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Samenvatting 

In dit onderzoek heb ik een cognitieve analyse uitgevoerd van personages in de film TRAIN TO BUSAN 

(2016, Yeon Sang-ho). Op basis van de structure of sympathy van filmtheoreticus Murray Smith heb ik 

onderzocht hoe de kijker sympathie of antipathie kan ontwikkelen voor protagonist Seok-woo, zijn 

dochter Su-an, treinreiziger Yon-suk en zombies. Dit model bestaat uit drie niveaus van 

betrokkenheid, genaamd recognition (de constructie van een personage), alignment (de toegang tot 

de handelingen en interne staat van een personage) en allegiance (de morele evaluatie over een 

personage). Aangezien Smith niet nader toelicht wanneer iets moreel goed of slecht is, heb ik de 

structure of sympathy aangevuld met vier universele morele domeinen die filosoof Noël Carroll 

onderscheidt; welfare (bescherming of aantasting van welzijn), justice (thema’s rondom 

rechtvaardigheid), communal order (sociale regels) en (im)purity (zuiverheid en overtredingen 

hiervan). Aan de hand van bovenstaande theorieën in combinatie met mijn casus ontstaat de 

volgende hoofdvraag: Hoe wordt de kijker uitgenodigd om sympathie en antipathie te ontwikkelen 

voor personages in de film TRAIN TO BUSAN (2016, Yeon Sang-ho)? Uit de analyse blijkt dat in deze film 

de toeschouwer voornamelijk personages moreel kan evalueren op basis van welfare en communal 

order, omdat een groep mensen samen proberen te overleven in de strijd tegen zombies. Hierbij 

staat vooral de vader-dochterrelatie tussen Seok-woo en Su-an centraal. Hij verandert van een 

egoïstisch persoon naar iemand die met zombies vecht en zijn eigen leven opoffert om anderen te 

beschermen. Als gevolg hiervan wordt het morele oordeel van Seok-woo gedurende de film steeds 

positiever en kan de kijker sympathie voor hem ontwikkelen. De toeschouwer kan tijdens de gehele 

film sympathiseren met Su-an, omdat de evaluatie van haar gedrag altijd moreel goed is. Ze is 

vanwege haar jonge leeftijd zeer kwetsbaar tijdens een zombie-epidemie en probeert alsnog mensen 

te helpen. Daarnaast verliest ze haar vader precies als ze nader tot elkaar zijn gegroeid. In 

tegenstelling tot Seok-woo en Su-an kan de kijker antipathie ontwikkelen voor Yon-suk en de 

zombies. Yon-suk behandelt andere personen op een respectloze manier en brengt hen opzettelijk in 

levensgevaar om zichzelf te redden, waardoor de morele oordelen van zijn handelingen ook van het 

domein justice afhangen. De zombies zijn het grootste gevaar, omdat ze mensen op grote schaal 

doden. Hun immorele gedragingen worden versterkt door walgelijke uiterlijke kenmerken, wat 

betekent dat de kijker de morele evaluatie tevens op (im)purity kan baseren. In een graduated moral 

structure bevinden Su-an en de zombies zich respectievelijk aan de goede en slechte uiteinden 

vanwege consistente morele oordelen. Yon-suk is in de richting van de zombies gepositioneerd, 

omdat hij zijn gedrag niet verbetert. Seok-woo ondergaat juist een moreel positieve ontwikkeling, 

waardoor de kijker hem hoog kan rangschikken in de hiërarchie van morele voorkeur.  
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1. Inleiding 

De Zuid-Koreaanse film TRAIN TO BUSAN (2016, Yeon Sang-ho) is niet alleen in eigen land succesvol, 

maar heeft zijn opbrengst van bijna 90 miljoen dollar mede te danken aan kijkers uit meerdere 

continenten.1 Het verhaal gaat over Seok-woo en zijn dochter Su-an. Ze gaan op haar verjaardag met 

de trein naar Busan, omdat ze bij haar moeder wil zijn. Tijdens deze treinreis breekt een zombie-

epidemie uit en proberen ze samen met andere passagiers te overleven. In deze gevaarlijke situatie 

beginnen reizigers zich tegen elkaar te keren en ontstaat er dus naast een strijd tegen zombies een 

conflict tussen mensen onderling.2 Het succes van TRAIN TO BUSAN toont aan dat mensen over heel de 

wereld naar dezelfde film gaan, ondanks de potentiële cultuurverschillen. Een mogelijke verklaring 

voor dit fenomeen is moraliteit. Volgens filosoof Noël Carroll kunnen films culturele grenzen 

overschrijden, omdat ze universeel geldende morele categorieën bevatten die bij de kijker sympathie 

en antipathie voor personages kunnen genereren.3 Filmtheoreticus Murray Smith wijst tevens 

moraliteit aan als een belangrijke reden om sympathie of antipathie voor personages te voelen. Hij 

stelt dat toeschouwers een moreel oordeel vormen over de personages en dat dit bijdraagt aan een 

gevoel van sympathie of antipathie. Het morele oordeel maakt deel uit van de structure of sympathy 

die hij ontwikkelde om te verklaren hoe deze betrokkenheid bij fictionele personages tot stand kan 

komen. Dit model bestaat uit drie niveaus, genaamd recognition, alignment en allegiance. Deze 

bestaan respectievelijk uit de constructie van een personage; de toegang tot de handelingen en 

interne staat van een personage; en het morele oordeel over een personage.4 

 Ik gebruik TRAIN TO BUSAN als case study om de ontwikkeling van sympathie en antipathie voor 

personages te onderzoeken. Dit onderzoek voer ik uit met behulp van de structure of sympathy van 

Smith, en ik vul het aan met een specificatie van moraliteit die gebaseerd is op Carrolls theorie, zodat 

ik meer handvatten krijg om een moreel oordeel te vellen. Dit levert de volgende hoofdvraag op: Hoe 

wordt de kijker uitgenodigd om sympathie en antipathie te ontwikkelen voor personages in de film 

TRAIN TO BUSAN (2016, Yeon Sang-ho)? In de analyse zal duidelijk worden dat er vier personages zijn 

die elk in verschillende gradaties moreel goed of slecht handelen. Zij zijn Seok-woo, Su-an, Yon-suk 

en de zombies. Seok-woo en Su-an zijn de personages wiens vader-dochterrelatie centraal staat in de 

film, Yon-suk is een treinreiziger die hun belangen begint te dwarsbomen, en de zombies terroriseren 

alle mensen die ze tegenkomen. Ik beschouw de zombies als één personage, omdat de kijker ze als 

                                                             
1
 “Train to Busan,” Box Office Mojo, geraadpleegd op 12 januari 2020, 

https://www.boxofficemojo.com/releasegroup/gr1439846917/; Train to Busan, geregisseerd door Yeon Sang-
ho (Zuid-Korea: Next Entertainment World, 2016), Netflix.  
2
 Train to Busan, geregisseerd door Yeon Sang-ho. 

3
 Noël Carroll, “Movies, the Moral Emotions, and Sympathy,” Midwest Studies in Philosophy 34, no. 1 (2010): 2, 

9, 15-19. 
4
 Murray Smith, Engaging Characters: Fiction, Emotion, and the Cinema (New York: Oxford University Press, 

1995), 2, 5, 75, 82-85, 188. 

https://www.boxofficemojo.com/releasegroup/gr1439846917/
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een collectief kan waarnemen. Onderstaande deelvragen zijn afgeleid van de drie niveaus van Smiths 

structure of sympathy: 

1. Hoe wordt de kijker uitgenodigd om Seok-woo, Su-an, Yon-suk en de zombies te 

construeren?  

2. Hoe krijgt de kijker toegang tot de handelingen en interne staat van Seok-woo, Su-an, Yon-

suk en de zombies?  

3. Hoe wordt de kijker uitgenodigd om Seok-woo, Su-an, Yon-suk en de zombies moreel te 

evalueren, en hoe is dit morele oordeel te kwalificeren met behulp van Carrolls theorie?  

De wijze waarop deze vragen worden beantwoord in de analyse, wordt toegelicht in de methode. Nu 

volgt eerst een nadere bespreking van de structure of sympathy en de ideeën van Carroll met 

betrekking tot moraliteit in het theoretisch kader.  

2. Theoretisch kader 

2.1. De structure of sympathy 

In de jaren ’90 van de vorige eeuw begonnen wetenschappers onderzoek te doen naar de rol van 

emoties in de relatie tussen kijker en film. Zij behoren tot de cognitieve stroming binnen de 

filmwetenschap; een benadering die tien jaar eerder ontstond met het doel te verklaren hoe 

toeschouwers films begrijpen. In deze stroming is veel belangstelling voor een onderdeel van de 

kijkervaring, genaamd ‘identificatie’. Veel cognitieve geleerden vinden dit een vaag concept, omdat 

het op meerdere manieren gedefinieerd wordt.5 Filmtheoreticus Murray Smith sluit zich aan bij deze 

opvatting en probeert identificatie te verduidelijken. Hij legt uit dat psychoanalisten dit begrip 

definiëren als een ervaring van fictie waarbij de kijker perspectieven van fictionele personages 

aanneemt om gebeurtenissen in een film te begrijpen. Deze beschrijving van identificatie omvat drie 

varianten: de kijker ziet zichzelf als de protagonist, stelt voor wat het gezichtspunt van een 

personage is, of verbeeldt zichzelf in de weergegeven situatie.6 Volgens Smith verwijzen psychologen 

naar soortgelijke processen met het begrip ‘empathie’. Hieronder verstaan ze de mogelijkheid om 

een omstandigheid vanuit het perspectief van een ander in te beelden of de emoties van een ander 

persoon over te nemen.7 Identificatie kan ook naar processen verwijzen waarbij iemand een situatie 

verbeeldt zonder zichzelf hierin voor te stellen. De kijker begrijpt en evalueert eerst de context van 

                                                             
5 Thomas Elsaesser en Warren Buckland, Studying Contemporary American Film: A Guide to Movie Analysis 
(Londen: Arnold; New York: Oxford University Press, 2002), 169-170, 186-187; Richard Rushton en Gary 
Bettinson, What is Film Theory? An Introduction to Contemporary Debates (Berkshire: Open University Press, 
2010), 156, 164-165. 
6 Murray Smith, “Altered States: Character and Emotional Response in the Cinema,” Cinema Journal  
33, no. 4 (1994): 34; Smith, Engaging Characters, 78, 80. 
7 Smith, Engaging Characters, 81, 95-96. 
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personages, waarna een gepaste emotionele reactie volgt. Dit noemt Smith ‘sympathie’. De emotie 

van de toeschouwer verschilt van de emotie van het personage, wat niet het geval is bij empathie.8  

Aangezien identificatie naar een groot aantal processen kan verwijzen, besluit Smith de 

termen central imagining en acentral imagining van Richard Wollheim te gebruiken. Central 

imagining betekent dat iemand zich in het perspectief van een ander persoon of personage 

verplaatst. Smith stelt dit gelijk aan empathie.9 Met acentral imagining of sympathie duidt hij op 

processen waarbij een persoon zichzelf niet in een bepaalde situatie voorstelt.10 Volgens Smith wordt 

voornamelijk central imagining benadrukt in de vele psychoanalytische theorieën die binnen 

filmwetenschap aangehaald worden om emotionele reacties van toeschouwers op personages te 

verklaren.11 Hij beargumenteert dat sympathie hierdoor naar de achtergrond verdwijnt.  

 Met bovenstaand argument sluit Smith zich aan bij filosoof Noël Carroll, die zich ook afzette 

tegen psychoanalytische theorieën over identificatie vanwege de focus op central imagining.12 

Volgens Carroll neemt de kijker de emotionele staat niet over bij het begrijpen hoe een personage 

zich voelt. Een gedeeltelijke overeenkomst in emoties is mogelijk, maar deze kan nooit identiek zijn 

vanwege het kennisverschil. De toeschouwer heeft in vergelijking met het personage, dat beperkt is 

tot het eigen perspectief op de omstandigheden, meestal meer informatie over de context. Hierdoor 

reageert de kijker op de bredere situatie waarvan een personage deel uitmaakt. Om deze reden 

concludeert Carroll dat identificatie niet het juiste concept is om de emotionele reacties van 

toeschouwers op fictionele personages te verklaren.13 Smith nuanceert de conclusie van Carroll. Hij 

ziet sympathie en empathie als twee onderdelen die samen een volledig beeld van identificatie of, in 

Smiths eigen woorden, betrokkenheid bij personages weergeven. Gedurende een film vinden initiële 

empathische reacties plaats die op basis van sympathische processen worden aangepast, aldus 

Smith.14  

 Smith verschuift de focus naar het tot dan toe onderbelichte fenomeen sympathie en 

ontwikkelt een model dat hij de structure of sympathy noemt. Hierbij onderscheidt hij drie 

componenten die niveaus van betrokkenheid reflecteren, genaamd recognition, alignment en 

allegiance.15 Met recognition verwijst Smith naar het proces waarbij de toeschouwer een personage 

                                                             
8
 Smith, Engaging Characters, 77-78, 81, 84-86, 96, 102, 187-188. 

9
 Smith, Engaging Characters, 77, 80-81; Richard Wollheim, The Thread of Life (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1984) zoals geciteerd in Smith, Engaging Characters, 76-77. 
10

 Smith, Engaging Characters, 77-78, 81, 96, 102; Wollheim, The Thread of Life zoals geciteerd in Smith, 
Engaging Characters, 76-77. 
11

 Smith, “Altered States,” 34-35; Smith, Engaging Characters, 1-2, 5, 77-78, 96. 
12

 Smith, Engaging Characters, 78-81. 
13

 Noël Carroll, The Philosophy of Horror Or, Paradoxes of the Heart (New York, Londen: Routledge,  
1990), 89, 91, 93-96. 
14

 Smith, “Altered States,” 34; Smith, Engaging Characters, 5, 73, 80-81, 103, 105. 
15 Smith, “Altered States,” 34-35; Smith, Engaging Characters, 4-5, 75, 81, 105. 
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construeert op basis van het uiterlijk, de stem, en woorden waarmee het personage wordt 

aangesproken. Dit niveau hangt deels af van de eerste indruk die de kijker van een personage krijgt, 

wat te maken heeft met het primacy effect; het verschijnsel dat informatie in het begin van een film 

bepaalde verwachtingen creëert bij toeschouwers. Gedurende de film kan de kijker constructies van 

personages aanpassen als gevolg van nieuwe beschikbare informatie.16 Alignment slaat op 

toegankelijkheid van de handelingen en interne staat van een personage. Smith gebruikt twee 

termen om dit onderscheid te verduidelijken. Hij duidt handelingen aan met spatio-temporal 

attachment en refereert met subjective access naar gedachten, gevoelens en overtuigingen.17 Aan de 

hand van recognition en alignment kan de toeschouwer een begrip ontwikkelen van personages en 

hun contexten, waardoor allegiance mogelijk wordt. Binnen dit laatste proces evalueert de kijker een 

personage op moreel gebied. Vervolgens kan een positieve evaluatie resulteren in het ontstaan van 

sympathie en een negatief oordeel leiden tot antipathie, met aansluitende geschikte emotionele 

reacties. Tot slot rangschikt de toeschouwer alle personages in een hiërarchie van voorkeur. Smith 

identificeert twee manieren waarop deze rangschikking eruit kan zien. Bij een Manichaean moral 

structure is er een duidelijke tegenstelling tussen goede en slechte personages die zich aan de 

uiteinden van het morele spectrum bevinden. Een graduated moral structure houdt in dat 

personages complexer zijn qua moraliteit: ze bevatten positieve en negatieve eigenschappen, 

waardoor ze op elke plaats van het morele spectrum gepositioneerd kunnen worden.18 

Met betrekking tot bovenstaand overzicht dat Smith geeft van het debat over identificatie, ga 

ik uit van Smiths stelling. In zijn model maakt hij duidelijk onderscheid tussen soorten betrokkenheid 

bij personages die doorgaans achter het enkele begrip identificatie schuilgaan. Ondanks zijn focus op 

acentral imagining erkent Smith dat de toeschouwer ook empathie kan ontwikkelen voor een 

personage. Met zijn structure of sympathy is het mogelijk om op een nauwkeurige manier onderzoek 

te doen naar sympathische processen en deze eventueel aan te vullen met emotionele reacties die 

tot central imagining behoren.  

2.2. Het moreel oordeel 

Smiths structure of sympathy is in verscheidene recensies gunstig beoordeeld door contemporaine 

wetenschappers, onder andere vanwege zijn cognitieve (in plaats van psychoanalytische) benadering 

en gedetailleerde uiteenzetting van de niveaus van betrokkenheid bij personages.19 Deze ontvangst 

                                                             
16 Smith, Engaging Characters, 75, 82, 113-114, 116-118. 
17

 Smith, Engaging Characters, 83, 142-143. 
18

 Smith, Engaging Characters, 75, 84-86, 188, 198, 207, 209. 
19

 Berys Gaut, “Engaging Characters: Fiction, Emotion, and the Cinema,” The British Journal of Aesthetics 37, no. 
1 (1997): 96; Alex Neill, “Reviewed Work(s): Engaging Characters: Fiction, Emotion, and the Cinema by Murray 
Smith,” The Journal of Aesthetics and Art Criticism 57, no. 1 (1999): 88-89; Lynne Pearce, “Review: Murray 
Smith, Engaging Characters: Fiction, Emotion and the Cinema,” Screen 37, no. 4 (1996): 415-418; Jeff Smith, 
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ging echter gepaard met kritiek die voornamelijk gericht was op de rol van moraliteit bij allegiance.20 

Volgens filmwetenschapper Jeff Smith is het ook mogelijk dat de toeschouwer sympathiseert met 

personages die immoreel gedrag vertonen, wat hij tegenstrijdig vindt met het idee dat sympathie 

ontstaat op basis van morele redenen.21 Smith reageerde op deze kritiek met de creatie van het 

concept perverse allegiance. Hiermee doelt hij op een vorm van allegiance waarbij een kijker 

ondanks onacceptabele morele gedragingen sympathiseert met personages. Dit is mogelijk als een 

personage ook positieve kenmerken bezit en moreel beter handelt in vergelijking met andere 

personages in de film.22  

Verder commentaar op de plaats die moraliteit inneemt, verwoordt filosoof Berys Gaut. Hij 

betoogt dat niet-morele elementen, waaronder de fysieke aantrekkelijkheid van een personage, ook 

tot sympathie kunnen leiden.23 Filosoof en filmwetenschapper Daniel Jerónimo Tobón is het hiermee 

eens. Hij beargumenteert echter dat niet-morele factoren aanvullingen zijn op morele evaluaties, 

omdat het zelden voorkomt dat een toeschouwer sympathiseert met personages die helemaal geen 

moreel goede eigenschappen bezitten.24 Met deze redenering sluit Tobón zich aan bij Smith en 

andere wetenschappers (inclusief Carroll, filosoof Philip Gillett en film- en mediawetenschapper Carl 

Plantinga) die denken dat betrokkenheid bij personages grotendeels bepaald wordt door moraliteit.25 

Volgens Smith komt een oordeel voort uit de samenkomst van morele en niet-morele aspecten. 

Echter, de morele evaluatie is doorslaggevend bij de vorming van sympathie.26 Hieruit wordt duidelijk 

dat moraliteit een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van sympathie.  

