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“If we only look through the interface, we cannot appreciate the ways in which the 

interface itself shapes our experience.”  

(Bolter en Gromala 2003)  
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1 | Inleiding 
 
Tijdens mijn stageperiode bij het bedrijf E-Grant heb ik onderzoek gedaan naar de 

gebruiksvriendelijkheid of usability1 van websites. Omdat de medewerkers van het bedrijf 

usability erg belangrijk vonden bij het ontwerp van hun websites, ben ik onderzoek gaan 

doen naar de wijze waarop het bedrijf bepaalde ontwerpprincipes met betrekking tot 

usability in een van haar projecten heeft toegepast.  

In dit stage-onderzoek staan de ideeën van ‘usability-guru’ Jakob Nielsen2 voor het 

ontwerpen van websites centraal, omdat het bedrijf aangaf vooral gebruik te maken van 

zijn ontwerpprincipes en ideeën. De scriptie die voor u ligt vormt een aanvulling op deze 

casestudie in die zin dat ik ga  kijken welke plaats usability inneemt in het mediadiscours. 

In deze inleiding introduceer ik een aantal uitgangspunten en mediatheorieën die mijns 

inziens verbonden kunnen worden aan het concept usability. Uiteindelijk zal ik op basis 

van deze theorieën tot een onderzoeksvraag komen aan het einde van de inleiding. 

In het stage-onderzoek heb ik kunnen vaststellen dat Jakob Nielsen usability benadert 

vanuit de discipline mens-computer interactie.3 Dit is een interdisciplinair vakgebied dat 

zich bezighoudt met “the design, evaluation, and implementation of interactive computing 

systems for human use and with the study of major phenomena surrounding them”.4  

Dat mens-computer interactie een interdisciplinair karakter heeft brengt met zich mee dat 

dit vakgebied niet op zichzelf staat. Sterker nog, volgens Jennifer Preece, Yvonne 

Rogers en Helen Sharp is interaction design fundamenteel aan alle disciplines, velden en 

benaderingen die zich bezighouden met het onderzoeken en ontwerpen van op computer 

gebaseerde systemen voor mensen. Naar haar idee staat het ontwerpen van interactieve 

producten om mensen in hun dagelijks leven te helpen in al deze gebieden centraal. ”In 

particular, it is about creating user experiences that enhance and extend the way people 

work, communicate and interact”.5 Preece geeft geen duidelijke definitie van ‘interactieve 

producten’, maar lijkt in de introductie van het boek producten te bedoelen die een 

wisselwerking met hun gebruikers verwachten zodat ze bepaalde taken kunnen 

uitvoeren.  

Het proces van interaction design bestaat uit het identificeren van wat de (toekomstige) 

gebruikers van het interactieve product nodig hebben en het vaststellen van de eisen 

waaraan het interactieve product dient te voldoen, het ontwikkelen van alternatieve 

ontwerpen die aan die overeenkomen met die eisen, het bouwen van interactieve versies 
                                                        
1 Usability is de Engelse benaming voor gebruiksvriendelijkheid. Omdat deze term ook 
vaak in Nederlandse bronnen wordt gebruikt zal ik de Engelse vorm gebruiken. 
2 Nielsen heeft zich gespecialiseerd in usability. Omdat hij zich inzet voor het ontwerpen 
van gebruiksvriendelijke websites  en hij daar veel over geschreven heeft, wordt hij ook 
wel ‘usability-guru’ genoemd. 
3 Kliphuis, M., “Onderzoeksverslag: onderdeel van de stage e-government bij E-Grant”. 
Utrecht, 14 mei 2007. 
4 Preece, J., Y. Rogers en H. Sharp, Interaction design; beyond human-computer 
interaction. New York: John Wiley and Sons, 2002. 
5 Preece, J. e.a., Interaction design; beyond human-computer interaction, 6. 
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van het ontwerp en het evalueren van die versies. Om vast te stellen welke zaken 

gebruikers nodig hebben en wat de vereisten zijn voor het ontwerp moet duidelijk worden 

wat het primaire doel van het ontwerp van het interactieve product is. Om inzicht te geven 

in dit primaire doel zijn er de zogenaamde experience goals en usability goals opgesteld. 

Usability goals zijn gericht op het voldoen aan specifieke criteria met betrekking tot 

usability, terwijl experience goals inzicht moeten verschaffen over de kwaliteit van de 

ervaring van de gebruiker. Usability kan volgens Preece worden ontleed in de volgende 

‘usability goals’: effectiviteit, efficiëntie, veiligheid, bruikbaarheid, leerbaarheid (makkelijk 

te leren) en gedenkwaardigheid (makkelijk te onthouden hoe te gebruiken).  

 

In Designing web usability (2000) onderscheidt Nielsen twee benaderingen voor het 

ontwerpen van websites: het artistieke ideaal om jezelf te uiten en de technische 

benadering om een probleem voor de gebruiker of klant op te lossen. Volgens Nielsen is 

het belangrijkste doel van de meeste webprojecten “to make it easy for customers to 

perform useful tasks”.6 Voor hem speelt het esthetische aspect bij het ontwerpen en 

bouwen van een website een ondergeschikte rol.  

Naar mijn idee kijkt Nielsen te weinig naar de specifieke eigenschappen van 

webinterfaces, waardoor zijn methoden van het gebruiksvriendelijk maken van websites 

niet volledig zijn. In mijn stage-onderzoek kwam naar voren dat Nielsen de standaard 

‘regels’ voor usability toepast op webinterfaces, zonder de verschillen en 

overeenkomsten met andere applicaties duidelijk te formuleren of op andere wijze de 

eigenheid van webinterfaces of computerinterfaces te beschrijven. Een webinterface is 

mijns inziens echter anders dan bijvoorbeeld de interface van een telefoon of 

broodrooster. Met deze scriptie wil ik dan ook het belang aanstrepen van het plaatsen 

van visies over de gebruiksvriendelijkheid van websites in een theoretisch discours van 

mediatheorieën.  

De ingang voor dit onderzoek leg ik bij een publicatie van Jay David Bolter en Diane 

Gromala. Zij stellen in Windows and Mirrors dat er een discussie gaande is tussen 

zogenaamde ‘structuralisten’ en ‘ontwerpers’ met betrekking tot het ontwerpen van 

websites.7 De ‘structuralisten’, waar Jakob Nielsen zich volgens hen onder schaart, 

kiezen voor een benadering die gericht is op structuur en minimalisme, terwijl de 

‘ontwerpers’ een artistiek ideaal nastreven.  

Deze discussie vertaalt zich volgens Bolter en Gromala in verschillende opvattingen over 

het doel van de computerinterface en de wijze waarop een webpagina vorm dient te 

krijgen. Terwijl structuralisten als Nielsen webpagina’s zien als ‘transparante voertuigen 

van informatie-overdracht’, waarin vorm en inhoud gescheiden moeten zijn, gaan 

ontwerpers ervan uit dat een webpagina haar berichten communiceert door middel van 

een zorgvuldige wisselwerking tussen woorden en afbeeldingen, waardoor vorm en 
                                                        
6 Nielsen, J., Designing Web Usability. New Riders Publishing, 2000, 11. 
7 Bolter, J. D, en D. Gromala, Windows and mirrors: interaction design, digital art, and the 
myth of transparency. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2003. 
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inhoud niet gescheiden kùnnen worden.8 Bij de structuralisten ligt de nadruk op het 

‘vervoeren’ van informatie (het ervoor zorgdragen dat de ontvanger het bericht van de 

verzender ontvangt), terwijl ontwerpers zich vooral op de wijze van communiceren (de 

wijze waarop de verzender het bericht ontvangt) richten. In relatie hiermee lijken 

structuralisten het belang van de inhoud van webpagina’s boven het belang van het 

ontwerp te stellen.  

In Designing Web Usability geeft Nielsen aan dat bezoekers naar je website gaan voor 

de inhoud en dat het ontwerp het mogelijk moet maken dat men toegang kan krijgen tot 

de website.9 In een van zijn artikelen omschrijft Jakob Nielsen de gebruikersinterface 

letterlijk als “the barrier through which they (users) reach for the content they want”.10 De 

interface is voor hem dus een obstakel waar gebruikers ‘doorheen’ moeten voor ze bij de 

inhoud kunnen komen. Het ontwerp van een website moet volgens structuralisten als 

Nielsen in dienst van de inhoud staan.  

Ontwerpers willen juist de (visuele) ervaringen die ontwerpen bij gebruikers oproepen 

benadrukken. De ontwerper David Siegel stelt dat het ontwerp bepalend is voor de wijze 

waarop de inhoud wordt gecommuniceerd. Want, zo stelt hij, “who cares how great your 

content is if people aren’t attracted to it or don’t find it pleasurable to read?”11  

 

Hoewel de uitgangspunten van structuralisten en designers ver uit elkaar lijken te liggen, 

zoeken Bolter en Gromala voor een benadering die de visies met elkaar verenigt. 

Daartoe analyseren zij de verschillende benaderingen van de computerinterface aan de 

hand van de twee metaforen ‘window’ en ‘mirror’. Ze wijzen erop dat door ontwerpers van 

computerinterfaces bewust is gekozen voor de metafoor ‘window’, omdat deze 

correspondeert met de transparantie van computerinterfaces: “The word window helps us 

forget the interface and concentrate on the text or data inside”.12  

Echter, Bolter en Gromala zijn van mening dat de interface van een computer niet alleen 

transparant, maar ook reflectief is. Deze reflectiviteit van het medium kan volgens hen 

verbonden worden met een ‘mirror’; een metafoor die zij ontlenen aan het experiment 

“Wooden Mirror”, dat te vinden was op de Siggraph Art Show in 2000 in de hallen van de 

Morial Convention Center in New Orleans. Deze “Wooden Mirror” bestaat uit een aantal 

houten tegels die zich onder invloed van de bewegingen van een gebruiker tot een 

afbeelding vormen van die gebruiker, als een soort ‘digitale spiegel’.  

Bolter en Gromala verbinden aan deze reactie van de spiegel een zekere fascinatie bij de 

gebruiker; “The measured responsiveness of this mirror fascinates us as participants or 

as observers”. Deze ervaring met de “Wooden Mirror” komt overeen met de ervaring die 

                                                        
8 Bolter, J. D, en D. Gromala, Windows and mirrors: interaction design, digital art, and the 
myth of transparency. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2003, 4-5. 
9 Nielsen, J., Designing Web Usability. New Riders Publishing, 2000, 99. 
10 Nielsen, J. “User interface directions for the web”. In: Communications of the ACM vol. 
42, nr. 1 (1999): 65-72. 
11 Siegel, D., Creating killer web sites, tweede editie, Hayden Books, 1997, 8. 
12 Bolter, J. D, en D. Gromala, Windows and mirrors, 8. 
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men heeft door het kijken naar en kijken door een (normale) spiegel. “A mirror seems to 

be transparent and to reveal a world parallel to our own, an idea that has always had a 

sense of menace as well as fascination.”13 Verschillende auteurs, zoals Lewis Caroll, 

hebben bijvoorbeeld personages bedacht die door een spiegel heen kunnen lopen. Maar 

de “Wooden Mirror” herinnert ons eraan dat wij eigenlijk naar het oppervlak van een 

spiegel kijken en dat we een reflectie van onszelf en de wereld om ons heen zien. 

Daarnaast geeft het ons inzicht in de wijze waarop wij omgaan met interfaces in het 

algemeen. “Wooden Mirror isn’t just about the silvered mirror, which is a technology that 

dates back to Roman times. It is also a comment on digital artifacts and interfaces—a 

comment on how computer applications reveal information and reflect their users and the 

process of production.”14   

Bolter en Gromala stellen dat information designers, zoals webdesigners, willen dat het 

medium voor de gebruiker verdwijnt en dat de gebruiker als het ware door het medium 

heen kijkt. Voor de designers bestaat de ideale interface uit een transparante ‘window’ 

naar een wereld van data. Bolter en Gromala maken duidelijk dat dit echter een gekozen 

strategie is en dat er ook veel kunstenaars zijn die transparantie van het medium niet 

nastreven.  

Daarnaast kan transparantie de functionaliteit van een medium in de weg zitten. Dit is 

goed te zien bij computerinterfaces, waarbij de gebruiker zich steeds bewust moet zijn 

van de interface om ermee te kunnen werken. Bolter en Gromala wijzen designers erop 

dat transparantie niet de enige strategie is die zij kunnen hanteren en proberen met het 

voorbeeld van de “Wooden Mirror” aan te tonen dat een interface naast een ‘window’ ook 

kan fungeren als een “‘mirror’, reflecting the user”.15 Met Windows and Mirrors willen zij 

dan ook aantonen dat ontwerpers geen keuze hoeven te maken tussen de twee 

strategieën. Want, zo stellen zij, “every digital artifact oscillates between being 

transparent and reflective”.16  

Bovenstaande strategieën voor het hanteren en creëren van een interface 

corresponderen met de dubbele logica van Jay David Bolter en Richard Grusin in 

Remediation17, namelijk the logic of transparent immediacy en the logic of hypermediacy.  

Het principe van immediacy gaat uit van een verlangen van de gebruiker naar immersie, 

een term die ook wel wordt gebruikt voor het effect van het ‘verdwijnen’ van het medium 

voor de gebruiker, zodat de gebruiker meer het gevoel heeft deel uit te maken van de 

ervaring. De gebruiker kan bijvoorbeeld het gevoel krijgen werkelijk aanwezig te zijn bij 

een film door het medium dat het kijken van de film mogelijk maakt tijdelijk te vergeten of 

                                                        
13 Bolter, J. D, en D. Gromala, Windows and mirrors: interaction design, digital art, and 
the myth of transparency. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2003, 34. 
14 Bolter, J. D, en D. Gromala, Windows and mirrors, 34. 
15 Bolter, J. D, en D. Gromala, Windows and mirrors, 56. 
16 Bolter, J. D, en D. Gromala, Windows and mirrors, 6. 
17 Bolter, J. D. en R. Grusin, Remediation: understanding new media. Cambridge, 
Massachusetts: MIT Press, 1999. 
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te ontzien. De filmkijker ‘vergeet’ dus even dat hij naar een wit doek met een projectie of 

een televisiescherm kijkt. Hij kijkt door het medium heen, als ware het een ‘window’.  

De strategie om deze transparantie van het medium mogelijk te maken wordt door de 

gebruiker en de ontwerper bewerkstelligd; de ontwerper probeert een zo realistisch 

mogelijke ‘window’ te realiseren, terwijl de gebruiker (zichzelf) moet (laten) geloven in de 

‘window’.  

Naast het verlangen naar immersie bestaat er ook een fascinatie voor een medium bij de 

gebruiker, zoals Bolter en Gromala duidelijk maken in Windows and Mirrors. Bolter en 

Grusin noemen dit verschijnsel hypermediacy. Wanneer wij op bepaalde wijze met een 

medium communiceren of ermee werken worden wij ons bewust van het medium en ons 

verlangen naar immediacy. Dit is goed zichtbaar bij computerinterfaces. De menu’s en 

knoppen maken dat wij ons bewust zijn van het medium en ons moeten realiseren hoe 

we met het medium dienen om te gaan. Dit kijken náár het medium, dat zich vertaalt naar 

onze reflectie op het medium en onszelf (wij worden ons bewust van onze interactie met 

het medium en de wijze waarop wij interactie hebben), komt overeen met het kijken naar 

onszelf in een spiegel. Het medium fungeert dus als een ‘mirror’. 

Hoewel de mate waarin immediacy en hypermediacy zich in media manifesteren per 

medium lijkt te verschillen, maken Bolter en Grusin duidelijk dat ze beide tegelijkertijd 

aanwezig zijn in het ontwerp van en de omgang met ieder medium. “Our culture wants 

both to multiply its media and to erase all traces of mediation: ideally, it wants to erase its 

media in the very act of multiplying them”.18 Zo worden bijvoorbeeld live televisiebeelden 

gebruikt om kijkers bij sportwedstrijden en reizen door het heelal te betrekken en geven 

filmmakers miljoenen uit aan locaties en kostuums om de kijkers het gevoel te geven dat 

zij er ‘echt’ aanwezig zijn. Media die ogenschijnlijk onder de logica van immediacy lijken 

te functioneren, zoals webcams, worden vaak in een hypermediated omgeving, zoals een 

website, geplaatst.  

Volgens Bolter en Grusin bestaan de principes van immediacy en hypermediacy niet 

alleen naast elkaar, maar is er zelfs sprake van een wederzijdse afhankelijkheid. Om een 

(schijnbaar) bewegend beeld te creëren combineren filmmakers in veel gevallen ‘live-

action’19 filmmateriaal met twee- of driedimensionale computerbeelden. Om hun 

informatie zo volledig mogelijk te laten zijn gebruiken televisieproducenten van 

bijvoorbeeld nieuwszenders teksten, foto’s, afbeeldingen en geluid.  

Aan de andere kant streven hypermediated producties naar een eigen vorm van 

immediacy. ”The desire for immediacy leads digital media to borrow avidly from each 

other as well as from their analog predecessors such as film, television, and 

                                                        
18 Bolter, J. D. en R. Grusin, Remediation: understanding new media. Cambridge, 
Massachusetts: MIT Press, 1999, 5. 
19 ‘Live-action’ is een methode van filmen waarbij door middel van een camera beelden 
uit de omgeving worden opgenomen, dit in tegenstelling tot animatie, waarbij de beelden 
worden gecreeërd. 
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photography”.20 Hoewel de CNN website hypermediated is door teksten, afbeeldingen en 

video’s in meerdere windows weer te geven en ze te verbinden met hyperlinks, ‘leent’ de 

website het gevoel van immediacy van de CNN televisie nieuwsberichten, die op hun 

beurt de website weer nabootsen in hun hypermediacy.  

Bolter en Grusin leggen uit dat dit komt doordat er in ieder medium sprake is van een 

oscillatie tussen immediacy en hypermediacy. Deze continu aanwezige schommeling 

tussen de twee principes is volgens hen de sleutel tot ‘remediatie’; het proces waarin een 

medium “refashions its predecessors and other contemporary media”.21 Zij spreken 

daarom over immediacy en hypermediacy als de dubbele logica van remediatie. 

