven Spielberg, Indiana Jones: The Raiders of the Lost Arc (1981)

46  Dixon & Foster (2011)– A Short History of Film – Redwood Audiobooks
47  Fightclubstarbucks.tumblr.com – http://tinyurl.com/926p3eq
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COMPOSITIE

De (aangeboren) eigenschappen van het visuele systeem, ervaringen, verwach-
tingen maar ook motivatie en de mogelijke beloning van de oplettendheid en 
talloze andere, moeilijk te bepalen factoren zijn mede bepalend voor wat ons 
opvalt.48 Voor de mens als sociaal wezen is het noodzakelijk om snel vijand van 
bondgenoot te kunnen onderscheiden en sociale situaties goed in te schatten.49 
Gezichten trekken onze aandacht. Er is zelfs een deel van onze hersenen dat 
zich geheel op gezichten focust (vandaar dat we makkelijk in van alles en nog 
wat gezichten zien).50, 51 De mens kijkt van nature naar degene die spreekt of 
naar waar andere ook naar kijken.52  De kijkrichting van een van de personen in 
een beeld kan aanvoelen als lijn en de oog beweging van de kijker beïnvloeden. 
Ook culturele factoren kunnen een rol spelen; de leesrichting bijvoorbeeld geeft 
de ogen een voorkeur voor een beweging van linksboven naar rechtsonder.

Hoe de ogen een beeld lezen hangt af van wat er is afgebeeld en hoe het 
geheel is samengesteld. In de beeldendekunst heet die samenstelling compo-
sitie (afgeleid van het Latijnse compositus; samenvoegen), in de film heet het 
mise-en-scène (afgeleid van het Frans; in de scene plaatsen). Naast de genoem-
de aangeboren, aangeleerde, sociale en culturele factoren spelen structuren 
en lijnen, compositional influencers,53 een belangrijke sturende rol. Compositio-
nal influencers kunnen zijn gebaseerd op lijnen of combinaties van lijnen die er 
daadwerkelijk staan, lijnen die worden aangevuld (Gestaltwet van de ingevulde 
hiaat of de continuering) of aangevoeld, of lijnen die we uit ervaring voorzien of 
verwachten. Het gebruik van deze hulpstructuren kan, ook als we die niet als 
zodanig waarnemen, voelbaar impact op een beeld hebben. Zo kan er in één 
beeld door middel van compositie een verhaal verteld worden met een begin, 
midden en een eind, soms zelfs met plot twist!

48  Itti (2007) – Visual salience – scholarpedia.org – http://tinyurl.com/3k3hu5s
49  Mazer & Gallant (2003-) – Goal-Related Activity in V4 during Free Viewing Visual Search: Evidence 

for a Ventral Stream Visual Salience Map – Neuron V.40 (6) p.1241–1250.
50  Norton (2021) – Identifying the Brain’s Own Facial Recognition System – Sciencemag.org – http://

tinyurl.com/j2ozzok
51  Nelson (2001) – The development and neural bases of face recognition – Infant and child develop-

ment V.10 (1-2) p.3–18
52  Ramos & Zhou (2015) – Every Frame a Painting: Memories of Murder (2003) - Ensemble Staging – youtube.

com – http://tinyurl.com/jxq2kq8
53  Bond (2016) – Composition In Storytelling – Channel Criswell – youtube.com – http://tinyurl.com/

hwfcxb6
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André Franquin, Guust Flater (1957-2007). De lijnen veroorzaakt door de krachtige trap van Pruimpit win-
nen het haast van de leesrichting. De blik van Guust’s collega en de vliegende prullen (die haast als een 
pijl naar beneden wijzen) stuurt de aandacht net als de traprichting terug naar de prullenbak (en de vrije 
ruimte eronder).
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Centraal punt

In het centrum van ons gezichtsveld zit ons focus punt, het punt dat we het 
scherpst zien. Dat lijkt logisch maar dat heeft te maken met hoe onze ogen zijn 
geëvalueerd en het feit dat we in principe een jagende soort zijn. Steppen dieren 
hebben bijvoorbeeld in plaats van een focus punt in het centrum van hun visie 
een focus lijn over de hele breedte van hun gezichtsveld om zo eventueel nade-
rend gevaar op tijd op te merken.54

Het centrum van een kader of frame is een punt waar de aandacht snel op 
valt. Het detail waar het omgaat wordt in deze gevallen ook wel net boven het 
centrum geplaatst.

Victo Ngai, Tough Choice (niet gedateerd). Hoewel hier een uitsnede is geplaatst, is het centrum van dit 
beeld nog steeds in het midden. De arm die het niet veel langer vol kan houden is het middelpunt.

54  Jung (2016) – Inside the Eye: Nature’s Most Exquisite Creation – nationalgeographic.com – http://
tinyurl.com/jg42237
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Symmetrie

Symmetrische composities leggen ook de focus op het centrum en zorgen voor 
een evenwichtig beeld. Omdat we gefocust zijn op symmetrie55 valt verschil tus-
sen gespiegelde zijden ons snel op. Ondanks de verschillen zien we een sym-
metrische compositie als geheel (Gestaltwet van de symmetrie) voelen we een 
relatie tussen de ene kant van het beeld en de andere kant. De twee zijden van 
het beeld kunnen bijvoorbeeld een ‘voor’ en ‘na’ symboliseren of een ‘wenselijk’ 
en een ‘werkelijk’.

Frank Miller, Sin City (1991 - 2000) 

55  Feng (2002) – Looking Good: The Psychology and Biology of Beauty – Journal of Young Investigators 
I. 6, Dec. 2002 – http://tinyurl.com/mgvazgj

44



De filmmakers Yasujirô Ozu56, Wes Anderson57 en Stanley Kubrick58 gebruiken 
(onder andere) veel symmetrie in hun werk en weten daar ieder een heel eigen 

– maar ook zeer verwante59– en gevierde sfeer mee te creëren.

 Yasujirô Ozu,  Good Morning (1959), Good Morning (1959), Floating Weeds (1959)

56  Band (2015) – Yasujirô Ozu - The Depth of Simplicity – Channel Criswell – youtube.com – http://
tinyurl.com/j7f5y68

57  Kogonada (2014) – Wes Anderson // Centered – vimeo.com – http://tinyurl.com/zrz2qhh
58  Kogonada (2013) – Kubrick // One-Point Perspective – vimeo.com – http://tinyurl.com/cbqmepb
59  Carley (2015) – Wes Anderson & Yasujiro Ozu: A Visual Essay – vimeo.com – http://tinyurl.com/

z57v4ws
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Wes Anderson. Moonrise Kingdom (2012), The Darjeeling Limited (2007), The Royal Tenenbaums (2001).
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Ozu zet symmetrische composities in om rust en balans te bewerkstelligen, Wes 
Anderson weet uit een symmetrische basis actie te laten ontstaan en gebruikt 
het de rust van de symmetrie als contrast voor de chaos van actie. Kubrick zet 
symmetrie in voor het opbouwen van dreiging.

Kubrick gebruikt deze compositie vaak in combinatie met een eenpuntsper-
spectief. De terugkeerde (geprimde) focus op de lange lege gangen in het lege 
hotel in de film The Shining (1980) zorgt voor een enorme spanningsopbouw (be-
nadrukt doordat de kleine Danny Torrance steeds even aarzelt voor hij op zijn 
driewieler een gang inrijdt). Als Jack Torrance (Jack Nicholson) langzaam zijn 
verstand verliest en er in die gangen en dat perspectief een achtervolging ont-
staat is de spanning immens.     