Dit roept de vraag op waarom moraliteit van belang is. Tobón ziet de strijd tussen goed en 

kwaad als een doeltreffende manier om betrokkenheid bij personages te creëren, omdat 

toeschouwers hierdoor geïnvesteerd raken in het lot van personages. De kijker blijft geïnteresseerd 

                                                                                                                                                                                              
“Reviewed Work(s): Engaging Characters: Fiction, Emotion, and the Cinema by Murray Smith,” Film Quarterly 
50, no. 4 (1997): 52-53. 
20 Gaut, “Engaging Characters,” 96; Pearce, “Review,” 417; Smith, “Reviewed Work(s),” 53; Murray Smith, 
“Engaging Characters: Further Reflections,” in Characters in Fictional Worlds: Understanding Imaginary Beings 
in Literature, Film, and Other Media, red. Jens Eder, Fotis Jannidis en Ralf Schneider (Berlijn, Boston: De 
Gruyter, 2010), 242-243. 
21

 Smith, “Reviewed Work(s),” 53. 
22 Murray Smith, “Gangsters, Cannibals, Aesthetes, or Apparently Perverse Allegiances,” in Passionate Views: 
Film, Cognition, and Emotion, red. Carl Plantinga en Greg M. Smith (Baltimore: The Johns Hopkins University 
Press, 1999), 221-223, 227. 
23

 Gaut, “Engaging Characters,” 96. 
24

 Daniel Jerónimo Tobón, “Empathy and Sympathy: Two Contemporary Models of Character Engagement,” in 
The Palgrave Handbook of the Philosophy of Film and Motion Pictures, red. Noël Carroll, Laura Teresa Di 
Summa-Knoop en Shawn Loht (Cham: Palgrave Macmillan, 2019), 883-884. 
25

 Carroll, “Movies,” 15-19; Philip Gillett, Film and Morality (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars 
Publishing, 2012), 30-31; Carl Plantinga, ““I Followed the Rules, and They All Loved You More”: Moral Judgment 
and Attitudes toward Fictional Characters in Film,” Midwest Studies in Philosophy 34, no. 1 (2010): 41; Smith, 
“Engaging Characters: Further Reflections,” 244-245. 
26 Smith, “Engaging Characters: Further Reflections,” 244-245. 
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in het verhaal van de film vanwege de hoop dat het goed of slecht afloopt met personages die zij 

moreel goed- of afkeuren.27 Ook Gillett betoogt dat films morele dilemma’s gebruiken om 

betrokkenheid van de kijker bij personages aan te sporen.28 Carroll denkt eveneens dat het gebruik 

van moraliteit sympathie en antipathie oproept bij de toeschouwer. Dit heeft volgens hem te maken 

met het idee dat moraliteit een universeel fenomeen is, waardoor iedereen zich op een effectieve 

manier betrokken kan voelen bij personages.29 Smith sluit zich hierbij aan en beargumenteert dat 

moraliteit wereldwijd voorkomt. Morele systemen kunnen per tijd en plaats verschillen, maar er 

bestaan geen samenlevingen waarbij overtuigingen over wat goed en kwaad is ontbreken.30 

Het is echter moeilijk vast te stellen waarop een moreel oordeel gebaseerd is, omdat er 

verscheidene ideeën bestaan over wanneer iets moreel goed of slecht is. Filosoof Daniel Shaw 

demonstreert op welke manieren filmprotagonisten representaties zijn van verschillende morele 

theorieën die uiteenzetten waarop een moreel oordeel gebaseerd is.31 Het is een te grote 

onderneming voor dit theoretisch kader om elke theorie uit te leggen. Er bestaan wel drie 

filosofische benaderingen waarbinnen verschillende soorten morele theorieën geplaatst kunnen 

worden. Gillett licht deze stromingen (deontologie, consequentialisme en deugdenethiek) toe.32 

Deontologie gaat ervan uit dat moreel goed gedrag gelijkstaat aan het volgen van gedragsregels. 

Binnen consequentialisme is een moreel oordeel juist gebaseerd op de gevolgen van handelingen. 

Een bekende theorie die hiertoe behoort, is het utilitarisme. Dit houdt in dat een positieve morele 

handeling moet leiden tot het grootst mogelijke geluk voor zo veel mogelijk mensen. Tot slot gelooft 

de deugdenethiek dat karakteristieken van een persoon bepalen of zij moreel goed of slecht 

handelen.33 Sommige morele theorieën betogen dat een universele standaard van morele oordelen 

niet realiseerbaar is, terwijl anderen menen dat dit wel kan.34 

Carroll erkent dat cultuurspecifieke morele regels bestaan, maar denkt bovendien dat deze 

regels binnen vier overkoepelende universele morele domeinen geplaatst kunnen worden. Deze 

heten welfare, justice, communal order en (im)purity.35 Het domein welfare betreft morele regels 

rondom het welzijn van personages, wat te maken heeft met de schade die een personage 

ondervindt of toebrengt. Degenen die pijn lijden zijn meestal zwakkeren en/of personages die het 

niet verdienen.36 Justice gaat over (on)rechtvaardigheid en de bijbehorende thema’s van wraak, straf 

                                                             
27

 Tobón, “Empathy and Sympathy,” 32. 
28

 Gillett, Film and Morality, 30-31. 
29

 Carroll, “Movies,” 15-19. 
30 Smith, “Engaging Characters: Further Reflections,” 243. 
31

 Daniel Shaw, Morality and the Movies: Reading Ethics Through Film (New York: Continuum, 2012), 2-3, 192. 
32

 Gillett, Film and Morality, 1-2. 
33

 Gillett, Film and Morality, 1-2. 
34 Shaw, Morality and the Movies, 2-3. 
35

 Carroll, “Movies,” 2, 9, 10-13, 19. 
36 Carroll, “Movies,” 10-11. 
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en herstel. Vaak is er een nauw verband tussen justice en welfare, bijvoorbeeld als een personage 

onterecht mishandeld wordt.37 The ethics of community of communal order verwijst naar regels over 

sociale relaties tussen individuen onderling en groepen waartoe zij behoren. Verschillende 

onderwerpen vallen hieronder, zoals familierelaties, verplichtingen aan de staat, sociale klassen, 

loyaliteit, respect en patriottisme.38 Tot slot slaat (im)purity op zuiverheid en overtredingen daarvan, 

wat zich vooral uit via walgelijke aspecten. Dit kan betrekking hebben op het lichaam, zoals de 

zichtbaarheid van lichaamssappen, het eten van bedorven voedsel, en seksuele praktijken. Ook 

extreem slechte of goede gedragingen die niet gefocust zijn op het lichaam passen bij dit domein. 

Denk bijvoorbeeld aan sadistische acties van een nazi. Bovendien kan (im)purity als aanvulling 

functioneren om het positieve of negatieve oordeel op basis van de andere drie morele domeinen te 

versterken.39 Aan de hand van bovenstaande domeinen keurt de kijker personages moreel af als ze 

pijn veroorzaken, onrechtvaardig handelen, sociale normen overtreden of walging teweegbrengen. 

Daartegenover komt morele goedkeuring voort uit het ondergaan van onverdiende pijn en 

bescherming van het welzijn, rechtvaardig gedrag, gehoorzamen aan sociale regels of puur zijn.40 

Carrolls onderscheid is een geschikte toevoeging aan de analyse van allegiance, omdat hij het 

morele oordeel niet baseert op een te nauw of algemeen uitgangspunt, wat respectievelijk het geval 

is bij een morele theorie en een filosofische benadering. Zijn categorieën zijn universeel, maar 

respecteren tegelijkertijd de diversiteit in morele regels. Dit sluit aan bij het standpunt van Smith dat 

moraliteit wereldwijd voorkomt en alsnog verschillend kan zijn tussen samenlevingen.41 Daarnaast 

denken Carroll én Smith dat sympathie en antipathie voor personages voortvloeien uit morele 

oordelen.42 Smith geeft echter niet duidelijk aan waarop hij een moreel oordeel baseert. Gezien de 

verenigbaarheid van Carrolls en Smiths ideeën rondom betrokkenheid van de toeschouwer bij 

personages, zijn de morele domeinen van Carroll een geschikte aanvulling op de structure of 

sympathy. Op deze manier wordt de helderheid van allegiance vergroot; de morele theorie van 

Carroll maakt concreet waarom een moreel oordeel positief of negatief is.  

 

 

 

                                                             
37 Carroll, “Movies,” 11-12. 
38

 Carroll, “Movies,” 12-13, 19. 
39

 Carroll, “Movies,” 13-15, 19. 
40

 Carroll, “Movies,” 10-15. 
41 Smith, “Engaging Characters: Further Reflections,” 243. 
42

 Carroll, “Movies,” 15-19; Smith, Engaging Characters, 84-86, 188; Smith, “Engaging Characters: Further 
Reflections,” 244-245. 
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3. Methode 

Ik heb een cognitieve filmanalyse van TRAIN TO BUSAN uitgevoerd op basis van de structure of 

sympathy. Bijlage 1 bestaat uit een schema met beknopte beschrijvingen van de gebeurtenissen die 

in elke scène plaatsvinden. Ook is vermeld welke personages in een scène voorkomen. In Bijlage 2 

staat een overzicht van alle personages die op basis van Bijlage 1 een belangrijke functie in het 

verhaal hebben. Deze personages zijn in het analyseprotocol in Bijlage 3 opgenomen, waarin per 

scène en personage de recognition, alignment en allegiance zijn genoteerd. Deze drie niveaus van 

betrokkenheid heb ik in verschillende categorieën verdeeld.  

Recognition bestaat uit ‘uiterlijke kenmerken’ en ‘aanspreekvorm’. Smith benoemt 

karaktereigenschappen niet als een van de hoofdelementen van recognition, maar hij betrekt deze 

wel in zijn analyse.43 Aangezien persoonlijkheid een rol kan spelen bij de constructie van een 

personage, heb ik besloten dit aspect op te nemen in mijn analyse. Echter, deze eigenschappen 

komen tot uiting via gedragingen en gedachten. Smith geeft zelf al aan dat de kijker karakteristieken 

van personages grotendeels baseert op handelingen.44 Om deze reden heb ik karaktereigenschappen 

onder alignment geplaatst.  

Dit betekent dat alignment bestaat uit ‘spatio-temporal attachment’, ‘subjective access’ en 

‘karakter’. De hoeveelheid informatie waartoe de kijker en personages toegang krijgen, kan echter 

van elkaar afwijken. Filmtheoretici en –historici David Bordwell en Kristin Thompson noemen dit 

range of story information.45 Het kennisverschil tussen toeschouwer en personage, en personages 

onderling kan een rol spelen bij de vorming van het morele oordeel. Ook het moment waarop de 

toeschouwer meer informatie krijgt, kan tot een aanpassing van de morele evaluatie leiden. Daarom 

voeg ik de categorie ‘range of story information’ toe onder alignment.  

Allegiance is onderverdeeld in ‘moreel domein’, ‘moreel oordeel’ en ‘verhouding’. In de 

bijlage staat een uitgebreidere toelichting op bovenstaande categorieën van elk niveau. Tot slot 

bevat Bijlage 4 een analyse van de cameravoering en montage van één scène, omdat de kijker in 

deze scène (in vergelijking met de rest van de film) op een afwijkende manier toegang krijgt tot de 

subjective access van een personage.  

 

 

 

                                                             
43 Smith, Engaging Characters, 116-121. 
44

 Smith, Engaging Characters, 121. 
45 David Bordwell en Kristin Thompson, Film Art: An Introduction (New York: McGraw-Hill, 2012), 87-88. 
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4. Analyse 

Naar aanleiding van de deelvragen is de analyse verdeeld in de drie niveaus van betrokkenheid. 

Aangezien ze met elkaar samenhangen, is er overlap tussen recognition, alignment en allegiance. De 

focus blijft echter op de niveau van betrokkenheid dat in de tussentitel is aangegeven.  

4.1. Recognition 

De introductie van Seok-woo vindt plaats in zijn kantoor (Afbeelding 1). Hij belt op een vriendelijke 

toon met een klant en overtuigt diegene ervan om geen kapitaal te verkopen. Na dit telefoongesprek 

beveelt hij een werknemer om allerlei fondsen weg te halen, ondanks de mogelijke negatieve 

gevolgen voor de markt. Hieruit wordt duidelijk dat Seok-woo zichzelf voorop stelt. Hij heeft er geen 

moeite mee om voor eigen gewin zijn klant voor te liegen en andere bedrijven met de risico’s van zijn 

beslissing te laten worstelen.46 Op deze manier wordt zijn egoïsme in verband gebracht met zijn 

baan, wat overigens bevestigd wordt in een latere scène. Hierin vertelt Su-an dat Seok-woo een 

fondsmanager is, waarop een treinreiziger reageert dat mensen met dit beroep ten koste van andere 

personen profiteren.47 Bovendien herhaalt Seok-woo dat hij het druk heeft met werk, waardoor hij 

weinig aandacht besteedt aan zijn dochter. In de eerste paar scènes geeft hij Su-an een 

verjaardagscadeau dat ze al eerder van hem had ontvangen, wil hij haar niet naar Busan brengen, en 

wijst zijn moeder hem erop dat hij de uitvoering van Su-an op school heeft gemist. Ook heeft hij een 

gespannen relatie met zijn ex-vrouw Na-yeong, met wie hij een boos gesprek voert aan de telefoon. 

In hun conversatie trekt ze zijn vaderschap in twijfel.48 Seok-woos handelingen geven echter aan dat 

hij wel om Su-an geeft. Hij praat op een liefdevolle manier tegen haar en besluit uiteindelijk om met 

haar mee te reizen naar Busan. Dit weerhoudt hem er immers niet van om zich alsnog bezig te 

houden met werk. Zodra hij de treincoupé binnenkomt, belt hij met een werknemer en zegt hij voor 

de lunch weer terug te zijn op kantoor.49 Aan de hand van het primacy effect kan de kijker Seok-woo 

construeren als een egoïstische persoon die werk als prioriteit heeft en als gevolg hiervan 

gezinsproblemen ervaart. Ook zijn uiterlijk past bij deze constructie: door zijn nette pak, overhemd, 

stropdas en verzorgde haar ziet hij er professioneel uit.50 

 Su-an wordt geïntroduceerd als een teruggetrokken en somber persoon in de aanwezigheid 

van Seok-woo. Ze is rustig en praat op een zachte toon tegen hem. Daartegenover spreekt ze op een 

harde en directe manier tegen haar moeder Na-yeong. In hun telefoongesprek vertelt Su-an dat ze 

met de trein naar Busan komt om bij Na-yeong te zijn. Dit toont aan dat ze liever tijd met haar 

                                                             
46

 Bijlage 3, scène 3. 
47

 Bijlage 3, scène 23. 
48 Bijlage 3, scènes 4, 6-7. Zie bijlage 2 voor een overzicht met alle personages. 
49

 Bijlage 3, scène 11. 
50 Bijlage 3, scènes 3-4, 8, 11. 
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moeder wil doorbrengen dan met Seok-woo. Hier is ze zeer vastberaden over. Als Seok-woo voorstelt 

om Su-an een andere keer naar Busan te brengen, antwoordt ze dat zijn beloftes nooit gerealiseerd 

worden en zegt ze dat ze alleen gaat. Ondanks haar koppigheid behandelt ze Seok-woo met respect. 

Ze luistert als hij tegen haar praat, verheft haar stem niet, en is niet brutaal.51 Op basis van deze 

scène kan de kijker Su-an construeren als een rustige, beleefde en vastberaden kind wiens 

somberheid te maken heeft met het gebrek aan tijd dat haar vader voor haar vrijmaakt (Afbeelding 

2). 

  

Afbeelding 1. Seok-woo wordt in zijn introductie gelijk in 

verband gebracht met zijn werk.52 

Afbeelding 2. Su-an is een jong meisje dat zich terughoudend 

gedraagt in de buurt van haar vader.53 

 

Passagier Yon-suk verschijnt voor de eerste keer als hij een treinmedewerker waarschuwt dat iemand 

aan boord is geglipt. Vervolgens gaan ze naar de wc waarin deze persoon zich heeft verstopt, volgt 

Su-an hen, en openen ze de deur. Ze zien een onverzorgde, verwarde man tegen de muur aan 

krassen terwijl hij herhaalt dat iedereen dood is. Daarna zegt Yon-suk tegen Su-an dat dit haar 

toekomst zal worden als ze niet goed haar best doet op school, waarop ze reageert dat volgens haar 

moeder alleen slechte mensen zoiets zouden zeggen. Hij lacht hierom en antwoordt dat haar moeder 

waarschijnlijk niet goed presteerde op school.54 Deze interactie illustreert Yon-suk als een 

bevooroordeeld persoon die neerkijkt op mensen die niet aan zijn standaard voldoen. Een paar 

scènes later behandelt hij anderen ook met weinig respect. Hij duwt mensen opzij, is egoïstisch en 

bazig, en geeft bevelen op een boze en paniekerige toon.55 Het driedelige pak dat hij aanheeft en zijn 

functie als bedrijfsleider versterken deze constructie van Yon-suk als iemand die zichzelf boven 

andere mensen neerzet en gewend is om zijn wil op te leggen (Afbeelding 3).56 

                                                             
51

 Bijlage 3, scène 6. 
52

 Train to Busan, geregisseerd door Yeon Sang-ho. 
53

 Train to Busan, geregisseerd door Yeon Sang-ho. 
54 Bijlage 3, scène 13. 
55

 Bijlage 3, scènes 20, 25. 
56 Bijlage 3, scènes 13, 25. 



14 
 

 Met de zombies wordt kennisgemaakt via een geïnfecteerde vrouw, zodat de kijker inzicht 

krijgt in de transformatie van een mens naar een zombie.57 Pas als de geïnfecteerde vrouw volledig in 

een zombie is veranderd, kan de kijker kenmerken herkennen die alle zombies bezitten. Ze hebben 

lichtblauwe ogen zonder pupil, grote aders over het gezicht en lichaam, en bloed dat zich 

voornamelijk rondom de mond bevindt (Afbeelding 4 en 5). Daarnaast maken hun lichamen 

schokkende bewegingen, grommen en schreeuwen ze, en is een verstikkend geluid hoorbaar. Ze 

vallen continu mensen aan en veranderen hen in zombies door ze te bijten.58 Op basis van het 

primacy effect zijn de zombies gevaarlijke, moordlustige en ontembare wezens die er walgelijk 

uitzien.  

Gedurende een film kan de recognition veranderen, omdat nieuwe eigenschappen kenbaar 

worden. In combinatie met de alignment kan dit leiden tot een aanpassing van het morele oordeel. 

Seok-woo kan vanaf scène 25 geconstrueerd worden als een goede, behulpzame man die zijn eigen 

leven riskeert voor anderen en al zijn aandacht op Su-an richt. Daartegenover brengt Yon-suk andere 

mensen opzettelijk in levensgevaar om zichzelf te redden, met als gevolg een negatievere allegiance. 

Bovendien raken Seok-woo en Yon-suk besmet, waardoor de kijker hen op basis van uiterlijke 

kenmerken kan herkennen als zombies. Met betrekking tot Su-an en de zombies is de recognition 

redelijk stabiel. Hun uiterlijke kenmerken veranderen nauwelijks en hun morele evaluaties blijven 

respectievelijk goed en slecht. Onder 4.3. Allegiance werk ik bovenstaande incidenten verder uit in 

relatie tot het morele oordeel. 

  

Afbeelding 3. Het uiterlijk van de bazige en egoïstische Yon-

suk.59 

Afbeelding 4. Zombies hebben grote aders en veel bloed op 

hun gezicht, en lichtblauwe ogen zonder pupil.60 

                                                             
57

 In de eerste scène komt een zombie voor, maar dit is een hert. In mijn definitie van het personage ‘zombies’ 
verwijs ik alleen naar de menselijke vorm. Daarnaast valt een zombie een medewerker op het treinstation aan 
in dezelfde scène als de introductie van de geïnfecteerde vrouw, maar deze zombie is niet goed zichtbaar.   
58 Bijlage 3, scènes 12-14, 16, 18, 19. 
59

 Train to Busan, geregisseerd door Yeon Sang-ho. 
60 Train to Busan, geregisseerd door Yeon Sang-ho. 
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                          Afbeelding 5. De zombies blijven vaak bij elkaar en handelen als een collectief.
61

 

 

4.2. Alignment 

Op basis van het analyseprotocol heeft Seok-woo de meeste alignment qua spatio-temporal 

attachment én subjective access. Alleen bij hem en Su-an krijgt de kijker inzicht in hun leven voor het 

vertrek van de trein. Hierdoor worden ze met elkaar in verband gebracht, wat betekent dat hun 

relatie centraal staat in de rest van de film. Aangezien ze samen reizen heeft de kijker vaak alignment 

met beide personages op hetzelfde moment. Er is echter meer focus op Seok-woo, omdat hij als 

vader van Su-an verantwoordelijk is voor haar en de leiding neemt in hun strijd om te overleven. 