 

De principes van immediacy en hypermediacy zijn ook aanwezig in het ontwerpproces 

van applicaties. In Interaction Design (Preece 2002) wordt het ontwikkelen van een 

conceptueel model gezien als belangrijk onderdeel van het ontwerpproces van een 

applicatie. Met een conceptueel model bedoelen de schrijvers “a description of the 

proposed system in terms of a set of integrated ideas and concepts about what it should 

do, behave and look like, that will be understandable by the users in the manner 

intended”.22  

Een van de manieren waarop conceptuele modellen kunnen worden beschreven is door 

middel van zogenoemde interface metaphors. Hiermee wordt een conceptueel model 

bedoeld “that had been developed to be similiar in some way to aspects of a physical 

entity (or entities) but that also has its own behaviors and properties”.23 Interface 

metaphors zijn dus gebaseerd op conceptuele modellen die vertrouwde kennis met 

nieuwe concepten combineren in een interface. Een goed voorbeeld hiervan is het “Star” 

systeem dat Xerox in 1981 introduceerde als voorloper op de latere desktops van Apple 

en Microsoft. 

 

“Star was designed as an office system, targeted at workers not 

interested in computing per se. An important design goal, therefore, was 

to make the computer as “invisible” to the users as possible and to 

design applications that were suitable for them”. (…) In the end they 

selected a conceptual model based on a physical office. They wanted the 

office workers to imagine the computer to be like an office environment, 

by acting on electronic counterparts of physical objects in the real world. 

(53) 

 

                                                        
20 Bolter, J. D. en R. Grusin, Remediation, 9. 
21 Bolter, J. D. en R. Grusin, Remediation: understanding new media. Cambridge, 
Massachusetts: MIT Press, 1999, 19. 
22 Preece, J., Y. Rogers en H. Sharp, Interaction design; beyond human-computer 
interaction. New York: John Wiley and Sons, 2002, 40. 
23 Preece, J., Y. Rogers en H. Sharp, Interaction design, 55. 
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Uit het bovenstaande blijkt dat bij het ontwerpen van die eerste ‘bureaublad interface’ uit 

is gegaan van een verondersteld verlangen naar transparantie van het medium bij het 

publiek. De ontwerpers hebben uiteindelijk gekozen voor een conceptueel model dat 

gebaseerd is op een fysiek kantoor. Het verplaatsen van een documenticoon over het 

bureaubladscherm wordt hierin gezien als een equivalent voor het oppakken en bewegen 

van een stuk papier in de fysieke wereld.  

Zoals gezegd worden herkenbare zaken in de interface gecombineerd met nieuwe 

concepten. Het gaat hierbij vaak om concepten die in de fysieke wereld niet mogelijk zijn, 

zoals het plaatsen van elektronische bestanden in een icoon van een printer op het 

bureaublad, waardoor het bestand wordt uitgeprint. 

Preece e.a. geven aan dat metaforen en analogieën vaak worden gebruikt “to explain 

something that is unfamiliar or hard to grasp by way of comparison with something that is 

familiar and easy to grasp”.24 Zij baseren deze stelling op de theorie van Lakoff en 

Johnson dat metaforen en analogieën een integraal deel van de menselijke taal en het 

menselijk denken en handelen uitmaken.25  

Aan de hand van deze theorie ben ik me gaan afvragen hoe metaforen dan deel uit 

zouden maken van interfaces, aangezien zij ook deel uitmaken van onze communicatie. 

In deze scriptie onderzoek ik in hoeverre metaforen in computerinterfaces invloed kan 

uitoefenen op de usability van deze interfaces voor gebruikers van deze interface. Daarbij 

spits ik mij toe op de interfaces van websites. 

 

Mijn probleemstelling voor deze thesis is als volgt: 

“In hoeverre kunnen metaforen bijdragen aan de usability van websites?” 

 

Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden formuleer ik de volgende deelvragen: 

1. Welke rol hebben metaforen in de werking van computerinterfaces? 

2. Hoe dragen metaforen in computerinterfaces bij aan de usability van websites? 

 

Aangezien de interfaces van websites deel uitmaken van computerinterfaces, bestaat het 

eerste deel van mijn onderzoek uit een zoektocht naar de (specifieke) eigenschappen 

van computerinterfaces en een analyse naar de wijze waarop metaforen deel uitmaken 

van deze interfaces. Bij dit onderzoek ga ik uit van de theorie van Lakoff en Johnson dat 

metaforen een integraal deel uit maken van onze communicatie en cultuur. Mijn 

verwachting is daarom dat metaforen ook een groot deel uitmaken van onze 

communicatie via computerinterfaces.  

De tweede deelvraag beantwoord ik door het concept usability in webdesign te 

onderzoeken aan de hand van de discoursanalyse die voortkomt uit de eerste vraag.  

                                                        
24 Preece, J., Y. Rogers en H. Sharp, Interaction design; beyond human-computer 
interaction. New York: John Wiley and Sons, 2002, 56. 
25 Johnson, S., Interface culture: how new technology transforms the way we create and 
communicate. San Francisco: HarperEdge, 1997. 
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Aan de hand van dit onderzoek verwacht ik meer inzicht te verschaffen in de rol van 

metaforen in de usability van websites. Bij dit onderzoek staat het debat tussen 

structuralisten en ontwerpers over de usability van websites centraal. 

Het onderzoek dat ik met deze thesis uitvoer zou naar mijn idee inzicht kunnen geven in 

de rol van metaforen in computerinterfaces en website-interfaces. Daarnaast zou het 

onderzoek een bijdrage kunnen leveren in de discussie tussen de zogenoemde 

‘structuralisten’ en ‘ontwerpers’ met betrekking tot het ontwerpen van websites. In deze 

context zou dit onderzoek het belang van het plaatsen van usability in een theoretisch 

mediadiscours om de specificiteit van webinterfaces te bepalen kunnen verduidelijken. 

 

In het tweede hoofdstuk geef ik een aantal definities van belangrijke begrippen die in 

deze scriptie terugkomen en baken ik het veld af waarin mijn onderzoek plaatsvindt. Ik 

begin met een analyse van de theorie van Lakoff en Johnson over de rol van metaforen 

in onze taal en cultuur. Vervolgens geef ik een werkbare definitie van ‘interfaces’ en 

beschrijf ik verschillende definities van ‘media’ om de plaats van interfaces in media te 

verduidelijken.  

In het derde hoofdstuk onderzoek ik de relaties tussen interfaces en metaforen. Aan de 

hand van de theorie van Bolter en Grusin met betrekking tot het dubbele principe van 

remediatie onderzoek ik de eigenschappen en werking van media-interfaces. Vervolgens 

ga ik dieper in op de werking van het scherm als onderdeel van de interface en bespreek 

ik de specifieke kenmerken en werking van computerinterfaces in de context van het 

dubbele principe van remediatie.  

Het vierde hoofdstuk begint met een paragraaf waarin ik het debat van structuralisten en 

ontwerpers in het mediadiscours plaats dat eerder is besproken. In de tweede paragraaf 

bespreek ik het concept usability en de wijze waarop dit concept wordt toegepast in 

applicaties. In een derde paragraaf ga ik in op de wijze waarop de principes van usability 

kunnen worden toegepast op het ontwerp van webinterfaces.  

In het vijfde hoofdstuk stel ik een model voor dat de principes van usability in de context 

van mijn analyse van webinterfaces binnen het theoretische mediadiscours plaatst.  

In het zesde hoofdstuk vat ik kort samen op welke wijze ik onderzoek heb gedaan, 

waarna ik de conclusies formuleer die achtereenvolgens een antwoord geven op de twee 

deelvragen en de hoofdvraag. Tenslotte sluit ik af met een aantal ideeën voor 

vervolgonderzoek.  
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2 | Veldafbakening en begrippen 
 

Om het onderzoek goed uit te kunnen voeren begin ik met een afbakening van het 

onderzoeksveld en een toelichting op de belangrijkste begrippen.  

In de eerste paragraaf bespreek ik het begrip ‘metaforen’ vanuit de theorie van Lakoff en 

Johnson, waarbij ik voornamelijk inga op hun rol in onze taal en cultuur. In de tweede 

paragraaf geef ik een definitie van het begrip ‘interfaces’. In de derde paragraaf licht ik 

het begrip ‘media’ toe en werk ik toe naar de theorie van Bolter en Grusin van de dubbele 

logica van remediatie. 

 

§1 Metaforen 

In de inleiding heb ik aangegeven dat metaforen volgens de taalkundige George Lakoff 

en de filosoof Mark Johnson deel uitmaken van onze taal. Naar hun idee “the essence of 

metaphor is understanding and experiencing one kind of thing or experience in terms of 

another”.26 Zij zien metaforen echter niet alleen als een belangrijk onderdeel van onze 

literatuur en taal, maar stellen dat onze hele cultuur en manier van doen van metaforen is  

doordrongen. 

 

“Metaphor is typically viewed as characteristic of language alone, a matter of words 

rather than thought or action. For this reason, most people think they can get along 

perfectly well without metaphor. We have found, on the contrary, that metaphor is 

pervasive in everyday life, not just in language, but in thought and action. Our ordinary 

conceptual system, in terms of which we both think and act, is fundamentally 

metaphorical in nature.”27 

 

Metaforen maken volgens hen fundamenteel deel uit van ons ‘conceptuele systeem’, 

waarin concepten onze gedachten en de wijze waarop wij functioneren beïnvloeden. “Our 

concepts structure what we perceive, how we get around in the world, and how we relate 

to other people.” Om deze theorie toe te lichten geven zij het voorbeeld van het concept 

van een ‘argument’28 en de conceptuele metafoor ‘argument is war’. Deze metafoor komt 

in onze alledaagse taal voor in de vorm van een aantal uitdrukkingen, zoals “You 

disagree? Okay, shoot!” en “If you use that strategy, he'll wipe you out.”  

Lakoff en Johnson wijzen erop dat wij het concept ‘argument’ niet alleen gebruiken in 

termen van ‘war’, maar dat wij ook daadwerkelijk een ‘argument’ kunnen winnen of 

                                                        
26 Lakoff, G. en M. Johnson, “Conceptual Metaphor in Everyday Language”. In: The 
Journal of Philosophy Vol. 77, No. 8. (1980), 455. 
27 Lakoff, G. en M. Johnson, “Conceptual Metaphor in Everyday Language”, 453-454.  
28 In deze context kan ‘argument’ het beste worden vertaald naar ‘debat’. 
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verliezen. Immers, in een debat vallen we de ander aan en verdedigen we onze eigen 

standpunten om het debat te kunnen winnen. 

 

Een belangrijk inzicht van Lakoff en Johnson is dat het gebruik van dergelijke metaforen 

per cultuur kan verschillen.  

 

“Try to imagine a culture where arguments were not viewed in terms of war, 

where no one won or lost, where there was no sense of attacking or defending, 

gaining or losing ground. Imagine a culture where an argument is viewed as a 

dance, with the participants as performers, and the goal being to perform in a 

balanced and aesthetic way. In such a culture, people would view arguments 

differently, experience them differently, carry them out differently, and talk about 

them differently. But we would probably not view them as arguing at all. It would 

be strange even to call what they were doing "arguing."” 29 

  

Een andere cultuur kan, met andere woorden, een andere metafoor gebruiken en 

‘argument’ in termen van iets anders (in bovenstaand geval in termen van dans) 

beschrijven. Met dit voorbeeld wordt duidelijk dat de wijze waarop wij een situatie ervaren 

verbonden is aan de wijze waarop wij de situatie beschrijven. “We talk about arguments 

that way because we conceive of them that way—and we act according to the way we 

conceive of things.”30  

 

Lakoff en Johnson tonen met hun publicatie aan dat de betekenis en het gebruik van 

metaforen verbonden zijn met de wijze waarop wij (verbaal en schriftelijk) communiceren. 

Eigenlijk geven zij geen duidelijke definitie van een metafoor, maar benaderen zij het 

concept als een manier waarop wij (kunnen) communiceren met elkaar door het uitleggen 

van een ding, situatie of ervaring in termen van iets anders. Lakoff en Johnson maken 

duidelijk dat er sprake is van een wisselwerking tussen onze ervaring en onze 

communicatie over die ervaring, en dat er in feite geen ‘begin’ of ‘einde’ is in het gebruik 

van metaforen.  

 

§2 Interfaces 

Wat wordt er nu eigenlijk verstaan onder een interface? In de bundel The art of human-

computer interaction design (1999) geeft redactrice Brenda Laurel31 een korte 

beschrijving van de betekenis die de interface door de jaren heen heeft gekregen.  

                                                        
29 Lakoff, G. en M. Johnson, “Conceptual Metaphor in Everyday Language”. In: The 
Journal of Philosophy Vol. 77, No. 8. (1980), 455. 
30 Lakoff, G. en M. Johnson, “Conceptual Metaphor in Everyday Language”, 456. 
31 Brenda Laurel is afgestudeerd en gepromoveerd in de theaterwetenschappen aan de 
Ohio Universiteit. Naast wetenschapper schrijft en ontwerpt zij. Haar werk richt zich op 
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Ruim genomen kan een interface worden omschreven als een scherm of membraan en 

een plaats “where contact between two entities occurs”32. Een interface is dan het contact 

oppervlak van een ding. Een deurknop is bijvoorbeeld de interface tussen een persoon 

en een deur, net zoals het stuur en dashboardinstrumenten de interface tussen 

automobilist en auto zijn.  

Volgens Laurel reflecteert de vorm van de interface de fysieke kwaliteiten van de partijen 

aan de interactie. Zo is een deurknop hard en stevig vanwege het gewicht en de hardheid 

van de deur, terwijl het rond of (anders) handig gevormd is zodat een hand er goed 

gebruik van kan maken.  

Laurel wijst er ook op dat de fysieke kwaliteiten van interfaces ook de fysieke aspecten 

van haar functie reflecteren. Zo is een deurknop zodanig ontworpen dat deze het slot 

opent bij het draaien en de gebruiker de deur kan openen.  

Daarnaast reflecteert de vorm van de interface “who is doing what to whom”. De 

deurknop richt zich tot de gebruiker en zijn eigenschappen (kwaliteiten) zijn gericht op de 

hand. De gebruiker is in die situatie degene die de ‘macht’ heeft over de deur, aangezien 

de gebruiker kan bepalen wanneer de deur opengaat. De machtsverhouding wordt soms 

pas goed duidelijk wanneer de interface niet meer functioneert; wanneer een computer 

muis niet meer reageert op de handelingen van een gebruiker, heeft de gebruiker immers 

geen ‘macht’ meer over het gebruik en kunnen (bepaalde) functies niet meer worden 

uitgevoerd.  

Om het gevoel van de machtverhoudingen bij de gebruiker weer te geven noemt Laurel 

het voorbeeld van een deur die niet door middel van een deurknop, maar op basis van de 

werking van een camera geopend wordt, zoals dat het geval kan zijn in een beveiligd 

kantoor. “My sense of who was in control of the interaction was quite different form the 

way I feel when I enter a room in my house. In the office, the door—representing the 

institution to which it was a portal— was in control.” (xii) 

Laurel vat deze eigenschappen in het kort samen. “An interface is a contact surface. It 

reflects the physical properties of the interactors, the functions to be performed, and the 

balance of power and control.” 

Voor deze scriptie gebruik ik de definitie van interfaces van Laurel, omdat deze de 

mogelijkheid biedt het begrip in verschillende applicaties en media te onderzoeken. Als 

we aan de hand van dezelfde definitie van interfaces de overeenkomsten en verschillen 

tussen verschillende (media-)interfaces onderzoeken, is het mijns inziens mogelijk de 

specifieke eigenschappen van webinterfaces te bepalen. 

 

                                                                                                                                                        
interactieve narrativiteit, mens –computer interactie en culturele aspecten van 
technologie.  
32 Laurel, B. K. en J. Mountford (red.), e.a., The art of human-computer interface Design. 
Addison-Wesley, Massachusetts, 1990, xii 
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§3 Definities van media 

In deze scriptie richt ik me op ‘media-interfaces’; interfaces die onderdeel zijn van media. 

In de vorige pargraaf heb ik interfaces gedefinieerd als contactoppervlakken ‘that reflect 

the physical properties of the interactors, the functions to be performed, and the balance 

of power and control’. Hoe kunnen interfaces worden omschreven wanneer ze een 

onderdeel vormen van een medium? Om hier antwoord op te kunnen geven is het 

belangrijk duidelijk te maken wat ‘media’ nu eigenlijk zijn.  

Volgens de auteurs van New media, a critical introduction (2003) verwijzen ‘de media’ 

normaal gesproken naar ‘communicatie media’; de instituten en organisaties waarin 

mensen werken (‘de pers’, ‘de film’, ‘de omroepen’ et cetera) en de culturele en materiële 

producten van die instituten.  

‘Een medium’ kan echter ook worden gedefinieerd als een sociaal instituut, waarin 

onderzoek wordt gedaan naar “the wider processes through which information and 

representations (the ‘content’) of ‘the media’ is distributed, received and consumed by its 

various audiences and is regulated and controlled by the state of the market”.33 In deze 

tweede definitie worden media in sociale context geplaatst en wordt een relatie tussen 

media en samenleving gelegd. Volgens de auteurs veronderstelt de definitie een 

bepaalde stabiliteit bij ‘de media’, terwijl het tegelijkertijd een contrast aanduidt met 

“nieuwe media”, die minder gevestigd, bekend en herkenbaar zijn.  

Jay David Bolter en Richard Grusin, beide professor in New Media Studies in the School 

of Literature, Communication, and Culture op Georgia Institute of Technology, definiëren 

een medium als “that which remediates”.34 Volgens hen representeert ieder medium een 

ander medium; een proces dat zij ‘remediatie’ noemen, zoals in de inleiding al is 

besproken. Omdat een medium altijd relaties met andere media moet aangaan kan naar 

hun idee geen enkel medium in onze cultuur in isolatie opereren. 