Stanley Kubrick, The Shining (1980)
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Driehoekscompositie

De driehoekscompositie is verwant met een symmetrische compositie. Het is 
een evenwichtige compositie en leidt het oog niet zozeer op een dynamische 
manier maar geeft een gevoel van balans. Het vestigt aandacht op de drie pun-
ten van driehoek en suggereert zo een relatie tussen verschillende elementen 
in het beeld zoals de symmetrische compositie. 

Het onderstaande voorbeeld uit de film End of Summer (1961) van Yasujirô 
Ozu is door het slim gebruik van de spiegel die het oudere echtpaar in een kader 
plaatst een diagonale én een driehoekscompositie. Heet beeld is evenwichtig, 
maar inhoudelijk spannend omdat de compositie gebruikt wordt de onderlinge 
relaties in kaart te brengen. De vrouw in de voorgrond met enerzijds haar eigen 
generatie en anderzijds alleen de reflexie van de generatie daarvoor. Een prach-
tige verbeelding van de generatiekloof. De ouders wanen zich aan de zijde van 
hun kinderen, maar zien slechts een illusie.

Yasujirô Ozu, End of Summer (1961)
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The rule of third

The rule of third is een veel gebruikte hulpmiddel om het oog te leiden naar be-
paalde punten op een grid. Door een vlak zowel in lengte als de breedte in drie-
en te delen ontstaat er een grid. Het oog heeft een voorkeur voor de plaatsen 
waar de lijnen kruisen. Het focuspunt wordt ter hoogte van een van de twee 
verticale lijnen geplaatst of op een kruising van deze lijnen met de horizontale 
lijnen.

Deze methode is echter een erg vereenvoudigde variant van de gulden snede, 
ook wel de Fibonacci compositie genoemd, die een vlak niet in derde verdeeld 
maar volgens een formule die een derde benaderd (38,2% : 61,8%). De term rule 
of third is voor het eerst gebruikt door de schilder John Thomas Smith in 1797 die 
het gebruikte om gradaties in contrast te beschrijven, niet om vlakverdeling te 
beschrijven.60 In de schrijf theorie is er een principe bekend dat the rule of three 
wordt genoemd, ook daar bestaat verwarring over. Enerzijds wordt die ‘regel’ 
uitgelegd als de menselijke voorkeur voor drie tallen; de drie schikgodinnen, de 
drie biggetjes, de drie musketiers...61 Soms wordt de opbouw van een verhaal 
erin betrokken: begin, midden, eind.62 Soms wordt de regel toegeschreven aan 
van Gustaf Flaubert,63 die gezegd zou hebben dat een lezer iets drie keer voorbij 
heeft moeten zien komen voordat het hem opvalt (een principe dat we ook als 
planting & pay off of priming kennen).

Hoe dan ook een compositie gebaseerd op (bij benadering) derden wordt 
als spannend en dynamisch ervaren. Daarnaast is het in de cinema intussen 
een standaard geworden in de kadrering of framing van dialogen, waarbij de 
camera de spreker beziet van net over de schouder van de toehoorder. In de 
film Inglorious Bastards (2009) speelt Quentin Tarantino met deze conventie en 
bouwt door de langzame verschuiving van deze denkbeeldige lijn een enorme 
spanning op.64 De Duitse Kolonel Hans Landa (Christoph Waltz) en de Franse 
boer Perrier LaPadite (Denis Ménochet) zitten aan tafel in het huis van Perrier. 
Kolonel Landa weet dat Perrier onderduikers verstopt en maakt schijnbaar heel 
vriendelijk en ‘redelijk’ duidelijk dat Perrier moet kiezen tussen zijn drie dochters 
of de onderduikers. Doordat Quentin Tarantino zich alleen voor Perriers rol aan 
de conventionele rule of third houdt krijgt de (kleine) kolonel een dreigende en 
overheersende positie. De kolonel dringt letterlijk en figuurlijk de persoonlijke 
ruimte van Perrier binnen.

60  Caplin (2008) – Art and Design in Photoshop – p.35 – Focal Press – http://tinyurl.com/gssepex 
61  wikipedia.org – http://tinyurl.com/j2rtz3r
62  Crossfield (2009) – Writing: The power of three – jonathancrossfield.com – http://tinyurl.com/

m4t5ez
63  McClanahan (1999) – Word Painting: A Guide to Writing More Descriptively – e-book H.6 p.117/222 – 

Writer’s Digest Books
64  Kenworthy (2015) – Shoot Like Tarantino: The Visual Secrets of Dangerous Storytelling – H1. p.1-20 

– Michael Wiese Productions
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Quentin Tarantino, Inglorious Bastards (2009)

In deze frames is goed te zien hoe Perrier in een hoekje wordt gedreven. De 
Kolonel neemt daarbij ook nog met rekwisieten Perrier's territorium in beslag; 
eerst gooit hij zijn handschoenen op tafel (een traditionele uitdaging voor een 
tweegevecht) en stalt vervolgens met tergende traagheid zijn spullen uit. De-
tails die zonder twijfel bijdragen aan de spanning in deze scene 
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De gulden snede en de Fibonacci reeks

Een gulden rechthoek is een rechthoek met zijden in de verhouding van het 
gulden getal: lengte A+B/breedte A = Φ. Φ geeft een speciale verhouding van 
lijnstukken aan: stel dat je twee lijnen hebt van lengte A en B, dan voldoen deze 
aan de gulden snede als de gezamenlijke lengte van de lijnen zich verhoudt tot 
A op dezelfde manier dat a zich verhoudt tot B. A/B = (A+B)/A.65 Deze speciale 
verhouding zorgt voor een bijzondere relatie tussen de lijnlengten, ook als je ze 
verder uitwerkt in een vlak. Stel dat je aan de lange kant van een willekeurige 
rechthoek een vierkant tekent. Aan het rechthoek dat zo ontstaat weer, en weer, 
en weer, ontstaat er een grid voor een spiraal dat in die verhouding in allerlei 
vormen in de natuur voorkomt. Composities opgebouwd volgens die principe 
leidt het oog naar het centrum van het spiraal (een punt nabij een kruising in 
het rule of third grid). 

De spiraal die ontstaat is een in de natuur veel voorkomende vorm; slak-
kenhuizen, varens, de zaden van zonnebloemen, dennenappels en ananassen 
groeien in een vergelijkbaar patroon.

Solomon J. Solomon’s, gebruikte de Fibonacci spiraal voor de compositie van Samson (1887).66  
De compositie krijgt daardoor (net als André Franquins Guust Flater p.46) een chronologie.

65  Bringhurst (2002)- Elements of typographic style, version 2.5 – p.155-160 – Hartley & Marks Publis-
hers. 

66  Lyon (2013) – A Baroque Composition – muddycolors.blogspot.nl – http://tinyurl.com/zjo8y2l
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Diagonalen, perspectief en andere hulplijnen

Lijnen leiden het oog. Bij horizontale lijnen zullen de ogen in eerste instantie de 
neiging hebben om in leesrichting het beeld af te werken. Verticale lijnen geven 
het gevoel van stijging of daling en zullen de ogen dus opwaarts of neerwaarts 
leiden. Diagonalen lijnen zorgen voor een dynamische compositie, omdat diago-
nalen vaak uit het perspectief voortvloeien, is de richting die de ogen ‘reizen’ in 
eerste instantie richting verdwijnpunt (of dat wat het gevoel geeft verdwijnpunt 
te zijn). Ook S-vormige lijnen, spiralen en cirkels kunnen het oog een bepaalde 
kant op sturen.