Tijdens de treinreis worden de handelingen van allerlei andere personages ook belicht, maar Seok-

woo neemt meerdere keren het initiatief. Gepaard met zijn relatie met Su-an zorgt dit ervoor dat zijn 

handelingen op de voorgrond treden. Yon-suk neemt tevens de leiding. Vooral vanaf scène 30 is hij 

de aanstichter van beslissingen die de levens van onder andere Seok-woo en Su-an in gevaar 

brengen. Op deze manier wordt Yon-suk tegenover hen gepositioneerd en krijgt de kijker toegang tot 

een personage wiens belangen afwijken van de personages met de meeste alignment. De 

handelingen van de zombies zijn consistent, omdat ze mensen blijven aanvallen (en eventueel 

stilstaan of rondlopen als ze geen personen opmerken). 

 Aangezien Seok-woo, Su-an en Yon-suk zich in een afgesloten ruimte bevinden en samen met 

andere personen proberen te overleven, is er grotendeels alignment met meerdere personages 

tegelijkertijd. Hun gedachten, gevoelens en overtuigingen komen naar voren via gesprekken die zij 

met elkaar voeren. Dit geldt echter niet voor de zombies, omdat deze wezens niet praten. Uitgaande 

van het analyseprotocol krijgt de kijker helemaal geen toegang tot de interne staat van zombies. Het 

wordt alleen duidelijk wat in personages omgaat als ze nog geen volledige zombies zijn. De kijker kan 

                                                             
61 Train to Busan, geregisseerd door Yeon Sang-ho. 
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voornamelijk uit de transformaties van Yon-suk en Seok-woo afleiden dat iemands ware aard naar 

boven komt binnen dit proces. Vlak voordat Yon-suk in een zombie verandert, is hij bang en 

paniekerig. Hij wil naar zijn huis in Busan om bij zijn moeder te zijn en begint om hulp te smeken.62 

Dit komt overeen met zijn eerdere paniekerige gedrag en toont aan dat hij met name uit angst 

handelt. Bij Seok-woo ziet de kijker zijn gedachten. Hij herinnert zich hoe hij Su-an vasthield toen ze 

een baby was en glimlacht hierom. Daarna laat hij zichzelf van de trein vallen.63 Door op het laatste 

moment van zijn leven aan zijn dochter te denken, wordt bevestigd dat hij veel van haar houdt. 

 In vergelijking met de rest van de film wijkt deze scène af qua manier waarop de kijker 

toegang krijgt tot de subjective access van een personage. In plaats van het gebruik van dialoog 

worden uitsluitend cameravoering en montage ingezet om de interne staat van Seok-woo met de 

kijker te delen. Er is een afwisseling tussen shots van Seok-woo die in een zombie transformeert en 

Seok-woo die Su-an draagt toen ze nog een baby was. Elk shot is zeer kort, waardoor het contrast 

tussen het heden en verleden wordt benadrukt. De flashback is overweldigend licht en wit qua kleur, 

wat voor een pure uitstraling zorgt (Afbeelding 6). De camera focust vanaf verschillende afstanden 

op Seok-woo en Su-an, en beweegt vloeiend om hen heen (Afbeelding 7). In het heden is Seok-woo 

alleen, zit er veel vuil op zijn overhemd, en verschijnen aders op zijn gezicht. Hierdoor heeft hij een 

onzuivere uitstraling. Via de montage wordt dus een contrast gecreëerd tussen zijn vroegere en 

hedendaagse verschijning, wat benadrukt hoeveel er in de tussentijd is veranderd. Vanwege de 

constante close-ups op zijn gezicht staan zijn emoties centraal en wordt duidelijk dat de flashback in 

zijn hoofd plaatsvindt. Seok-woo gaat namelijk breed glimlachen als reactie op zijn herinnering 

(Afbeelding 8). Ondertussen schijnt het zonlicht op zijn gezicht en komt de belichting overeen met 

die van de flashback (Afbeelding 9). Dit toont aan dat Seok-woo in een kalme staat verkeert dankzij 

het bestaan van Su-an. Door de subjective access in deze scène kan de kijker zonder het gebruik van 

dialoog begrijpen dat hij veel om zijn dochter geeft.64  

 Als het aankomt op de range of story information is de kijker voornamelijk beperkt tot wat de 

personages weten. Alleen in het begin van de film beschikt de kijker over meer informatie. In 

tegenstelling tot de kijker hebben de personages geen idee dat een hert van de dood is opgestaan.65 

Bovendien ziet de kijker hoe de geïnfecteerde vrouw de trein binnenrent en begint te transformeren 

tot een zombie. Seok-woo, Su-an en Yon-suk ontdekken pas dat er zombies zijn als ze zelf worden 

achtervolgd door deze wezens.66 Daarnaast zijn de personages een paar keer in verschillende 

groepen van elkaar gescheiden, waardoor ze niet weten in welke situaties anderen zich bevinden. De 
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 Bijlage 3, scène 42. 
63

 Bijlage 3, scène 44. 
64 Bijlage 4. 
65

 Bijlage 1, scène 1; Bijlage 3, scène 1. 
66 Bijlage 3, scènes 12-14, 16, 18-20. 
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kijker heeft wel toegang tot alle personages. Door het informatieverschil tussen de kijker enerzijds en 

personages anderzijds kan suspense ontstaan. Dit houdt in dat de kijker in spanning afwacht of een 

bepaalde verwachting wordt vervuld.67 In scènes 30 en 31 wordt dit geïllustreerd. Yon-suk bevindt 

zich in een veilige coupé en hoort van cheerleader Jin-hee dat een groep mensen (inclusief Seok-woo 

en Su-an) naar hen toekomt. Yon-suk gelooft niet dat deze personen langs zombies zijn geslopen 

zonder besmet te zijn geraakt. De kijker weet dankzij alignment met Seok-woos groep dat ze 

onbesmet zijn en onderweg zijn naar de treincoupé waar Yon-suk is. Vervolgens ontstaat suspense, 

omdat de twee groepen niet op de hoogte zijn van elkaars situatie en strijden om het 

openen/dichthouden van de coupédeur.68 De toeschouwer wacht in spanning af of de groep van 

Seok-woo op tijd weg kan komen van de zombies. Dit verschil in informatie heeft gevolgen voor het 

morele oordeel. De toeschouwer kan Yon-suks handeling om de deur dicht te houden als moreel 

slecht evalueren, omdat het onschuldige mensen in gevaar brengt. Hij weet niet dat ze onbesmet 

zijn, maar aangezien de kijker wel op de hoogte is van hun status en ziet hoe de zombies steeds 

dichterbij komen, wordt het gedrag van Yon-suk als slecht gepresenteerd. In de volgende paragraaf 

werk ik het morele oordeel verder uit.  

  

Afbeelding 6. In de flashback worden Seok-woo en Su-an 

omringd door wit.69 

Afbeelding 7. Een extreme close-up van Seok-woos 

vingers die Su-ans voet aanraken.70 

  

Afbeelding 8. Seok-woo glimlacht terwijl hij aan zijn 

herinnering denkt.71 

Afbeelding 9. Het witte licht op Seok-woos gezicht komt 

overeen met de belichting van de flashback.72 

                                                             
67

 Bordwell en Thompson, Film Art, 55. 
68 Bijlage 3, scènes 30-31. 
69

 Train to Busan, geregisseerd door Yeon Sang-ho. 
70 Train to Busan, geregisseerd door Yeon Sang-ho. 



18 
 

4.3. Allegiance 

In deze sectie wil ik op basis van Carrolls theorie de allegiance concretiseren. De kijker wordt in TRAIN 

TO BUSAN het vaakst uitgenodigd een moreel oordeel te vellen in de categorieën communal order en 

welfare. Vooral in het begin van de film kan de kijker de personages evalueren op basis van 

communal order. Dit is logisch, omdat de thuis- en werksituatie van Seok-woo geschetst wordt. Met 

name de vader-dochterrelatie tussen Seok-woo en Su-an staat centraal en blijft aanhouden in de rest 

van de film. Daarnaast proberen personages samen te overleven, waardoor er veel interacties tussen 

hen zijn. De manier waarop ze met elkaar omgaan betreft tevens de communal order. Pas als een 

zombie iemand aanvalt, kan geëvalueerd worden op basis van welfare.73 Vanaf de eerste zombie-

aanval komt dit morele domein herhaaldelijk terug, omdat zombies steeds de levens van personen in 

gevaar brengen. Bovendien is een morele evaluatie vaak gebaseerd op meerdere morele domeinen 

tegelijkertijd. In TRAIN TO BUSAN komt justice zelfs nooit alleen voor, wat betekent dat dit domein 

leunt op de andere domeinen. Carroll betoogt dat er een nauwe verbinding is tussen welfare en 

justice, omdat onrechtvaardigheid gemakkelijk opgeroepen kan worden door pijn toe te brengen aan 

onschuldigen.74 In TRAIN TO BUSAN is dit verband waarneembaar, want justice verschijnt meestal als 

een moreel oordeel ook van welfare afhangt. Het is namelijk onterecht dat treinreizigers door 

zombies worden gedood, omdat ze zich in een gevaarlijke situatie bevinden die buiten hun controle 

ligt. Alleen bij Yon-suk kan de kijker zijn transformatie eventueel als een terechte straf beschouwen, 

omdat hij andere mensen heeft opgeofferd om zijn eigen welzijn te beschermen.75  

(Im)purity komt het minste aantal keren voor en wordt voornamelijk met zombies 

geassocieerd vanwege hun walgelijke verschijning. Volgens Carroll is dit moreel domein geschikt om 

een moreel oordeel te versterken. Als voorbeelden noemt hij monsters die hun prooi verscheuren of 

slechte personages die onhygiënisch zijn.76 Ook in TRAIN TO BUSAN intensiveert het vieze uiterlijk van 

de zombies hun immorele handelingen. Hun gedrag creëert bovendien een oneindige cirkel van 

geweld: zombies bijten onschuldige mensen die op hun beurt in zombies veranderen en andere 

onschuldige mensen bijten. Als gevolg hiervan veranderen personages van positie in de narratieve 

vorm. Zodra iemand een zombie wordt, verandert hij of zij van slachtoffer naar dader. De kijker weet 

dat deze wezens oorspronkelijk onschuldige mensen zijn, maar dit leidt niet tot een wijziging van het 

moreel oordeel in mijn onderzoek. De film stuurt namelijk de toeschouwer om de zombies als een 

collectief waar te nemen dat slecht handelt: ze delen uiterlijke kenmerken die hen onderscheiden 
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 Train to Busan, geregisseerd door Yeon Sang-ho. 
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 Train to Busan, geregisseerd door Yeon Sang-ho. 
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 Bijlage 3, scène 12. 
74 Carroll, “Movies,” 11. 
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 Bijlage 3, scène 42. 
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van onbesmette mensen (zie 4.1. Recognition), zijn op basis van het analyseprotocol nauwelijks van 

elkaar afgezonderd, en vallen mensen aan. Bovendien krijgt de kijker bij de meeste zombies geen 

informatie over hun leven voor de transformatie. Hierdoor wordt de rol van dader in plaats van 

slachtoffer benadrukt. Er is sprake van het omgekeerde bij de reizigers in Bijlage 2 die in zombies 

veranderen. De toeschouwer heeft alignment met hen terwijl ze niet besmet zijn, wat betekent dat 

een onderscheid ontstaat tussen deze identificeerbare personages en gevaarlijke zombies. Nadat ze 

gebeten worden, gaan ze op in de massa zombies of heeft de kijker helemaal geen toegang tot deze 

personages.77 Als gevolg hiervan wordt hun oorspronkelijke slachtofferrol niet in verbondenheid 

gebracht met de groep zombies. Vanwege de alignment met zombies is er nadruk op immorele 

gedragingen van een collectief. Dit betekent dat de toeschouwer altijd de zombies als moreel slecht 

evalueert, gebaseerd op welfare, justice en (im)purity.78 Hierdoor kan antipathie voor de zombies 

ontstaan. 

Aangezien de treinreizigers door de zombie-epidemie in levensgevaar verkeren, kan de kijker 

gelijk sympathie voor hen voelen. Zoals eerder is geconstateerd, zijn ze door omstandigheden buiten 

hun controle in deze situatie terechtgekomen. Bovendien weet de kijker eerder dan de passagiers 

dat ze onveilig zijn, waardoor suspense ontstaat met betrekking tot het lot van de personages.79 Of 

deze algemenere sympathie standhoudt, hangt af van de manier waarop personages omgaan met de 

gevaarlijke toestand. Hierbij is het belangrijk of een personage anderen helpt of alleen aan de eigen 

veiligheid denkt. Scène 25 is beslissend met betrekking tot dit aspect, omdat alle personages hierin 

voorkomen en hun handelingen met elkaar gecontrasteerd worden. In deze scène stappen de 

reizigers uit op een station en lopen ze naar de hoofduitgang om geholpen te worden door militairen. 

Echter, Seok-woo had met een luitenant afgesproken om een andere uitgang te nemen, zodat hij 

samen met Su-an niet in quarantaine wordt gezet met de anderen. Hij heeft deze informatie niet 

gedeeld met zijn medepassagiers, wat betekent dat zijn doel is om zichzelf en zijn dochter te redden. 

Als alle reizigers de zombies op het station ontdekken, rennen ze terug naar de trein terwijl ze 

achtervolgd worden door deze wezens. Tijdens deze chaos valt een zombie Seok-woo aan, maar hij 

wordt mede dankzij de hulp van andere personages niet gebeten. Ze houden een deur voor Seok-

woo open, zodat hij van de zombies kan ontsnappen. Dit is het keerpunt in de morele evaluatie van 

zijn gedrag, omdat hij vanaf deze gebeurtenis zijn egoïsme achterlaat. In plaats van alleen Su-an te 

helpen, begint hij ook andere personen in veiligheid te brengen. Su-an is tevens behulpzaam. Ze 

                                                             
77 Bijlage 3. 
78

 In scène 13 is het morele oordeel van de geïnfecteerde vrouw ‘twijfelachtig’. Ik neem dit niet mee in de 
evaluatie van zombies, omdat ze niet volledig getransformeerd is. Daarom zijn haar handelingen niet 
representatief voor alle zombies. Ik heb haar wel onder ‘zombies’ opgenomen in het analyseprotocol, omdat ze 
als introductie tot de zombies functioneert en inzicht geeft in het transformatieproces. Daarnaast is zij degene 
die de epidemie in de trein veroorzaakt. 
79 Bijlage 3, scènes 12-14, 16. 
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assisteert een oudere vrouw bij het ontsnappen van een zombie en begeleidt haar naar de trein. Met 

uitzondering van de zombies is Yon-suk het enige personage in de scène dat niemand helpt. Hij wil zo 

snel mogelijk vertrekken en stoort mensen die anderen proberen te redden. Hierdoor wordt hij door 

de kijker als slecht beoordeeld, terwijl de personages die wel helpen en hun eigen leven hiermee 

riskeren als goed worden geëvalueerd.80  

Yon-suk gedraagt zich in de rest van de film op dezelfde manier als in scène 25, omdat zijn 

doel hetzelfde blijft: koste wat het kost overleven. Twee personages zijn slachtoffers geworden van 

zombies, omdat hij hen niet wilde binnenlaten in zijn coupé.81 Een paar scènes later offert Yon-suk 

drie keer andere personen op tijdens zijn ontsnapping van zombies. Eerst liegt hij treinconducteur Ki-

chul voor dat de kust veilig is en duwt hij hem naar een zombie om vervolgens zelf weg te rennen, 

daarna schudt hij een zombie af door Jin-hee richting het wezen te duwen, en uiteindelijk schuift hij 

de machinist (die hem probeert te helpen) tussen zichzelf en een zombie.82 Aangezien Yon-suk 

herhaaldelijk en opzettelijk andere personen dood laat gaan, kan de kijker hem op basis van welfare 

en justice als moreel slecht beoordelen. Daarnaast behandelt hij mensen constant op een respectloze 

manier (waaronder op anderen neerkijken, liegen en het opzij duwen van personen), waardoor deze 

evaluatie ook van communal order afhangt.83 Door zijn immorele gedragingen kan de kijker 

antipathie voor Yon-suk ontwikkelen. 

  

Afbeelding 10. Su-an stopt met zingen, omdat Seok-woo er 

niet is.84 

Afbeelding 11. Su-an zingt, omdat Seok-woo er definitief niet 

meer is.85 
 

De kijker kan juist sympathiseren met Su-an. Als jong kind is ze erg kwetsbaar tijdens een zombie-

epidemie, want ze kan zichzelf niet goed beschermen en moet om deze reden vertrouwen op 

volwassenen. Dit betekent dat het positieve morele oordeel van Su-an gebaseerd is op welfare. 

Bovendien is ze het meest afhankelijk van Seok-woo, omdat hij haar vader is. In het begin van TRAIN 

                                                             
80

 Bijlage 3, scènes 24-25. 
81

 Bijlage 3, scène 31. 
82

 Bijlage 3, scènes 39-41. 
83 Bijlage 3, scènes 13, 20, 25, 27, 33, 39. 
84

 Train to Busan, geregisseerd door Yeon Sang-ho. 
85 Train to Busan, geregisseerd door Yeon Sang-ho. 
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TO BUSAN ontvangt ze weinig aandacht van hem. Daarbovenop behandelt ze hem op een respectvolle 

manier, is ze beleefd tegen andere volwassenen, en probeert ze mensen te helpen. Hierdoor handelt 

ze qua communal order moreel goed. Tijdens de strijd tegen zombies neemt Seok-woo haar in 

bescherming en wordt duidelijk dat ze van hem houdt. Rond het eind van de film zegt Su-an dat hij 

bij haar moet blijven en onthult ze dat ze voor haar uitvoering op school speciaal voor hem een liedje 

uit haar hoofd had geleerd. Aangezien ze hem niet in de klas zag zitten, stopte ze met zingen 

(Afbeelding 10).86 Nadat Seok-woo besmet is geraakt en voordat hij zichzelf dood laat gaan, moet Su-

an desalniettemin afscheid van hem nemen en smeekt ze huilend dat hij haar niet moet verlaten.87 In 

de laatste scène komt Su-an in veiligheid met de zwangere Sung-kyung en zingt ze, terwijl ze huilt, 

het liedje dat ze voor Seok-woo had ingestudeerd (Afbeelding 11). De tekst van het nummer gaat 

over het leiden van een goed leven en elkaar uiteindelijk weer zien nadat je afscheid hebt 

genomen.88 De functie van dit lied is om aan te tonen dat ze haar vader mist. De kijker kan in verband 

met communal order sympathie ontwikkelen voor Su-an, omdat ze iemand heeft verloren van wie ze 

veel houdt. 

Net als bij Su-an spelen communal order en welfare een grote rol met betrekking tot het 

morele oordeel van Seok-woos gedrag. Op basis van beide morele domeinen gaat Seok-woo een 

positieve ontwikkeling door. Eerst besteedt hij weinig tijd aan Su-an en geeft hij niet om de veiligheid 

van andere mensen. Hij weigert bijvoorbeeld zijn excuses aan te bieden aan het koppel Sang-hwa en 

Sung-kyung voor het dichtdoen van een coupédeur, terwijl deze handeling tot hun dood had kunnen 

leiden.89 Zoals eerder is benoemd, zet hij meerdere keren zijn eigen leven op het spel om andere 

mensen te redden vanaf scène 25. Hij vecht met zombies in verscheidene treincoupes en gaat terug 

in een met zombies gevulde coupé om iemand te helpen ontsnappen.90 Daarnaast beschermt hij 

vooral twee kwetsbare personen; zijn jonge dochter en de zwangere Sung-kyung die weduwe is 

geworden na de dood van Sang-hwa. Terwijl Seok-woo hen probeert te beschermen, wordt hij door 

een zombie gebeten. Vervolgens is zijn doel om ze in veiligheid te brengen. Hij legt aan Sung-kyung 

uit hoe ze de locomotief moet remmen en zegt tegen Su-an dat ze bij haar moet blijven. Daarna 

verwijdert hij zich uit hun aanwezigheid en laat hij zich van de locomotief vallen als hij in een zombie 

transformeert.91 Hierbij vermijdt hij de rolverandering van slachtoffer naar dader die andere mensen 

ondergaan nadat ze door een zombie zijn gebeten. Hij wordt juist een held, omdat hij zichzelf 

opoffert voor de veiligheid van Su-an en Sung-kyung. Op deze manier wordt aan de kijker 
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 Bijlage 3, scène 36. 
87

 Bijlage 3, scène 43. 
88

 Bijlage 3, scène 46. 
89 Bijlage 3, scène 20. 
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 Bijlage 3, scènes 29, 31. 
91 Bijlage 3, scènes 42-44. 
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gepresenteerd dat een personage zich kan verzetten tegen het kwaad door een eind te maken aan 

het eigen leven. Aan de hand van bovenstaande handelingen kan de toeschouwer Seok-woo als 

moreel goed evalueren op basis van welfare. Daarnaast kan Seok-woos egoïsme in verband met 

communal order positiever geïnterpreteerd worden dankzij een gesprek met Sang-hwa. Hij vertelt 

aan Seok-woo dat Su-an op een oudere leeftijd zal begrijpen waarom hij weinig tijd voor haar heeft. 