Lev Manovich, associate professor in de Visual Arts Department op de University of 

California in San Diego, ziet net als Bolter en Grusin overeenkomsten in de werking en 

het uiterlijk van verschillende media. In The language of new media35 vergelijkt hij 

‘nieuwe media’ met andere (‘oudere’) media aan de hand van hun kenmerken. Hij gaat uit 

van een continu proces dat media ondergaan waarin zij op andere media reageren en 

reflecteren. Zo toonden de eerste websites die gemaakt werden veel overeenkomsten 

met magazines en kranten in digitale vorm en werden in het computerspel Myst (1993) 

onder andere het medium film en het boek gerepresenteerd in de interface.36  

                                                        
33 Lister, M., J. Dovey, S. Giddings, I. Grant en K. Kelly. New media, a critical 
introduction. Londen, New York: Routledge, 2003, 10. 
34 Bolter, J. D. en R. Grusin, Remediation: understanding new media. Cambridge, 
Massachusetts: MIT Press, 1999. 
35 Manovich, L., The language of new media. Cambridge, Massachusetts, [etc.]: MIT 
Press, 2001. 
36 Manovich, L., The language of new media. Cambridge, Massachusetts, [etc.]: MIT 
Press, 2001, 70. 
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Manovich ondersteunt de theorie van ‘remediatie’ van Bolter en Grusin, maar merkt wel 

op dat ontwerpers van human-computer interfaces (HCI37) naast hun gebruik van 

remediatie ook vaak conventies van door de mens gemaakte fysieke omgevingen lenen, 

zoals Macintosh’s gebruik van de desktopmetafoor. “And, more than any medium before 

it, HCI is like a chameleon that keeps changing its appearance, responding to how 

computers are used in any given period”.38  

Manovich’ inzicht in dat de human-computer interface, (welke hij in deze context 

interpreteert als een medium) meer dan andere media aan veranderingen onderhevig is 

en aggressiever lijkt in haar remediatie van andere media, bevestigt het idee van Bolter 

en Grusin dat digitale media meer aggressief kunnen zijn in hun remediatie dan andere 

media.”39 

Een medium kan dus worden gedefinieerd aan de hand van specifieke eigenschappen 

die alleen voor dat medium gelden, maar ook op basis van bepaalde overeenkomsten 

en/of verschillen met andere media, of aan de hand van haar remediatie van andere 

media. Het onderzoeken van de wijze waarop een medium andere media remedieert kan 

gezien worden als een manier om verschillende definities te combineren. Het geeft 

immers inzicht in hoe een medium zich ten opzichte van andere media gedraagt, 

waardoor de overeenkomsten en verschillen met andere media zichtbaar worden en de 

specifieke eigenschappen van het medium kunnen worden herkend.  

 

                                                        
37 De afkorting HCI die Manovich hanteert voor human-computer interfaces brengt hij niet 
in direct verband met de afkorting die in het algemeen wordt gebruikt voor Human-
Computer Interaction (welke ook HCI is en feitelijk dezelfde betekenis heeft). De term 
beschrijft de wijze waarop de gebruiker communiceert met de computer. Daarnaast 
bestaat de human-computer interface uit metaforen die gebruikt worden om de 
organisatie van computerdata te organiseren, zoals de bestanden en mappen in de GUI 
(Graphical User Interface).   
38 Manovich, L., The language of new media, 89. 
39 Bolter, J. D. en R. Grusin, Remediation: understanding new media. Cambridge, 
Massachusetts: MIT Press, 1999, 46. 
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3 | Interfaces en metaforen 
 
In het vorige hoofdstuk heb ik kenbaar gemaakt dat een analyse van de dubbele logica 

van remediatie in media meer inzicht kan geven in de constructie en werking van media 

en hun interfaces. Deze stelling wil ik in dit hoofdstuk onderbouwen door onderzoek te 

doen naar de werking van media-interfaces aan de hand van de twee principes van 

immediacy en hypermediacy naar de theorie van Bolter en Grusin. 

In de eerste paragraaf geef ik een introductie van deze logica in relatie met media-

interfaces en hun werking. Vervolgens ga ik in de tweede paragraaf dieper in op de 

betekenis van het scherm als onderdeel van de interface in deze context. In de derde 

paragraaf verbind ik de dubbele logica van remediatie met aantal specifieke 

eigenschappen van computerinterfaces.  

 

§1 Transparent immediacy en hypermediacy in media-interfaces 

Zoals in de inleiding is besproken verdedigen Bolter en Grusin in Remediaton (1999) het 

idee dat op ieder medium de dubbele logica van remediatie van toepassing is. Het gaat 

hierbij om een continu aanwezige oscillatie tussen de principes van transparent 

immediacy en hypermediacy. Deze principes kunnen gezien worden als twee 

verschillende, maar wel gelijktijdig werkende, manieren waarop we met een media-

interface kunnen communiceren en/of hoe we een media-interface kunnen ervaren.  

Het principe van transparant immediacy komt volgens Bolter en Grusin goed naar voren 

in twee –en driedimensionale afbeeldingen die worden geprojecteerd in (traditionele) 

computers, films en televisieschermen en in virtual reality. Er wordt getracht een gevoel 

van aanwezigheid bij de gebruiker te verwezenlijken door zo dicht mogelijk bij de 

dagelijkse visuele ervaringen in de buurt te komen. De interface wordt zodanig aangepast 

dat zij voor ons als het ware onzichtbaar wordt. Om een dergelijk ‘transparant’ medium te 

verkrijgen wordt vaak getracht het medium en/of datgene dat door het medium wordt 

ge(re)presenteerd ‘realistisch’ te maken. Een voorbeeld hiervan is het toenemende 

‘realisme’ in films, wat we vooral kunnen zien in fictiefilms. Door middel van 

(computer)animaties en technieken wordt getracht de wereld en de personages in de 

films zo veel mogelijk te laten overeenkomen met de werkelijkheid.  

In Understanding Animation (1998) stelt Paul Wells dat het begrip ‘realisme’ in deze 

context erg relatief is, daar het begrip in de filmwereld op verschillende manieren wordt 

gedefinieerd, vaak in relatie met een bepaalde stroming.40 Binnen niet-fictieve films wordt 

realisme meestal getypeerd als de ‘objectieve’, authentieke representatie van de 

werkelijkheid, waarbij de nadruk vooral ligt op een externe realiteit en de (re)presentatie 

van het dagelijks bestaan. Binnen surrealistische films wordt realisme juist bezien vanuit 

                                                        
40 Wells, Paul. Understanding Animation. New York: Routledge, 1998. 
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een subjectieve, persoonlijke en vaak psychische benadering, waarbij de nadruk ligt op 

hoe realisme wordt ervaren of geïnterpreteerd. Binnen fictiefilms ziet Wells een 

onderscheid tussen de live action film en de animatiefilm. De animatiefilm kenmerkt zich 

door een geheel ander maakproces dan de live action film, omdat deze zich niet 

bezighoudt met het ‘opnemen’ van de werkelijkheid, maar met het creëren van een 

nieuwe werkelijkheid of realiteit, die de ‘realiteit’ van een live action film nabootst.  

In “’Reality’ effects in computer animation” bespreekt Manovich het begrip ‘realisme’ in 

driedimensionale computeranimatie aan de hand van filmtheorieën die zich richten op 

realisme in films.41 Een belangrijk inzicht hierin geeft hij met betrekking tot de manier 

waarop realiteit voor ons wordt geconstrueerd.  

 

“Every program comes with libraries of ready-to-use models, effects or even complete 

animations. While a hundred years ago the user of a Kodak camera was asked just to 

push a button, she/he still had the freedom to point the camera at anything. Now, the 

instruction ‘you push the button, we do the rest’ is becoming ‘you push the button, we 

create your world’. This is yet another way in which commercial and corporate 

imagination has a new potential to shape our own vision of synthetic reality”.42  

 

Manovich stelt dus dat dat wat wij als ‘realistisch’ zien (deels) een constructie, een 

‘synthetische realiteit’ is. Deze constructie, die tegenwoordig in zijn ogen wordt gecreeërd 

door instanties en ontwerpers, staat mijns inziens in verband met het principe van 

immediacy. Er wordt immers naar gestreefd de gebruiker zo min mogelijk te laten 

nadenken over de werking van het medium.  

Bolter en Grusin stellen in Remediation (1999) dat het automatische aspect in media, dat 

onder andere aanwezig is in de fotografie, bijdraagt aan een gevoel van immediacy. Dit 

komt omdat de foto het menselijke element wegneemt door de mechanica en de werking 

van de lens, sluiter en film. Digitale beelden nemen het subject (het menselijke element) 

weg door specifieke effecten te gebruiken, namelijk “the mathematics of perspective and 

shading embodied in a program”.43 Op deze manier zorgen de digitale beelden van een 

computer ook voor een gevoel van immediacy.  

Het principe van hypermediacy gaat uit van het contact of de interactie tussen gebruiker 

en medium dat bijvoorbeeld aanwezig is in de ‘windows’ interface van computers. “With 

each return to the interface, the user confronts the fact that the windowed computer is 

simultaneously automatic and interactive”.44 De interactieve mogelijkheden en 

                                                        
41 Manovich, L. “’Reality’ effects in computer animation”. In: Pilling, J. (red.), A reader in 
animation studies. Londen: Abbey, 1997: 5-15. 
42 Manovich, L. “’Reality’ effects in computer animation”. In: Pilling, J. (red.), A reader in 
animation studies. Londen: Abbey, 1997, 13. 
43 Bolter, J. D. en R. Grusin, Remediation: understanding new media. Cambridge, 
Massachusetts: MIT Press, 1999, 28. 
44 Bolter, J. D. en R. Grusin, Remediation, 33. 
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tussenkomst van het menselijke element staan de transparantie van het medium in de 

weg; wij worden immers herinnerd aan onze communicatie met het medium.  

 

Zoals bovenstaand voorbeeld van de fotografie misschien al deed vermoeden, kunnen 

we de principes van immediacy en hypermediacy niet alleen vinden in ‘nieuwe’ of digitale 

media. Sterker nog, om de betekenis van de dubbele logica te kunnen begrijpen is het 

volgens Bolter en Grusin belangrijk te kijken naar de wijze waarop ze in ‘oudere media’ 

naar voren komen. In deze oudere media, waarmee ze doelen op onder meer de 

schilderkunst, fotografie, film en televisie en hun (eventuele) voorlopers, wordt naar hun 

idee gezocht naar immediacy “through the interplay of the aesthetic value of transparancy 

with techniques of linear perspective, erasure, and automaticity, all of which are 

strategies also at work in digital technology”.45  

In verschillende bronnen die ik voor deze scriptie gebruik wordt verwezen naar het 

parabel van twee Griekse schilders, Parrhasius en Zeuxis, die een wedstrijd hielden om 

te bepalen wie het schilderij kon maken dat het meest levend leek.  

 

“Zeuxis offered for his entry a painting of grapes on a theater wall that was so successful 

that birds were deceived and flew down to eat them. Parrhasius offered as his entry the 

painting of a linen curtain on the same wall. When Zeuxis saw it, he thought it was a real 

curtain and proudly ordered it lifted so that his painting of grapes could be revealed. 

When he realized his error, Zeuxis conceded the victory to Parrhasius on the grounds 

that he (Zeuxis) had fooled some birds, but Parrhasius had deceived Zeuxis himself, a 

fellow artist.”46 

 

Het verhaal laat zien hoe het verlangen naar immediacy en een vorm van ‘realisme’ al 

lange tijd een rol speelden in media. 

Het principe van hypermediacy kan naar het idee van Bolter en Grusin veelal gevonden 

worden in Westerse visuele representaties. Bijvoorbeeld, het gebrandschilderde glas, de 

beeldhouwwerken en inscripties in Europese kathedralen vormden volgens hen een 

collectie van ‘hypermediated spaces’, “because they not only juxtaposed media but also 

embodied contradictory spatial logics”.47 De visuele (re)presentaties plaatsten 

verschillende media naast elkaar en hadden een ruimtelijke logica die niet klopte. 

Waarschijnlijk doelen Bolter en Grusin met het laatste onder andere op het afbeelden van 

personen en situaties in verkeerde verhoudingen, dat wil zeggen, het groter of kleiner 

afbeelden van bepaalde personen of figuren dan anderen.  

                                                        
45 Bolter, J. D. en R. Grusin, Remediation, 24. 
46 Bolter, J. D, en D. Gromala, Windows and mirrors: interaction design, digital art, and 
the myth of transparency. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2003, 35. 
47 Bolter, J. D. en R. Grusin, Remediation: understanding new media. Cambridge, 
Massachusetts: MIT Press, 1999, 35. 
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Het plaatsen van verschillende media naast elkaar kunnen we vergelijken met de huidige 

computerinterface, waarin verschillende windows verschillende media presenteren en 

geen enkel medium domineert.  

Ook in enkele mechanische apparaten uit de 19e eeuw kunnen volgens Bolter en Grusin 

de principes van immediacy en hypermediacy worden gevonden. Zij verwijzen naar 

Jonathan Crary (1990), die de traditionele theorie dat fotografie de voortzetting en 

perfectie van de techniek van lineair perspectief schilderen is aanvecht. “For Crary, there 

was a rupture early in the nineteenth century, when the stable observation captured by 

the old camera obscura and by perspective painting was replaced by a new goal of 

mobility of observation”.48 Dit doel werd gereflecteerd in apparaten als de diorama, de 

fenakistiscoop en stereoscoop, die volgens Bolter en Grusin beide verlangens 

verenigden. In de fenakistiscoop49 kwam het verlangen naar immediacy naar voren door 

de keuze van een bewegend beeld boven een stilstaand beeld (van bijvoorbeeld een 

paard), daar een bewegend beeld als realistischer werd gezien. De gebruiker kon de 

werking van de fenakistiscoop echter niet goed negeren en werd zich in bepaalde mate 

bewust van het medium. Hetzelfde gold voor de stereoscoop, waarbij een 

driedimensionale afbeelding werd getoond die in de ruimte leek te zweven.  

 

De gelijktijdigheid van en de schommeling tussen de twee principes wordt op mooie wijze 

uitgelegd door Bolter en Gromala in hun beschrijving van een computerscherm: 

 

“Think of the computer screen as a window, opening up onto a visual world that seems to 

be behind or beyond it. This is the information that the computer offers: texts, graphics, 

digitized images, and sound. Concentrating on the text or images, the user forgets about 

the interface (menus, icons, cursor), and the interface becomes transparent. (…) There 

are times, however, when the user should be looking at the interface, not through it, in 

order to make it function: to activate icons or to choose menu items, for example. At such 

moments, the interface is no longer a window, but a mirror, reflecting the user and her 

relationship to the computer.” 50 

 

Bolter en Gromala stellen dus dat wij geen enkel medium als volledig transparant 

ervaren. Hoewel we als kijkers van een film bijvoorbeeld helemaal kunnen opgaan in het 

verhaal en de interface van het medium op het moment van kijken transparant is voor 

ons, doen we ook geregeld een stap naar achteren om de film te kunnen beoordelen.  

                                                        
48 Bolter, J. D. en R. Grusin, Remediation, 37. 
49Een fenakistiscoop is een toestel waarmee door middel van een ronddraaiend wiel en 
verschillende afbeeldingen de illusie van bewegende beelden kan worden bewerkstelligd. 
50 Bolter, J. D, en D. Gromala, Windows and mirrors: interaction design, digital art, and 
the myth of transparency. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2003, 26. 
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Volgens Bolter en Gromala verrijkt deze bewustwording onze ervaring van de film. Dat 

veel mensen graag meer over het maakproces van een film willen zien is bijvoorbeeld te 

zien aan de vele extra’s die aan DVD’s van films worden toegevoegd.  

Daarnaast wijzen zij erop dat er in de loop der jaren verschillende kunstenaars zijn 

geweest die zich niet volledig of helemaal niet ‘hielden’ aan de illusie van transparantie in 

hun kunstwerken. Dit gold met name voor een groot aantal schilders, die onmogelijke of 

onrealistische beelden lieten zien in hun schilderijen. Een bijzonder voorbeeld hiervan is 

het schilderij The Ambassadors (1533) van Holbein the Younger, waarin een in eerste 

instantie niet te identificeren voorwerp deel is van een realistische scene van twee 

mannen in Renaissance jurken (zie figuur 1). Het voorwerp blijkt in een bepaalde hoek 

bekeken een menselijke schedel te zijn. Bolter en Gromala zien de de schedel als een 

herinnering aan sterfelijkheid. Volgens hen daagt de schedel de illusie van transparantie 

uit. “The anamorphic skull forces both literally and metaphorically to look at the painting in 

a different way. (...) Our experience of viewing the painting is enhanced, but at the same 

time we are made conscious of our role as a viewer”.51 

 

 

                                                        
51 Bolter, J. D, en D. Gromala, Windows and mirrors, 63. 
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Figuur 1 
Holbein the Younger, The Ambassadors, 1533 (Bron: www.nwe.ufl.edu, laatst geraadpleegd: 
6 mei 2008) 
 

 

Kort samengevat hebben we in deze paragraaf kunnen zien dat de principes van 

transparent immediacy en hypermediacy gelijktijdig aanwezig zijn in alle media, waarbij 

de principes continu onderhevig zijn aan een onderlinge ‘strijd’ die zich uit in wederzijdse 

afhankelijkheid. Terwijl immediacy kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld het 

creeëren van een vorm van realisme of de afwezigheid van menselijke elementen, wordt 

hypermediacy vaak bereikt door de interactie tussen medium en gebruiker of een vorm 

van nieuwsgierigheid (fascinatie) van de gebruiker naar het medium.  

De oscillatie tussen de twee principes zou gezien kunnen worden als het continu 

veranderen van de interface van een ‘window’ in een ‘mirror’ en vice versa. Deze 

metaforen doen recht aan de interface als contactoppervlak, maar impliceren twee 

verschillende werelden; de wereld van het fysieke contactoppervlak (de ‘window’ of 

‘mirror’) en die van een virtuele en begrensde werkelijkheid (de wereld binnen de 

‘window’ of het spiegelbeeld).  

Deze werelden zijn ook aanwezig in media-interfaces: we kunnen via een fysiek 

contactoppervlak bij een virtuele of gecreëerde wereld komen. De metaforen lenen zich 

dus uitstekend voor het onderzoeken van de eigenschappen van de interface als 

contactoppervlak, met in het bijzonder het scherm van een medium waardoor een 

gebruiker kijkt. Hoewel een computermuis bijvoorbeeld ook onderdeel is van de interface 

(het is een contactoppervlak dat een interactie heeft met de gebruiker), is het moeilijk dit 

onderdeel te ‘vertalen’ naar een venster naar een andere wereld.  