De richting die het oog langs de lijnen reist, hangt dus in eerste instantie 
af van de richting van de lijn, wat we gewend zijn te zien en onze leesrichting, 
maar wordt ook beïnvloed door de rest van de compositie. Visueel wordt het 
oog getrokken door opvallende of afwijkende elementen, een lijn kan helpen die 
effecten preciezer te sturen of te versteken. Inhoudelijk speelt wat afgebeeld is 
ook een rol; kijkrichting, bijvoorbeeld, of dingen die van nature bewegen nemen 
het oog mee, zelfs als de beweging enkel wordt gesuggereerd.

Hergé maakte veelvuldig gebruik van geometrische stramienen en hulp-
lijnen die zijn pagina’s een geweldig dynamisch geheel maakte de lezer mee-
nemen precies naar waar hij ze willen hebben.67 Details van het ene frame cor-
responderen met richtingen in een ander frame en maken de hele sequentie 
van frames visueel een geheel en zetten de afzonderlijke acties kracht bij. Het 
enige rustpunt in de scene bevindt zich in het centrum van de pagina. De rest 
van de actie laat zich leiden door de actie. De auto van de boeven, halverwege 
de pagina, is gericht op de gehavende Janssen en Jansen, onderin de pagina, 
daarmee het kwaad wat ze doen (indirect) benadrukken. De politieagent in het 
midden rechts zo dat hij Kuifje in het laatste frame op lijkt te jagen. Dat alle 
rookwolkjes van de hele pagina diezelfde lijn kruisen geeft die relatie (onbe-
wust) extra nadruk.

Shaun Tan en Sergio Toppi gebruiken de hulplijn intuïtiever maar ook effec-
tief over meerdere frames. Tan laat de kijkrichting van een relatief klein figuurtje 
(geholpen door de lijnen van een stoeprand) de aandacht buiten het beeld leg-
gen. Toppi gebruikt de natuurlijk beweging van het rennen, een opwaartse lijn 
van een heuvel een schietrichting en de neergaande beweging van een waterval 
om een moord te dramatiseren (zie volgende pagina).

67   Santoro (2011)– Layout Workbook 4 – The Comic Journal, tcj.com – http://tinyurl.com/k6d9fnz$

Hergé, Kuifje: De Scepter Van Ottokar (1939)
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Diagonalen, perspectief en andere hulplijnen

Lijnen leiden het oog. Bij horizontale lijnen zullen de ogen in eerste instantie de 
neiging hebben om in leesrichting het beeld af te werken. Verticale lijnen geven 
het gevoel van stijging of daling en zullen de ogen dus opwaarts of neerwaarts 
leiden. Diagonalen lijnen zorgen voor een dynamische compositie, omdat diago-
nalen vaak uit het perspectief voortvloeien, is de richting die de ogen ‘reizen’ in 
eerste instantie richting verdwijnpunt (of dat wat het gevoel geeft verdwijnpunt 
te zijn). Ook S-vormige lijnen, spiralen en cirkels kunnen het oog een bepaalde 
kant op sturen.

De richting die het oog langs de lijnen reist, hangt dus in eerste instantie 
af van de richting van de lijn, wat we gewend zijn te zien en onze leesrichting, 
maar wordt ook beïnvloed door de rest van de compositie. Visueel wordt het 
oog getrokken door opvallende of afwijkende elementen, een lijn kan helpen die 
effecten preciezer te sturen of te versteken. Inhoudelijk speelt wat afgebeeld is 
ook een rol; kijkrichting, bijvoorbeeld, of dingen die van nature bewegen nemen 
het oog mee, zelfs als de beweging enkel wordt gesuggereerd.

Hergé maakte veelvuldig gebruik van geometrische stramienen en hulp-
lijnen die zijn pagina’s een geweldig dynamisch geheel maakte de lezer mee-
nemen precies naar waar hij ze willen hebben.67 Details van het ene frame cor-
responderen met richtingen in een ander frame en maken de hele sequentie 
van frames visueel een geheel en zetten de afzonderlijke acties kracht bij. Het 
enige rustpunt in de scene bevindt zich in het centrum van de pagina. De rest 
van de actie laat zich leiden door de actie. De auto van de boeven, halverwege 
de pagina, is gericht op de gehavende Janssen en Jansen, onderin de pagina, 
daarmee het kwaad wat ze doen (indirect) benadrukken. De politieagent in het 
midden rechts zo dat hij Kuifje in het laatste frame op lijkt te jagen. Dat alle 
rookwolkjes van de hele pagina diezelfde lijn kruisen geeft die relatie (onbe-
wust) extra nadruk.

Shaun Tan en Sergio Toppi gebruiken de hulplijn intuïtiever maar ook effec-
tief over meerdere frames. Tan laat de kijkrichting van een relatief klein figuurtje 
(geholpen door de lijnen van een stoeprand) de aandacht buiten het beeld leg-
gen. Toppi gebruikt de natuurlijk beweging van het rennen, een opwaartse lijn 
van een heuvel een schietrichting en de neergaande beweging van een waterval 
om een moord te dramatiseren (zie volgende pagina).

67   Santoro (2011)– Layout Workbook 4 – The Comic Journal, tcj.com – http://tinyurl.com/k6d9fnz$
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Shaun Tan, Tales From Outer Suburbia (2009) 

Sergio Toppi, Coleccionista (2014)
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Kadrering of Framing

Met behulp van een kader of frame kan een element onder de aandacht worden 
gebracht. Een kader in een kader haalt een element los van zijn geheel (Ge-
staltwet van de gelijke achtergrond). Een doorkijk in een raam, een foto lijst, 
maar ook architectuur, meubilair, rekwisieten of lichaamsdelen kunnen worden 
gebruikt om een aandachtspunt in te kaderen.

Hugo Pratt, gebruikt in deze pagina van Corto Malteser een rugleuning van 
een stoel om de aandacht te trekken en een dialoog af te sluiten (extra kracht 
bijgezet door de ondergaande zon die de vorm van de stoel herhaalt).

Hugo Pratt, Corto Maltese: Beyond The Windy Isles (1970-1971/Engelse editie 2015)

Daarnaast is er in het grafisch narratieve op papier ook een optie om het kader 
achterwege te laten. De witruimte om het beeld, maar ook de witruimte tussen 
de andere beelden trekt de aandacht naar zich toe. In het voorbeeld van Glyn 
Dillon’s Nao of Brown (2012) is het ook inhoudelijk een mooie afsluiting van de 
scene; ze is omgekleed en klaar voor een nieuwe context.

Glyn Dillon, Nao of Brown (2012) 
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Point of view

In de film Seven (1995), van David Fincher, wordt de wisseling van point of view 
ingezet om haast ongemerkte machtsverschuivingen in beeld te brengen. In 
een gesprek dat de twee hoofdrolspelers (vertolkt door Morgan Freeman en 
Brad Pitt) met hun baas hebben wordt de point of view verschoven van Morgan 
Freeman, de senior in de relatie, naar Brad Pitt, de nieuwkomer. Doordat David 
Fincher geen gebruik maakt van het standaard ‘over the shoulder shot’ om dui-
delijk te maken wie kijkt, is de verschuiving haast alleen voelbaar. Het oogpunt 
veranderd van hoek en zakt tot het niveau van Brad Pitt die zit en zo lager dan 
de staande Morgan Freeman is geplaatst (een compositie die de machtsverhou-
dingen benadrukt).68     

David Fincher, Seven (1995)

De Baas, Morgan Freeman (Senior Detective), en 
Brad Pitt (Junior Detective) zitten een kantoor. 
Brad Pitt zit letterlijk lager.