Volgens Sang-hwa offeren vaders zich namelijk op voor hun gezin door hard te werken, maar krijgen 

ze alsnog altijd kritiek en geen waardering.92 Hierdoor wordt begrip toegevoegd aan de thuissituatie 

van Seok-woo, en wordt zijn focus op zijn baan niet meer in een egoïstisch licht gezet, maar als een 

vorm van opoffering gepresenteerd in de film. Gepaard met de liefde voor zijn dochter zorgt dit 

ervoor dat de kijker Seok-woo ook als moreel goed qua communal order evalueert en sympathie voor 

hem kan ontwikkelen. 

Op het eerste gezicht lijkt in TRAIN TO BUSAN sprake te zijn van een Manichaean moral 

structure, omdat er een tegenstelling is tussen ‘goede’ mensen en ‘kwade’ zombies. Niet alle 

personages zijn echter geheel goed of slecht, wat betekent dat er een graduated moral structure is. 

Su-an en de zombies kunnen respectievelijk aan de goede en slechte uiteinden van het morele 

spectrum geplaatst worden, omdat Su-an alleen moreel goed handelt en de zombies alleen moreel 

slecht handelen. Yon-suk komt dicht in de buurt van de zombies vanwege zijn slechte gedragingen. 

Hij zorgt er indirect voor dat andere mensen doodgaan, maar is zelf ook slachtoffer binnen een 

gevaarlijke situatie. Aangezien de zombies op grotere schaal mensen in levensgevaar brengen, 

fungeren ze als een groter kwaad dan Yon-suk. Tot slot kan de kijker Seok-woo gelijk aan of hoger 

dan Su-an rangschikken. Dit lijkt misschien vreemd, omdat Su-an zich uitsluitend goed gedraagt, 

terwijl Seok-woo moreel twijfelachtige en slechte handelingen uitvoert. Toch is deze rangschikking 

mogelijk, omdat de kijker meer alignment met Seok-woo heeft. Hierdoor ziet de toeschouwer dat hij 

vaak mensen beschermt door actie tegen zombies te ondernemen, zijn eigen leven riskeert, en 

zichzelf opoffert. Op deze manier volgt de kijker zijn ontwikkeling tot een moreel beter persoon. 

5. Conclusie 

Middels bovenstaande cognitieve filmanalyse kan een antwoord geformuleerd worden op de 

hoofdvraag: Hoe wordt de kijker uitgenodigd om sympathie en antipathie te ontwikkelen voor 

personages in de film TRAIN TO BUSAN (2016, Yeon Sang-ho)? Met name de morele domeinen welfare 

en communal order liggen ten grondslag aan de morele evaluaties in deze film. Dit komt door de 

benadrukking van een groep mensen die samen proberen te overleven in de strijd tegen zombies. De 

personages zijn continu in levensgevaar (welfare) en worden in de ontstane situatie aangezet tot het 

aangaan van onderlinge interacties (communal order). Vooral de relatie tussen Seok-woo en Su-an 

                                                             
92 Bijlage 3, scène 29. 
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staat centraal. Dankzij een grote hoeveelheid alignment ziet de kijker hem ontwikkelen van een 

egoïstische, met werk geobsedeerde persoon naar iemand die met zombies vecht en zijn eigen leven 

opoffert om anderen te beschermen. Tijdens deze groei wordt duidelijk dat hij veel van Su-an houdt 

en geeft hij haar de liefde die ze hoort te ontvangen als zijn dochter. Hierdoor wordt het morele 

oordeel van Seok-woo gedurende de film positiever en kan de kijker sympathie voor hem 

ontwikkelen vanaf het moment dat hij opeenvolgend moreel goed handelt. Met Su-an kan de kijker 

tijdens de gehele film sympathiseren, omdat de evaluatie van haar gedrag altijd moreel goed is. Ze is 

behulpzaam, krijgt eerst nauwelijks aandacht van haar vader en verliest hem precies als ze nader tot 

elkaar zijn gegroeid, en is door haar jonge leeftijd erg kwetsbaar tijdens een zombie-epidemie. In 

tegenstelling tot Seok-woo en Su-an wordt de kijker uitgenodigd om antipathie te ontwikkelen voor 

Yon-suk en de zombies. Yon-suk behandelt anderen zonder respect en denkt alleen aan zijn eigen 

veiligheid. Bovendien brengt hij personen opzettelijk in levensgevaar om zichzelf te redden, 

waardoor de morele oordelen van zijn handelingen ook van het domein justice afhangen. De zombies 

zijn het grootste gevaar, omdat ze mensen op grote schaal doden. Hun walgelijke uiterlijk versterkt 

de immoraliteit van hun gedrag, wat betekent dat de kijker de morele evaluatie tevens op (im)purity 

kan baseren.  

De personages zijn onderdeel van een graduated moral structure, waarin Su-an en de 

zombies zich respectievelijk aan de goede en slechte uiteinden bevinden vanwege consistente 

morele oordelen. In het begin van TRAIN TO BUSAN zijn Seok-woo en Yon-suk egoïstische personen die 

allebei moreel twijfelachtig én slecht geëvalueerd kunnen worden door de kijker, maar deze 

overeenkomst verdwijnt onder andere door de veranderende relatie tussen Seok-woo en Su-an. 

Terwijl ze als vader en dochter naar elkaar toe groeien, wordt de tegenstelling tussen Seok-woo en 

Yon-suk groter. Yon-suk gedraagt zich gedurende de film niet moreel beter en eindigt hierdoor op 

een lage positie in de hiërarchie van voorkeur. Seok-woo neemt juist een positieve weg op moreel 

gebied, waardoor hij een hoge plek inneemt op de goede kant van het morele spectrum. 

  In dit onderzoek heb ik mij speciaal gericht op de rol van moraliteit bij de allegiance en de 

mogelijke sympathie of antipathie die hieruit volgt. Gepaard met het analyseren van alle scènes heeft 

dit als gevolg dat ik niet heel diep op de alignment ben ingegaan. Ik heb alleen bij één scène 

geanalyseerd op welke manier de kijker toegang krijgt tot de handelingen en interne staat van een 

personage. Voor toekomstig onderzoek zou meer aandacht uit kunnen gaan naar de rol van 

cameravoering en montage. Een andere mogelijkheid voor vervolgonderzoek is het bestuderen van 

de receptie. Door interviews te houden met kijkers van TRAIN TO BUSAN wordt de tekstanalyse 

aangevuld door een publieksanalyse, waardoor een completer beeld kan ontstaan rondom de 

ontwikkeling van sympathie en antipathie voor personages. Overigens is een andere beperking van 
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dit onderzoek dat ik, naast het herkennen van enkele woorden, de Koreaanse taal niet begrijp. 

Hierdoor moet ik vertrouwen op de Nederlandse ondertiteling. 

 Ondanks de beperkingen heb ik met dit onderzoek inzicht kunnen geven in de manier waarop 

TRAIN TO BUSAN de kijker uitnodigt om sympathie of antipathie te ontwikkelen voor personages. Dit 

heb ik uitgevoerd op basis van de structure of sympathy van Smith en de morele domeinen van 

Carroll. De combinatie van deze twee theorieën verheldert op basis van welke gronden het morele 

oordeel tot stand kan komen, waardoor allegiance op een concretere wijze kan worden besproken. 

Er zijn echter nadelen verbonden aan de theorie van Carroll. De morele domeinen zijn enigszins 

breed, waardoor uiteenlopende handelingen binnen hetzelfde domein geplaatst kunnen worden. 

Daarnaast kunnen morele domeinen in strijd zijn met elkaar. Een personage kan in één scène 

bijvoorbeeld goed handelen op basis van communal order, maar zich slecht gedragen volgens 

welfare. Hierdoor kan het lastig zijn om te bepalen welk moreel domein zwaarder weegt en wat het 

morele oordeel is. Toch geeft Carrolls theorie een richting aan de rol van moraliteit bij allegiance, iets 

wat bij Smiths theorie ontbreekt. Dit voorkomt de neiging om uit eigen gevoel moreel te evalueren 

en maakt transparant waarop een oordeel gebaseerd is. Ieder persoon komt namelijk uit een cultuur 

met specifieke normen en waarden. Dankzij de universele morele domeinen worden verscheidene 

morele systemen verenigd en wordt duidelijker waarom bepaald gedrag goed of slecht is. Dit kan 

beschouwd worden als concretisering van de structure of sympathy, waardoor op een transparantere 

en concretere wijze beargumenteerd kan worden of er sprake is van een moreel goede of slechte 

evaluatie, en hoe dit bij de kijker tot de ontwikkeling van sympathie of antipathie voor personages 

kan leiden.  
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7. Lijst met afbeeldingen 

Afbeelding op het titelblad 

Bron: Train to Busan. Geregisseerd door Yeon Sang-ho. Zuid-Korea: Next Entertainment World, 
2016. Netflix. 

 

 

Afbeelding 1. Seok-woo wordt in zijn introductie gelijk in verband gebracht met zijn 

werk. 

Bron: Train to Busan. Geregisseerd door Yeon Sang-ho. Zuid-Korea: Next Entertainment World, 

2016. Netflix. 

 

13 

 

Afbeelding 2. Su-an is een jong meisje dat zich terughoudend gedraagt in de buurt van 

haar vader. 

Bron: Train to Busan. Geregisseerd door Yeon Sang-ho. Zuid-Korea: Next Entertainment World, 

2016. Netflix. 

 

13 

 

Afbeelding 3. Het uiterlijk van de bazige en egoïstische Yon-suk. 

Bron: Train to Busan. Geregisseerd door Yeon Sang-ho. Zuid-Korea: Next Entertainment World, 

2016. Netflix. 

 

14 

 

Afbeelding 4. Zombies hebben grote aders en veel bloed op hun gezicht, en 

lichtblauwe ogen zonder pupil. 

Bron: Train to Busan. Geregisseerd door Yeon Sang-ho. Zuid-Korea: Next Entertainment World, 

2016. Netflix. 

 

14 

 

Afbeelding 5. De zombies blijven vaak bij elkaar en handelen als een collectief. 

Bron: Train to Busan. Geregisseerd door Yeon Sang-ho. Zuid-Korea: Next Entertainment World, 

2016. Netflix. 

 

15 

 

Afbeelding 6. In de flashback worden Seok-woo en Su-an omringd door wit. 

Bron: Train to Busan. Geregisseerd door Yeon Sang-ho. Zuid-Korea: Next Entertainment World, 

2016. Netflix. 

 

17 

 

Afbeelding 7. Een extreme close-up van Seok-woos vingers die Su-ans voet aanraken. 

Bron: Train to Busan. Geregisseerd door Yeon Sang-ho. Zuid-Korea: Next Entertainment World, 

2016. Netflix. 

 

17 

 

Afbeelding 8. Seok-woo glimlacht terwijl hij aan zijn herinnering denkt. 

Bron: Train to Busan. Geregisseerd door Yeon Sang-ho. Zuid-Korea: Next Entertainment World, 

2016. Netflix. 

 

17 

 

Afbeelding 9. Het witte licht op Seok-woos gezicht komt overeen met de belichting van 

de flashback. 

Bron: Train to Busan. Geregisseerd door Yeon Sang-ho. Zuid-Korea: Next Entertainment World, 

2016. Netflix. 

 

 

17 
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Afbeelding 10. Su-an stopt met zingen, omdat Seok-woo er niet is. 

Bron: Train to Busan. Geregisseerd door Yeon Sang-ho. Zuid-Korea: Next Entertainment World, 

2016. Netflix. 

 

20 

 

Afbeelding 11. Su-an zingt, omdat Seok-woo er definitief niet meer is. 

Bron: Train to Busan. Geregisseerd door Yeon Sang-ho. Zuid-Korea: Next Entertainment World, 

2016. Netflix. 
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Verklaring kennisneming plagiaatregels 
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SCÈNE TIJDSCODE PERSONAGES GEBEURTENISSEN 
1 1:05 Boer, 

Verkeersregelaar 
Een boer benadert de in quarantaine gezette plaats Jinyang en hoort van een 
verkeersregelaar dat er een lek is in een chemische fabriek. De boer gelooft dit 
niet en wordt boos, omdat hij bang is dat hij zijn vee weer moet afmaken om 
mond-en-klauwzeer te voorkomen. Hij mag doorrijden en wordt gebeld. Als hij zijn 
mobiel probeert te pakken, rijdt hij een hert aan. Vervolgens stapt hij uit, ziet hij 
het hert en bloedsporen op de weg liggen, controleert hij of zijn voertuig schade 
heeft en rijdt hij weer weg. Daarna staat het hert op en is zichtbaar dat de ogen 
compleet troebel wit zijn.   

2 3:43 - Titelsequentie 

3 3:48 Seok-woo, Kim  Seok-woo is in zijn kantoor aan de telefoon met een klant. Hij overtuigt diegene 
dat het niet slim is om kapitaal te verkopen vanwege mogelijke negatieve effecten 
voor de markt. Echter, nadat hij ophangt, geeft Seok-woo het bevel aan 
werknemer Kim om fondsen te verkopen.   

4 5:27 Seok-woo, Na-yeong Seok-woo is in een parkeergarage en belt met Na-yeong. Ze praten over Su-an en 
haar wens om de volgende dag naar Na-yeong in Busan te gaan. Seok-woo wil dit 
niet en verdedigt zich gedurende het gesprek tegen de opmerkingen van Na-yeong 
die zijn vaderschap in twijfel trekken. 

5 6:17 Seok-woo, Moeder 
van Seok-woo 

Seok-woo komt thuis en wordt door zijn moeder ontvangen. Ze voeren een kort 
gesprek, waarin hij op het eind vraagt waar Su-an is. 

6 6:45 Seok-woo, Su-an Seok-woo komt Su-ans slaapkamer binnen en geeft haar een verjaardagscadeau. 
Ze heeft echter hetzelfde cadeau al van hem gekregen tijdens een andere 
feestdag. Als hij vraagt wat ze wil hebben, zegt ze dat ze de volgende dag naar 
Busan wil gaan. Seok-woo geeft aan dat hij geen tijd heeft, maar Su-an blijft 
volhouden en wil eventueel alleen reizen. 

7 9:06 Seok-woo, Su-an, 
Moeder van Seok-
woo 

Seok-woo praat met zijn moeder en heeft besloten om Su-an toch naar Busan te 
brengen. Zijn moeder hoopt dat hij het zal bijleggen met Na-yeong, omdat het een 
moeilijke periode voor heel het gezin is. Daarnaast heeft ze het over een 
uitvoering van Su-an op school, waar Seok-woo niet bij was. Hij kijkt naar een 
filmpje op een videocamera en ziet dat Su-an voor de klas een liedje zingt. Ze kijkt 
somber en stopt al gauw met zingen.  

8 11:07 Seok-woo, Su-an Seok-woo en Su-an zijn in de auto en praten over haar optreden voor de klas. 
Opeens rijden brandweerwagens en politie voorbij met sirenes aan. Seok-woo en 
Su-an zien dat er in de verte een flatgebouw in brand staat.  

9 13:00 Machinist, Ki-chul, 
Min-ji, 
Treinpersoneel 1 
(man) en 2 (vrouw) 

De trein naar Busan staat bijna klaar voor vertrek. Treinreizigers stappen in en 
treinpersoneel helpt hen en bereidt zich voor op de reis. 

10 14:02 Yong-guk, Jin-hee, 
Coach, 
Honkbalspelers 

Jin-hee stapt in de treincoupé waar het honkbalteam is en gaat naast Yong-guk 
zitten. Ze vindt hem leuk, maar hij wil dat ze afstand van hem neemt. 

11 14:55 Seok-woo, Su-an, In-
gil, Jong-gil, Kim 

In-gil en Jong-gil zitten op hun plaatsen in de trein. Terwijl In-gil een ei aan Jong-gil 
probeert te geven, stappen Seok-woo en Su-an dezelfde coupé binnen en lopen ze 
naar hun stoelen toe. Ondertussen belt Seok-woo met Kim over een staking die 
gaande is. 

12 15:33 Seok-woo, Su-an,  
Zombies, 
Treinpersoneel 1, 
Station medewerker  

Terwijl een medewerker op het station rondkijkt of er nog iemand aankomt, rent 
een vrouw de trein in op het moment dat hij naar een andere richting kijkt. Ze 
heeft een wond op haar been en kruipt in pijn op de grond. Als de medewerker 
een sein geeft, sluit treinpersoneel aan boord de deuren van de trein en begint de 
trein weg te rijden. Op het station ziet de medewerker dat er ophef is bij een 
groep mensen. Su-an kijkt uit het raam en ziet dat deze man door iemand wordt 
aangevallen.  

13 16:32 Seok-woo, Su-an, 
Yon-suk,  Zombies, 
Dakloze man, 
Treinpersoneel 1 

De vrouw is in de wc en heeft een grote infectie op haar been. Yon-suk denkt dat 
iemand aan boord van de trein is geglipt en zich op het toilet heeft verstopt. Su-an 
hoort dit en volgt hem als hij met personeel naar een wc gaat. Nadat ze de deur 
openmaken, zien ze een verwarde man die blijft herhalen dat iedereen dood is.   

Bijlage 1: Scèneverdeling 
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14 18:37 Zombies De geïnfecteerde vrouw loopt door een treincoupé terwijl ze haar hoofd heftig 
heen en weer beweegt. Nadat ze een deur heeft geopend valt ze hard op de grond 
en is ze aan het stuiptrekken. 

15 18:53 Su-an, Sang-hwa, 
Sung-kyung 

Sang-hwa staat voor een toiletdeur waar Su-an naar binnen wil gaan. Hij stopt 
haar, omdat Sung-kyung erin zit en het nog een tijdje kan duren. Uiteindelijk loopt 
Su-an weg naar een wc verderop. 

16 19:39 Zombies, 
Treinpersoneel 2 

Een vrouw van het personeel loopt de hal binnen waar de geïnfecteerde vrouw op 
de grond ligt. Ze rent naar haar toe, vraagt wat er aan de hand is en roept om een 
arts via de portofoon.  

17 19:54 Seok-woo, Yon-suk, 
In-gil, Jong-gil, Kim, 
Treinpersoneel 1 

Seok-woo wordt wakker gebeld door Kim en ziet ondertussen dat Su-an niet meer 
naast hem zit. Hij hoort van Kim dat er in heel het land onrust is en loopt na het 
telefoongesprek weg. In-gil, Jong-gil en Yon-suk zien op de televisie dat er geweld 
gepleegd wordt. 

18 21:02 Su-an, Zombies, 
Yong-guk, Jin-hee, 
Honkbalspelers, 
Treinpersoneel 1, 
Treinpersoneel 2 

De geïnfecteerde vrouw stopt met schokken en staat kort daarna op. Ze is nu 
helemaal getransformeerd tot een zombie en bijt de treinmedewerkster in haar 
nek. Zij verandert ook in een zombie en ze vallen het honkbalteam en andere 
reizigers in de coupé aan, waardoor er chaos ontstaat.  

19 23:14 Seok-woo, Su-an, 
Zombies,  
Treinpersoneel 1 

Seok-woo is op zoek naar Su-an, maar wordt afgeleid door ophef in de trein. Als hij 
dichterbij een groep mensen komt, ziet hij de zombies. Ondertussen komt Su-an 
uit de wc en ziet ze dat Seok-woo in gevaar is. Ze roept hem, waarna hij haar 
oppakt en wegrent terwijl ze achtervolgd worden door zombies. 