 

§2 Onderdeel van de interface: het scherm 

Zoals ik in de vorige paragraaf duidelijk maakte zou het onderzoeken van het scherm als 

onderdeel van de interface inzicht kunnen verschaffen in de eigenschappen van de 

interface als contactoppervlak. Het scherm zou gezien kunnen worden als belangrijk 

onderdeel van media-interfaces wanneer we deze beschouwen als ‘window’ of ‘mirror’ 

tussen de fysieke en virtuele wereld. In deze paragraaf richt ik mij op de betekenis en 

eigenschappen van het scherm in deze context. 

 

Manovich maakt in The language of new media een onderscheid tussen de “classical 

screen” en de “dynamic screen”. De “classical screen” refereert naar een ‘standaard’ 

scherm: een plat, rechthoekig oppervlak dat een virtuele wereld omlijst en bestaat in de 

fysieke wereld van de toeschouwer zonder het complete gezichtsveld weg te nemen. “It 

(the classical screen) acts as a window into another space” en “this other space, the 

space of representation, typically has a scale different from the scale of our normal 
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space”.52 Deze definitie van een scherm beschrijft zowel de kenmerken van een 

Renaissance schilderij als een modern computerscherm.  

De “dynamic screen” heeft alle kenmerken van een “classical screen”, maar kan 

daarnaast een afbeelding tonen dat verandert in de loop van de tijd. Dit is van toepassing 

op bijvoorbeeld cinema, televisie en video. “A screen’s image strives for complete illusion 

and visual plenitude, while the viewer is asked to suspend disbelief and to identify with 

the image.” Van de toeschouwer wordt verwacht dat hij zich volledig concentreert op wat 

hij in de window ziet; hij dient zijn aandacht op de representatie te richten en daarbij niet 

op de fysieke wereld te letten. Deze bewerkstelliging van een illusie door middel van een 

dynamisch scherm en ons verlangen om deze illusie in stand te houden is verbonden met 

het principe van immediacy, zoals ik eerder in het hoofdstuk heb besproken.  

Met de komst van het computerscherm ziet Manovich een verandering ontstaan in de 

stabiliteit van dit “viewing regime”. Bij een computerscherm is geen sprake van een 

afbeelding, maar van verschillende windows. De toeschouwer concentreert zich niet 

langer op één afbeelding. Ook Bolter en Grusin wijzen op het verschijnsel van de 

‘multipliciteit van windows’ en stellen dat dit verschijnsel er samen met de heterogeniteit 

van hun inhoud53 voor zorgt dat de gebruiker steeds opnieuw contact maakt met de 

interface. “While the apparent autonomy of the machine can contribute to the 

transparency of the technology, the buttons and menus that provide user interaction can 

be seen as getting in the way of the transparency”.54  

Bij de ‘windowed’ interface van een computer is hypermediacy in die zin makkelijker te 

herkennen dan in bijvoorbeeld cinema. “Contemporary hypermediacy offers a 

heterogeneous space, in which representation is conceived of not as a window on to the 

world, but rather as “windowed” itself—with windows that open on to other 

representations or other media”.55  

De ‘heterogeneous space’ kan gezien worden als een ‘mirror’ (zoals deze beschreven is 

naar de theorie van Bolter en Gromala), waarbij de interface een reflecterende functie 

vervult. De gebruiker wisselt tussen de windows en de diversiteit aan inhoud binnen de 

windows en reflecteert daarmee niet alleen op de computer maar ook op zichzelf.  

De heterogeneous space is een goede illustratie van de oscillatie waar de principes van 

immediacy en hypermediacy continu aan onderhevig zijn. Het laat echter ook zien dat de 

oscillatie tussen de principes sterker is bij de computerinterface dan bij andere (of 

oudere) media. De gebruiker wisselt immers vaker tussen het kijken door het scherm en 

het kijken naar het scherm. 

 

                                                        
52 Manovich, L., The language of new media. Cambridge, Massachusetts, [etc.]: MIT 
Press, 2001, 95. 
53 Met heterogeniteit bedoelen Bolter en Grusin de verscheidenheid aan zaken die in de 
windows kunnen worden aangetroffen. 
54 Bolter, J. D. en R. Grusin, Remediation: understanding new media. Cambridge, 
Massachusetts: MIT Press, 1999, 33. 
55 Bolter, J. D. en R. Grusin, Remediation, 34. 
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Manovich wijst er in de context van de ‘viewing regime’ op dat het scherm niet als een 

neutraal medium gezien moet worden. “It functions to filter, to screen out, to take over, 

rendering nonexistent whatever is outside its frame”.56  

Dat interfaces een rol hebben in de interactie tussen gebruiker en medium of apparaat 

wordt ook al in onze definitie van interfaces benadrukt. Ze reflecteren immers op de 

fysieke eigenschappen van degenen die ‘interactie hebben’ en de taken die moeten 

worden vervuld. Zo nemen ze een specifieke vorm aan die de interactie tussen de 

partijen en de functionaliteit (beter) mogelijk maakt; denk bijvoorbeeld aan de vorm en 

werking van een deurknop of computermuis. Daarnaast hebben we kunnen vaststellen 

dat er sprake is van een machtsverhouding tussen gebruiker en apparaat, welke niet 

alleen gevoeld kan worden door de gebruiker, maar ook zichtbaar kan worden wanneer 

een interface niet werkt zoals de gebruiker dat verwacht.  

Ook Bolter en Gromala stellen dat interfaces niet neutraal zijn; informatie wordt immers 

op een bepaalde manier vormgegeven en gecommuniceerd. Dit geldt voor hen ook de 

andere kant op: als toeschouwers of gebruikers gaan we er (onbewust) vanuit dat de 

informatie op een bepaalde manier tot ons komt. Zo hebben wij bij ieder medium 

bepaalde verwachtingen over de interface. Wanneer we een boek lezen hebben we 

bijvoorbeeld verwachtingen over de wijze waarop de tekst op een pagina is geplaatst, 

hoe pagina’s elkaar opvolgen, hoe het verhaal wordt verteld, hoe de tijd in het verhaal 

verloopt en hoe personages met elkaar communiceren. Hetzelfde geldt voor de interface 

van websites. Van nieuwssites en informatieve websites verwachten we een bepaalde 

lay-out met een menu aan de linkerkant en informatie aan de rechterkant.  

Waar komen deze verwachtingen vandaan? Bolter en Gromala spreken over een aantal 

conventies op het gebied van de presentatie van informatie in media die enigszins, maar 

nooit volledig kan worden doorbroken. Van veel digitale applicaties hebben we 

verwachtingen “that have already arisen from our experience with digital genres”.57  

Echter, volgens hen veranderen de standaarden bij digitale media een stuk sneller dan 

die van andere media. Zo bleven de standaarden voor het geprinte boek —de 

transparantie van de lay-out en de typografie— hetzelfde van 1600 tot 1900. De criteria 

van media als fotografie, film, radio en televisie veranderden verschillende malen in 150 

jaar. Digitale ontwerpen zijn nog meer aan verandering onderhevig, hoewel ze pas 30 

jaar bestaan. Bolter en Gromala denken dat dit komt doordat digitale technologie wordt 

gepresenteerd als concurrentie van verschillende eerdere media. “First, the computer 

was a new kind of book, then a new kind of graphic design, and now also a new kind of 

television and film”. (89)  

Manovich ziet deze vorm van representatie van een medium in een ander medium als 

een manier om nieuwe media te kunnen begrijpen en ermee te kunnen werken. Zo wordt 

                                                        
56 Manovich, L., The language of new media. Cambridge, Massachusetts, [etc.]: MIT 
Press, 2001, 96. 
57 Bolter, J. D, en D. Gromala, Windows and mirrors: interaction design, digital art, and 
the myth of transparency. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2003, 87. 
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bij het plaatsen van een tekst op een computerscherm gebruik gemaakt van de interface 

van een pagina zoals die bij ons bekend is —“a rectangular surface containing a limited 

amount of information, designed to be accessed in some order, and having a particular 

relationship to other pages”.58  

We kunnen dit proces uiteraard begrijpen als remediatie, waarbij bijvoorbeeld een 

internetpagina een fysieke, geprinte pagina remedieert. Er is echter een begrip van 

metaforen voor nodig om de remediatie, en daarmee het begrip voor de structuur en 

werking van een internetpagina te laten werken. De wijze waarop tekst (en eventueel 

afbeeldingen) worden gerangschikt op een internetpagina refereren immers naar de 

interface van geprinte pagina’s en moeten begrepen worden in die context. De titel 

‘internetpagina’ verwijst ook naar een digitale vorm van de traditionele pagina.  

In het tweede hoofdstuk hebben we kunnen constateren dat metaforen deel uitmaken 

van ons taal en cultuur. Wanneer metaforen deel uitmaken van de ‘taal’ van een 

mediuminterface, zoals die van de geprinte pagina, zou een begrip van deze taal en de 

metaforen die daar deel van uit maken, nodig zijn om het medium dat de geprinte pagina 

remedieert te kunnen begrijpen. Ik doel hier overigens niet alleen op tekstuele vormen 

van metaforen, aangezien metaforen ook in de vorm van iconen verschijnen in interfaces. 

Een goed voorbeeld is de desktopinterface zoals we die zien in Windows en op de 

Macintosh, dat metaforisch refereert naar het bureau(blad). Wanneer men wil kunnen 

werken met deze desktopinterface, is kennis van een bureaublad niet voldoende. 

Begrijpen dat de computerinterface op dat moment refereert naar een fysiek bureau is 

ook een vereiste. 

 

§3 Computerinterfaces 

Tot nu toe hebben we de werking en eigenschappen van interfaces onderzocht in 

verschillende media. We hebben hierbij vastgesteld dat een aantal zaken voor alle media 

gelden, zoals het proces van remediatie en de altijd aanwezige oscillatie tussen de 

principes van immediacy en hypermediacy.  

De wijze waarop deze logica zich in een medium manifesteren verschilt echter wel per 

medium. Zo hebben we kunnen zien dat de oscillatie tussen de twee principes 

bijvoorbeeld veel groter is bij computerinterfaces dan bij interfaces van oudere media. 

Om antwoord te kunnen geven op de eerste deelvraag, namelijk welke rol metaforen 

hebben in de werking van computerinterfaces, ga ik in deze paragraaf dan ook dieper in 

op de werking en specifieke eigenschappen van computerinterfaces en hun verschillen 

en overeenkomsten met andere media-interfaces. 

 

Ergens in de ontwikkeling van de computer heeft er een verschuiving plaatsgevonden, 

waardoor men de computer niet meer zag als een calculator of processor, maar als een 
                                                        
58 Manovich, L., The language of new media. Cambridge, Massachusetts, [etc.]: MIT 
Press, 2001, 74. 
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medium. Bolter en Grusin (1999) noemen deze verschuiving “mediazation”. Aangezien zij 

een medium definiëren als dat wat remedieert, begon de verschuiving volgens hen op het 

moment dat zij kon remediëren.  

In de jaren ’50 begon men de computer te zien als een “writing technology”, toen in het 

veld van de Kunstmatige Intelligentie een essay uitkwam waarin werd laten zien dat de 

computer symbolen kon manipuleren en daarom willekeurige symboolmanipulatie kon 

remediëren, zoals het met de hand schrijven en printen.59  

Deze remediërende functies waren echter erg beperkt en Bolter en Grusin zien de 

computer pas daadwerkelijk als een volwaardig medium sinds zij ook woorden kan 

verwerken en een dekstop heeft (jaren ’80), aangezien ‘it could enter into the social and 

economic fabric of business culture and remediate the typewriter almost out of 

existence”.60  

De uitvinding van de GUI (graphical user interface) wordt doorgaands gezien als een 

keerpunt waarop het publiek de computer als medium is gaan gezien en de computer 

deel van onze cultuur is geworden (o.a. Bolter en Gromala, 2003 en Manovich, 2001).  

 

Wat kunnen we nu eigenlijk zeggen over de werking en de specifieke eigenschappen van 

de interface van dit medium?  

Manovich (2001) beschrijft de werking van een computerinterface in semiotische termen. 

“The computer interface acts as a code that carries cultural messages in a variety of 

media. When you use the Internet, everything you access—texts, music, video, navigable 

spaces—passes through the interface of the browser and then, in turn, the interface of 

the OS.”61 De interface werkt volgens hem dus als een soort code dat culturele berichten 

verzendt.  

Manovich wijst er op dat ‘code’ als verzendmechanisme binnen culturele communicatie 

niet neutraal kan zijn, omdat het vrijwel altijd het bericht dat het verzendt op bepaalde 

wijze beïnvloedt. Daarnaast kan code haar eigen model van de wereld of ideologie 

overdragen. “Code may also provide its own model of the world, its own logical system, 

or ideology; subsequent cultural messages or whole languages created with its code will 

be limited by its accompanying model, system, or ideology.”62 Deze visie over code wordt 

ook wel het “non-transparency of the code” idee genoemd.  

Volgens Manovich gelden deze eigenschappen van code ook voor de computerinterface. 

De interface bepaalt immers het beeld dat de gebruiker van de computer heeft en hoe 

gebruikers over media-objecten denken die via de computerinterface worden bereikt. De 

                                                        
59 Bolter en Grusin bedoelen het essay “Computing Machinery and Intelligence” door 
A.M. Turing (1950). 
60 Bolter, J. D. en R. Grusin, Remediation: understanding new media. Cambridge, 
Massachusetts: MIT Press, 1999, 66. 
61 Manovich, L., The language of new media. Cambridge, Massachusetts, [etc.]: MIT 
Press, 2001, 64. 
62 Manovich, L., The language of new media, 64. 



 

Juni 2008 28 M. Kliphuis 
 

verschillende media worden van hun onderscheidende kenmerken ontdaan, omdat de 

computerinterface ze haar eigen logica meegeeft.  

Als voorbeeld noemt hij het ‘knip-en-plak’ mechanisme dat in veel grafische 

gebruikersinterfaces aanwezig is. “This operation renders insignificant the traditional 

distinction between spatial and temporal media, since the user can cut and paste parts of 

images, regions of space, add parts of a temporal composition in exactly the same way. It 

is also “blind” to traditional distictions in scale: the user can cut and paste a single pixel, 

an image, or a whole digital movie in the same way.”63  

Deze constatering van Manovich geeft dus niet aleen aan dat de computerinterface geen 

neutrale drager van informatie is, maar benadrukt de actieve rol die deze interface heeft 

in de wijze waarop informatie de gebruiker bereikt en de gebruiker de interface ervaart.  

 

Een van de meest substantiële gevolgen van de computerisering van media; het proces 

dat media omzet in digitale computerdata, is volgens Manovich het principe van 

transcoding, een vertaalproces dat plaatsvindt binnen alle nieuwe media.  

Volgens Manovich kunnen we twee verschillende lagen onderscheiden in nieuwe media; 

de ‘culturele laag’ en de ‘computerlaag’. Deze lagen worden zichtbaar wanneer we de 

werking van een computerafbeelding nauwkeuriger bekijken.  

 

“On the level of representation, it belongs on the side of human culture, 

automatically entering in dialog with other images, other cultural “semes” 

and “mythemes”. But on another level, it is a computer file that consists of a 

machine-readable header, followed by numbers representing color values of 

its pixels. On this level it enters into a dialog with other computer files.64  

 

De twee lagen opereren echter niet in isolate. Omdat nieuwe media wordt gecreëerd op 

computers, gedistribueerd via computers en opgeslagen op computers, kunnen we 

verwachten dat de ‘computerlaag’ de ‘culturele laag’ beïnvloedt en vice versa. Media-

objecten die gebruik maken van de mogelijkheden van computers dienen dit immers te 

doen binnen de principes en mogelijkheden van computers, terwijl de computer als 

‘mediamachine’ moet kunnen functioneren. Deze wederzijdse beïnvloeding, die bestaat 

in de compositie van een nieuwe computercultuur, is volgens Manovich eigenlijk een 

vertalingsproces dat plaatsvindt tussen de twee lagen. Dit proces, waarin digitale code 

wordt omgezet in culturele code en vice versa, noemt hij transcoding.  

Hoewel Manovich geen direct verband legt tussen zijn beschrijving van de werking van 

de computerinterface als ‘code’ en het proces van transcoding, denk ik dat juist 

computerinterfaces het omzetten van digitale code in culturele code en vice versa 

mogelijk maken. Deze visie kan worden toegelicht aan de hand van de theorie van 
                                                        
63 Manovich, L., The language of new media, 65. 
64 Manovich, L., The language of new media. Cambridge, Massachusetts, [etc.]: MIT 
Press, 2001, 45. 
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Steven Johnson over de werking van computerinterfaces in diens Interface Culture 

(1997), waarin hij het culturele belang van de computerinterface wil onderstrepen.  

Johnson definieert de interface als een vertalend instrument dat een semantische relatie 

mogelijk maakt tussen mens en computer. Digitale computers zijn volgens hem ‘literaire 

machines’ die werken met tekens en symbolen en ‘denken’ in kleine impulsen van 

elektriciteit. De interface moet ons vertrouwd maken met de computer en “makes the 

teening, invisble world of zeros and ones sensible to us”.65 Een groep nullen en enen 

wordt bijvoorbeeld vervangen door de metafoor van een virtuele map op een virtueel 

bureaublad. De computerinterface functioneert in die zin als een instrument om de 

digitale code om te zetten in culturele data (en vice versa) in de vorm van een media-

object door middel van een metafoor.  

Het proces van transcoding is kort samengevat dus een vertaalproces dat de 

communicatie tussen mens en computer mogelijk maakt. Maar wat kunnen we zeggen 

over die communicatie zelf, in relatie met de werking van computerinterfaces?  

Manovich introduceert twee termen die betrekking hebben op de relatie tussen gebruiker 

en computerinterface. Human-computer interface (HCI) beschrijft de wijze waarop de 

gebruiker communiceert met de computer. “HCI includes physical input and output 

devices such as a monitor, keyboard, and mouse. It also consists of metaphors used to 

conceptualize the organization of computer data. (…) Finally, HCI also includes ways of 

manipulating data, that is, a grammar of meaningful actions that the user can perform on 

it.”66  

Volgens Manovich “we are increasingly “interfacing” to predominantly cultural data”, 

omdat de distributie van onze cultuurvormen steeds meer op computers wordt 

gebaseerd. We communiceren niet langer met een computer, maar met een cultuur die in 

digitale vorm is gecodeerd. Manovich illustreert dit idee met voorbeelden van 

verschillende cultural interfaces, een term die hij gebruikt voor het beschrijven van de 

wijze waarop computers culturele data aan ons presenteren en met ons communiceren.  