Morgan Freeman wil de zaak niet en vindt Brad 
pitt te ‘groen'. Brad Pitt wordt buiten het gesprek 
gehouden en kijkt machteloos toe. 

Pitt pikt het niet langer en spreekt, staat op en 
reist letterlijk boven zijn plaats, terwijl de camera 
zijn betoog vanuit zijn plek in de stoel volgt.

68  Ramos & Zhou (2014) – Every Frame a Painting: David Fincher - And the Other Way is Wrong – youtube.
com – http://tinyurl.com/oykz5jf
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Ook Edgar Allan Poe maakt dankbaar gebruik van het gevoel dat een bepaald 
point of view bij de lezer op kan roepen. Zo schrijft hij Black Cat (1845) en The Tell 
Tale Heart (1850) vanuit het ‘ik’-perspectief wat de verhalen beduidend meer im-
pact geeft (vooral als het hardop gelezen wordt, zo heb ik gemerkt) dan wanneer 
het zelfde verhaal vanuit een alwetende verteller zou worden bezien.

Beneath the pressure of torments such as these, the feeble remnant of the 
good within me succumbed. Evil thoughts became my sole intimates – the 
darkest and most evil of thoughts. The moodiness of my usual temper in-
creased to hatred of all things and of all mankind; while, from the sudden, 
frequent, and ungovernable outbursts of a fury to which I now blindly 
abandoned myself, my uncomplaining wife, alas! was the most usual and 
the most patient of sufferers.

One day she accompanied me, upon some household errand, into the 
cellar of the old building which our poverty compelled us to inhabit. The 
cat followed me down the steep stairs, and, nearly throwing me headlong, 
exasperated me to madness. Uplifting an axe, and forgetting, in my wrath, 
the childish dread which had hitherto stayed my hand, I aimed a blow 
at the animal which, of course, would have proved instantly fatal had it 
descended as I wished. But this blow was arrested by the hand of my wife. 
Goaded, by the interference, into a rage more than demoniacal, I withdrew 
my arm from her grasp and buried the axe in her brain. She fell dead upon 
the spot, without a groan.

Edgar Allan Poe, The Black Cat (1845)

The old man’s hour had come! With a loud yell, I threw open the lantern 
and leaped into the room. He shrieked once – once only. In an instant I 
dragged him to the floor, and pulled the heavy bed over him. I then smiled 
gaily, to find the deed so far done. […] The old man was dead. I removed the 
bed and examined the corpse. Yes, he was stone, stone dead.

Edgar Allan Poe, The Tell Tale Heart (1850)
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Perspectief

Verwant met de point of view is het perspectief. In literatuur worden de termen 
door elkaar gebruikt maar in grafische narratieven is het perspectief gerelateerd 
aan de hoogte van de horizon en de verdwijnpunten. De verdwijnpunten van een 
afbeeldingen zitten normaliter op ooghoogte van de kijker. Uit welk oogpunt 
iets gezien wordt, valt in grafische narratieven dan ook vaak af te leiden van het 
perspectief, zoals uit het voorbeeld uit Seven p. 58 bleek. 

Getekende media hoeven zich echter niets van de werkelijkheid aan te trek-
ken en kunnen er voor kiezen geen perspectief te gebruiken of het perspectief 
te manipuleren. Om zo in vogelperspectief een indruk van een situatie te geven 
of uit kikvorsperspectief ergens tegenop te kijken.

Brecht Evans, Stripmuur Kleurrijke stoet (2012) (uitsnede)
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Perspectief kan gebruikt worden om de maat van objecten ten opzichte van el-
kaar te manipuleren. In Notorious (1946) wordt een kopje thee met vergif door 
het ingenomen perspectief enorm op te blazen want, zo stelt Alfred Hitchcock: 

“The size of an object in a frame should equal it’s importance in the story.”   

Alfred Hitchcock, Notorious (1946), Alicia Huberman (Ingrid Bergman) krijgt herhaaldelijk vergif in thee

In The Lady from Shanghai (1947) gebruikt Orson Welles een kikvorsperspectief 
om een pistool nadruk te geven. 

Orson Welles, The Lady From Shanghai (1947)
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Focus

Een lens (ook die in het oog) ziet niet het hele gezichtsveld even goed. Alleen 
het centrum van het beeld, dat waar we op focussen is echt scherp. Dat geeft 
niet alleen een natuurlijk overwicht voor het midden van het beeld (zoals eerder 
besproken), het werkt ook omgekeerd; dat wat scherp is trekt onze aandacht, 
ook als dat niet het midden van het gezichtsveld is. In de film wordt dit feno-
meen vrij eenvoudig omgezet in een techniek om dingen onder de aandacht te 
brengen. 

In animatie en getekende verhalen wordt dit principe soms ook gebruikt 
door bijvoorbeeld met preciezere lijnvoering te gebruiken daar waar de aan-
dacht gewenst is en wat losser textuur in de achtergrond. 

Cyril Pedrosa, Portugal (2012)
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Lens keuze

Om het bij getekende narratieven over lenzen te hebben is wat vreemd. Het is 
dan ook niet de feitelijke lens die ik hier wil bespreken, maar de invloed die een 
lens keuze heeft op het beeld. Een uitsnede is namelijk niet alleen een gevolg 
van een keuze in het 2-dimensionale vlak maar een keuze in een ruimtelijke 
opstelling. De relatie tussen afstand van de kijker tot het object ten opzicht van 
het object en de achtergrond kan van groot belang zijn in het verhaal en de sfeer 
die nodig is om dat verhaal kracht bij te zetten.69, 70

In de web comic Stand Still, Stay Silent (2013-heden) van Minna Sundberg 
wordt de psychische afstand die ontstaat benadrukt door de relatief grote af-
stand tussen Emil Västerstörm en Lalli Hotakainen ten opzicht van de lezer. 
Doordat hier de wide lens benadering wordt gebruikt staan wij dicht op het tafe-
reel in de voorgrond. Als de long lens benadering was gebruikt en we verder weg 
hadden ‘gestaan’ was Lalli relatief groter geweest.

Minna Sundberg, Stand Still, Stay Silent (2013-heden)

69  Katz (1991) – Film directing shot by shot, visualizing from concept to screen – p. 107 – (published in 
conjuction with) Focal Press

70  Mateu-Mestre (2010) – Framed Ink, Drawing and composition for visual storytellers – p. 28-30 – De-
sign Studio Press
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Depth of field

Ook een term uit de fotografie, sterk verwant met de focus en lenskeuze, maar 
ook manipuleerbaar door gelaagdheid in het beeld. Gelaagdheid kan een gevoel 
van afstand of juist betrokkenheid creëren. Als er iets tussen de kijker en aan-
dachtspunt staat schept dat een gevoel van afstand (letterlijk of figuurlijk) of 
een gevoel van naderende dreiging bewerkstelligen.

Alberto Breccia (& Howard Phillips Lovecraft), Los Mitos de Cthulhu (1993)
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Camerabeweging

Bij animaties en zeker bij beeldverhalen op papier is het vreemd om over ca-
merastandpunt en -beweging te spreken. ‘Camerabeweging’ is in dat geval ei-
genlijk ‘hoofd- of oogbeweging’. We kunnen de focus verleggen en het oog heel 
letterlijk sturen door een andere uitsnede of een ander perspectief te kiezen. 
Waar de camera in een film zou draaien, kantelen of in zou zoomen vraagt een 
grafisch narratief in zo’n geval om een nieuw kader. 