20 25:11 Seok-woo, Su-an, 
Yon-suk, Zombies, 
Sang-hwa, Sung-
kyung, In-gil, Jong-gil 

Sung-kyung en Sang-hwa komen zombies tegen. Terwijl hij met hen vecht, rent 
Seok-woo met Su-an in zijn armen hierlangs en bereiken ze de treincoupé waarin 
Yon-suk, In-gil en Jong-gil zijn. Ze sluiten de deur terwijl Sung-kyung en Sang-hwa 
aan komen rennen. Uiteindelijk worden ze binnengelaten en zijn ze veilig in de 
coupé.  

21 29:41 Seok-woo, Su-an, 
Zombies, Sang-hwa, 
Sung-kyung, Moeder 
van Seok-woo, In-gil, 
Jong-gil, Yon-suk 

Seok-woo wordt gebeld door zijn moeder en hoort dat ze moeite heeft met 
praten. Ze vertelt dat ze van hem en Su-an houdt en verandert aan het eind van 
het gesprek in een zombie. 

22 31:56 Zombies Zombies lopen door de trein. Ondertussen kijken mensen naar allerlei 
nieuwsberichten en video’s, waarin te zien is hoe personen aangevallen worden 
door zombies. Op het nieuws wordt de noodtoestand uitgeroepen en wordt de 
regering geprezen voor het effectief handelen in de situatie. Mensen worden 
gevraagd om een veilige plek te zoeken en de regering te vertrouwen. 

23 33:25 Seok-woo, Su-an, 
Yon-suk, Sang-hwa, 
Sung-kyung, In-gil, 
Jong-gil, Yon-suk 

Su-an geeft haar zitplaats aan In-gil. Seok-woo ziet dit en spreekt Su-an aan dat ze 
zichzelf voorop moet stellen in deze situatie. Als hij wegloopt, raakt Su-an in 
gesprek met Sang-hwa en Sung-kyung. Ze praten over Seok-woo en de baby in de 
buik van Sung-kyung. Daarna is er een omroep dat Daejeon het eindstation is van 
de trein. 

24 37:12 Seok-woo, Dakloze 
man, Luitenant Min 

Seok-woo belt met een luitenant en hoort van hem dat ze in quarantaine worden 
gezet in Daejeon. Ze spreken af dat militairen Seok-woo en Su-an zullen helpen als 
ze naar een andere uitgang van het station gaan. De dakloze man is aanwezig in 
dezelfde coupé en hoort het telefoongesprek. 

25 38:51 Seok-woo, Su-an, 
Yon-suk, Zombies, 
Sang-hwa, Sung-
kyung, Yong-guk, Jin-
hee, In-gil, Jong-gil, 
Dakloze man, 
Machinist, Ki-chul 

De trein komt aan op het station in Daejeon. Terwijl iedereen naar de 
hoofduitgang loopt, gaan Seok-woo en Su-an naar een andere uitgang. De dakloze 
man wil met hen mee en rent naar een soldaat die in de verte staat. Deze man is 
echter gebeten, en plotseling komt een leger van zombies aanrennen in de 
richting van de dakloze man, Seok-woo en Su-an. Ook bij de hoofduitgang zijn er 
militaire zombies die de treinreizigers aanvallen. De reizigers proberen terug naar 
de trein te rennen en door alle chaos worden mensen van elkaar gesplitst. 
Uiteindelijk zijn Seok-woo, Su-an, Yon-suk, Sang-hwa, Sung-kyung, Yong-guk, Jin-
hee, In-gil, Jong-gil, de dakloze man, de machinist en Ki-chul veilig in verscheidene 
treincoupés.  
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26 51:04 Su-an, Zombies, 
Sung-kyung, In-gil, 
Dakloze man, 
Machinist 

De machinist maakt contact met de centrale en spreekt af dat hij in Busan kan 
stoppen. Ondertussen merken Sung-kyung, Su-an, In-gil en de dakloze man dat er 
zombies in de aangrenzende coupés zijn. Als ze in het toilet verstoppen, hebben 
de zombies door dat ze aanwezig zijn en proberen ze binnen te komen. 

27 52:46 Yon-suk, Jin-hee, 
Machinist, Ki-chul 

De machinist roept om dat Busan de enige plaats is waar ze gaan stoppen. Yon-suk 
zegt via de portofoon dat ze snel moeten rijden, omdat hij bang is dat ze anders de 
stad niet meer in mogen. Vervolgens wordt Jin-hee gebeld door Yong-guk en is ze 
opgelucht dat hij nog leeft. 

28 53:33 Seok-woo, Su-an, 
Zombies, Sang-hwa, 
Sung-kyung, Yong-
guk 

Sang-hwa belt met Sung-kyung en Su-an, die zeggen dat hij naar coupé 13 moet 
komen. Daarnaast vertelt Yong-guk aan Sang-hwa en Seok-woo dat er 
overlevenden zijn in coupé 15. Met z’n drieën besluiten ze om naar de anderen 
toe te gaan. Vervolgens beginnen ze zich voor te bereiden op de zombies die ze 
zullen tegenkomen. 

29 55:30 Seok-woo, Su-an, 
Zombies, Sang-hwa, 
Sung-kyung, Yong-
guk, Dakloze man, In-
gil 

Seok-woo, Sang-hwa en Yong-guk vechten met zombies in meerdere treincoupés. 
Als de trein een tunnel inrijdt, komen ze erachter dat de zombies niets kunnen 
zien in het donker, wat betekent dat ze alleen op geluid afkomen. Uiteindelijk 
bereiken Seok-woo, Sang-hwa en Yong-guk de wc waar Sung-Kyung, Su-an, In-gil 
en de dakloze man inzitten. Vervolgens verstoppen ze zich in het toilet 
ertegenover.  

30 1:03:31 Yon-suk, Yong-guk, 
Jin-hee, Jong-gil, Ki-
chul 

Jin-hee krijgt een bericht van Yong-guk, waarin staat dat hij heeft geholpen met 
het redden van mensen en dat ze naar haar toekomen. Als ze dit aan de rest van 
de coupé vertelt, worden ze boos. Yon-suk wil de overlevenden niet toelaten, 
omdat ze besmet kunnen zijn en Ki-chul reageert helemaal niet. 

31 1:05:07 Seok-woo, Su-an, 
Yon-suk,  Zombies, 
Sang-hwa, Sung-
kyung, Yong-guk, Jin-
hee, In-gil, Jong-gil, 
Dakloze man, Ki-chul 

Seok-woo, Sang-hwa, Yong-guk, Sung-Kyung, Su-an, In-gil en de dakloze man 
sluipen langs de zombies en worden op een gegeven moment opgemerkt en 
achtervolgd. Ze bereiken de deur die naar de treincoupé van Jin-hee, Yon-suk en 
Ki-chul leidt, maar deze is op slot. Als ze hierdoorheen komen, wordt ook de 
volgende deur dichtgehouden. Terwijl ze strijden om het openen van deze deuren, 
probeert Sang-hwa een andere deur dicht te doen om zombies tegen te houden. 
Hij wordt echter gebeten en verandert zelf in een zombie. Uiteindelijk lukt het de 
anderen, behalve In-gil, om de coupédeur te openen en naar binnen te gaan. Zij 
wordt door een zombie aangevallen. 

32 1:15:25 Seok-woo, Su-an, 
Yon-suk, Sung-kyung, 
Yong-guk, Jin-hee, 
Dakloze man, Ki-chul 

Seok-woo slaat Yon-suk, omdat er mensen dood zijn gegaan door het dichthouden 
van de deuren. Als reactie zegt Yon-suk dat ze besmet zijn en overtuigt hij de rest 
van de coupé hiervan. Seok-woo, Su-an, Sung-kyung, Yong-guk en de dakloze man 
worden gedwongen om de coupé te verlaten en naar de hal te gaan. Jin-hee 
besluit om met ze mee te gaan.  

33 1:18:42 Yon-suk, Zombies, In-
gil, Jong-gil, Ki-chul 

Passagiers knopen jasjes aan elkaar om de deur tussen de coupé en de hal stevig 
dicht te houden. Ondertussen rouwt Jong-gil om de dood van In-gil en is ze boos 
op andere personen in de coupé die de dood van haar zus hadden kunnen 
voorkomen. Vervolgens doet ze de deur open waar de zombies achter staan. 

34 1:20:08 Seok-woo, Su-an, 
Zombies, Sung-
kyung, Yong-guk, Jin-
hee, Dakloze man 

Degenen in de hal horen dat de mensen in de treincoupé worden aangevallen 
door zombies. 

35 1:20:57 Machinist De machinist probeert contact te krijgen met de centrale om te vragen hoe de 
situatie in Busan is, maar hij krijgt geen antwoord. In de verte ziet hij rook vanuit 
de stad komen. 

36 1:21:22 Seok-woo, Su-an, 
Sung-kyung, Yong-
guk, Jin-hee, Dakloze 
man 

Seok-woo en Su-an voeren een gesprek. Ze zijn allebei bang en beloven dat ze aan 
elkaars zijde blijven. Ook zegt Su-an dat ze het liedje dat ze op school zong speciaal 
voor Seok-woo had geleerd. Ze stopte met zingen, omdat hij niet aanwezig was. 

37 1:23:56 Seok-woo, Kim Seok-woo is in de wc en probeert Na-yeong te bellen, maar ze neemt niet op. 
Vervolgens wordt hij gebeld door Kim en hoort hij dat de centrale figuur van hun 
investeringsprogramma de epidemie heeft veroorzaakt. Na het telefoongesprek 
wast hij bloed weg van zijn handen en begint hij te huilen. 
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38 1:26:39 Seok-woo, Su-an, 
Yon-suk, Zombies, 
Sung-kyung, Yong-
guk, Jin-hee, Dakloze 
man, Machinist, Ki-
chul 

De machinist roept om dat ze eerder moeten stoppen vanwege een blokkade op 
het spoor. Hij zegt dat hij een werkende locomotief zal proberen te zoeken om 
toch verder te kunnen reizen. Yon-suk en Ki-chul hebben het overleefd en zijn 
samen in een wc om te verstoppen van zombies. 

39 1:28:17 Seok-woo, Su-an, 
Yon-suk, Zombies, 
Sung-kyung, Yong-
guk, Jin-hee, Dakloze 
man, Machinist, Ki-
chul 

De machinist rent uit de trein en vindt een werkende locomotief. Ondertussen zijn 
Yon-suk en Ki-chul in de wc, en liegt Yon-suk dat het veilig is om eruit te komen. 
Hij laat Ki-chul voorgaan en duwt hem naar voren. Vervolgens ontsnapt Yon-suk 
terwijl Ki-chul wordt gebeten door een zombie. Seok-woo, Su-an, Sung-kyung, 
Yong-guk, Jin-hee en de dakloze man zijn op zoek naar een veilige weg, als 
plotseling een brandende trein komt aanrijden. Hierdoor valt de trein naast hen 
om. 

40 1:32:34 Yon-suk, Zombies, 
Yong-guk, Jin-hee 

Yong-guk en Jin-hee zijn gescheiden van de rest door de omgevallen treinen. Ze 
gaan een trein in en proberen hier een deur open te maken, totdat plotseling Yon-
suk aan komt rennen met een zombie achter hem aan. Yon-suk grijpt Jin-hee en 
duwt haar naar de zombie, wat ertoe leidt dat ze gebeten wordt. Yong-guk vecht 
met de zombie en duwt het uit de trein. Terwijl Yon-suk ontsnapt, houdt Yong-guk 
huilend Jin-hee vast en bijt ze hem uiteindelijk in zijn nek. 

41 1:34:32 Seok-woo, Su-an, 
Yon-suk, Zombies, 
Sung-kyung, Dakloze 
man, Machinist 

De machinist ziet dat Yon-suk wordt achtervolgd door zombies en probeert hem te 
helpen als hij valt. Echter, Yon-suk ontsnapt door de machinist naar een zombie te 
duwen. Dit leidt ertoe dat de machinist door zombies wordt gebeten. Ondertussen 
zijn Seok-woo, Su-an, Sung-kyung en de dakloze man ingesloten tussen treinen. 
Terwijl ze proberen te ontsnappen door een opening, vallen zombies door het 
raam van de trein boven hen. De dakloze man offert zichzelf op door de zombies 
tegen te houden, zodat de rest kan ontsnappen. Daarna rennen Seok-woo, Su-an 
en Sung-kyung naar de rijdende locomotief, klimmen ze hierop en lukt het ze om 
de vele zombies die achter hen aan rennen af te schudden. 

42 1:40:26 Seok-woo, Su-an, 
Yon-suk, Sung-kyung 

Seok-woo opent de deur naar de cabine en ziet Yon-suk zitten terwijl hij in een 
zombie transformeert. Yon-suk komt naar buiten en geeft aan dat hij bang is. Kort 
nadat hij zich realiseert dat hij besmet is, verandert hij in een volledige zombie en 
valt hij Seok-woo, Su-an en Sung-Kyung aan. Seok-woo wordt gebeten terwijl hij 
de anderen probeert te beschermen en gooit Yon-suk vervolgens van de 
locomotief af. 

43 1:44:46 Seok-woo, Su-an, 
Sung-kyung 

Seok-woo gaat de cabine in en roept Su-an en Sung-kyung. Hij legt aan Sung-kyung 
uit dat ze aan de rem moet trekken als ze veilig zijn. Daarna gaat hij naar Su-an en 
zegt hij dat ze bij Sung-kyung moet blijven. Ondertussen smeekt Su-an dat hij bij 
haar moet blijven, maar hij rent uiteindelijk weg. 

44 1:46:26 Seok-woo, Su-an, 
Sung-kyung 

Seok-woo rent naar de achterkant van de locomotief en verandert langzaamaan in 
een zombie. Tijdens zijn transformatie herinnert hij zich dat hij Su-an droeg toen 
ze een baby was en glimlacht hij. Uiteindelijk laat hij zichzelf van de locomotief 
vallen. In de cabine schreeuwt en huilt Su-an terwijl Sung-kyung haar vasthoudt. 

45 1:48:19 Su-an, Sung-kyung De locomotief stopt voor een gebarricadeerde tunnel en Su-an en Sung-kyung 
stappen uit. Ze lopen langs lijken en gaan de tunnel in. 

46 1:51:14 Su-an, Sung-kyung, 
Militair 1 (met 
verrekijker), Militair 2 
(scherpschutter) 

Militairen staan op wacht aan de andere kant van de tunnel en zien Su-an en 
Sung-kyung lopen via hun verrekijker en scherpschuttersgeweer. Een van hen 
gebruikt een portofoon om dit te melden. Ze moeten controleren of Su-an en 
Sung-kyung besmet zijn, maar kunnen het niet zien vanaf deze afstand. Als 
antwoord krijgen de militairen het bevel om ze neer te schieten. De sluipschutter 
richt op het hoofd van Sung-kyung en wil bijna de trekker overhalen, maar stopt 
als hij Su-an hoort zingen. Vervolgens roept de andere militair dat er twee 
overlevenden zijn, waarna andere militairen de tunnel inrennen. Het liedje dat Su-
an zingt, is het nummer dat ze voor Seok-woo had geleerd. 

47 1:53:37 - Aftiteling 
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NAAM OMSCHRIJVING 

Seok-woo (SW) Fondsmanager die meer aandacht besteedt aan zijn werk dan aan zijn familie. Als hij 
samen met zijn dochter Su-an een treinreis naar Busan maakt, breekt een zombie-
epidemie uit. Tijdens deze strijd om te overleven groeien ze nader tot elkaar en leert 
hij zijn egoïstische neigingen achter te laten door anderen te beschermen. 

Su-an (SA) De dochter van Seok-woo en Na-yeong. Ze behandelt volwassenen met respect en 
staat altijd klaar om andere mensen te helpen. Op haar verjaardag wil ze graag met de 
trein naar Busan om bij haar moeder te zijn. Tijdens deze treinreis wordt duidelijk dat 
ze veel om haar vader geeft. 

Yon-suk (YS) Een paniekerige bedrijfsleider die alleen aan zijn eigen veiligheid denkt. Hij is erg bazig 
en doet er alles aan om te overleven, ook als hij daarvoor andere mensen in 
levensgevaar moet brengen. 

Zombies (Z) Geïnfecteerde, voormalige mensen die in wilde monsters zijn getransformeerd en uit 
zijn op het bijten van personen.  

Sang-hwa (SH) Heldhaftige, sterke, humoristische man die met zijn vrouw Sung-kyung in de trein is. 
Hij vecht meerdere keren met zombies om andere mensen te beschermen. Ook houdt 
hij veel van zijn vrouw en probeert hij ervoor te zorgen dat ze zich op haar gemak 
voelt. 

Sung-kyung (SK) De zwangere vrouw van Sang-hwa. Ze heeft een luchtige, liefdevolle relatie met haar 
man en probeert zo veel mogelijk andere personen te helpen. 

Yong-guk (YG) Een honkbalspeler die samen met zijn team in de trein is. Hij wil eerst afstand nemen 
van Jin-hee, maar maakt duidelijk dat hij om haar geeft door haar veiligheid voorop te 
stellen tijdens de strijd met zombies. Ook vecht hij vaak met zombies om andere 
mensen te beschermen. 

Jin-hee (JH) Cheerleader van het honkbalteam en een vriendin van Yong-guk. Ze vindt hem leuk en 
wil dat hij dezelfde gevoelens voor haar heeft. Tijdens de zombie-epidemie blijft ze 
trouw aan hem en verzet ze zich tegen een menigte om voor hem op te komen. 

In-gil (IG) Een oudere vrouw die met haar zus Jong-gil in de trein is. Ze is bescheiden en denkt 
aan andere mensen voordat ze aan zichzelf denkt. 

Jong-gil (JG) Een oudere vrouw die met haar zus In-gil in de trein is. Ze is gehecht aan haar zus en 
wordt erg somber als ze van elkaar gescheiden zijn. 

Dakloze man (DM) Een verwarde of getraumatiseerde dakloze man die aan boord van de trein is geglipt. 

Machinist (M) De machinist van de trein die probeert om de reizigers in veiligheid te brengen. 

Ki-chul (KC) Een treinconducteur die zich later bij Yon-suk aansluit om zichzelf en andere personen 
te beschermen. 

Moeder van Seok-woo 
(MSW) 

De moeder van Seok-woo en oma van Su-an. Ze houdt veel van hen en hoopt dat 
Seok-woo zijn relatie met Na-yeong kan redden. 

Na-yeong (NY) De ex-vrouw van Seok-woo en moeder van Su-an. Ze bekommert zich om Su-an en 
heeft een gespannen relatie met Seok-woo. Gedurende de film is ze niet zichtbaar. 

Bijlage 2: Personages 
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Bijlage 3: Analyseprotocol 

Toelichting: 

 Onder ‘PERSONAGE’ staat af en toe een afkorting van een naam tussen ronde haakjes. Dit betekent dat het personage niet in de scène voorkomt, maar wel aangesproken wordt. 

Ik noteer het, omdat de aanspreekvorm bijdraagt aan de constructie van het personage. Aangezien de andere kolommen niet van toepassing zijn, is alleen ‘Aanspreekvorm’ 

ingevuld. 

 Het gebruik van verschillende kleuren en afkortingen van namen zijn puur voor overzichtelijkheid voor het analyseren. 

 In sommige kolommen staat ‘a, b, c…’, wat ook voor helderheid zorgt tijdens de analyse. Op deze manier kan makkelijker onderscheid gemaakt worden tussen (bijvoorbeeld) 

verschillende kenmerken. 

 Uitleg van de kolommen: 

 Uiterlijke kenmerken: lichaam, kleding, gezicht en stem. 

 Aanspreekvorm: woorden die op een personage zijn gericht. 

 Spatio-temporal attachment: handelingen. 

 Range of story information: degenen (kijker en/of personages) die geheel of gedeeltelijk afweten van informatie die onder ‘Spatio-temporal attachment’ staat. 

 Subjective access: gedachten, gevoelens en overtuigingen. 

 Karakter: innerlijke eigenschappen afgeleid van ‘Spatio-temporal attachment’ en ‘Subjective access’. 

 Moreel domein: welfare, justice, communal order en/of (im)purity. De keuze van een domein is gebaseerd op informatie die onder ‘RECOGNITION’ en ‘ALIGNMENT’ 

staat. Er wordt ook toelichting gegeven bij de keuze van een moreel domein. 