Hoewel alle media naar het idee van Manovich hun eigen, unieke manier van het 

organiseren van informatie hebben, is de taal van cultural interfaces volgens hem 

opgebouwd uit elementen van andere, bekende culturele vormen. Zo kwam de interface 

van een website in de jaren ’90 bijvoorbeeld sterk overeen met die van een magazine: 

“The page is dominated by text—headlines, hyperlinks, blocks or copy.”67 Het 

computerspel Myst (Broderbund, 1993) herinnert ons door de credits in het begin en de 

virtuele camera aan een film, terwijl het ons meerdere keren laat ‘interfacen’ met boeken 

en brieven.  

                                                        
65 Johnson, S., Interface culture: how new technology transforms the way we create and 
communicate. San Francisco: HarperEdge, 1997, 17. 
66 Manovich, L., The language of new media. Cambridge, Massachusetts, [etc.]: MIT 
Press, 2001, 69. 
67 Manovich, L., The language of new media, 70. 
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Om de ‘taal’ van cultural interfaces vast te stellen, onderzoekt hij drie verschillende 

culturele vormen, namelijk cinema, het geprinte woord en de human-computer interface. 

Hij behandelt deze culturele vormen als drie culturele tradities en “three main reservoirs 

of metaphors and strategies for organizing information which feed cultural interfaces”.68 

Door deze drie culturele vormen op deze manier met elkaar te vergelijken zijn we beter in 

staat om overeenkomsten tussen de culturele vormen te vinden. Zo kunnen ook het 

geprinte woord en cinema als interfaces worden gezien. “Each has its own grammar of 

actions, each comes with its own metaphors, each offers a particular physical interface.”69 

Een boek of magazine is een vast object dat bestaat uit gescheiden pagina’s, dat gebruik 

maakt van een inhoudsopgave, terwijl de fysieke interface van cinema wordt gevormd 

door de specifieke architectonische omgeving van het filmtheater. Cinema zelf is een 

metafoor voor een ‘window’ naar een virtuele 3-dimensionale ruimte.  

Door culturele vormen op metaforische wijze met elkaar te vergelijken kan dus meer 

inzicht worden verkregen in het proces van remediatie. We zien de principes van 

immediacy en hypermediacy immers terug in tradities van het voortzetten van illusies.  

 

We hebben eerder kunnen zien dat visuele illusies al ver voor de uitvinding van 

computers werden gebruikt voor het creeëren van een ‘window’ naar een andere wereld. 

Het voorbeeld van de competitie tussen Zeuzis en Parrhasius (§1) laat zien dat het 

verlangen om een zo realistisch mogelijke virtuele wereld te scheppen al eeuwen 

bestaat, terwijl voorlopers van cinema (zoals de Zoetrope en de toverlantaarn70) de illusie 

van een bewegend beeld al bewerkstelligden.  

Computerinterfaces zetten naast deze traditie van het creeëren van visuele illusies ook 

een andere illusie voort, namelijk de illusie van manipulatie. Volgens Johnson creëert de 

computerinterface meer dan andere interfaces een illusie voor de gebruiker, zodat deze 

het gevoel heeft de informatie directer te manipuleren. In plaats van de computer te 

zeggen wat deze moet doen via commando’s, lijkt het voor gebruikers alsof ze zelf een 

document openen, bewerken of verwijderen. Volgens Johnson is deze illusie van directe 

manipulatie onmisbaar om de metafoor van de informatieruimte, de GUI (Graphical User 

Interface), goed te laten werken.  

Hij wijst echter op een paradox met betrekking tot deze ‘directe manipulatie’. “In reality, 

the graphic interface had added another layer separating the user from his of her 

information. But the tactile immediacy of the illusion made it seem as though the 

information was now closer at hand, rather than farther away.”71 Deze paradox is duidelijk 

zichtbaar in de werking van de desktopmetafoor, waarin de computer fungeert als het 

bureaublad van een secretaresse in een bedrijfskantoor. Digitale bestanden en 
                                                        
68 Manovich, L., The language of new media, 72. 
69 Manovich, L., The language of new media, 73. 
70 Nowell-Smith, G., The Oxford History of World Cinema. Oxford: Oxford University 
Press, 1996. 
71 Johnson, S., Interface culture: how new technology transforms the way we create and 
communicate. San Francisco: HarperEdge, 1997, 21. 



 

Juni 2008 31 M. Kliphuis 
 

directories worden weergegeven als papieren dossiers en mappen en de gebruiker kan 

door middel van de muis onder andere bestanden in mappen plaatsen en ze verwijderen 

en kopiëren. Voor gebruikers lijkt de data ‘dichterbij’ en makkelijk te manipuleren, maar in 

werkelijkheid is er een extra ‘laag’ toegevoegd om de GUI te verkrijgen.  

Bolter en Gromala wijzen er in deze context op dat een digitale metafoor de betekenis 

van de digitale ervaring zou moeten uitleggen door te refereren naar een oudere 

mediavorm die de gebruiker kent. Er hoeft geen perfecte correspondentie te zijn met de 

werking van de computer en het werk van een secretaresse aan een bureau. Het belang 

van de desktopmetafoor was in eerste instantie dat het duidelijk maakte waar de 

persoonlijke computer goed voor was en dat het bedoeld was voor het werk dat 

(daarvoor) met pen, papier en typemachines werd gedaan. “The desktop metaphor 

obeyed the double logic of remediation: it depended on the importance of past media, 

and yet it asserted that the computer could improve on the past.”72  

De theorie van de dubbele logica van remediatie is feitelijk een antwoord op de paradox 

van Johnson. De ogenschijnlijk directe manipulatie van informatie komt voort uit het 

principe van transparent immediacy; het gaat immers om een gevoel van transparantie bij 

de gebruiker. Tegelijkertijd wordt de transparantie echter mogelijk gemaakt door een 

toevoeging van media(-objecten) en moet de gebruiker zich bewust worden van de extra 

laag die is toegevoegd om deze directe manipulatie te bewerkstelligen, wat weer voldoet 

aan het principe van hypermediacy. Het voorbeeld van de desktopmetafoor bevestigt dus 

de regel van de dubbele logica van remediatie. 

 

 

 

                                                        
72 Bolter, J. D, en D. Gromala, Windows and mirrors: interaction design, digital art, and 
the myth of transparency. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2003, 90. 
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4 | Usability en conceptuele modellen 
 
In dit hoofdstuk bespreek ik het concept en de principes van usability in relatie met de 

discoursanalyse van de vorige hoofdstukken. In de inleiding heb ik gesproken over een 

debat dat gaande is tussen structuralisten en ontwerpers met betrekking tot het 

ontwerpen van websites. Omdat deze discussie samenhangt met verschillende visies op 

het concept usability en verschillende ideeën over de werking van computer –en 

webinterfaces, lijkt het mij wenselijk dit debat een centrale positie in dit hoofdstuk te laten 

innemen. De eerste paragraaf vormt daarom een onderzoek naar de plek van dit debat in 

het discours. In de tweede paragraaf onderzoek ik wat er nu eigenlijk wordt verstaan 

onder usability en in de derde paragraaf bespreek ik hoe het concept kan worden 

gebruikt bij het ontwerpen van websites. Ik ga hierbij voornamelijk uit van de definitie van 

usability die wordt gebruikt in interaction design.  

 

§1 Plaatsing van het debat over webdesign in het discours 

In de inleiding heb ik het ‘debat’ tussen structuralisten en ontwerpers met betrekking tot 

het ontwerpen van websites geïntroduceerd. Terwijl structuralisten webpagina’s zien als 

transparante voertuigen die een neutrale informatie-overdracht moeten mogelijk maken, 

benadrukken ontwerpers dat webpagina’s geen neutrale dragers van informatie kunnen 

en moeten zijn en dat het ontwerp bepalend is voor de wijze waarop de inhoud wordt 

gecommuniceerd. Voor ontwerpers is vooral de ervaring bij het publiek van belang. In 

deze paragraaf plaats ik deze verschillende visies in het mediadiscours dat ik eerder heb 

besproken. 

Ik heb eerder al vastgesteld dat voor vele artiesten en ontwerpers in de geschiedenis van 

de westerse schilder en ontwerpkunst transparantie een belangrijk doel is geweest.  

Volgens Bolter en Gromala stamt het verlangen naar transparantie voornamelijk af van 

de oude Grieken en Romeinen en is dit verlangen alleen maar groter geworden na de 

Renaissance, waardoor technieken als dat van het lineair perspectief zijn ontwikkeld.73 

Het oppervlak van de afbeelding; het ingelijste schilderij of de geschilderde muur, werd 

de ‘window’ naar een afgebeelde wereld.  

Met de komst van de fotografie werd transparantie nog eens extra benadrukt; “it (the 

photographic camera) seemed to create linear perspective automatically, or ‘naturally’”, 

en in films en televisieprogramma’s werd het gebruik van technieken voor visuele illusies 

en transparantie voortgezet.74  

                                                        
73 Bolter en Gromala wijzen erop dat het woord perspectief van het Latijnse woord “kijken 
door” komt. Dit is ook de activiteit die aan het doel van perspectief is verbonden. 
74 Bolter, J. D, en D. Gromala, Windows and mirrors: interaction design, digital art, and 
the myth of transparency. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2003, 36. 
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Ook in de presentatie van woorden is volgens Bolter en Gromala het verlangen naar 

transparantie geïntroduceerd. Naar hun idee is de vraag naar helderheid en simplificatie 

in media een versie van het verlangen naar transparantie, en kan in dit licht transparantie 

als doel in de typografie worden aangeduid. Boeken zijn bijvoorbeeld zodanig ontworpen 

dat lezers dóór de pagina’s en niet naar de pagina’s kijken.  

Het idee dat de dominantie van de illusie van transparantie in media een gevolg is 

geweest van de keuzes van instanties en ontwerpers75 wordt aannemelijk als we 

bedenken dat het deels om het in stand houden van een al eeuwenoude traditie gaat. De 

overtuiging van structuralisten dat webpagina’s transparante voertuigen moeten zijn lijkt 

ook een voortzetting van deze traditie, of, zoals Bolter en Gromala het noemen, deze 

‘strategie’.  

We hebben echter kunnen vaststellen dat er juist voor het hanteren van een medium een 

vorm van reflectie nodig is. Sterker nog, reflectie op een medium kan de ervaring bij de 

gebruiker van een medium juist versterken. Zo zorgt de vervormde schedel in het 

schilderij The Ambassadors er bijvoorbeeld voor dat de kijker meer moet doen en 

nadenken om het schilderij te kunnen bekijken en begrijpen, waardoor de ervaring van 

het bekijken van het schilderij wordt vergroot.  

Het werk van de grafische artiest M.C. Escher is ook een goed voorbeeld van de wijze 

waarop onmogelijke dingen worden verwerkt in een realistische scène. Figuur 2 toont zijn 

Waterfall uit 1961, waarin in eerste instantie een enig realistische waterval lijkt te zijn 

weergegeven. Wanneer men beter naar de afbeelding kijkt wordt duidelijk dat de waterval 

helemaal niet standaard is. De wijze waarop het water stroomt in de goten en tussen de 

pilaren blijkt niet te kloppen; het water lijkt van onder naar boven te stromen en welke 

pliaar nu boven welke andere pilaar staat is niet meer te zien. Juist die onmogelijkheden 

en speelse manier van het werken met perspectief maken Eschers werk voor zijn publiek 

interessant en zorgen voor een ‘rijkere’ ervaring.  

                                                        
75 Zie de eerste paragraaf van het vorige hoofdstuk. 
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Figuur 2 
M.C. Escher, Waterfall, 1961 (Bron: http://veritasdomain.wordpress.com, laatst 
geraadpleegd: 6 mei 2008) 
 

In onze hedendaagse cultuur zijn er steeds meer media-ervaringen waarbij we ons niet 

continu op een medium concentreren of waarbij het dominante medium dat we ervaren 

gefragmenteerd is.  

Mediavormen als MTV en rockconcerten, waarbij de muziek maar een klein deel is van 

de volledige media-ervaring, zijn in onze cultuur zelfs heel populair, wat betekent dat het 

breken met de illusie van transparantie helemaal niet alleen voor een elite is. “MTV 

producers join digital artists in suggesting not that we forget the medium, but rather that 
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we enjoy the medium or process as an experience—not that we look through the 

experience to a world beyond, but rather that we look right at the surface.”76  

Hedendaagse cultuur benadrukt dus naast het belang om een medium als transparante 

’window’ te zien het belang van zelfreflectie op een medium (het benaderen van het 

medium als een ‘mirror’). Bolter en Gromala zien dat als een argument voor de werking 

van de dubbele logica van remediatie en stellen dat (ook) digitale interfaces geen pure 

transparantie of pure reflectiviteit kunnen en moeten bereiken. Zij roepen dan ook  

interface designers op te streven naar transparantie en reflectie in hun ontwerpen. 

Een ander argument voor het in verband brengen van de twee principes van remediatie 

met interface design vinden we bij een inzicht van Bruce Tognazzini. In zijn artikel 

“Principles, techniques, and ethics of stage magic and the application to human interface 

design” vergelijkt hij interface design met goochelen om de problemen van interface 

design te onderzoeken. Hij wijst erop dat zowel goochelaars als interface designers een 

virtuele realiteit creëren; interface designers brengen de realiteit ‘tot leven’ op 

computerschermen, terwijl goochelaars dit op het podium doen.  

Volgens hem bestaan er twee reailteiten naast elkaar tijdens het goochelen, namelijk de 

realiteit van de goochelaar en de realiteit van het publiek. “Magicians live in both the 

world of their mechanical tricks and the illusory world they are creating for their 

spectators, but they “believe” in the spectator’s world”.77  

Interface designers moeten volgens hem ook leven in deze twee werelden en meer 

geloven in hun eigen illusies. “Programmers face an ongoing struggle to believe in their 

own illusions. They continually want to slip back into the comfort of their mechanical world 

down below. (...) While we don’t share the magician’s pressing need to hide this “reality,” 

we often gain advantage by offering the user a well-constructed illusion”.  

Deze interne ‘struggle’ geldt in zekere zin ook voor webdesigners. Ook zij leven in een 

bepaalde realiteit (die van enen en nullen) die zij in een andere realiteit door middel van 

een visuele illusie willen verbergen. 

Tognazzini legt in in zijn vergelijking naar mijn mening teveel nadruk op het principe van 

transparantie en te weinig op de actieve rol van het publiek. Goochelaars noemen hun 

podiumpresentaties immers niet zomaar “acts” in plaats van illusies. (356) Tognazzini 

zegt het zelf al: “An act should inform, excite, and entertain us”. Een goocheloptreden is 

in feite een theateroptreden: het publiek verwacht van de goochelaar dat hij een illusie 

creëert en de vraag is niet alleen of de goochelaar goed in staat is om een illusie te 

maken of zelf te geloven in de illusie; het publiek heeft ook een taak, namelijk het geloven 

in de illusie. Wanneer een toeschouwer naar een goochelshow gaat verwacht hij niet dat 

alles dat hij ziet ook echt gebeurt, maar wil hij er toch in geloven. De pogingen van de 

                                                        
76 Bolter, J. D, en D. Gromala, Windows and mirrors: interaction design, digital art, and 
the myth of transparency. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2003, 66. 
77 Tognazzini, B., “Principles, techniques, and ethics of stage magic and the application to 
human interface design”. In: Proceedings of the conference on human factors in 
computing systems 1993, Amsterdam: 355-362. 
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toeschouwers om een truc te doorgronden, die waarschijnlijk voortkomen uit 

nieuwsgierigheid en misschien ook leergierigheid, laten zien dat het publiek ook kampt 

met een ‘struggle’ die doet denken aan de oscillatie tussen de twee principes van 

remediatie. Enerzijds wil het publiek de truc begrijpen, anderzijds wil het publiek in de 

illusie blijven.  

Tognazzini laat ons dus zien dat het dubbele principe van remediatie bij 

goocheloptredens zowel aanwezig is op het niveau van de goochelaar als op het niveau 

van de toeschouwers. In beide gevallen is sprake van een soort interne ‘struggle’ tussen 

twee werelden, namelijk die van het geloven in een illusie en het reflecteren op een 

illusie.  

De vergelijking tussen goochelaars en interfaces designers kan interessant zijn om de 

oscillatie tussen het principe van immediacy en hypermediacy in cultural interfaces78 te 

onderzoeken. Gebruikers van computerinterfaces geloven immers ook in een visuele 

illusie die programmeurs of interface designers op het beeldscherm ‘toveren’, terwijl ze 

zich er tegelijkertijd van bewust zijn dat het om een illusie gaat.  

 

§2 Definitie van usability  

In de inleiding heb ik al aangegeven dat usability een doel is in interaction design, een 

discipline dat zich bezighoudt met het ontwerpen van interactieve producten om mensen 

in hun dagelijks leven te helpen. Volgens Preece en anderen (2002) is de discipline 

mens-computer interactie een speciaal veld binnen interaction design, waarbij men zich 

richt op het onderzoeken en ontwerpen van op computer gebaseerde systemen. Usability 

bestaat dus niet alleen in mens-computer interactie, maar is een doel van alle 

interactieve producten die het dagelijke leven van mensen ondersteunen. Naast de op 

computers gebaseerde systemen behoren ook broodroosters en telefoons tot het veld 

van interaction designers.  

Omdat usability deel uitmaakt van het ontwerp van alle mogelijke interactieve producten, 

lijkt het mij noodzakelijk de term in algemene termen kort toe te lichten. Hiervoor maak ik 

uitsluitend gebruik van de theorieën in Interaction Design (2002). 