Emily Carrol verlegt in Dans Les Bois (2014) de focus van het gesprek naar het 
getik van bestek tegen tanden door de uitsnede aan te passen (waardoor het 
gesprek letterlijk wegvalt) en de richting van de blik van de protagonist.

.

Emily Carrol, Dans Les Bois (2014)
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 Er worden twee soorten oogbeweging onderscheiden: beweging in sprongetjes 
(of grotere sprongen); saccades of vloeiend; smooth pursuit. Meestal verleggen we 
onze focus met sprongetjes. We stellen scherp op een element en springen dan 
naar een volgend element, informatie die om de objecten heen is weergegeven 
wordt daarbij ook opgenomen en tot 1 beeld verwerkt.71, 72 Om de ogen vloeiend 
te laten bewegen is het noodzakelijk ze iets dat de overgang begeleid te laten 
volgen.73

Dave McKean laat in Cages (1990-1996) het oog van het ene kader naar de an-
der te glijden en twee op zich los van elkaar staande situaties te verweven door 
zijn uitsnede het kader te laten uitlopen. De overgang tussen de twee kaders 
verloopt soepel terwijl normaliter het oog zou springen.

Dave McKean, Cages (1990-1996)

71  Unger (2006) – Terwijl je leest.– p.64-65 – De Buitenkant 
72  Wolfe & Horowitz (2008) – Visual Search – scholarpedia.org – http://tinyurl.com/gp9r457 
73 Cohen (2012) – Camera Moves – storyboardsecrets.com – 4-01 – http://tinyurl.com/z53w7za
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Opdeling (cuts)

In de eerste vijf decennia van het film tijdperk werd een knip van een establis-
hing of wide shot naar een close-up niet geaccepteerd. Uit angst het publiek te 
verwarren werd een wide-shot altijd gevolgd door een medium-shot. Inmiddels 
is de bekendheid met ‘taal’ van Hollywood zo ingeburgerd dat de ‘jump’ van 
wide naar de inzooming op een detail geaccepteerd is.74 Een close-up brengt 
de kijker (soms ineens) heel dicht bij het object. Paparazzi, televisie (en in de 
navolging daarvan film) maakt veelvuldig gebruik van telelenzen om zo in te 
zoomen op gezichten (of andere lichaamsdelen) van beroemdheden. In sommi-
ge gevallen kan dat de kijker onnatuurlijk dichtbij brengen en overschrijdt het de 
grenzen van wat cultureel acceptabel is. Inzoomen op de inhoud van een dame-
stasje of op een gezicht in intens verdriet bijvoorbeeld kan het gevoel geven een 
voyeur te zijn. Uiteraard kan dat precies het gevoel zijn dat op dat moment in 
het verhaal noodzakelijk is. Zoals in onderstaande stil uit Trainspotting (1996) van 
Danny Boyle, waar Renton (Ewan McGregor) een ernstige diarree aanval krijgt.

Danny Boyle, Trainspotting (1996)

De extreem close-up wordt echter in films ook vaak gebruikt omdat het een een-
voudig en goedkoop shot is om te maken en het een goed als ‘brug’ tussen twee 
andere schots te gebruiken is. De ogen zijn heel expressief, maar het inzoomen 
op een detail zet vele andere buiten beeld die even expressief kunnen zijn.75

74  Katz (1991) – Film directing shot by shot, visualizing from concept to screen – p. 121 – (published in 
conjuction with) Focal Press

75  Katz (1991) – Film directing shot by shot, visualizing from concept to screen – p. 120 & 129 – (published 
in conjuction with) Focal Press
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Veel dialogen vervallen in een vaste formule van wide naar medium naar closer 
en dat over the shoulder voor alle betrokkenen. In 1964 noemde Hitchcock dit al 

“photographs of people talking” wat niets te maken heeft met “the art of the ci-
nema”. In Reasonable Doubt (2014), van Peter Howitt komen zo in 93 seconde 9 
camera standpunten voorbij. Twee van de vier acteurs in de scene zitten er al-
leen in het esteblishing shot voor spek en bonen bij en komen haast als rekwisiet 
of decor in beeld.        

Peter Howitt, Reasonable Doubt (2014)

Akira Kurosawa gebruikt in The Bad Sleep Well (1960) alle acteur, de lichaamstaal 
van de acteurs, de plaatsing van de acteurs in de ruimte en het decor om niet 
alleen de emotie van de acteurs vast te leggen maar ook hun onderlinge ver-
houdingen. 
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Kyôko Kagawa’s (Yoshiko Nishi) kijkrichting en zijn gezichtsuitdrukking helpt de 
dynamiek van het dialoog tussen de twee andere speler.76, 77

Akira Kurosawa, The Bad Sleep Well (1960)

76  Ramos & Zhou (2015) – Every Frame a Painting: Memories of Murder (2003) - Ensemble Staging – youtube.
com – http://tinyurl.com/jxq2kq8

77  Ramos & Zhou (2015) – The Bad Sleep Well (1960) - The Geometry of a Scene – youtube.com – http://
tinyurl.com/nvvxr2s
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Ritme

Te veel en te snel knippen werkt vaak onrustig. Voor het weergeven van een 
hectische scene een probaat middel, maar een verhaal heeft ook ademruim-
te nodig en (spannings)opbouw. Hayao Miyazaki (mede oprichter van Studio 
Ghibli) noemt deze ademruimten ma. Momenten waarin de hoofdpersoon even 
weg lijkt te dromen en uit het raam staart. De camera inzoomt op een kikker 
die voorbijloopt of een blaadje dat in cirkels waait. In een interview met Roger 
Ebert78 legt Miyazaki het belang van dit soort details uit. “If you just have non-
stop action with no breathing space at all, it’s just busyness, But if you take a 
moment, then the tension building in the film can grow into a wider dimension.”
   

Hayao Miyazaki, Spirited Away (2001)

78   OConnell (2015) – 15 Fascinating Facts About ‘Spirited Away’ – mentalfloss.com – http://tinyurl.com/
hm73ovl
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Jon McNaught, Dockwood (2012) (uitsnede)

Jon McNaught gebruikt een aaneenschakeling van details van een zelfde rust-
gevende schoonheid, niet om te contrasteren met actie of spanning maar om 
een desolate, serene sfeer neer te zetten die de schoonheid van de wereld en de 
nietigheid van de mens vast legt.
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Serge Baecken, Sugar (2014)
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Paginaopmaak

Op de pagina komt alles samen en daar wordt pas echt bepaald hoe onze ogen 
de informatie filteren het beeld als geheel interpreteren.
  

Craig Thompson, Habibi (2011)
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In eerste instantie benaderen we de pagina beginnend links boven en ‘lezen’ 
naar rechts onder, volgt de leesrichting zoals we die hier in het westen gewoon 
zijn. Dat maakt beide punten (linksboven en rechtsonder) visueel sterk aanwe-
zige punten waar belangrijke details goed in het oog zouden springen. Al kan 
het oog door andere dominantere elementen of hulplijnen op een andere wijze 
over de pagina worden geleid.

Chris Ware, Building Stories (2012)
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Hope Larson, Comic show One Page (2013)
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HET GEHEEL

De pagina’s van een grafisch narratief (of de frames van een film) zijn middelen 
om een verhaal te vertellen. Om te analyseren welke betekenis een detail aan 
het grote geheel, het verhaal kan geven is het noodzakelijk te weten welke ver-
schillende inhoudelijke aspecten van het verhaal het kan beïnvloeden. 