 Moreel oordeel: goed, twijfelachtig richting goed, twijfelachtig, twijfelachtig richting slecht of slecht. Het oordeel is gebaseerd op informatie die onder ‘Moreel 

domein’ staat. 

 Verhouding: hoe hoog of laag een personage in de hiërarchie van voorkeur zit ten opzichte van andere personages. De positie van een personage hangt niet alleen af 

van het eigen morele oordeel, maar ook van informatie die onder ‘Moreel oordeel’ staat van andere personages.  
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SCÈNE TIJDSCODE PERSONAGE RECOGNITION ALIGNMENT ALLEGIANCE 

  Uiterlijke 
kenmerken 

Aanspreek-
vorm 

Spatio-temporal attachment Range of 
story 

information 

Subjective 
access 

Karakter Moreel domein Moreel 
oordeel 

Verhouding 

1 1:05 - - - 
 

- Kijker 
 

- - - - - 

2 3:43 - TITELSEQUENTIE 

3 3:48 SW a. Lage stem 
b. Praat op een 
vriendelijke, 
beleefde en 
terughoudende 
toon terwijl hij 
belt 
c. Verzorgd 
uiterlijk: netjes 
gestyled zwart 
haar, wit 
overhemd met 
zwarte 
stropdas, draagt 
een zilveren 
horloge 
d. Praat op een 
autoritaire, 
norse manier 
tegen Kim over 
het werk 

a. “Beginne-
ling” (door 
SW) 
b. “Tot uw 
dienst” 
(door Kim) 

a. Hij is aan de telefoon in zijn 
kantoor en overtuigt de ander 
dat geld weghalen kan leiden 
tot een ineenstorting van de 
markt en dat er niets ernstigs 
gaande is. 
b. Nadat hij ophangt, gooit hij 
resten van zijn Burger King-
maaltijd weg en geeft hij een 
bevel via de telefoon om Kim 
naar hem te sturen. Daarna 
leest hij een nieuwsartikel over 
een mysterieuze vissterfte in 
Jinyang en wrijft hij over zijn 
voorhoofd. 
c. Hij geeft Kim het bevel om 
alle betrokken fondsen te 
verkopen. Als Kim zegt dat dit 
tot grote risico’s leidt, wijst SW 
hem erop dat hij niet voor de 
klanten werkt en alles moet 
verkopen. 
d. Hij stopt Kim voordat hij 
weggaat en vraagt wat 
kinderen tegenwoordig leuk 
vinden. 

Kijker, SW  Hij wil kapitaal 
verkopen, 
ondanks de 
mogelijke 
negatieve 
gevolgen. 

a. Egoïstisch 
b. Koppig 
c. Bazig 
d. Schijnhei-
lig 

Communal order: 
hij liegt tegen zijn 
klant aan de 
telefoon en 
schendt hiermee 
het vertrouwen 
van hun relatie. 
Daarnaast heeft 
zijn beslissing om 
fondsen te 
verkopen tot 
mogelijk gevolg 
dat andere 
personen en 
bedrijven 
benadeeld 
worden. Ook stelt 
hij zich niet echt 
vriendelijk op 
tegen Kim, maar 
dit kan 
geëxcuseerd 
worden door de 
hiërarchische 
werksfeer.  

Slecht - 

4 5:27 SW a. Heeft een 
gehele 
donkerblauwe 
pak aan (naast 
zijn witte 
overhemd, 
zwarte stropdas 

“En jij durft 
je een vader 
te noemen” 
(door NY) 

a. Hij is in een parkeergarage 
en stapt uit zijn Audi. 
Ondertussen belt hij met NY. 
Hij verdedigt zich tegen de 
opmerkingen van NY die 
aangeven dat hij geen goede 
vader is. 

Kijker, SW, NY  a. Hij geeft niet 
om wat NY wil en 
wil dat SA bij hem 
blijft. 
b. Hij vindt SA te 
jong om alleen te 
reizen, maar wil 

a. Egoïstisch 
b. Koppig 
c. Direct 

Communal order: 
hij is respectloos 
tegenover de 
moeder van zijn 
kind en is niet 
bereid een 
compromis te 

Slecht Lager dan NY 
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en zilveren 
horloge uit 
scène 3) 
b. Praat op een 
boze en 
respectloze 
manier 

b. Tijdens het gesprek staat hij 
bij zijn auto, haalt hij 
(waarschijnlijk) vuil weg van 
zijn auto met zijn vinger en 
buigt hij naar een 
parkeergaragemedewerker.  
c. Nadat hij heeft opgehangen, 
pakt hij twee tassen uit de 
achterbank van zijn auto. 

haar niet de 
volgende dag 
naar NY brengen. 

sluiten. Hij is wel 
beleefd 
tegenover een 
medewerker, 
maar dit wordt 
overschaduwd 
door zijn 
behandeling van 
NY. Ook wordt 
duidelijk dat hij 
pas kort voor de 
verjaardag van 
zijn dochter een 
cadeau heeft 
gekocht. 

  NY a. Alleen haar 
stem is te horen 
b. Praat op een 
confronterende, 
minachtende en 
(onder)vragen-
de toon 

- Ze belt met SW en twijfelt aan 
zijn vaderschap. Ze vertelt hem 
dat SA de volgende dag in haar 
eentje naar haar toe wil 
komen. Als SW aangeeft dat hij 
dit niet wil, zegt ze dat hij haar 
zelf moet brengen. Ook vraagt 
ze zich af of hij wel weet dat SA 
de volgende dag jarig is.  

Kijker, NY, SW a. Ze wil geen 
rechtszittingen. 
b. Ze vindt SW 
geen goede 
vader. 

a. Bekritise-
rend 
b. Koppig 

Communal order: 
ze is neerbuigend 
tegenover de 
vader van haar 
kind, maar dit 
komt doordat hij 
onbeleefd tegen 
haarzelf is en hij 
hun dochter bij 
zich wil houden. 
Zij stelt juist de 
wensen van hun 
dochter voorop 
en bekommert 
zich om haar 
welzijn.   

Goed Hoger dan  
SW 

  (SA) - “Su-an” 
(door SW en 
NY) 

- - - - - - - 

5 6:17 SW a. Dezelfde 
kleding als 
scène 4 en 
zwarte sokken 
met grijze 
slippers 

- Hij doet slippers aan, loopt de 
hal binnen en geeft zijn tas aan  
MSW, terwijl hij in zijn andere 
hand een papieren tas met een 
pakket erin vasthoudt. Hij zegt 
dat hij snel iets heeft gegeten 

Kijker, SW, 
MSW 

Hij wil naar SA 
toe. 

Zwijgzaam Communal order: 
hij is beleefd 
tegen zijn 
moeder, maar 
wel kortaf. Zij 
toont interesse in 

Twijfel-
achtig 

Lager dan 
MSW en NY  
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b. Praat kortaf 
op een zachte 
toon 

en vraagt waar SA is. Terwijl ze 
praten loopt hij door de gang 
en maakt hij de knoop van zijn 
jasje los. 

hem en pakt zijn 
tas aan, terwijl hij 
niet veel 
aandacht voor 
haar heeft. 

  MSW a. Kort zwart 
haar in een 
staart 
b. Wijde beige 
shirt, wijde 
blauwgrijze 
broek en witte 
sokken met 
grijze slippers 
b. Praat op een 
rustige toon 

- a. Ze zit op de grond bij een 
tafel en is (waarschijnlijk) 
voedsel aan het bereiden. 
b. Als ze hoort dat de code van 
het appartement wordt 
ingetoetst, staat ze op en loopt 
ze richting de voordeur. In de 
hal pakt ze de tas van SW en 
vraagt ze of hij gegeten heeft. 
Ze volgt hem terwijl hij loopt en 
zegt dat SA in haar kamer is.  

Kijker, MSW, 
SW  

Ze geeft aan dat 
het geen 
verrassing is dat 
SA in haar kamer 
is. 

Zorgzaam Communal order: 
ze helpt haar 
zoon gelijk als hij 
thuiskomt.  

Goed Hoger dan SW 
en NY 

  (SA) - “Su-an” 
(door SW) 

- - - - - - - 

6 6:45 SW Praat op een 
rustige en 
aardige toon 

- a. Hij doet de deur open van 
SA’s kamer en ziet haar in het 
donker op haar bed liggen met 
de deken om haar heen, terwijl 
licht van onder de deken 
vandaan schijnt. Hij klopt op de 
deur en doet het licht aan. 
b. Hij legt een tas neer bij het 
bed, gaat naast SA op het bed 
zitten en zegt dat ze niet 
hoefde op te hangen. Hij vraagt 
of ze kan wachten om de 
volgende week naar Busan te 
gaan, omdat hij het nu heel 
druk heeft. Vervolgens geeft hij 
SA het cadeau uit de tas, vraagt 
hij of ze dacht dat hij het 
vergeten was en feliciteert hij 
haar. 
c. Als hij SA ziet staren naar het 
cadeau, vraagt hij wat er aan 
de hand is en of ze het niet 

Kijker, SW,  
SA  

a. Hij denkt dat 
SA dacht dat hij 
haar verjaardag 
vergeten was. 
b. Hij is bang dat 
SA het cadeau 
niet mooi vindt. 
c. Hij wil SA een 
ander cadeau 
geven. 
d. Hij wil nog niet 
naar Busan, 
omdat hij geen 
tijd heeft. 

a. Nalatig 
b. Onbe-
dachtzaam 
c. Stand-
vastig 
d. Welwil-
lend 

Communal order: 
hij praat op een 
aardige manier 
tegen zijn dochter 
en heeft goede 
bedoelingen. Hij 
geeft haar 
namelijk een 
cadeau en wil op 
een ander 
moment aan haar 
wens voldoen, 
omdat hij het 
eenmaal druk 
heeft met zijn 
werk (wat een 
verplichting is). 
Echter, zij wijst 
erop dat hij vaker 
zijn beloftes niet 
nakomt én hij had 
hetzelfde cadeau 

Twijfel-
achtig 
richting 
slecht 

Lager dan SA, 
MSW en NY 
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mooi vindt. Nadat ze opkijkt, 
volgt hij haar blik, ziet hij 
dezelfde Wii op haar kast staan 
en sluit hij zijn ogen. Hij vraagt 
of er iets is wat ze graag wil 
hebben. 
d. Hij zegt dat ze een andere 
keer naar Busan gaan, omdat 
hij nog niet kan. Als SA blijft 
volhouden en zegt dat hij niet 
mee hoeft, zucht hij. 

al eerder aan 
haar gegeven. Dit 
toont aan dat hij 
niet veel 
aandacht aan zijn 
dochter besteedt. 

  SA a. Kort, zwart 
haar tot net 
onder haar kin 
b. Praat op een 
harde, eisende 
en standvastige 
toon tegen NY 
c. Praat op een 
zachte en 
ingetogen toon 
tegen SW 
d. Klein 
e. Draagt een 
beige shirt en 
grijze broek 
(pyjama) 

“Lieverd” 
(door SW) 

a. Ze ligt verstopt onder een 
deken terwijl ze met NY belt. Ze 
zegt dat ze de trein wil nemen 
naar het station van Busan en 
daar opgehaald wil worden 
door NY. Ze hangt op als ze 
merkt dat SW er is en komt van 
onder de deken vandaan. Als 
hij zegt dat hij de volgende 
week pas tijd heeft om naar 
Busan te gaan, zegt ze niets en 
beweegt ze haar hoofd naar 
beneden. Ze maakt haar 
cadeau open als SW zegt dat ze 
het kan uitpakken. Als ze ziet 
dat het een Wii is, staart ze 
ernaar. Nadat hij vraagt wat er 
aan de hand is, richt ze haar 
blik op dezelfde Wii die op haar 
kast staat. Ze zegt dat hij dit al 
aan haar had gegeven op 
Kinderdag. 
b. Als SW vraagt wat ze wil 
hebben, zegt ze dat ze de 
volgende dag naar NY in Busan 
wil. Nadat hij zegt dat ze een 
andere keer gaan, blijft ze 
volhouden, omdat hij altijd zegt 
dat ze een andere keer gaan en 
het uiteindelijk nooit gebeurt. 

Kijker, SA, SW a. Ze wil naar NY 
en denkt dat ze 
alleen met de 
trein kan gaan. 
b. Ze denkt dat ze 
uiteindelijk 
helemaal niet 
naar Busan gaan 
als SW dit wil 
uitstellen en vindt 
daarom dat hij 
niet mee hoeft te 
gaan. 

a. Koppig 
b. Rustig 
c. Vastbera-
den 
d. Somber 

Communal order: 
ze houdt vol aan 
haar wens en 
gedraagt zich 
afstandelijk 
tegenover haar 
vader, maar dit 
komt door het 
gebrek aan 
aandacht dat ze 
van hem krijgt. 
Daarnaast is het 
ook nog (bijna) 
haar verjaardag, 
wat een dag is 
waarop je 
meestal 
gewaardeerd 
wordt door 
anderen, vooral 
als kind door je 
vader. Bovendien 
praat ze niet op 
een respectloze 
manier tegen 
haar vader. 

Goed Hoger dan  
SW, MSW en 
NY 
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Verder zegt ze dat hij er geen 
tijd aan hoeft te besteden en 
dat ze alleen gaat. 

  (NY) - a. “Mam” 
(door SA) 
b. “Mama” 
(door SA) 

- - - - - - - 

7 9:06 SW a. Hij doet 
kleding van zijn 
bovenlichaam 
uit, behalve zijn 
overhemd 
(waarbij hij een 
paar knopen 
losmaakt) 
b. Praat op een 
rustige toon 

a. “Echtelie-
den” (door 
MSW) 
b. “Jon-
gen”(door 
MSW) 
c. “Jullie 
drietjes” 
(door MSW)  

a. Hij doet zijn jasje in de kast, 
doet zijn stropdas boos uit als 
MSW suggereert dat hij met NY 
kan praten om hun huwelijk te 
redden en maakt de knopen 
van zijn overhemd los. 
b. Hij brengt SA toch naar 
Busan ondanks dat hij het druk 
heeft. 
c. Hij gaat op het bed zitten, 
gaat op zijn laptop en doet zijn 
horloge uit. 
d. Hij ziet de videocamera op 
het bed liggen en pakt het. Hij 
doet het aan en kijkt naar een 
video van SA. Hij zucht nadat 
hij het filmpje heeft gezien. 

Kijker, SW, 
MSW  

a. Hij heeft het 
altijd druk. 
b. Hij en NY zitten 
in een moeilijke 
periode, maar hij 
zal de situatie 
afhandelen. 

Verantwoor-
delijk 
 

Communal order: 
hij is niet naar de 
uitvoering van 
zijn dochter 
geweest, terwijl 
ze ernaar uitkeek. 
Hij heeft het 
echter altijd druk 
met werk en zit in 
een lastige fase 
met de moeder 
van zijn kind. 
Deze keer besluit 
hij tijd vrij te 
maken voor zijn 
dochter om haar 
toch naar Busan 
te brengen. 

Twijfel-
achtig 
richting 
goed 

Lager dan SA, 
MSW en NY 

  MSW Praat op een 
rustige, 
steunende 
manier 

“Moeder” 
(door SW) 

a. Ze gaat op het bed zitten en 
houdt een videocamera vast. 
b. Ze zegt dat SW en NY het 
moeten bijleggen. 
c. Ze legt de videocamera op 
het bed en loopt weg. 

Kijker, MSW, 
SW 

a. Ze hoopt dat 
SW en NY hun 
huwelijk redden 
en aan SA 
denken. 
b. Ze gelooft dat 
SW weet wat het 
beste is voor zijn 
gezin. 
c. Ze denkt dat SA 
het ook moeilijk 
heeft. 

a. Vreed-
zaam 
b. Kalm 
c. Bezorgd 

Communal order: 
ze probeert haar 
zoon te helpen 
met zijn huwelijk. 
Ze is hierbij niet 
opdringerig en 
erkent dat hij zelf 
weet wat de 
juiste beslissing 
is. Daarnaast 
maakt ze zich 
zorgen om de 
effecten van deze 
situatie voor haar 
kleindochter. 

Goed Hoger dan SW 
en NY 
Lager dan SA 
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Bovendien was ze 
wel bij haar 
uitvoering op 
school. 

  SA a. Draagt een 
lichtgrijze vest, 
donkerblauwe 
rok en gele strik 
(schooluniform) 
b. Zingt op een 
monotone 
manier 
 

a. “Su-an” 
(door MSW) 
b. “Jullie 
drietjes” 
(door MSW) 
c. “Kleine 
meid” (door 
MSW) 
d. “Schat-
je”(door 
MSW) 

Ze staat voor het klaslokaal en 
begint met zingen. Als ze rond 
de klas kijkt, stopt ze met 
zingen. Uiteindelijk kijkt ze 
recht in de camera. 

Kijker, SA, 
SW, MSW 

Volgens MSW 
keek ze uit naar 
de uitvoering, 
maar was ze 
teleurgesteld dat 
SW er niet bij 
was. 

Somber Communal order: 
ze had een 
uitvoering voor 
de klas, maar 
haar vader was er 
niet bij. Dit geeft 
aan dat hij geen 
tijd voor haar 
vrijmaakt. 

Goed Hoger dan  
SW, MSW en 
NY 

  (NY) - a. “Na-
yeong” 
(door MSW) 
b. “Echtelie-
den” (door 
MSW) 
c. “Jullie 
drietjes” 
(door MSW) 

- - - - - - - 

8 11:07 SW a. Draagt een 
zwart jasje en 
witte overhemd 
b. Praat op een 
rustige, 
geruststellende 
en standvastige 
toon 

“Papa” 
(door SA) 

a. Hij rijdt in zijn auto met SA. 
b. Hij zegt dat hij haar optreden 
op school had gezien en dat ze 
het liedje helemaal had moeten 
zingen. 
c. Hij remt hard als 
brandweerwagens en een 
politieauto met sirenes aan 
voor hem langsrijden.  
d. Hij ziet dat een flatgebouw in 
brand staat. 

Kijker, SW, SA a. Hij vindt dat SA 
het nummer 
helemaal had 
moeten zingen, 
omdat je alles 
moet afmaken 
waar je aan 
begint. Hij vindt 
opgeven erger 
dan iets helemaal 
niet doen. 
b. Hij weet dat 
het lijkt alsof hij 
er niet vaak voor 
SA is, maar houdt 
haar altijd in de 

a. Zelfbe-
wust 
b. Door-
zettend 
c. Bescher-
mend 

Communal order: 
hij laat zien dat 
hij om zijn 
dochter geeft 
door haar wens 
te vervullen (om 
naar Busan te 
gaan) en te 
vragen hoe ze 
zich voelt nadat 
hij plotseling hard 
moest remmen. 
Het is niet erg 
aardig om te 
zeggen dat ze het 
nummer 

Twijfel-
achtig 
richting 
goed 

Lager dan SA, 
MSW en NY 
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gaten. 
c. Hij is erg 
geschrokken en 
maakt zich zorgen 
hoe het met SA 
gaat. 

helemaal had 
moeten zingen, 
omdat hij er zelf 
niet bij was. Toch 
probeerde hij 
daarmee aan 
haar te leren dat 
doorzetten 
belangrijk is en 
daarnaast erkent 
hij dat hij niet 
veel tijd met haar 
doorbrengt. Dit 
toont aan dat hij 
op zijn acties 
reflecteert en er 
voor zijn dochter 
wil zijn, ondanks 
dat hij het niet 
altijd kan 
realiseren.  

  SA a. Draagt een 
donkerrode 
vest en grijze 
shirt 
b. Heeft een 
gele rugzak met 
witte stippen 
c. Praat op een 
zachte toon 

“Su-an” 
(door SW) 

a. Ze belt met NY. Als ze 
ophangt doet ze het raam open 
en weer half dicht. Als SW 
tegen haar praat, luistert ze 
naar hem. 
b. Ze kijkt naar buiten, steekt 
haar hand uit het raam en 
vangt as op. 
c. Ze ziet dat een flatgebouw in 
brand staat. 

Kijker, SA, SW - Terugge-
trokken 

Communal order: 
ze luistert naar 
haar vader. 