 

Het woord usability is een verzamelnaam voor een aantal doelen die in het ontwerpen 

van interactieve producten moeten worden bereikt, namelijk: 

 

• Effective to use (effectiveness) 

• Efficient to use (efficiency) 

• Safe to use (safety) 

• Have a good utility (utility) 

                                                        
78 Deze van Manovich afkomstige term beschrijft de wijze waarop computers culturele 
data aan gebruikers presenteren en met gebruikers communiceren. Zie ook paragraaf 3 
van het vorige hoofdstuk. 
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• Easy to learn (learnability) 

• Easy to remember how to use (memorability) 

 

Deze doelen zijn opgesteld om de interactie die mensen hebben met interactieve 

producten in hun dagelijks leven zo optimaal mogelijk te maken.79  

‘Effectiveness’ verwijst naar hoe goed een systeem doet wat het moet doen, terwijl 

‘efficiency’ verwijst naar de wijze waarop een systeem gebruikers ondersteunt in het 

uitvoeren van hun taken.  

‘Safety’ heeft te maken met het beschermen van de gebruiker tegen gevaarlijke condities 

en onwenselijke situaties en bestaat uit twee aspecten. Het eerste verwijst naar externe 

condities. In chemische fabrieken moeten gebruikers bijvoorbeeld op afstand een 

machine kunnen besturen. Het tweede aspect verwijst naar het voorkomen van 

ongewenste acties die worden uitgevoerd. Ook kan het gaan om de ‘angsten’ die 

gebruikers kunnen hebben voor de gevolgen van het maken van fouten.  

‘Utility’ verwijst naar in hoeverre het systeem de juiste soort functionaliteit mogelijk maakt 

zodat gebruikers kunnen doen wat ze moeten of willen doen. Een voorbeeld van een 

systeem met een lage ‘utility’ is software tekengereedschap dat het voor gebruikers niet 

mogelijk maakt met de vrije hand te tekenen, maar hen dwingt om een muis te gebruiken 

en laat kiezen tussen bepaalde vormen.  

‘Learnability’ verwijst naar hoe makkelijk het is om te leren werken met een systeem. Het 

verschilt per systeem hoeveel moeite gebruikers willen nemen voor het leren hoe een 

systeem werkt. Zo willen mensen meestal zo min mogelijk tijd vrijmaken voor het leren 

van interactieve systemen die ze frequent gebruiken (bijvoorbeeld interactieve televisie 

en e-mail) en willen ze nog wel wat meer ‘uitzoeken’ als het gaat om complexe systemen 

die meer functionaliteiten bieden (zoals tekstverwerkers). Het is daarom vooral belangrijk 

om te bepalen hoeveel tijd gebruikers willen spenderen aan het leren van een systeem.  

‘Memorability’ tenslotte verwijst naar hoe makkelijk het is voor gebruikers om zich te 

herinneren hoe zij een systeem moeten gebruiken, nadat zij dit hebben geleerd. Het is 

belangrijk dat gebruikers niet steeds opnieuw moeten leren hoe een systeem werkt als zij 

het niet frequent gebruiken. 

Naast deze usability doelen wordt er binnen interaction design ook aandacht besteed aan 

de zogenaamde user experience doelen, bijvoorbeeld of het interactieve product ‘fun’, 

‘enjoyable’, ‘pleasurable’ of ‘aesthetically pleasing’ is. Deze doelen zijn primair gericht op 

de gebruikerservaring, waarbij het vooral draait om het gevoel dat de interactie met het 

systeem bij gebruikers oproept.  

Omdat het gaat om het vaststellen van de gebruikerservaring in subjectieve termen, 

worden de user experiece doelen onderscheiden van usability doelen, welke uitgaan van 

de gebruiksvriendelijkheid van een systeem vanuit het perspectief van dat systeem. In 

                                                        
79 Preece, J., Y. Rogers en H. Sharp, Interaction design; beyond human-computer 
interaction. New York: John Wiley and Sons, 2002, 14. 
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figuur 2 is te zien dat bij interaction design usability doelen centraal staan en specifieker 

zijn omschreven dan de user experience doelen. 

 

 

 
Figuur 2 
Schema van usability en user experience doelen. (Bron: Interaction Design, 2002) 
 

 

Preece, Rogers en Sharp wijzen erop dat het belangrijk is voor ontwerpers om de 

verschillen tussen usability doelen en user experience doelen en hun specifieke voor –en 

nadelen te herkennen en te begrijpen. “This enables designers to become aware of the 

consequences of pursuing different combinations of them in relation to fulfilling different 

users’ needs”.80  

Niet alle usability en user experience doelen zijn van toepassing op ieder interactief 

product en sommige combinaties kunnen niet (altijd) worden gemaakt. Zo kan het 

voorkomen dat een systeem onmogelijk tegelijkertijd veilig en amusant kan zijn. Aan 

welke doelen precies moet worden voldaan is afhankelijk van de gebruikerscontext, de 

taak die moet worden volbracht en wie de gebruikers zijn. 

                                                        
80 Preece, J., Y. Rogers en H. Sharp, Interaction design; beyond human-computer 
interaction. New York: John Wiley and Sons, 2002, 20. 
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Usability kan ook worden begrepen in termen van ontwerpprincipes. Dit zijn algemene 

abstracties, bedoeld om ontwerpers te oriënteren op verschillende aspecten van het 

ontwerp, die zich gedragen als een soort ‘reminders’ voor ontwerpers.  

De meest bekende ontwerpprincipes houden zich bezig met het bepalen wat gebruikers 

zouden moeten zien en doen wanneer zij taken uitvoeren met een interactief product. De 

meest gebruikte ontwerpprincipes zijn ‘visibility’, ‘feedback’, ‘constraints’, ‘mapping’, 

‘consistency’ en ‘affordances’, welke door Don Norman uitvoerig zijn toegelicht in The 

design of everyday things (1988).  

In de eerste plaats geldt dat hoe zichtbaarder functies van een interactief systeem zijn, 

hoe beter gebruikers weten wat ze moeten doen. Zo zijn de functionaliteiten van een auto 

duidelijk aangegeven door middel van visualisaties op de knoppen. In relatie hiermee is 

een bepaalde feedback belangrijk. Een gebruiker moet informatie terug krijgen die 

betrekking heeft op de actie die is gedaan; als de gebruiker op een knop drukt, hoort er 

iets te gebeuren dat de gebruiker door middel van zijn zintuigen kan opvangen.  

Om te voorkomen dat gebruikers voor verkeerde opties kiezen of om ervoor te zorgen dat 

gebruikers een systeem beter begrijpen is het soms nodig om beperkingen aan te 

brengen in het ontwerp van interactief product voor bepaalde momenten. Dit kan door 

bijvoorbeeld bepaalde menu-opties in programma’s te deactiveren en grijs te maken, 

zodat gebruikers geen fouten kunnen maken.  

‘Mapping’ refereert naar de relatie tussen besturing en haar effecten op de wereld. Een 

voorbeeld van ‘mapping’ kan gevonden worden in de pijlen die gebruikt worden voor het 

representeren van bewegingen, bijvoorbeeld van de cursor op het toetsenbord van een 

computer. In figuur 3 is te zien dat naast de wijze waarop de pijlen verwijzen naar 

bepaalde bewegingen, ook de wijze waarop de pijlen zich ten opzichte van elkaar 

verhouden belangrijk is voor de manier waarop ze begrepen kunnen worden. 

 

 
Figuur 3 
Vier mogelijke combinaties van ‘arrow-key mapping’. (Bron: Interaction Design, 2002) 
 

 

Interfaces voor interactieve producten dienen consistent te zijn, dat wil zeggen, “have 

similar operations and use similar elements for achieving similar tasks”. Als er 

bijvoorbeeld voor een bepaalde functionaliteit standaard gebruik wordt gemaakt van de 

linkermuisknop dient dit voor ieder programma te gelden. Als er in programma’s 

uitzonderingen worden gemaakt op consistentie is het voor gebruikers moeilijk om dit te 

onthouden en maken ze sneller fouten.  
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‘Affordance’ tenslotte is een term die wordt gebruikt om te refereren naar een attribuut of 

object dat het voor gebruikers mogelijk maakt te weten hoe het moet worden gebruikt. 

Een muisknop ‘nodigt uit’ tot drukken door de manier waarop het is gebouwd. In het 

tweede hoofdstuk heb ik al aangegeven dat de fysieke constructie van een deurknop 

eenzelfde functie heeft als een muis.  

Preece, Rogers en Sharp stellen dat het concept van ‘affordance’ anders werkt in virtuele 

objecten dan in fysieke objecten. “A virtual object like an icon button invites clicking on 

only because a user has learned initially that the graphical element on the screen is a 

representation that, when clicked on, makes something else happen (such as moving to 

another page). (...) The mapping between a virtual representation and its behavior is 

arbitrary, relying on the user learning the accepted conventions”.81  

Het kan volgens hen dus problemen geven als ontwerpers ervan uitgaan dat virtuele 

objecten hetzelfde moeten worden ontworpen als fysieke objecten omdat mensen intuïtief 

weten hoe ze ermee moeten werken. Een virtueel object kan immers wel verwijzen naar 

een fysiek object, maar kan toch een volledig andere werking hebben dan het object 

waar het naar verwijst. 

 

Voordat interaction designers het fysieke ontwerp maken, stellen zij het conceptuele 

model vast. Dit is een beschrijving van het voorgestelde systeem in termen van een 

aantal geïntegreerde ideeën en concepten over wat het systeem zou moeten doen, hoe 

het zich zou moeten gedragen en hoe het eruit zou moeten zien, dat te begrijpen is voor 

de gebruikers op een manier zoals dat bedoeld is. (40)  

Het gaat er vooral om wat de gebruikers zullen doen wanneer ze hun taken uitvoeren. Zo 

wordt bepaald welk soort interactiestijl wordt gebruikt (bijvoorbeeld of er een 

menusysteem of commando’s worden gebruikt) en op welke manier deze stijl wordt 

toegepast. Aan de hand hiervan worden concrete toepassingen bedacht die zich richten 

op hoe de interface gaat worden. 

Er zijn twee verschillende vormen van conceptuele modellen mogelijk. Het eerste is een 

model dat gebaseerd is op activiteiten, bijvoorbeeld door het beschrijven van hoe 

gebruikers bepaalde taken uitvoeren door het systeem te instrueren of ermee te 

converseren. Het tweede is een model dat gebaseerd is op objecten, waarbij men zich 

richt op de wijze waarop een bepaald object wordt gebruikt in een bepaalde context. 

Hierbij gaat het vaak om een analogie met iets in de fysieke wereld, wat vaak resulteert in 

een model op basis van interface metaforen.  

Zoals ik in de inleiding al heb aangegeven, omschrijven Preece en anderen dit als een 

conceptueel model dat gelijkenis vertoont met aspecten van een fysieke entiteit (of 

entiteiten), maar ook haar eigen gedragingen en eigenschappen heeft. In feite gaat het 

om de totstandkoming van een soort verbeelde analogie bij de gebruiker. Het verplaatsen 

                                                        
81 Preece, J., Y. Rogers en H. Sharp, Interaction design; beyond human-computer 
interaction. New York: John Wiley and Sons, 2002, 26. 
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van een elektronisch document in een elektronische map wordt gelijkgesteld met het 

plaatsen van een fysiek document in een fysieke map.  

Een voordeel van het gebruik van interface metaforen is volgens Preece en anderen dat 

het gebruikers helpt om te begrijpen en leren hoe zij een systeem moeten gebruiken, 

omdat de metaforen refereren naar herkenbare zaken.  

Een naar hun mening vaak gemaakte fout van ontwerpers is om een interface metafoor 

te letterlijk laten overeenkomen met de fysieke entiteit waarmee het wordt vergeleken. 

“This misses the point about the benefit of developing interface metaphors. They are 

meant to be used to map familiair to unfamiliar knowledge, enabling users to understand 

and learn about the new domain.”82  

Het gebruik van interface metaforen kan verschillende nadelen hebben. Zo dragen ze 

soms culturele en logische tegenstrijdigheden met zich mee (de prullenbak in 

verschillende GUI bevindt zich bijvoorbeeld op en niet onder het bureaublad), leggen ze 

gebruikers bepaalde beperkingen op en zijn ze in conflict met ontwerpprincipes (de 

prullenbak op de Macintosh heeft bijvoorbeeld meerdere betekenissen die met elkaar in 

conflict zijn). Ook kunnen gebruikers de werking van het systeem soms niet meer 

begrijpen zonder de interface metafoor, omdat ze niet meer nadenken aan mogelijkheden 

buiten de suggesties van de metafoor om. Verder kunnen ontwerpers een virtueel object 

creëeren dat verwijst naar een fysiek object dat zelf al slecht is ontworpen. Tenslotte kan 

het gebruik van interface metaforen volgens Preece de fantasie van ontwerpers remmen 

en het denken over nieuwe functionaliteiten beperken.  

Jakob Nielsen wijst op drie andere problemen met interface metaforen.83 De nieuwe 

interface kan bijvoorbeeld bepaalde bepaalde mogelijkheden aanbieden die het origineel 

niet heeft: “Telling the user that “a word processor is like a typewriter” would not lead the 

user to look for the replace command”. Het origineel kan daarentegen ook mogelijkheden 

bieden aar de nieuwe interface dat niet kan (de digitale versie heeft bijvoorbeeld grenzen 

in de opmaak). Daarnaast kan het voorkomen dat beide interfaces dezelfde 

mogelijkheden bieden, maar dat  deze een verschillende werking hebben. 

Informaticus Alan Kay heeft grote kritiek op de desktopmetafoor en het algehele gebruik 

van interface metaforen. Hij wenst geen scherm dat op zijn bureau lijkt; “it just gets 

messy—yet I hate to clean up while in the middle of a project”.84  

Hij is er een voorstander van om de term ‘user illusion’ te gebruiken in plaats van 

‘metafoor’ als het gaat om het omschrijven van het ontwerpen van een 

gebruikersinterface. Zijn ongenoegen over het gebruik van metaforen in interfaces 

illustreert hij aan de hand van mappen in computerinterfaces, die volgens hem het goed 

kunnen ‘browsen’ onmogelijk maken. “There is only one icon for a document or 
                                                        
82 Preece, J., Y. Rogers en H. Sharp, Interaction design; beyond human-computer 
interaction. New York: John Wiley and Sons, 2002, 57. 
83 Gentner, D, en J. Nielsen, “The anti-Mac interface”. In: Communications of the ACM 39 
(1996): 70-83. 
84 Kay, A., “User interface: a personal view”. In: Laurel, B. K. en Mountford, J., e.a., The 
art of human computer interface design Addison-Wesley, Massachusetts, 1990, 199-200. 
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application and it can be in only one folder. (…) the probability of not finding what your 

are looking for by browsing has just been maximized!”85  

Met andere woorden, Kay gaat er vanuit dat het gebruik van metaforen voor interfaces, 

zoals de desktopmetafoor, de werking van de interface in zekere mate belemmert door 

ze te verbinden met een fysieke werkelijkheid waarin bepaalde regels gelden. Zijn visie 

wordt duidelijker met zijn volgende uitspraak: “Should we transfer the paper metaphor so 

perfectly that the screen is as hard as paper to erase and change? Clearly not. If it is to 

be like magical paper, then it is the magical part that is all important and that must be 

most strongly attended to in the user interfaces design.”86 De ‘magie’ die volgens Kay zo 

belangrijk is in (de werking van) interfaces wordt door die metaforische verbinding met 

een fysieke werkelijkheid te weinig benadrukt en gebruikt.  

Hoewel er volgens Preece en anderen genoeg ontwerpers op de hoogte zijn van de 

gevaren en interface metaforen op een nuttige manier proberen te gebruiken is dit mijns 

inziens niet zo eenvoudig.  

Zoals we eerder hebben kunnen constateren, wordt het gebruik van metaforen in 

interfaces door verschillende zaken beïnvloed. Omdat ze fundamenteel deel uitmaken 

van ons conceptuele systeem zijn ze niet altijd even goed aan te wijzen. Hoe kunnen de 

‘vallen’ in het gebruiken van metaforen worden vermeden wanneer niet direct duidelijk is 

dat het om een metafoor gaat?  

Daarnaast is er aan huidige populaire systemen die werken met interface metaforen vaak 

sprake van de voortzetting van een aantal tradities, waarvan de betekenis en de plaats 

die het gebruik heeft in een groter veld wel eens over het hoofd zou kunnen worden 

gezien. Zo hebben we kunnen zien dat de desktopmetafoor, die geïntroduceerd werd in 

het ‘Star’ systeem in 1981, tegelijkertijd de computerinterface onzichtbaar wil maken voor 

de gebruiker en de gebruiker de illusie wil geven informatie direct te kunnen manipuleren 

in diezelfde interface.  

Hoewel er veel kritiek is op deze interface metafoor, wordt deze veelal opgelegd aan 

gebruikers. Naarmate steeds meer programma’s ‘gebouwd’ worden op deze interface 

metafoor wordt de introductie van een ander systeem steeds moeilijker.  

 

Op het web wordt ook veelvuldig gebruik gemaakt van interface metaforen. Figuur 4 en 5 

laten webpagina’s zien die beide gebruik maken van een metafoor in hun interface.  

 

                                                        
85 Kay, A., “User interface: a personal view”, 200. 
86 Kay, A., “User interface: a personal view”. In: Laurel, B. K. en Mountford, J., e.a., The 
art of human computer interface design Addison-Wesley, Massachusetts, 1990, 199. 
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Figuur 4 

Website van het bedrijf Dpivision (http://www.dpivision.com, laatst geraadpleegd: 6 mei 
2008) 
 

 

 

 
Figuur 5 
Website van het project ‘De kortste weg naar de top’ (http://www.dekortstewegnaardetop.nl/ 
laatst geraadpleegd: 6 mei 2008) 
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De website van het bedrijf Dpvision combineert een virtueel prikbord met hyperlinks, door 

de tekst van de links weer te geven op post-its en notitieblaadjes en aan de achtergrond 

te verbinden door middel van plakband en punaises.  

Deze elementen refereren naar een fysiek prikbord, waar notities op worden vastgezet. 

Een gebruiker zou dus kennis moeten hebben van de werking van een prikbord en zien 

dat hier naar wordt gerefereerd om de context van deze webinterface te kunnen 

begrijpen.  

De website voegt ook een aantal elementen toe die bij een fysiek prikbord niet zouden 

kunnen. Wanneer een gebruiker op een van de links aan de rechterkant van de pagina 

navigeert (bijvoorbeeld op de tekst “Services”), vormt zich een rood rondje om de tekst, 

alsof de gebruiker met een pen de link omcirkelt. Wanneer de gebruiker vervolgens op de 

link klikt, navigeert de gebruiker naar een nieuwe pagina en staat er onder de link waar 

op is geklikt een streepje. De gebruiker weet daardoor op welke pagina hij zich bevindt.  