Een verhaal, een plot, heeft een karakter nodig om het plot in beweging te 
zetten. Zonder karakter geen plot. Een grafisch narratief heeft ook altijd een 
context, een setting, zelfs als de setting minimalistisch of onbepaald is. Karak-
ter, plot en setting; wie, wat, waar. 

Peter Peake/Aardman Animations, Pib & Pog (1995). De minimalistische setting wordt een witte wereld.
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Setting

Detail kan een verhaal in een bepaalde tijd (of wereld) verankeren. Bas Luhr-
man geeft Romeo & Julliet (1996) hedendaagse relevatie door het in deze tijd te 
plaatsen. De dialogen liet hij onveranderd, hij paste alleen het decor aan. Zelfs 
achterhaalde woorden als dagger en sword behield hij maar gaf ze een heden-
daagse uitleg.

Bas Luhrman, Romeo & Julliet (1996) Close-up van een pistool.

In de film Marie Antoinette (2006) van Sofia Coppola wordt niet de hele setting 
gebruikt om een brug te slaan tussen de tijd waarin het verhaal speelt en de tijd 
waarin het bekeken wordt, maar een paar schoenen. Een halve seconde lang is 
een paar All Stars te zien, die natuurlijk in de tijd waarin de film speelt nog lang 
niet bestonden. De schoenen werden geplaatst om aan te duiden dat Marie An-
toinette eigenlijk gewoon een typisch tiener meisje was. 
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Sofia Coppela, Marie Antoinette (2006)

In Francis Ford Coppola’s the Godfather II (1974) is de stoel waar Fredo Corleone 
(John Cazale) in zit symbolisch voor zijn situatie. Hij probeert rechtop te gaan 
zitten in een discussie met zijn ‘kleine’ broer Michael Corleone (Al Pacino) en te 
ontkennen dat hij zijn kleine broer niet de baas is. Hoe harder hij probeert de 
stoel onder controle te krijgen, hoe hulpelozer hij eruit ziet.79

Francis Ford Coppola, the Godfather II (1974)

79  Ramos & Zhou (2015) – Every Frame a Painting: In Praise of Chairs – youtube.com – http://tinyurl.com/
gw46nok
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.   

Francis Ford Coppola, the Godfather II (1974)

Een ruimte en de spullen in die ruimte kan een personage haast evenveel karak-
ter geven als zijn voorkomen, zijn kostuum of zijn dialoog. De schrijver George 
Perec beschrijft in Dingen (1965) door middel van de spullen waarmee twee men-
sen zich omringen hun leven, hun ambities, hun tijdsgeest en hun ondergang. 
(Hier weergegeven in een Engelse vertaling Things: a story of the sixties uit het 
Frans Les Choses).

 
Your eye, first of all, would glide over the grey fitted carpet in the nar-
row, long and high-ceilinged corridor. Its walls would be cupboards, in 
light-coloured wood, with fittings of gleaming brass. Three prints, depic-
ting, respectively, the Derby winner Thunderbird, a paddle-steamer named 
Ville-de-Motitereau, and a Stephenson locomotive, would lead to a leather 
curtain hanging on thick, black, grainy wooden rings which would slide 
back at the merest touch. There, the carpet would give way to an almost 
yellow woodblock floor, partly covered by three faded rugs.

It would be a living room about twenty-three feet long by ten feet wide. 
On the left, in a kind of recess, there would be a large sofa upholstered in 
worn black leather, with pale cherrywood bookcases on either side, heaped 
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with books in untidy piles. Above the sofa, a mariner’s chart would fill the 
whole length of that section of the wall. On the other side of a small low ta-
ble, and beneath a silk prayer-mat nailed to the wall with three large-headed 
brass studs, matching the leather curtain, there would be another sofa, at 
right angles to the first, with a light-brown velvet covering; it would lead 
on to a small and spindly piece of furniture, lacquered in dark red and 
providing three display shelves for knick-knacks: agates and stone eggs, 
snuffboxes, candy-boxes, jade ashtrays, a mother-of-pearl oystershell, a 
silver fob watch, a cut-glass glass, a crystal pyramid, a miniature in an oval 
frame. Further on, beyond a padded door, there would be shelving on both 
sides of the corner, for caskets and for records, beside a closed gramophone 
of which only four machined-steel knobs would be visible, and above it, a 
print depicting The Great Parade of the Military Tattoo. Through the window, 
draped with white and brown curtains in cloth imitating Jouy wallpaper, 
you would glimpse a few trees, a tiny park, a bit of street. A roll-top desk 
littered with papers and pen-holders would go with a small cane-seated 
chair. On a console table would be a telephone, a leather diary, a writing 
pad. Then, on the other side of another door, beyond a low, square revol-
ving bookcase supporting a large, cylindrical vase decorated in blue and 
filled with yellow roses, set beneath an oblong mirror in a mahogany frame, 
there would be a narrow table with its two benches upholstered in tartan, 
which would bring your eye back to the leather curtain.

En zelf als er mensen of menselijk handelen in het verhaal voorkomt wordt dat 
beschreven aan de had van de setting:

They lived in a quaint, low-ceilinged and tiny flat overlooking a garden. 
And as they remembered their garret – a gloomy, narrow, overheated cor-
ridor with clinging smells – they lived in their flat, to begin with, in a kind 
of intoxication, refreshed each morning by the sound of chirping birds. 
They would open the windows and, for many minutes, they would gaze, in 
utter happiness, at their courtyard.

George Perec, Things: a story of the sixties (1965)
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Perec weet een karakter neer te zetten door een uitgebreide en precieze om-
schrijving van elk detail van de hele setting. David Fincher heeft er in The Game 
(1997) slechts een rekwisiet voor nodig. De witte boterham waar de korstjes van 
zijn afgesneden opgediend op een zilveren bordje vatten het karakter van Ni-
cholas Van Orton (Michael Douglas) perfect samen.

David Fincher, The Game (1997)
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Karakter

In de literatuur wordt vaak gestreefd naar het geven van een duidelijk beeld 
van een personage. Een beschrijving van het globale uiterlijk is niet genoeg om 
een band met de lezer te creëren. “God is in the details” zegt Gustave Flaubert. 
Elk detail, elke bijzonderheid draagt bij aan de geloofwaardigheid van het per-
sonage. 

Mademoiselle Aglaé kwam alleen, zonder haar broer. Zij was een oude vrij-
ster van vijfentwintig jaar, pianolerares aan verschillende boarding schools 
for young ladies, een zeer gracieuze en zeer magere vrouw, met prachtige 
pijpenkrullen die aan weerszijden van haar gezicht tot op haar schouders 
hingen, welke laatste ze graag onbedekt liet, ongeacht het seizoen, zonder 
ooit een verkoudheid of een longontsteking op te lopen, ofschoon zij op 
het eerste gezicht een teer en kwetsbaar gestel leek te hebben. Haar voeten 
waren niet bepaald mooi, hoewel de veters van haar groenleren laarsjes zo 
strak waren aangetrokken dat de oogjes er haast van braken. Betreurens-
waardig detail, vooral voor een overgevoelige vrouw: haar handen waren 
rood en vertoonden ‘s winter lelijke kloven; maar ge hebt nog niet die 
stralend witte en gave tanden gezien, die door haar smalle lippen ontbloot 
worden als ze glimlacht; noch die huid, zo onberispelijk blank dat haar  
boa van zwanendons en haar hals bijna dezelfde kleur hadden.