Goed Hoger dan  
SW, MSW en 
NY 

  (NY) - “Mama” 
(door SA) 

- - - - - - - 

9 13:00 M Draagt een 
zwart pak, witte 
overhemd, 
zwarte stropdas 
en een hoed 
(uniform) 

- Hij loopt naar de cabine van de 
trein, doet zijn hoed af, gaat 
zitten en pakt papier uit zijn 
tas. 

Kijker, M   - - - Te weinig 
informatie 

- 

  KC a. Draagt een - Hij komt uit een deur binnen de Kijker, KC   Hij vindt het a. Vriende- Communal order: Goed Hoger 
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lichtblauw jasje, 
witte 
overhemd, 
zwart-wit 
gestreepte 
stropdas en een 
zwarte broek 
(uniform) 
b. Kort zwart 
haar  
c. Heeft een 
portofoon vast 

trein en komt een collega tegen 
en buigt naar haar. Hij zegt dat 
ze haar sjaaltje goed moet 
doen. Daarna glimlachen ze 
naar elkaar en loopt hij weg 
een treincoupé in. 

sjaaltje van zijn 
collega niet netjes 
zitten en wil dat 
ze het goed doet. 

lijk 
b. Professio-
neel 
c. Gediscipli-
neerd 

hij gedraagt zich 
beleefd 
tegenover ander 
personeel. Het 
lijkt wel onnodig 
om te vragen of 
ze haar sjaaltje 
goed wil doen, 
omdat ze het 
maar een paar 
centimeter hoeft 
te verplaatsen. 
Hij doet dit echter 
niet op een 
onvriendelijke 
manier en het 
toont aan dat hij 
professionaliteit 
en verzorgdheid 
belangrijk vindt 
(wat erop wijst 
dat hij 
verplichtingen 
aan werk serieus 
neemt). 

dan/gelijk aan 
SW  
Lager dan SA, 
MSW en NY 

10 14:02 JH a. Lang, stijl, 
zwart haar 
b. Draagt een 
schooluniform 
(trui en geruite 
minirok), 
baseball jacket 
en rode 
schoenen  
c. Heeft een 
zwarte rugzak 
d. Heeft een 
moedervlek 
onder haar 
rechteroog 
e. Praat op een 

a. “Jin-hee” 
(door 
spelers uit 
het 
honkbal-
team) 
b. “Jullie 
cheerleader
” (door JH) 

a. Ze loopt de treincoupé 
binnen waar het honkbalteam 
is en zegt dat ze hun 
cheerleader is.  
b. Ze gaat naast YG zitten, 
vraagt waar hij naar luistert en 
doet zijn rechteroortje in haar 
eigen oor. Als hij het terugpakt 
zegt ze dat het niet eens 
aanstaat. Ook zegt ze met een 
glimlach dat hij niet chagrijnig 
moet reageren als ze vertelt 
dat ze hem leuk vindt. Ze vindt 
dat hij blij moet zijn en noemt 
dit het lot. 

Kijker, JH, YG Ze vindt YG leuk 
en wil dat hij hier 
blij mee is.  

a. Speels 
b. Direct 
c. Plagerig 
d. Koppig 

Communal order: 
ze respecteert 
niet dat een 
jongen haar niet 
leuk vindt. Ze 
doet dit echter op 
een wat luchtige, 
speelse manier, 
waardoor ze 
minder 
opdringerig 
overkomt. Toch 
geeft hij aan dat 
hij haar 
handelingen niet 
waardeert, wat zij 

Twijfel-
achtig 

Lager dan SA, 
MSW, NY, KC 

en YG  
Lager 
dan/gelijk aan 
SW  



44 
 

speelse en 
zelfverzekerde 
manier 

negeert. 

  YG a. Draagt een 
pet met het 
logo van het 
honkbalteam en 
een vest van 
het 
honkbalteam 
b. Kort donker 
haar 
c. Praat op een 
geïrriteerde en 
zachte toon 

- a. Hij kijkt naar JH als ze met de 
anderen praat en doet oortjes 
in als ze naar hem toeloopt.  
b. Hij pakt het rechteroortje 
terug van JH, zegt dat ze dat 
niet moet doen en dat ze 
ergens ander moet zitten. 
c. Als andere spelers roepen 
dat hij ja tegen JH moet zeggen, 
trekt hij zijn pet omlaag, zucht 
hij en zakt hij dieper weg in zijn 
stoel. 

Kijker, YG, JH Hij vindt JH niet 
leuk en wil dat ze 
afstand van hem 
neemt. 

a. Terugge-
trokken 
b. Afstande-
lijk 

Communal order: 
hij geeft aan dat 
hij een meisje 
niet leuk vindt, 
maar anderen 
dwingen hem om 
op haar avances 
in te gaan. Zijn 
wensen om met 
rust gelaten te 
worden, worden 
niet 
gerespecteerd.  

Goed Hoger dan 
SW, KC en JH 
Lager dan SA, 
MSW en NY  

11 14:55 IG a. Grijszwart 
haar 
vastgemaakt 
met een speld 
b. Draagt een 
bruine vest en 
een blauw-
grijze sjaaltje 
c. Praat op een 
zachte toon 

- Ze pelt een ei en geeft dit aan 
JG, die naast haar zit in de 
trein. Als JG dit afwijst, dringt 
ze aan dat ze het mag hebben. 

Kijker, IG, JG Ze wil dat JG het 
ei aanneemt. 

Verzorgend Communal order: 
ze biedt eten aan 
dat ze heeft 
klaargemaakt. 

Goed Hoger dan 
SW, KC, YG, 
JH en JG 
Lager dan SA, 
MSW en NY 

  JG a. Kort, 
krullend, 
donkergrijs haar 
b. Draagt een 
jasje met een 
patroon (takken 
met bladeren 
en fruit) en een 
lichtroze shirt 
c. Praat op een 
verbaasde en 
standvastige 
toon 

“Jong-gil” 
(door IG) 

Ze zegt tegen IG dat ze het ei 
niet hoeft, omdat de reis maar 
een uur duurt. Ze blijft afwijzen 
als IG het nog een keer 
aanbiedt. 

Kijker, JG, IG Ze wil geen ei. - Communal order: 
ze wijst het eten 
af uit beleefdheid 
en omdat ze het 
niet hoeft. 

Goed Hoger dan 
SW, KC en JH  
Gelijk aan YG 
Lager dan SA, 
MSW, NY en 
IG 

  SW a. Draagt - Hij loopt de treincoupé binnen Kijker, SW, SA   a. Hij wil dat Kim a. Professio- Communal order: Twijfel- Hoger 
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kleding uit 
scène 8, een 
zwarte broek en 
zwarte 
schoenen 
b. Praat op een 
aardige en 
professionele 
manier 

terwijl hij met Kim belt en de 
hand van SA vasthoudt. Hij 
hoort van Kim dat ergens een 
staking is en dat ze constant 
gebeld worden. Hij reageert dat 
Kim een verslag moet schrijven 
met alle informatie over deze 
situatie. Ook zegt hij dat hij 
voor de lunch weer terug is. Als 
hij zit hangt hij op. 

informatie 
verzamelt over 
een staking. 
b. Hij denkt dat hij 
voor de lunch 
weer thuis is. 

neel 
b. Werklus-
tig 
c. Leidingge-
vend 

hij toont affectie 
door de hand van 
zijn dochter vast 
te houden, maar 
ondertussen let 
hij niet zo goed 
op, omdat hij een 
werkgerelateerd 
telefoongesprek 
aan het voeren is. 

achtig dan/gelijk aan 
JH  
Lager 
dan/gelijk aan 
KC  
Lager dan SA, 
MSW, NY, YG, 
IG en JG 

  SA Draagt kleding 
uit scène 8, een 
blauwe rok met 
witte stippen, 
hoge witte 
sokken en witte 
schoenen 

- Ze loopt naast SW terwijl ze zijn 
hand vasthoudt. Als ze langs IG 
en JG zijn gelopen, wijst ze naar 
hun eigen plaatsen en gaan ze 
zitten.   

Kijker, SA, SW - Oplettend Communal order: 
ze houdt de hand 
van haar vader 
vast en begeleidt 
hem naar de 
juiste zitplaatsen. 

Goed Hoger dan 
SW, MSW, 
NY, KC, YG, 
JH, IG en JG  
  

12 15:33 Z Dit is niet van 
toepassing, 
omdat de vrouw 
nog geen 
volledige 
zombie is (en 
om deze reden 
nog niet 
dezelfde 
kenmerken 
deelt) en de 
andere zombie 
niet goed 
zichtbaar is. 

- a. Een geïnfecteerde vrouw 
rent de trein in en kruipt hierin 
op de grond terwijl ze pijn lijdt.  
b. Een zombie valt een 
medewerker op het perron 
aan. 

Kijker, Z, SA  - Geweldda-
dig 

Welfare: een 
zombie doet een 
persoon pijn (en 
vermoordt 
diegene 
mogelijk). 
Daarnaast lijdt de 
geïnfecteerde 
vrouw en is ze 
zelf slachtoffer, 
maar ze brengt 
anderen mogelijk 
in gevaar door de 
trein in te 
rennen.  

Slecht Lager dan SW, 
SA, MSW, NY, 
KC, YG, JH, IG 
en JG 

  SA - - Ze kijkt uit het raam terwijl de 
trein wegrijdt. Opeens ziet ze 
dat een medewerker op het 
perron door iemand wordt 
aangevallen. Ze draait om naar  
SW, maar ziet dat hij zijn ogen 
dicht heeft. 

Kijker, SA - Bezorgd Welfare: ze 
maakt zich zorgen 
om de man die 
aangevallen 
wordt en het lijkt 
alsof ze wil 
helpen, maar ze 
kan niets doen. 

Goed Hoger dan 
SW, MSW, 
NY, KC, YG, 
JH, IG, JG en Z 
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  SW - - Hij heeft zijn ogen dicht en 
slaapt (of probeert te slapen). 

Kijker, SW, SA - - - Te weinig 
informatie 

Hoger dan Z 
Hoger 
dan/gelijk aan 
JH  
Lager 
dan/gelijk aan 
KC  
Lager dan SA, 
MSW, NY, YG, 
IG en JG 

13 16:32 Z Dit is niet van 
toepassing, 
omdat de vrouw 
nog geen 
volledige 
zombie is (en 
om deze reden 
nog niet 
dezelfde 
kenmerken 
deelt) 

- De geïnfecteerde vrouw is in 
wc en bindt een stuk stof om 
haar been, waarop ze een grote 
wond/infectie heeft. 
Ondertussen blijft ze herhalen 
dat het haar spijt en huilt ze. 

Kijker, Z Ze voelt zich 
schuldig. 

- (Im)purity: de 
infectie op haar 
been ziet er vies 
en pijnlijk uit. 
 
Welfare: ze heeft 
een wond. 

Twijfel-
achtig  

Lager dan SW, 
SA, MSW, NY, 
KC, YG, JH, IG, 
JG, YS en DM     

  SA - - a. Ze bladert door een 
tijdschrift en ziet/hoort het 
gesprek tussen YS en 
treinpersoneel. Ze kijkt naar 
SW, staat op en loopt weg. 
b. Als ze bij YS en personeel 
staat, wordt de deur geopend 
en kijkt ze naar DM. Als YS zegt 
dat ze zo kan eindigen, reageert 
ze dat volgens NY alleen 
slechte mensen dit zouden 
zeggen. 
c. Als YS weg is, maakt ze 
oogcontact met DM. 

Kijker, SA, YS, 
DM  

Ze vindt het niet 
aardig wat YS 
zegt. 

a. Nieuws-
gierig 
b. Goedaar-
dig 

Communal order: 
ze komt op voor 
een persoon die 
verward is en 
(waarschijnlijk) 
uit een lagere 
sociale klasse 
komt.  

Goed Hoger dan 
SW, MSW, 
NY, KC, YG, 
JH, IG, JG, Z, 
YS en DM 
 

  YS a. Kort zwart 
haar 
b. Draagt een 
driedelig zwart 
pak, witte 

“Slechte 
mensen” 
(door SA) 

a. Hij spreekt personeel aan en 
zegt dat hij denkt dat iemand 
aan boord is geglipt en nu in de 
wc is. 
b. Hij staat met het personeel 

Kijker, YS, SA, 
DM  

a. Hij denkt dat 
iemand illegaal 
aan boord is. 
b. Hij kijkt neer op 
DM.   

a. Neerbui-
gend 
b. Ongevoe-
lig 
c. Bevoor-

Communal order: 
hij helpt 
treinpersoneel 
door hem op de 
hoogte te stellen 

Twijfel-
achtig 
richting 
slecht 

Hoger dan Z 
Lager dan SW, 
SA, MSW, NY, 
KC, YG, JH, IG, 
JG en DM 
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overhemd en 
een rood-wit 
gestreepte 
stropdas 

bij de wc-deur. Hij kijkt naar 
DM, aait het hoofd van SA en 
zegt dat ze zo zal eindigen als 
ze niet haar best doet op 
school. Na haar reactie lacht 
hij, veegt hij haar uit haar 
gezicht, zegt hij dat haar 
moeder vast niet goed was op 
school en geeft hij haar een 
zachte klop op haar hoofd. 
Daarna gaat hij de coupé weer 
in. 

oordeeld van een persoon 
die 
(waarschijnlijk) 
geen kaartje 
heeft betaald. Hij 
is echter 
respectloos 
tegenover de 
verwarde man en 
raakt het hoofd 
van een klein 
meisje aan dat hij 
niet kent. 

 

  SW - - Hij slaapt. Kijker, SW, SA - - - Te weinig 
informatie 

Hoger dan Z 
en YS  
Hoger 
dan/gelijk aan 
JH en DM 
Lager 
dan/gelijk aan 
KC  
Lager dan SA, 
MSW, NY, YG, 
IG en JG 

  DM a. Halflang, 
onverzorgd 
zwart haar 
b. Heeft 
gezichtsbeharin
g 
c. Draagt een 
olijfgroene jas 
en grijze broek 
d. Zijn gezicht 
en vingers zijn 
vuil 

“Meneer” 
(door 
treinperso-
neel) 

Hij is gehurkt op de grond en 
krast aan de muur. 
Ondertussen zegt hij dat 
iedereen dood is en lacht hij. 
Op het eind maakt hij 
oogcontact met SA. 

Kijker, SA, YS  Hij denkt dat 
iedereen dood is. 

a. Verward 
b. Nerveus 

Communal order: 
hij heeft 
(waarschijnlijk) de 
regels overtreden 
door illegaal aan 
boord te gaan. 
Het lijkt echter 
alsof hij erg 
verward en 
getraumatiseerd 
is. 
 
(Im)purity: hij ziet 
er onverzorgd en 
onhygiënisch uit. 

Twijfel-
achtig 

Hoger dan Z 
en YS  
Hoger 
dan/gelijk aan 
SW en JH  
Lager dan SA, 
MSW, NY, KC, 
YG, IG en JG  
 

  (NY) - “Moeder” - - - - - - - 
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(door SA) 
“Je moeder” 
(door YS) 

14 18:37 Z Dit is niet van 
toepassing, 
omdat de vrouw 
nog geen 
volledige 
zombie is (en 
om deze reden 
nog niet 
dezelfde 
kenmerken 
deelt) 

- De geïnfecteerde vrouw loopt 
door een treincoupé terwijl ze 
haar hoofd heftig heen en weer 
beweegt. Nadat ze een deur 
heeft geopend, valt ze hard op 
de grond en is ze aan het 
stuiptrekken. 

Kijker, Z - - (Im)purity: de 
infectie op haar 
been is nog 
groter en ze heeft 
meerdere 
wondjes. Het ziet 
er vies en pijnlijk 
uit door al het 
zichtbare bloed 
en aderen. 

Slecht Lager dan SW, 
SA, MSW, NY, 
KC, YG, JH, IG, 
JG, YS en DM     

15 18:53 SA - - Ze loopt door een coupé en 
komt SH tegen. Als ze op de 
wc-deur wil kloppen, pakt hij 
haar pols. Ze knikt dat ze nodig 
naar het toilet moet en blijft 
staan als hij zegt dat ze naar 
een wc verderop kan gaan. 
Nadat van binnenuit op de deur 
wordt gebonsd, luistert ze naar 
SH en loopt ze weg. Ze kijkt nog 
een keer om en maakt daarna 
een deur open. 

Kijker, SA, SH Ze moet nodig 
naar de wc. 

- Communal order: 
ze luistert naar 
een volwassene. 

Goed Hoger dan 
SW, MSW, 
NY, KC, YG, 
JH, IG, JG, Z, 
YS, DM en SH 
 

  SH a. Draagt een 
donkerblauw 
jasje met een 
spijkerbroek en 
een beige sjaal 
b. Kort zwart 
haar 
c. Heeft 
gezichtsbeharin
g 
d. Praat op een 
aardige en 
zenuwachtige 
toon 

- a. Hij staat voor een toiletdeur 
en grijpt de pols van SA als ze 
wil kloppen. Hij vraagt of ze 
nodig moet, zegt dat het lang 
kan duren en wijst naar een wc 
verderop.  
b. Hij vraagt hoe het gaat aan 
SK en verontschuldigt zich als 
ze op de deur bonst. 
Vervolgens duwt hij SA zachtjes 
richting het andere toilet en 
zegt hij tegen SK dat ze de tijd 
kan nemen. 

Kijker, SH, SA, 
SK  

a. Hij wil SK niet 
opjagen. 
b. Hij wil dat SA 
naar een andere 
wc gaat, omdat 
het lang kan 
duren. 

a. Behulp-
zaam 
b. Nerveus 
c. Vriende-
lijk 
d. Mee-
gaand 

Communal order: 
hij blijft zich 
verontschuldigen 
aan zijn partner 
en stelt haar 
gerust. Daarnaast 
gedraagt hij zich 
vriendelijk tegen 
een kind, legt hij 
uit dat het lang 
kan duren en 
helpt hij haar 
door haar naar 
een andere wc te 

Goed Hoger dan 
SW, MSW, 
NY, KC, YG, 
JH, IG, JG, Z, 
YS en DM 
Lager dan SA   
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sturen. 

  SK - a. “Twee 
mensen” 
(door SH) 
b. “Schat” 
(door SH) 

Ze bonkt op de wc-deur (alleen 
geluid is hoorbaar). 

Kijker, SK, SA, 
SH 

- - - Te weinig 
informatie 

- 

16 19:39 Z - “Passagier” 
(door trein-
personeel) 

De vrouw ligt op de grond met 
stuiptrekkingen. 

Kijker, Z - - - Te weinig 
informatie 

Lager dan SW, 
SA, MSW, NY, 
KC, YG, JH, IG, 
JG, YS, DM en 
SH      

17 19:54 SW - “Meneer 
Suh” (door 
Kim) 

a. Hij wordt wakker, omdat hij 
gebeld wordt. Terwijl hij zijn 
mobiel pakt, ziet hij dat SA weg 
is en dat alleen haar tas en een 
3DS XL op haar stoel zitten. 
b. Hij kijkt rond de coupé 
terwijl Kim aan de telefoon zegt 
dat de situatie ernstiger is dan 
verwacht. Kim vertelt dat er 
onrust is in heel het land en dat 
het geen standaard staking is. 
Ondertussen kijkt SW naar de 
televisie en ziet hij dat de 
regering overgaat tot militair 
ingrijpen. Hij hangt op als 
treinpersoneel langs hem loopt 
en via de portofoon vraagt of 
iemand nog ademt. Daarna 
loopt hij weg. 

Kijker, SW - Nalatig Communal order: 
hij is in slaap 
gevallen en heeft 
daarom niet goed 
op zijn dochter 
gelet. Hij lijkt er 
echter wel van 
geschrokken en 
gaat naar haar op 
zoek. Daarnaast 
toont de 3DS XL 
aan dat hij toch 
nog een nieuw 
cadeau voor haar 
heeft gekocht.  

Twijfel-
achtig 

Hoger dan Z 
en YS  
Hoger 
dan/gelijk aan 
JH, JG en DM  
Lager 
dan/gelijk aan 
KC  
Lager dan SA, 
MSW, NY, YG, 
IG en SH       

  IG Praat op een 
verontrustende, 
geschokte toon 

- Ze kijkt naar de televisie en 
vindt het geweld dat ze ziet 
verschrikkelijk. Als JG haar 
mening deelt, zegt IG dat ze dat 
niet mag zeggen. 