In figuur 6 is te zien dat wanneer een gebruiker op een van de links aan de linkerkant van 

de pagina staat (in het voorbeeld van figuur 6 “Visit our Blog”), wordt er een kruisje achter 

de tekst in het hokje geplaatst. Het doet denken aan het afvinken van punten op een 

lijstje. 
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Figuur 6 

Close-up van de website van het bedrijf Dpivision (http://www.dpivision.com, laatst 
geraadpleegd: 6 mei 2008) 
 

 

Een gebruiker die op website van het project ‘De kortste weg naar de top’ komt, zou de 

verschillende elementen die in combinatie met de houtachtige achtergrond zijn 

weergegeven kunnen herkennen als zaken die op een bureau thuishoren: het kopje 

koffie, de pen, de telefoon, het papiertje, het plakband en het boek. 
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Figuur 7 

Website van het project ‘De kortste weg naar de top’ (http://www.dekortstewegnaardetop.nl/ 
laatst geraadpleegd: 6 mei 2008) 
 

 

De website verandert automatisch in de interface die te zien is in figuur 7. Op het briefje 

bovenaan staat geschreven: “Ben jij op zoek naar de kortste weg naar de top?” en de 

gebruiker kan klikken op de vier post-its, waar vier verschillende antwoorden op te vinden 

zijn. Door op de telefoon te klikken navigeert de gebruiker naar een website van een van 

de sponsors van het project, afhankelijk van het sponsorlogo dat op dat moment te zien 

is in het scherm van de telefoon. De vraag is in hoeverre gebruikers van deze websites 

begrijpen naar welke functies de virtuele objecten verwijzen, aangezien ze de fysieke 

objecten zo exact kopiëren maar een totaal andere werking hebben. 

De auteurs van “Metaphors in iconic interface design” (1994) bespreken de voordelen en 

nadelen van het gebruik van metaforen in iconische interfaces.87 Volgens hen vormt de 

icoon in de context van computers “a symbol or graphic representation of a program, 

resource, state, option or window.88  

Naar de mening van de auteurs ligt het belang van metaforen in hun “ability to initiate 

cognitive transfer from one (familiar) knowledge domain to another less familiar one”.89 

Wanneer zij gebruikt worden in iconische interfaces kunnen metaforen daarom een rol 

spelen in de ontwikkeling van functionele specificaties. Een juist gebruik van metaforen 

                                                        
87 De auteurs vormen de Interactive systems research group in de Human-computer 
interaction laboratory school of Computing and Mathematics aan de Unversity of 
Teesside, Cleve en United Kingdom. 
88 De auteurs definiëren een metafoor als  “the use of an idea or object in place of 
another to suggest a similiarity”. 
89 Richards, S., P. Barker e.a., “The use of metaphors in iconic interface design”. In: 
Intelligent tutoring media 5 (1994): 73-80. 
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kan volgens hen een raamwerk bieden waarin gebruikers de functionele betekenis van 

iconen kunnen identificeren.  

De auteurs wijzen erop dat een belangrijk aspect in interface ontwerp bestaat in dat de 

interface metafoor begrijpelijk moet zijn voor de eindgebruikers van de applicatie. Figuur 

8 laat een website zien waarbij de betekenis van iconen onduidelijk kunnen zijn voor 

gebruikers.  

 
Figuur 8 
Website van het bedrijf Ragdoll (http://www.ragdoll.co.uk, laatst bekeken: 6 mei 2008) 

 

Het lijkt alsof de iconen op de website een symbolische betekenis hebben; zo navigeert 

de gebruiker door op de wereldbol te klikken naar een pagina met een wereldkaart (zie 

figuur 9). Hoe de verschillende symbolen echter in verhouding tot elkaar staan en waar 

de symbolen nu precies naar verwijzen wordt echter totaal niet duidelijk aan de hand van 

het zien van de iconen zelf. Alleen de tekst “news” op het icoon links en het tasje met de 

tekst “online shop” geven een duidelijke aanwijzing van wat er gebeurt wanneer de 

gebruiker op de iconen klikt. 

  



 

Juni 2008 48 M. Kliphuis 
 

 
Figuur 9 

Website van het bedrijf Ragdoll (http://www.ragdoll.co.uk, laatst bekeken: 6 mei 2008) 

 

 

Volgens de auteurs van “Metaphors in iconic interface design” is het belangrijk om het 

gebruik van metaforen expliciet te maken in de ontwerpfase van de ontwikkeling van een 

applicatie. “In this way a whole range of functions can be identified for which icons are 

required. In addition, metaphors can assist interface design by providing ideas for 

individual icon designs”. (Richards 1994) 

Interaction designer Thomas D. Erickson wil met zijn artikel “Working with interface 

metaphors” (1990) ontwerpers meer inzicht geven in wat een metafoor is en hoe ze 

gebruikt dienen te worden bij het ontwerpen van een interface. Hij benadrukt dat de 

metaforische manier waarop wij praten en denken meer regel is dan uitzondering. “The 

goal of this chapter is to provide a deeper understanding of metaphor. Rather than just 

providing a surface treatment or getting our feet wet, I’d really like to get into the topic. 

Yet metaphor contains unexpected depths.”90  

Erickson ondersteunt de theorie van Lakoff en Johnson dat metaforen deel uit maken van 

ons dagelijks spreken en denken en dat veel van onze basisconcepten gebaseerd zijn op 

metaforen. Volgens hem functioneren metaforen als natuurlijke modellen die ons helpen 

abstracte objecten structuur te geven door onze kennis van herkenbare, concrete 

objecten en ervaringen te gebruiken.  

                                                        
90 Erickson, T. D., “Working with Interface metaphors”. In: Laurel, B. K. en Mountford, J., 
e.a., The art of human computer interface design, Addison-Wesley, Massachusetts, 
1990, 66.  
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Omdat we metaforen als modellen gebruiken, kan een interfacemetafoor dat een onjuist 

model voorstelt volgens Erickson problemen geven voor gebruikers. Voor het ‘genereren’  

van metaforen is het naar zijn idee daarom van belang om te kijken welke metaforen 

impliciet aanwezig zijn in de beschrijving van de functionaliteit. Het model voor “links” 

vindt hij bijvoorbeeld zeer ongeschikt. 

 

“If you ask users what a “link” is, you’ll get a lot of different answers—users don’t have a 

clear notion of what a link is. Links can be one-way or two-way. Links may imply data 

flow, or they may just be physical connections. When users think of links, they may even 

think of chains, sausages, or golf. There’s nothing in the links metaphor that suggests the 

directionality or one-to-manyness of the flow of data that the users need help in 

understanding.”91 

 

Erickson pleit dan ook voor meer onderzoek als het gaat om de keuzes voor de modellen 

waarop interface metaforen worden gebaseerd. 

 

§3 Usability in webdesign  

In de vorige paragraaf hebben we aan de hand van een aantal voorbeelden kunnen zien 

hoe usability verbonden kan worden aan het ontwerpen van websites. In deze paragraaf 

belicht ik een aantal relaties die we kunnen vinden tussen de principes van usability en 

een aantal specifieke kenmerken van webinterfaces. 

Volgens Jakob Nielsen worden webinterfaces vooral gekenmerkt door een andere vorm 

van navigatie. In Designing Web Usability benadrukt hij het verschil tussen de rol van de 

gebruiker bij de traditionele user interface design en die bij webdesign.92 Hij doelt hier 

vooral op de mate waarin een gebruiker de vrijheid heeft te navigeren. Terwijl bij 

traditionele gebruikersinterfaces vooral de ontwerper bepaalt waar de gebruiker naar toe 

navigeert en wanneer, wordt de wijze van navigeren op het web93 voornamelijk door de 

gebruiker zelf bepaald.  

Volgens Nielsen komt dit doordat webinterfaces een meer ‘open’ karakter hebben, 

aangezien ze geen duidelijk begin en eind hebben, zoals een boek dat bijvoorbeeld wel 

heeft. Gebruikers zien het web volgens hem dan ook meer als een geheel dan dat zij 

iedere website als individueel ervaren.  

In zijn artikel “The Art of Navigating” legt Nielsen het proces van navigeren door en 

tussen websites uit aan de hand het concept hypertext.94 Voor hem is hypertext een 

                                                        
91 Erickson, T. D., “Working with Interface metaphors”. In: Laurel, B. K. en Mountford, J., 
e.a., The art of human computer interface design, Addison-Wesley, Massachusetts, 
1990, 70-71. 
92 Nielsen, J., Designing Web Usability. New Riders Publishing, 2000, 11. 
93 Met het web bedoelt Nielsen het geheel aan websites dat op Internet te bekijken is.  
94 Nielsen, J., “The Art of Navigating”. In: Communications of the ACM vol. 33, nr. 3 
(1990): 296-310. 



 

Juni 2008 50 M. Kliphuis 
 

dynamische vorm van mens-computer interactie dat alleen volledig kan worden 

gewaardeerd in een interactieve omgeving. “Hypertext is non-sequential writing: a 

directed graph, where each node contains some amount of text or other information. (...) 

Many other computer techniques may match this definition at least partly, but true 

hypertext should also make users feel that they can move freely through the information 

according to their own needs.” (Nielsen 1990, 298) De kern van deze definitie wordt 

gevormd door het verschil in het presenteren van tekst tussen traditionele tekst en 

hypertext en het wel of niet aanwezig zijn van een vorm van interactiviteit.  

Ook Jan-Hendrik Bakker maakt in zijn artikel “Aan gene zijde van de Gutenberg Galaxy?” 

(2002) een onderscheid tussen traditionele tekst en hypertext op basis van een vorm van 

interactie. In de drukwereld is van een onmiddellijke wisselwerking tussen mens en 

medium volgens hem geen sprake. “Het gedrukte boek ligt in vaste vorm voor mij op 

tafel. Natuurlijk kan de inhoud ervan later van grote invloed op mijn leven worden, maar 

tijdens het lezen zelf ligt de tekst passief voor mij.”95  

Met de komst van de digitale computer is er volgens hem wel een wisselwerking 

aanwezig tussen het medium en de gebruiker in de vorm van wederzijdse beïnvloeding, 

dat zich heeft ontwikkeld tot wat ‘interactiviteit’ is gaan heten. Hypertext is dan de 

interactiviteit die mogelijk is op het niveau van tekst.  

Lister e.a. geven een algemene definitie van hypertext als “a work which is made up from 

discrete units of material in which each node carries a number of pathways to other units. 

The work is a web of connection which the user explorer using the navigational aids of 

the interface design.”96  

De term hypertext kan volgens hen echter ook worden gedefinieerd aan de hand van 

verschillen tussen multilineaire en lineaire ervaringen. Wanneer we iets schrijven ordenen 

we het materiaal in een lineaire volgorde waarin elk item of elke ‘node’ naar een ander 

leidt op een herkenbare, retorische manier. Dit kan in de vorm van een betoog, verhaal of 

observatie. Op dezelfde wijze volgt de lezer de volgorde die door de schrijver is 

vastgesteld. “Now, it is argued, hypertext offers the possibility of non-sequential reading 

and writing. There is no single order in which a text must be encountered”. (27) In deze 

definitie wordt hypertext dus omschreven als een multilineaire ervaring voor zowel de 

schrijver als de lezer of gebruiker. 

Interessant is de omschrijving van Bakker van de werking van hypertext. “In de 

hypertekst is de schriftuur beheersbaar en vrijwel eindeloos manipuleerbaar geworden, 

anderzijds heeft er zich een niet-lichamelijke, niet-materiële ruimte ‘achter’ het 

beeldscherm geopend. Het is alsof wij de twee verschillende leeshoudingen ‘kijken door’ 

en ‘kijken naar’ nu gecombineerd zien.” (164)  

                                                        
95 Bakker, J.-H., “Aan gene zijde van de Gutenberg Galaxy?”. In: Mul, J. de (red.), 
Filosofie in cyberspace. Reflecties op de informatie- en communicatietechnologie. 
Kampen: Klement, 2002,162.  
96 Lister, M., J. Dovey, S. Giddings, I. Grant en K. Kelly. New media, a critical 
introduction. Londen, New York: Routledge, 2003, 24. 
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Bakker baseert deze uitspraak op de theorie van Richard Lanham (1993) dat er in 

elektronische tekst veel makkelijker kan worden gewisseld tussen transparante tekst en 

reflectieve tekst.  

 

“I can create and maintain a purely transparent verbal surface, but I need 

not. And as literary scholars above all should know, where the verbal 

creative spirit has room to play, play it will. When inspiration lags, I’ll be little 

tempted to see what a new type style might do for me. I can reformat a text 

to make it easier to read, or, using a dozen transformations, make it harder, 

or just different, to read.”97  

 

De tekst is in figuur 10 opgenomen met de behorende opmaak om duidelijker te laten 

zien hoe Lanham dit bedoelt. 

 

 
Figuur 10 

Tekst uit Lanhams “The Electronic Word: Literary Study and the Digital Revolution”, 1989. 

 

 

Hoewel de mogelijkheden tot oscillatie tussen het kijken door de tekst en het kijken naar 

altijd wel hebben bestaan, onder andere in het schrijven van versen, was het doel 

volgens Lanham wel altijd ‘stabiele transparantie’. De mogelijkheden waren dan ook 

onhandig, langzaam, onveranderlijk en in controle van de schrijver. En juist in deze 

eigenschappen zit een groot verschil tussen traditionele tekst en elekronische tekst. Met 

een druk op de knop kan de tekst worden aangepast. Daarbij verdwijnt de grens tussen 

schrijver en lezer. “They (electronic readers) can genuflect before the text or spit on its 

altar, add to a text or subtract from it, rearrange it, revise it, suffuse it with commentary.” 

(268) 

 

Aan de hand van bovenstaande zou hypertext als specifieke eigenschap van 

computerinterfaces kunnen worden omschreven als een geheel aan verbindingen van 

teksten die een interactieve vorm van communicatie mogelijk maken tussen gebruiker en 

medium, waarbij de oscillatie tussen het kijken naar en het kijken door de tekst groter is 

                                                        
97 Lanham, R., The Electronic Word: democracy, technology, and the arts, Chicago, 
1993, 267. 
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dan bij traditionele tekst en waarbij een tekst bestaat uit informatie die met de zintuigen 

kan worden waargenomen.  

 

In het vorige hoofdstuk hebben we kunnen vaststellen dat er bij digitale interfaces sprake 

is van een vertaalproces om de communicatie tussen gebruiker en digitaal medium 

mogelijk te maken, het zogenoemde proces van transcoding. Wij kunnen websites 

begrijpen doordat een webbrowser digitale codes kan vertalen naar teksten en grafische 

elementen. De digitale code bestaat dan uit HTML (Hypertext Markup language); “a 

collection of formatting commands that create hypertext documents or web pages.” 

(Lister 2003: 387) Webbrowsers kunnen in die zin worden gezien als interfaces die 

HTML-code omzetten naar een laag van culturele code waarmee gebruikers kunnen 

communiceren. Hypertext is dus altijd verbonden met het proces van transcoding, omdat 

het deel uit maakt van de digitale code. 

 

Hoewel de kenmerken van hypertext meer dan traditionele tekst uitnodigen tot een 

combinatie van ‘window’ en ‘mirror’, van transparantie en reflectie, en meer interactiviteit 

tussen gebruiker en medium mogelijk maken, lijkt Nielsen zichzelf tegen te spreken in 

deze context. Hij stelt dat de gebruiker meer ‘macht’ heeft over de navigatie binnen 

webinterfaces en het web een dynamische omgeving zou moeten zijn, maar prefereert 

wel ontwerpprincipes die sterk doen denken aan traditionele geprinte teksten. De 

structuur van websites moet worden gebaseerd op de taken die gebruikers kunnen 

uitvoeren en afbeeldingen dienen overwegend te worden gebruikt om de inhoud van de 

teksten toe te lichten. (Nielsen 2000)  

Volgens Bolter en Gromala komt dit doordat de term ‘usable’ is verbonden met de traditie 

van de strategie van transparantie. Interface ontwerpers proberen in navolging van 

moderne grafische ontwerpers van het geprinte boek een ontwerp te maken dat simpel, 

helder en transparant (met andere woorden ‘usable’) is.98 Deze gelijkenis hangt naar het 

idee van Bolter en Gromala samen met het feit dat het in beide situaties om een 

communicatie door middel van woorden en afbeeldingen gaat.  

Daarnaast hebben we al eerder vastgesteld dat websites het geprinte woord remediëren. 

De rangschikking van tekst en afbeeldingen en de keuze voor de term ‘internetpagina’ 

refereren naar interfaces van geprinte pagina’s in bijvoorbeeld boeken en tijdschriften.  

Maar hoewel nieuwe media elementen lenen van oudere media, moeten ze er ook mee 

concurreren om hun eigen ‘plek’ te claimen en hun specificiteit en waarde te 

benadrukken.  

Naar het idee van Bolter en Gromala beoordelen we de waarde van ene medium aan de 

havn van bepaalde criteria. Zo zijn websites ‘beter’ dan televisie als we ze beoordelen 

aan de hand van de ‘point-and-click’ interactiviteit, maar is televisie nog steeds beter dan 

                                                        
98 Bolter, J. D, en D. Gromala, Windows and mirrors: interaction design, digital art, and 
the myth of transparency. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2003, 40. 
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het web in staat bewegende livebeelden van hoge kwaliteit aan te bieden. (Bolter & 

Gromala 2003, 88-89)  

Wanneer er een nieuw medium wordt ontwikkeld, wordt deze altijd in termen van andere 

media uitgelegd, bijvoorbeeld als ‘televisie, alleen met de mogelijkheid 3-dimensionale 

afbeeldingen te zien’ of ‘het slaat symbolische informatie op als een geprint boek, maar 

de lezer kan de inhoud veranderen’. (92)  

Volgens Bolter en Gromala is deze vorm van remediatie nodig om ervoor te zorgen dat 

mensen een technologie als een medium herkennen. Pas toen mensen als Kay uitlegden 

hoe de computer de functies van het boek, de telefoon, het schilderijdoek en andere 

media kon combineren, werd de computer door het publiek als een medium herkend.  