Gustave Flaubert, De Eerste Leerschool de Liefde (1909)

Scott McCloud stelt in Understanding Comics (1993) dat juist minder definitie de 
openheid schept waar de lezer zich in kan verplaatsen. Maar is het de bedoeling 
dat de lezer zich in het personage verplaatst, en zich in kan denken dat hij of 
zij het zelf is, of gaat het erom dat een verhaal geloofwaardig overkomt en de 
indruk geeft echt gebeurt te zijn? Een karakter is niet enkel een uiterlijk, maar 
ook een doen en laten, een verzameling gewoontes en reacties, eigenaardighe-
den en besluiten. Daarbij wordt er in fictie vaak naar gestreefd het karakter een 
proces te laten doormaken. Als iedereen zich in elke karakter terug zou moeten 
kunnen vinden, niet slechts in uiterlijk maar ook in handelen, keuzes en ontwik-
keling zou elke diepgang ondenkbaar zijn.
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Scott McCloud stelt in Understanding Comics (1993)
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De Kleine Prins (1943) heeft een interessant dialoog met zijn maker Antoine de 
Saint-Exupéry. Het lukt de schrijver niet een schaap te tekenen precies zoals de 
Prins het hebben wil. Uiteindelijk krijgt de prins een kist met daarin het schaap 
precies zoals hij het hebben wil. Waar Antoine de Saint-Exupéry in het origineel 
de afgekeurde, oude of te zieke schapen afbeeldde laat Sfar in onderstaande 
bewerking ook die schapen aan de verbeelding de lezer over.

Dit fragment pleit voor openheid voor eigen invulling, niet omdat we ons dan 
beter in het schaap zouden kunnen verplaatsen of omdat het bijdraagt aan de 
geloofwaardigheid van het schaap maar omdat we het schaap dan kunnen krij-
gen zoals we het hebben willen en dat op dit moment van het verhaal nodig was. 

 Antoine de Saint-Exupéry/Joann Sfar, De Kleine Prins (1943/2008)
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Antoine de Saint-Exupéry/Joann Sfar, De Kleine Prins (1943/2008)
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Antoine de Saint-Exupéry/Joann Sfar, De Kleine Prins (1943/2008)
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De dichter Robert Browning legt in zijn gedicht The Faultless Painter (1855) de 
woorden “less is more” in de mond van de schilder Andrea Del Sarto (1486-1530) 
die bekend stond als de schilder senza errori ‘zonder fouten'. Hij maakte tech-
nisch perfecte reproducties van de werkelijkheid, maar het lukte hem niet de 
ziel in zijn schilderijen te krijgen die tijdgenoten als Leonardo Davinci, Raphael 
en Michelangelo wel wisten te vangen.80

[…]
Yet do much less, so much less, Someone says,
(I know his name, no matter) so much less! 
Well, less is more, Lucrezia: I am judged.
There burns a truer light of God in them,
In their vexed beating stuffed and stopped-up brain,
Heart, or whate’er else, than goes on to prompt
This low-pulsed forthright craftsman’s hand of mine.
Their works drop groundward, but themselves, I know,
Reach many a time a heaven that’s shut to me,
[…]

Robert Browning, The Faultless Painter (1855)

Wellicht bij toeval schrijft Gustave Courbert (1819 - 1877) in datzelfde jaar zijn 
manifest voor het Realisme. In het Realisme wordt niet gestreefd naar een 
technisch realistische weergave (zoals Andrea Del Sarto dat doet), maar een 
oprechte weergave van de tijdsgeest. Het vangen van de ‘ziel’ van de tijd. Dit 
zoeken naar de ziel van de dingen inspireert een nieuwe generatie schilders; de 
grondleggers van het impressionisme. Een stroming die speelt met een soortge-
lijke openheid als waar Scott McCloud het over lijkt te hebben. De impressionis-
ten kiezen er bewust voor bepaalde details niet vast te leggen, niet om inleving 
van de kijker te vergemakkelijken maar op zoek naar een sfeer, een gevoel, dat 
met alleen registratie niet haalbaar is. Bepaalde aspecten van een beeld worden 
benadrukken, uitvergroot; bijvoorbeeld de lichtwerking van het moment of de 
houding of beweging van een karakter, details die niet bijdragen aan het beoog-
de gevoel worden weggelaten.

80  Robert Browning: Poems Summary and Analysis of “Andrea del Sarto (Called ‘The Faultless Painter') 
– Gradesaver.com – http://tinyurl.com/jks46b5
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Scott McCloud stelt in Understanding Comics (1993)

Henri Telouse Lautrec, At the Moulin Rouge, The Dance (1890)
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Welke details zeggen het meest over een personage? De kleur van de ogen, de 
maat van de neus. De neiging om laarsjes net te strak aan te trekken of een 
andere handeling? David Mazzucchelli tekent in Astrerios Polyp (2009) zijn karak-
ters soms in geabstraheerde sterk met elkaar contrasterende vormen en legt in 
deze ‘vereenvoudiging’ hun innerlijk bloot.

David Mazzucchelli,  
Astrerios Polyp (2009)
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De detaillering in de close ups van The Ren & Stimpy Show (1991-1995) van John 
Kricfalusi en Nickelodeon benadrukt de macabere sfeer van de tekenfilmserie 
maar heeft daarnaast ook een heel ander effect. Het geeft deze bizarre karak-
ters (een kat en hond) een (zeer verontrustende) realiteit in vergelijking met 
soort gelijk types als Tom & Jerry die wel duidelijk herkenbaar zijn als kat en muis.

John Kricfalusi/Nickelodeon, The Ren & Stimpy Show (1991-1995)
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Het belang van detaillering op de juiste momenten wordt in Megamind (2010) 
van Tom McGrath/Dreamworks haarfijn uitgelegd. spoiler alert Megamind 
is een Super Villan tot in elk detail. Zijn oog voor decor, kostuum en drama geven 
hem een geweldig karakter. Niet alleen omdat het er goed uitziet, het geeft aan 
hoe serieus hij zijn ‘rol’ neemt. Daarnaast geeft het ook blijk van een bepaalde 
verfijning die vreemd is voor een zogenaamd harteloos figuur.

Na het verslaan van zijn grootste rivaal (een standaard Super Hero) verveelt 
hij zich en wordt wanhopig. Hij besluit een nieuwe Super Hero te creëren. Het 
experiment mislukt; de nieuwe held heeft wel de fysieke kwaliteiten (en het pak-
je) van een held, maar niet de intenties. Titan blijkt een villan, alleen geen Super 
Villan… Hij mist wat Megamind wel heeft; gevoel voor detail.

Tom McGrath/Dreamworks, Megamind (2010)
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Tom McGrath/Dreamworks, Megamind (2010)

93



Tom McGrath/Dreamworks, Megamind (2010)
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Plot

Hoewel “less is more” een tegenstelling lijkt te zijn van “God is in the Detail” 
hebben beide uitdrukking hun bekendheid gekregen door Mies van de Rhohe. 
De oorsprong van de uitdrukking ligt (bij toeval?) in beide gevallen bij iemand 
die spreekt of schrijft over het weergeven van een persoon op papier of doek 
waar ze twee kampen lijken te vertegenwoordigen. In de architectuur krijgen 
ze een andere context. Contrast speelt hier een rol. In de strakke bouwstijl van 
zijn tijd zijn werken details als edelstenen in een ring.

De spanning tussen openheid en detail is een interessant gegeven dat een 
verhaal kan leiden, ingezet kan worden om spanning op te bouwen en emotie te 
sturen. Of het nu gaat om onderliggende structuren, goed geplaatste rekwisie-
ten, of om omstandigheden die een karakter tekenen, dat wat subtiel aanwezig 
is, is vaak sfeer bepalend. Hoeveel detail iets nodig heeft is afhankelijk van het 
emotionele effect dat je wilt bereiken.