Belangrijk in deze context is dat hoewel de specificiteit van een nieuw medium pas 

duidelijk wordt zodra bepaalde eigenschappen ervan herkend worden in oudere media,  

een gebruiker ook weer geen nut kan zien in een medium dat een perfecte kopie is van 

een ander medium. In de vorige paragraaf hebben we kunnen vaststellen dat voor een 

goede usability het virtuele object geen exacte kopie dient te zijn van het object dat het 

remedieert, maar bepaalde eigenschappen overneemt waardoor een gebruiker haar 

functie kan herkennen.  

Ieder medium wordt dus als het goed is gevormd naar een combinatie van herkenning in 

andere media en een onderscheid met andere media. Dit principe noemen Bolter en 

Gromala het ritme van remediatie en het is eigenlijk een andere naam voor de oscillatie 

tussen het principe van transparantie en reflectie, dat ik uitvoerig heb besproken. Omdat 

de gebruiker gewend is aan het oudere medium, lijkt het transparant en natuurlijk. We 

zijn gewend aan de wijze waarop kranten nieuws weergeven, waardoor een website met 

dezelfde interface door ons als een natuurlijke weergave van nieuws wordt ervaren. 

Hyperlinks zijn echter reflectieve elementen in de interface die iets nieuws toevoegen en 

maken dat websites geen regelrechte kopieën zijn van krantenpagina’s.  

Bolter en Gromala maken duidelijk dat de specificiteit van websites niet kan worden los 

gezien van haar remediatie van andere media, juist omdat het medium gebouwd is vanuit 

een bepaald ritme van remediatie. Daarbij gaat het niet om de remediatie van één, maar 

meerdere media, een inzicht dat niet overeenstemt met de visie van structuralisten zoals 

Jakob Nielsen. Bolter en Gromala zien dit ook. “The curious thing about Nielsen’s vision 

is that he sees the Web as a consumer media form but seems to ignore the earlier 

consumer forms of television and magazines.” (Bolter & Gromala 2003, 101)  

Hoewel webinterfaces veel elementen van tekst en (illustrerende) afbeeldingen bevatten, 

zijn ze een onderdeel van onze visuele cultuur. In feite werd de computer pas werkelijk 

als een medium gezien op het moment dat de GUI verscheen. Het doel van deze 

interface lag niet alleen in het kunnen bewerken van tekst, maar had ook een functie als 

visuele ervaring. (Bolter & Gromala 2003)  
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5 | Naar een remediatie model voor usability 
 

Uit mijn bespreking van het debat tussen structuralisten en ontwerpers is gebleken dat 

beide ‘partijen’ oude tradities voortzetten die in eerste instantie niet verenigbaar lijken. 

Door het debat binnen het discours van verschillende mediatheorieën te plaatsen hoop ik 

duidelijk te hebben gemaakt dat het gaat om twee verschillende, maar altijd gelijktijdige 

aanwezige principes die elkaar continu beïnvloeden en dan ook niet los van elkaar 

kunnen worden gezien.  

En hoewel het in de interaction design om de interactie tussen gebuikers en apparaten 

zou moeten gaan, lijkt de toepassing van het concept van usability sterk te worden 

verbonden met het verlangen naar het transparant maken van de interface. Een 

voorbeeld hiervan is ‘usability-guru’ Jakob Nielsen, die in zijn artikelen en boeken over 

usability in webdesign de webinterface als een obstakel ziet en het liefst onzichtbaar 

maakt.  

In dit onderzoek heb ik duidelijk gemaakt dat dit verlangen naar het creeëren van een 

illusie in de interface (zowel een verlangen van de gebruiker als de ontwerper) echter 

altijd hand in hand gaat met een vorm van reflectie, en dat dat wat transparant lijkt 

tegelijkertijd een reflectie of een reactie op reflectiviteit is. Ik denk daarom dat het goed is 

het concept van usability op een ander niveau te betrekken in het denken over 

webinterfaces, namelijk in context met alle processen die invloed uitoefenen op het 

gebruik van deze interfaces. Om een goed ontwerp te kunnen maken voor een website 

dient er een analyse te worden gemaakt van het ritme van remediatie, het proces van 

transcoding en dient er een beschrijving te worden gegeven van de hypertext binnen de 

webinterface.  

Met het ritme van remediatie bedoel ik het kijken naar de wijze waarop de webinterface 

interfaces van andere media remedieert. In het derde hoofdstuk werd duidelijk dat nieuwe 

media altijd verbonden zijn met oudere media, in de vorm van overeenkomstige en 

onderscheidende eigenschappen. Deze ‘mix’ van overeenkomsten en verschillen met 

oudere media wordt door Bolter en Gromala het ritme van remediatie genoemd. Als we 

informatie hebben over de mate waarin deze overeenkomsten en verschillen aanwezig 

zijn, weten we ook beter welke (nieuwe) waarden de webinterface heeft ten op zichte van 

andere media-interfaces, wat inzicht zou kunnen geven in usability en user experience 

doelen (figuur 2).  

Zoals we hebben vastgesteld, leiden overeenkomsten in interfaces van nieuwe media tot 

herkenning met andere media, wat zich vertaalt naar een bepaalde vorm van 

transparantie. Immers, zodra een tekst wordt weergegeven door middel van meerdere 

kolommen, koppen en ondertitel, wordt het al gauw gezien als een nieuwsartikel, 

eenvoudigweg omdat deze vorm ook in kranten wordt gebruikt. Een webpagina heeft 

alleen geen waarde als het een exacte kopie is van een krantenartikel. Het toevoegen 
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van hyperlinks zou een reflectieve waarde kunnen zijn en het ritme van remediatie 

compleet maken.  

Bolter en Gromala benadrukken dat functionaliteit en (visuele) ervaringen in digitale 

applicaties niet als gescheiden zaken moeten worden gezien, maar tegelijkertijd 

aanwezig dienen te zijn in een goed ontwerp. “Information architecture and experience 

design belong together, just as transparency and reflectivity go together in any digital 

application.” (153) Het is dus belangrijk dat er niet alleen gekeken wordt naar usability 

doelen die vooral gebaseerd zijn op de functie en structuur, en die door structuralisten 

nogal eens worden benadrukt, maar ook naar de user experience doelen, die uitgaan van 

de ervaringen van de gebruiker. 

Met het analyseren van het proces van transcoding doel ik op het vaststellen van de 

wijze waarop culturele code via de webinterface wordt omgezet en vice versa. Een 

dergelijke analyse zou niet alleen duidelijk maken hoe de werking van de interface is of 

zou moeten zijn, maar benadrukt vooral ook de rol van de interface zelf. Zoals we hebben 

kunnen zien benadrukken zowel structuralisten als ontwerpers de ‘controle’ van personen 

in het gebruik van de interface.  

Jakob Nielsen stelt dat de controle over de interface in webinterfaces voornamelijk bij 

gebruikers ligt, terwijl David Siegel99 de controle legt bij de bedrijven voor wie websites 

moeten worden gemaakt. Ze spreken beide niet over de rol die de interface zélf heeft, 

maar blijven deze zien als een soort gereedschap waarmee informatie (Nielsen) en 

ervaringen (Siegel) kunnen worden gecommuniceerd.  

In de tweede paragraaf van het derde hoofdstuk heb ik besproken dat verschillende 

theoretici het idee steunen dat de interface een actieve rol heeft in de wijze waarop wij 

het medium ervaren en dat gebruikers hier ook (onbewust) vanuit gaan. Deze 

verwachting van gebruikers over de vormgeving van de interface zou wel eens samen 

kunnen hangen met het ritme van remediatie. Zo herkennen wij een nieuwswebsite pas 

wanneer het (enige) gelijkenis vertoont met oudere media die nieuws communiceren 

(zoals kranten), maar vragen we ook iets extra’s wat het oude medium niet heeft 

(hyperlinks).  

De ‘mix’ van het toepassen van herkenbare elementen en het ‘concurreren’ door middel 

van nieuwe elementen is ook deel van onze verwachting van een nieuw medium. Een 

sleutelrol in dit ritme wordt gespeeld door interface metaforen, die helpen een betekenis 

te geven aan dat wat er in de interface wordt aangetroffen.  

Met het beschrijven van de hypertext bedoel ik het vaststellen van het geheel aan 

verbindingen van teksten die een interactieve vorm van communicatie mogelijk maken 

tussen gebruiker en computer. Tekst bestaat dan uit informatie die met de zintuigen kan 

worden waargenomen (zoals tekens, afbeeldingen, geluiden en films).  

                                                        
99 Siegel, D., Creating killer web sites, tweede editie, Hayden Books, 1997. 
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In feite gaat het hier om de culturele code die onder invloed staat van het proces van 

transcoding. Het gaat immers om de ‘laag’ die ervoor zorgt dat er een communicatie 

mogelijk is tussen mens en computer. 

 

Het model dat ik voorstel moet vooral gezien worden als een mogelijkheid om de huidige 

ideeën over usability in een nieuw perspectief te plaatsen. Ik ga er zeker niet vanuit dat 

dit model volledig is, maar denk wel dat het als theoretisch uitgangspunt interessant is 

voor een vervolgonderzoek naar de usability van websites. Kennis over het ritme van 

remediatie, het proces van transcoding en hypertext is naar mijn mening vereist om recht 

te doen aan de waarde van een medium ten opzichte van andere media. Websites 

hebben immers meer mogelijkheden dan het remediëren van boeken en kranten.  
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6 | Conclusies 
 

De centrale vraag van deze thesis is in hoeverre metaforen kunnen bijdragen aan de 

usability van websites. Deze vraag heb ik in de inleiding verdeeld in twee deelvragen, 

namelijk welke rol metaforen hebben in de werking van computerinterfaces en hoe 

metaforen in computerinterfaces bijdragen aan de usability van websites. 

In het tweede hoofdstuk heb ik een aantal belangrijke begrippen gedefinieerd en het veld 

afgebakend waarin het onderzoek zich bevindt. In het derde hoofdstuk heb ik de relaties 

tussen interfaces en metaforen besproken en de eigenschappen en werking van media-

interfaces onderzocht aan de hand van de dubbele logica van remediatie. Daarbij ben ik 

ook ingegaan op een aantal specifieke kenmerken van computerinterfaces. 

In het vierde hoofdstuk heb ik het debat tussen structuralisten en ontwerpers in het 

mediadiscours geplaatst. Ook heb ik de principes van usability besproken in context van 

de discoursanalyse van conceptuele modellen die in de hoofdstukken daarvoor aan bod 

zijn gekomen. Daarnaast heb ik in dit hoofdstuk onderzocht welke relaties we kunnen 

vinden tussen de principes van usability en een aantal specifieke kenmerken van 

webinterfaces.  

In het vijfde hoofdstuk heb ik een nieuw model geïntroduceerd dat usability in de context 

plaatst van processen die betrokken zijn bij het gebruik van webinterfaces. Het gaat 

hierbij om een analyse van het ritme van remediatie, het proces van transcoding en de 

hypertext binnen de webinterface. 

 

De dubbele logica van remediatie lijkt sterker aanwezig in computerinterfaces dan in 

andere media-interfaces. Door de mogelijkheid om alle (voorgaande) media in zich te 

kunnen opnemen lijkt de computer aggressiever in haar remediatie dan andere media. In 

hun voortdurende ‘strijd’ met andere media door hun presentatie als concurrentie 

proberen digitale technologiën zichzelf een plek te geven door middel van het remediëren 

van andere media (boeken, magazines, films, televisie) en zelfs door het remediëren van 

fysieke omgevingen (bureaus).  

Het zou kunnen dat het betrekkelijk instabiele karakter van digitale media, dat we kunnen 

zien aan de steeds veranderende standaarden in deze media, te maken heeft met hun 

aggressieve remediatiegedrag. Immers, digitale media worden zelf ook weer 

geremedieerd door ander media, die hun standaarden hierop aanpassen.  

Daarbij hebben digitale media nog een ander probleem; ze moeten hun digitale data 

‘begrijpelijk’ maken willen zij een medium zijn. Het creëren van de illusie van directe 

manipulatie bij de gebruiker lijkt daarbij wel een masker om het gecompliceerde proces 

van transcoding, de ‘vertaling’ van digitale code naar culturele code, voor ons te 

verbergen.  
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De computerinterface functioneert als instrument om dit vertaalproces mogelijk te maken 

door ons op metaforische wijze te kunnen laten werken met de informatie op de 

computer, dat eigenlijk bestaat uit digitale code. Het in 1981 ontwikkelde office systeem 

“Star” was niet bedoeld voor mensen die digitale code konden begrijpen. Integendeel, 

digitale code moest ‘onzichtbaar’ worden en door een extra laag toe te voegen in de vorm 

van een virtuele desktopinterface leek het alsof gebruikers de informatie direct konden 

manipuleren. Maar het verplaatsen van een document in een virtuele desktopinterface is 

niet hetzelfde als het verplaatsen van een stuk papier in de fysieke wereld. We hebben 

leren denken in deze metafoor.  

Of de computerinterface nu werkt als een metafoor voor een bureau(blad), een stuk 

papier (dit geldt bijvoorbeeld voor de interfaces van tekstbewerkingprogramma’s), 

televisie of film; ze functioneert als een instrument dat digitale code omzet in een voor 

ons bekende ‘taal’, zodat wij op indirecte wijze iets kunnen veranderen in die digitale 

code. Het bliijft echter een illusie van directe manipulatie die werkt door onze jarenlange 

‘ervaring’ met transparantie in oudere media.  

 

Het instabiele karakter van digitale media lijkt samen te hangen met het zoeken naar een 

juist ritme van remediatie. Computerinterfaces willen geen kopie zijn van andere media-

interfaces, maar moeten wel herkenbare elementen in zich opnemen om te kunnen 

communiceren met gebruikers. Het blijkt voor interface designers moeilijk te zijn om van 

een website geen boek, tijdschrift of krant te maken, en als er dan toch een ritme van 

remediatie is gevonden, kan het gebruik van interface metaforen nog wel eens roet in het 

eten gooien. Net als goochelaars proberen interface designers een virtuele realiteit te 

creeëren op basis van een illusie.  

Het model dat ik voorstel dient vooral om interface designers meer inzicht te geven in de 

wijze waarop ze hun ‘goocheltrucs’ kunnen verbeteren. Door na te denken over de wijze 

waarop de webinterface remedieert kan duidelijker worden welke elementen herkend 

dienen te worden van andere media en welke elementen juist onderscheidend moeten 

zijn. Een medium dient immers een nieuwe waarde toe te voegen, maar moet wel 

herkend worden als medium. Door te beschrijven op welke wijze digitale code wordt 

‘vertaald’ naar culturele code en vice versa is het mogelijk de communicatie tussen 

gebruiker en interface inzichtelijk te krijgen en waar nodig te verbeteren.  

 

Door middel van dit onderzoek heb ik aangetoond dat metaforen op verschillende 

manieren een rol kunnen spelen in de usability van webinterfaces. 

Lakoff en Johnson tonen met hun theorie aan dat metaforen een integraal onderdeel 

uitmaken van onze communicatie door een ding, situatie of ervaring in termen van iets 

anders uit te leggen. Dit zou betekenen dat metaforen ook een rol spelen in onze 

communicatie met media via media-interfaces.  
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Uit de bespreking van de metaforen ‘window’ en ‘mirror’ wordt duidelijk dat media-

interfaces zelf als metafoor gebruikt kan worden om onze communicatie met een medium 

inzichtelijk te maken. We komen er dan achter dat ook een window kaders heeft, dat 

realisme eigenlijk doorzichtig is en dat we maar een klein stukje van de werkelijkheid 

zien. De mirror herinnert ons aan de ontastbaarheid van die virtuele illusie en de 

onmogelijkheid in de illusie te verdwijnen.  

Het ritme van remediatie kan dienen als metafoor om duidelijk te krijgen hoe de 

transparante en reflectieve elementen in een medium zich tot elkaar verhouden. De wijze 

waarop het medium andere media remedieert en zich onderscheidt van andere media 

bepaalt de specificiteit van het medium.  

In de context van het ritme van remediatie wordt ook inzicht verkregen in het gebruik van 

interface metaforen, die bestaan in herkenbare elementen van andere media of fysieke 

objecten. Betreffende de usability is het bijvoorbeeld belangrijk de relaties (mapping) 

tussen virtueel object en fysiek object zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. 

Een metafoor die misschien wat minder snel voor de hand ligt, maar wel een directe 

verbinding met usability mogelijk maakt, is de vergelijking tussen goochelaars en 

interface designers. De metafoor maakt niet alleen duidelijk dat beide zich hebben 

toegelegd op de constructie en instandhouding van een visuele illusie, maar geeft ook 

blijk van een bepaalde ‘struggle’ die bij beide bestaat wat betreft de uitvoer van deze 

illusie. Daarnaast heb ik aangegeven dat met behulp van deze metafoor makkelijker te 

zien is dat het publiek een actieve rol speelt in het instandhouden van de illusie. 

 

Mijns inziens biedt deze scriptie genoeg aanleiding tot het doen van vervolgonderzoek. In 

de eerste plaats kan gedacht worden aan een uitwerking van de metaforen van ‘windows’ 

en ‘mirrors’. Marianne van den Boomen bekritiseert op haar weblog de keuze voor de 

metafoor ‘window’, aangezien de ‘mirror’ feitelijk de principes van transparent immediacy 

en hypermediacy beide in zich heeft. Bolter en Gromala spreken zelf al over ‘looking at 

and looking through the mirror’ (34), waarbij ze met “looking through” impliceren dat er 

een andere wereld bestaat achter de ‘mirror’. (Van den Boomen 2005)  

Vervolgonderzoek zou ook plaats kunnen vinden op een concreter niveau van de 

principes van usability, waarbij het voorgestelde model als richtlijn kan worden 

aangehouden. Het model zou zowel perspectief kunnen geven in het doen van 

onderzoek naar usability in computerinterfaces als webinterfaces. 

Ten slotte zou vervolgonderzoek mogelijk zijn in het mediadiscours, waarbij het 

voorgestelde model gebruikt kan worden om verschillende visies met elkaar te kunnen 

verbinden op het niveau van digitale media en wellicht het volledige mediaveld.  
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