Een detail kan een verhaal veranderen, zoals we bij Blade Runner zagen. Het 
kan sympathie opwekken voor en protagonist of voor zijn zaak. Apathie voor 
zijn tegenstander. Kan het gevoel van rust of haast geven. Kan de val en de 
situatie van een kind zo pijnlijk maken dat ‘t haast voelbaar wordt zoals Hayao 
Miyazaki doet in My Neighbor Totoro (1988) door een steentje op de wang te laten 
plakken. Emotionele betrokkenheid maakt een verhaal overtuigender.

Hayao Miyazaki, My Neighbor Totoro (1988)
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Een goed geplaatst detail is beslist geen ‘onnozelheid’. Details in een verhaal 
zijn de kruiden in de soep en beïnvloeden het geheel. Dat je als kijker soms niet 
bewust elk detail weet te duiden, wil niet zeggen dat ze bijdragen aan de smaak 
van het geheel. 

Regisseur Ed Wood (1924 - 1978) had het mis toen hij zei: “Nobody will ever notice 
that. Filmmaking is not about the tiny details. It’s about the big picture.” Hij kreeg 
in 1980 postuum The Golden Turkey Award voor slechtste regisseur aller tijden.
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DETAILLERING IN MIJN WERK

De invloed die het maken van deze uiteenzetting op mijn werk heeft gehad en 
zal hebben, is groot. De waarde zit 'm daarbij niet zozeer in de kennis van het 
bestaan van de principes van bijvoorbeeld de Gestalt psychologie of de visual 
search en sailience die daar nauw mee verwant zijn, noch in de theorie van tradi-
tionele compositie leer. Die theorieën vormen slechts een kader waarin ik heb 
gezocht naar praktische voorbeelden van de rol en de betekenis van details in 
verhalende media. Om goed te kunnen beoordelen hoe het detail met behulp 
van deze methodes ook daadwerkelijk betekenisvol in een verhaal kunnen wor-
den ingezet, heb ik vele werken van artiesten die ik erg waardeer en goed meen-
de te kennen opnieuw bekeken, op zoek naar de rol van het detail. Op zoek naar 
onnozelheden, finesse en het kantel-punt daartussen. 

Zowel mijn begrip van de verstrekkende mogelijkheden van detaillering in 
vorm en uitwerking, als het begrip van de werken én de werkmethode van des-
betreffende artiesten is enorm toegenomen door het samenstellen van deze 
thesis. De lading die goed geplaatste detaillering aan een verhaal mee kan ge-
ven werd me pas gaandeweg duidelijk, terwijl ik films frame voor frame bekeek 
of lijnen trok in de pagina’s van Hergé. Ik had niet vermoed dat er zoveel af kan 
hangen van goed uitgebalanceerde elementen of subtiel opgebouwde structu-
ren, die niet eens perse als zodanig door de lezer herkend worden. 

Het draait er, zo blijkt, niet om of de lezer (of kijker) alle details weet te duiden 
en aan te wijzen. Het gaat om het gevoel dat door middel van goed geplaatste 
details wordt opgebouwd. Het is dus niet de vraag of in mijn masterproef het 
verloop van tijd door het subtiel veranderende decor voor iedereen duidelijk is. 
Het is de vraag of het bijdraagt aan het gevoel dat de twee hoofdrolspelers el-
kaar beter leren kennen, en het geheel dat gevoel (door middel van bijvoorbeeld 
priming) dusdanig ondersteunt, zodat het intieme einde niet te abrubt is.
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Ook vroeg ik mij, voor het schrijven van deze thesis en het uitwerken van 
de masterproef, af of de betekenis die ikzelf legde in de eigenaardigheden van 
karakters zou overkomen, of, zoals Scott Mcloud beweerde, die details de bele-
ving van de lezer in de weg zouden staan. Maar juist die wisselende en extreme 
brillen (een beetje lichtzinnigheid over een zwaar thema; blindheid), haar hoed 
(een blinde stok beschermt niet tegen laag hangende obstakels) en de cow-
boy-boots (scheen-bescherming) die voor een praktische no-nonsense instel-
ling staan, zijn Roos, misschien nog wel meer dan haar gezicht. De wisselende 
T-shirts van Bard en de vreemde kijk op action figures, die voor een voorliefde 
voor fictie en (dus) hypothetische situaties staan, zijn zelfs een motief in het 
verhaal geworden. De kamer-opruim-scene waarbij Bard zijn action figures niet 
in standaard hokjes plaatst is verwant met (en een priming voor) de scene in het 
cafe waarin hij uitlegt dat hij moeite heeft met de ‘labels’, die het gebruik van 
taal hem dwingt te plakken. 

Stukje van een pagina uit mijn masterproef, Woorden voor Roos (2016) (nog onbewerkt)
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De keuze om de tekst, letterlijk, als labels op de tekeningen te plakken, il-
lustreert dat gewicht van taal (het thema van mijn masterproef). Het benadrukt 
en visualiseert het lineaire karakter van taal, dat los staat van de werkelijkheid. 
Het contrast tussen de monochrome tekeningen en de gekleurde tekst trekt 
de aandacht, geeft de taal een belangrijke rol en geeft de stemmen kleur. Wat 
zinspeelt op hoe de blinde Roos de wereld ervaart; geluid en stemmen ‘kleu-
ren’ haar wereld. Taal zit namelijk niet alleen maar in de weg, legt Roos Bard 
uit. De discrepantie tussen taal en werkelijkheid kan ook als speelruimte ge-
zien worden, taal heeft een eigen schoonheid die (inderdaad) los staat van de 
werkelijkheid. De gekleurde tekst heeft dus een tweeledige betekenis; enerzijds 
overheerst hij, anderzijds geeft hij kleur en heeft hij een eigen esthetiek.

De reacties (van test-lezers) op de tekst als gekleurde stroken is dan ook 
tweeledig; enerzijds wordt er heel enthousiast gereageerd, anderzijds wordt 
het als ‘aanwezig’ ervaren en ‘zonde van de tekening eronder’. Dat gevoel sluit 
naadloos aan bij mijn opzet; er gaat wat verloren met de vertaling van de wer-
kelijke wereld naar taal. Wat werkelijk is, wordt overschaduwd door het label 
dat we ergens op plakken. Als ik de tekst op een de conventionele manier in 
witte wolkjes of vlakken had gezet dan was er op die plekken geen tekening 
geweest, er is dus niets verloren gegaan, het gaat hier niet om het feitelijk stuk 
tekening dat gemist wordt, maar het gevoel dat de tekst (taal) de werkelijkheid 
(het beeld) overneemt en in de weg zit. 

Het is niet van belang of de lezer, na het lezen van mijn masterproef, mijn 
motivaties en overwegingen herkent en kan benoemen. Het is van belang dat 
het beoogde gevoel wordt overgebracht.

De specifieke vragen die leiden tot deze thesis zijn daarmee beantwoord, maar 
mijn zoektocht naar het belang van schijnbaar betekenisloze details leverde 
veel meer waardevolle details en een heel scala aan methoden op om emotie te 
vangen en over te brengen. Ik weet niet hoe deze kennis mijn masterproef zou 
hebben beïnvloed als de ontwikkeling van masterproef en thesis niet parallel 
was gelopen. Of ik met deze kennis op voorhand sommige composities anders 
zou hebben opgezet, andere dingen zou hebben uitgelicht of de decoupage an-
ders zou hebben aangepakt? Waarschijnlijk wel. Ik heb veel geleerd en dat zal 
ik, hoop ik, ook blijven doen.
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