Kijker, IG, JG Ze vindt het 
geweld 
afschuwelijk. 

Goedaardig Communal order: 
ze keurt het 
geweld tegen 
mensen/de staat 
en de harteloze 
opmerkingen af.  

Goed Hoger dan 
SW, KC, YG, 
JH, JG, Z, YS 
en DM 
Lager dan SA, 
MSW, NY en 
SH      

  JG Praat op een 
afkeurende 
toon 

- Ze kijkt naar de televisie en zegt 
dat de jeugd geen reden meer 
nodig heeft om geweld te 

Kijker, JG, IG a. Ze is tegen 
geweld. 
b. Ze geeft de 

Bevoor-
oordeeld 

Communal order: 
ze keurt geweld 
af tegen 

Twijfel-
achtig 
richting 

Hoger dan Z 
en YS  
Lager 



50 
 

gebruiken. Ook noemt ze hen 
raddraaiers en zegt ze dat ze 
vroeger in een kamp gestopt 
zouden worden. 

jeugd de schuld. mensen/de staat, 
maar ze geeft 
gelijk de jongere 
generatie de 
schuld. Ook 
maakt ze hierbij 
een heftige 
vergelijking, 
waarmee ze 
insinueert dat 
deze jongeren in 
een internerings-
kamp thuishoren. 

slecht dan/gelijk aan 
SW, JH en DM  
Lager dan SA, 
MSW, NY, KC, 
YG, IG en SH 

  YS - - Hij kijkt naar de televisie. Kijker, YS   - - - Te weinig 
informatie 

Hoger dan Z 
Lager dan SW, 
SA, MSW, NY, 
KC, YG, JH, IG, 
JG, DM en SH  

18 21:02 Z a. Lichtblauwe 
ogen zonder 
pupil 
b. Grote aders 
zichtbaar over 
het gezicht en 
lichaam 
c. Bloed op het 
lichaam en 
gezicht (vooral 
rondom de 
mond) 
d. Maakt een 
verstikkend en 
grommend 
geluid 
e. Lichaam in 
rare posities 
f. Schreeuwt 

- a. Ze stopt met stuiptrekken, 
staat kort daarna op en kijkt 
naar een treinmedewerkster. 
b. De zombie is op de rug van 
de treinmedewerkster die door 
een coupé loopt en bijt haar 
nek. Daarna valt de zombie 
iemand van het honkbalteam 
aan. 
c. Meer mensen zijn zombies 
geworden, omdat ze elkaar 
aanvallen. 

Kijker, Z, JH, 
YG 

- a. Moord-
lustig 
b. Agressief 
c. Geweld-
dadig 
d. Ontem-
baar 
e. Gevaarlijk 

Welfare: ze vallen 
andere mensen 
aan en 
veranderen hen 
ook in zombies. 
 
(Im)purity: ze zien 
er eng en 
walgelijk uit. 
 
Justice: ze doden 
onschuldige 
mensen. 

Slecht Lager dan SW, 
SA, MSW, NY, 
KC, YG, JH, IG, 
JG, YS, DM en 
SH      

  SA - - Ze gaat naar de wc. Kijker, SA - - - Te weinig 
informatie 

Hoger dan 
SW, MSW, 
NY, KC, YG, 
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JH, IG, JG, Z, 
YS, DM en SH 

  JH - - Ze ziet dat Z mensen aanvallen. Kijker, JH, YG, 
Z 

- - - Te weinig 
informatie 

Hoger dan Z 
en YS 
Hoger 
dan/gelijk aan 
DM 
Lager 
dan/gelijk aan 
SW en JG 
Lager dan SA, 
MSW, NY, KC, 

YG, IG en SH 

  YG Doet zijn pet af  a. Hij ziet dat een zombie een 
treinmedewerkster aanvalt. Hij 
rent weg als de zombie iemand 
van zijn team aanvalt. 
b. Hij slaat Z met een knuppel. 

Kijker, YG, JH, 
Z 

- a. Moedig 
b. Behulp-
zaam 
c. Bescher-
mend 
d. Proactief 

Welfare: hij 
probeert andere 
mensen te 
beschermen door 
zombies met een 
knuppel te slaan. 

Goed Hoger dan 
SW, MSW, 
NY, KC, JH, IG, 
JG, Z, YS, DM 
en SH  
Lager dan SA  

19 23:14 SW - “Papa” 
(door SA) 

a. Hij doet een wc-deur open, 
maar er zit niemand in. 
Vervolgens rent er iemand 
langs hem, kijkt hij in de verte 
naar een groep mensen en 
loopt hij in deze richting. 
b. Hij laat mensen langs hem 
rennen en blijft doorlopen. Hij 
ziet dat een treinmedewerker 
wordt gebeten, in een zombie 
verandert en naar hem 
toekomt. Hij rent weg als hij 
hoort dat SA hem roept en pakt 
haar op. 
c. Hij rent door treincoupés 
terwijl hij SA draagt en duwt 
ondertussen een zombie opzij. 

Kijker, SW, SA  - a. Nieuws-
gierig 
b. Bescher-
mend 

Welfare: hij 
beschermt zijn 
dochter (een 
kwetsbaar 
persoon) tegen 
zombies. 
 
Communal order: 
hij beschermt zijn 
dochter. 

Goed Hoger dan 
MSW, NY, KC, 
YG, JH, IG, JG, 
Z, YS, DM en 
SH 
Lager dan SA, 
en YG 
 

  SA - - a. Ze droogt haar handen in de 
wc en hoort gegil. Als ze uit het 
toilet komt, ziet ze mensen 
langs haar rennen. 

Kijker, SA, SW  - a. Opmerk-
zaam 
b. Bezorgd 

Welfare: ze 
waarschuwt haar 
vader dat hij in 
gevaar is door 

Goed Hoger dan 
SW, MSW, 
NY, KC, YG, 
JH, IG, JG, Z, 
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b. Ze roept SW en hij tilt haar 
op. 

hem te roepen. 
 
Communal order: 
ze denkt aan het 
welzijn van haar 
vader. 

YS, DM en SH 

  Z - - Zombies bijten elkaar en 
rennen achter mensen 
(inclusief SW en SA) aan. 

Kijker, Z, SW, 
SA 

- a. Moord-
lustig 
b. Agressief 
c. Geweld-
dadig 
d. Ontem-
baar 
e. Gevaarlijk 

Welfare: ze vallen 
andere mensen 
aan en 
veranderen hen 
ook in zombies. 
 
(Im)purity: ze zien 
er eng en 
walgelijk uit. 
 
Justice: ze doden 
onschuldige 
mensen. 

Slecht Lager dan SW, 
SA, MSW, NY, 
KC, YG, JH, IG, 
JG, YS, DM en 
SH      

20 25:11 SH - “Die man” 
(door SA) 

a. Hij kijkt in verwarring rond 
als mensen langs hem rennen. 
Hij verontschuldigt zich tegen 
SK voor het eerdere ongemak 
en raakt haar buik aan. 
b. Hij ziet dat iemand gebeten 
wordt en duwt SK naar 
achteren. Als hij de zombie van 
een persoon afhaalt, komt de 
zombie op hem af en houdt hij 
het tegen. Na een korte 
worsteling gooit hij de zombie 
in het toilet. Nadat SK wegrent, 
gaat hij ook weg. 
c. Hij slaat een zombie in elkaar 
terwijl de coupédeur dicht 
wordt gehouden. Uiteindelijk 
wordt de deur weer 
opengedaan en gaat hij naar 
binnen. Hij doet op tijd de deur 
weer dicht, zodat geen zombies 

Kijker, SH, SK, 
SW, SA, YS, Z 

Hij is boos op SW. a. Sterk 
b. Behulp-
zaam 
c. Moedig  
d. Bescher-
mend 
e. Gehoor-
zaam 
f. Liefdevol 
g. Assertief 

Welfare: hij 
probeert iemand 
te helpen die 
aangevallen 
wordt door een 
zombie en vecht 
tegen zombies 
om zijn vrouw (en 
zichzelf) te 
beschermen. Hij 
lijkt later wel 
iemand pijn te 
willen doen, maar 
hij gaat hier niet 
mee door en het 
is begrijpelijk dat 
hij boos is, omdat 
het leven van 
hem en zijn 
vrouw in gevaar 
was door de 

Goed Hoger dan 
SW, MSW, 
NY, KC, YG, 
JH, IG, JG, Z, 
YS, DM en SK 
Lager dan SA   
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binnenkomen. Hij laat de deur 
los als SW zegt dat dit kan. 
d. Hij zegt tegen SW dat hij zijn 
excuses moet aanbieden, 
omdat hij de deur dichtdeed. 
Als SW dit niet doet, grijpt SH 
hem bij zijn jasje. Hij laat weer 
los als SK hem tegenhoudt. 

handeling van die 
ander.  
 
Communal order: 
hij is lief voor zijn 
zwangere vrouw 
en luistert naar 
haar. 

  SK a. Ze is zwanger 
b. Draagt een 
witte jurk met 
een patroon, 
een beige vest 
en een witte 
legging 
c. Heeft een 
roodbruine 
schoudertas om 
d. Halflang 
donkerbruin 
haar 

“Schatje” 
(door SH) 
“Lieverd” 
(door SH) 
“Sung-
kyung” 
(door SH) 

a. Ze komt uit het toilet en 
vraagt of al het lawaai nodig 
was. 
b. Ze ziet dat iemand gebeten 
wordt en beveelt SH om 
diegene te helpen.  
c. Ze rent weg als SH aangeeft 
dat ze dit moet doen. 
d. Ze klopt op de deur die SW 

voor haar neus dichtdoet. 
Uiteindelijk wordt de deur weer 
opengedaan en gaat ze naar 
binnen. 
d. Als SW zegt dat Z hen 
aanvallen, omdat ze hen zien, 
doet ze water op het raam van 
de deur en plakt ze kranten 
hierop. 
e. Ze grijpt het jasje van SH en 
zegt dat hij SW met rust moet 
laten, omdat ze de deur 
dichtdeden uit angst. 

Kijker, SK, SH, 
SW, SA, YS, Z 

a. Ze wil dat SH 
iemand helpt die 
wordt 
aangevallen. 
b. Ze denkt dat de 
mensen in de 
coupé uit angst 
handelden. 
c. Ze wil dat SH  
SW met rust laat. 

a. Slim 
b. Creatief 
c. Begripvol 
d. Bezorgd 
e. Dominant 

Welfare: als ze 
ziet dat iemand 
aangevallen 
wordt, maakt ze 
zich zorgen en 
zegt ze tegen 
haar man dat hij 
moet helpen. 
Daarnaast 
voorkomt ze dat 
haar man een 
ander geen pijn 
doet, omdat ze 
begrip toont dat 
de anderen 
handelden uit 
angst. Bovendien 
beschermt ze een 
groep mensen 
door ervoor te 
zorgen dat 
zombies hen niet 
zien. 

Goed Hoger dan 
SW, NY, KC, 
JH, IG, JG, Z, 
YS en DM 
Hoger 
dan/gelijk aan 
MSW en YG 
Lager dan SA 
en SH        

  Z - “Dat zijn 
toch geen 
mensen, 
hè?” (door 
YS) 
“Wezens” 
(door SW) 
“Dat 
stelletje” 

Zombies rennen achter mensen 
aan en vallen hen aan. Ze 
blijven tegen de deur bonken, 
maar worden stil als kranten op 
het raam worden geplakt. 

Kijker, Z, SW, 
SA, YS, SH, SK 

- a. Moord-
lustig 
b. Agressief 
c. Geweld-
dadig 
d. Ontem-
baar 
e. Gevaarlijk 

Welfare: ze vallen 
andere mensen 
aan en 
veranderen hen 
ook in zombies. 
 
(Im)purity: ze zien 
er eng en 
walgelijk uit. 

Slecht Lager dan SW, 
SA, MSW, NY, 
KC, YG, JH, IG, 
JG, YS, DM, 
SH en SK       
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(door SH) 
“Die lui zijn 
volledig 
doorge-
draaid” 
(door YS) 

 
Justice: ze doden 
onschuldige 
mensen. 

  SW - “Gozer” 
(door SH) 
“Vuile 
lafbek” 
(door SH) 
“Afschuwe-
lijke vent” 
(door SH) 

a. Hij draagt SA en ziet dat voor 
hem iemand gebeten wordt. 
Als SH de zombie vasthoudt, 
gaat SW langs hen heen. 
b. Hij zet SA neer als hij in een 
coupé is. Hij sluit de deur 
terwijl hij SK en SH aan ziet 
komen rennen. 
c. Hij zegt dat SH de deur kan 
loslaten omdat Z niet weten 
hoe de deur opengaat. Daarna 
zegt hij dat Z hen aanvallen, 
omdat ze hen zien. 
d. Hij bukt, houdt het hoofd 
van SA tussen zijn handen en 
vraagt hoe het gaat. Als SH hem 
aanspreekt, geeft SW aan dat 
hij geen spijt heeft dat hij de 
deur voor hun neus dichtdeed. 

Kijker, SW, 
SA, YS, SH, SK, 
Z 

a. Hij is bezorgd 
om SA. 
b. Hij wil geen 
excuses 
aanbieden aan 
SH. 

a. Egoïstisch 
b. Slim 
c. Bezorgd 
d. Koppig 

Welfare: hij 
beschermt zijn 
dochter tegen 
zombies, maar hij 
brengt andere 
mensen in 
levensgevaar 
door de deur 
voor hen neus 
dicht te doen. Het 
is begrijpelijk als 
hij dit uit angst en 
paniek deed. 
Echter, hij 
weigert zijn 
excuses aan te 
bieden voor zijn 
handeling. 

Twijfel-
achtig 
richting 
slecht 

Hoger dan Z 
en YS 
Lager dan SA, 
MSW, NY, KC, 
YG, JH, IG, JG, 
DM, SH en SK       

  SA - “Su-an” 
(door SW) 

a. Ze wordt gedragen door SW. 
Als de deur dicht wordt gedaan, 
zegt ze dat ze SH kent. 
b. Ze knikt dat het met haar 
gaat. 

Kijker, SA, 
SW, SH, SK, Z 

- Bezorgd Welfare: ze geeft 
aan dat ze een 
man die ze kent 
wil redden van 
zombies. Ze doet 
niks, maar dit is 
begrijpelijk, 
omdat ze een 
kind is tussen 
allerlei 
volwassenen die 
de leiding nemen. 

Goed Hoger dan 
SW, MSW, 
NY, KC, YG, 
JH, IG, JG, Z, 
YS, DM, SH en 
SK       

  YS Praat op een 
boze en bazige 
manier 

- a. Hij ziet op de televisie dat er 
veel geweld en slachtoffers zijn. 
Als hij in de verte mensen ziet, 

Kijker, YS, SW, 
SA 

a. Hij wil dat de 
coupédeur dicht 
is. 

a. Egoïstisch 
b. Bazig 
c. Onattent 

Welfare: hij denkt 
alleen aan zijn 
eigen welzijn 

Slecht Hoger dan Z 
Lager dan SW, 
SA, MSW, NY, 
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zegt hij dat de deur van deze 
coupé op slot moet. 
b. Hij duwt mensen opzij, loopt 
naar de deur en geeft aan dat 
hij denkt dat Z geen mensen 
zijn. 
c. Na een omroep dat de trein 
niet stopt in Cheonan, gaat hij 
naar een intercom. Hij vraagt 
waarom ze niet stoppen. Hij 
wordt boos en eist dat ze 
stoppen. 

b. Hij denkt dat Z 
geen mensen zijn 
en vindt ze 
gestoord. 
c. Hij wil stoppen 
in Cheonan. 

want hij ziet dat 
mensen in gevaar 
zijn, maar zegt 
dat de deur dicht 
moet.  
 
Communal order: 
hij is egoïstisch en 
dringt zijn wil op. 
Daarnaast duwt 
hij mensen een 
paar keer opzij, 
wat niet erg 
respectvol is. 

KC, YG, JH, IG, 
JG, DM, SH en 
SK       

  IG - - Ze ziet op de televisie dat er 
veel geweld en slachtoffers zijn. 

Kijker, IG, JG - - - Te weinig 
informatie 

Hoger dan 
SW, KC, JH, 
JG, Z, YS en 
DM 
Lager dan SA, 
MSW, NY, YG, 
SH en SK       

  JG - - Ze ziet op de televisie dat er 
veel geweld en slachtoffers zijn. 

Kijker, JG, IG - - - Te weinig 
informatie 

Hoger dan 
SW,  Z en YS  
Lager 
dan/gelijk aan 
JH en DM  
Lager dan SA, 
MSW, NY, KC, 
YG, IG en SH 
en SK       

21 29:41 SH - - a. Hij houdt SK vast en vraagt 
aan een vrouw of SK mag 
zitten, omdat ze zwanger is. Als 
ze zit, aait hij haar hoofd. 
b. Hij ziet dat mensen op het 
perron worden aangevallen 
door Z . 

Kijker, SH, SK Hij wil dat SK zit. Verzorgend Communal order: 
hij zorgt goed 
voor zijn vrouw. 

Goed Hoger dan 
SW, MSW, 
NY, KC, YG, 
JH, IG, JG, Z, 
YS, DM en SK 
Lager dan SA   

  SK - “M’n 
vrouw” 
(door SH) 

a. Ze slaat SH zacht als hij aan 
iemand vraagt of SK daar mag 
zitten en zegt dat het niet nodig 

Kijker, SK, SH Ze hoeft niet per 
se te zitten. 

Bescheiden Communal order: 
ze geeft aan dat 
haar man niet per 

Goed Hoger dan 
SW, MSW, 
NY, KC, JH, IG, 
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“Schat” 
(door SH) 

was. 
b. Ze ziet dat mensen op het 
perron worden aangevallen 
door Z . 

se moeite voor 
haar hoeft te 
doen. 

JG, Z, YS en 
DM 
Hoger 
dan/gelijk aan 
YG 
Lager dan SA 
en SH        

  SW - “Seok-woo” 
(door MSW) 
“M’n 
jongen” 
(door MSW) 

a. Hij houdt SA vast en wordt 
gebeld door MSW. Hij merkt 
dat ze buiten adem klinkt en 
vraagt of ze gewond is.  
b. Na het telefoongesprek is er 
een schok van de trein en laat 
hij SA zitten. Hij haalt haar snel 
weg als een man voor het raam 
verschijnt. 
c. Hij ziet dat mensen op het 
perron worden aangevallen 
door Z. Daarna omhelst hij SA 
en houdt hij zijn hand voor haar 
ogen. 

Kijker, SW, SA Hij is bezorgd om 
MSW. 

a. Bescher-
mend 
b. Bezorgd 

Communal order: 
hij maakt zich 
zorgen om zijn 
moeder en 
dochter. 

Goed Hoger dan Z 
en YS 
Lager dan SA, 
MSW, NY, KC, 
YG, JH, IG, JG, 
DM, SH en SK 
(dit blijft 
onveranderd, 
omdat deze 
goede 
evaluatie niet 
genoeg is)       

  SA - “Su-an” 
(door MSW) 
“M’n kleine 
Su-an. M’n 
oogappeltje
” (door  
MSW) 
“Schat” 
(door SW) 

a. Ze vraagt aan SW of MSW 
zich wel goed voelt. 
b. Ze gaat zitten na een schok 
van de trein. Als ze uit het raam 
kijkt, komt er plotseling een 
man voor het raam. SW pakt en 
houdt haar vast. 
c. Ze ziet dat mensen op het 
perron worden aangevallen 
door Z. 

Kijker, SA, SW  Ze wil weten hoe 
het gaat met 
MSW. 

Bezorgd Communal order: 
ze maakt zich 
zorgen om haar 
oma. 

Goed Hoger dan 
SW, MSW, 
NY, KC, YG, 
JH, IG, JG, Z, 
YS, DM, SH en 
SK       

  MSW Praat met veel 
moeite en 
maakt 
verstikkende 
geluiden 

“Moeder” 
(door SW) 
“Oma” 
(door SA) 

a. Ze vraagt of ze al in de trein 
zijn en zegt dat er overal 
gevochten wordt. Ook zegt ze 
dat hij goed voor SA moet 
zorgen. 
b. Ze zegt dat ze veel van SA 
houdt, maar dat SA naar haar 
moeder wil. Uiteindelijk noemt 
ze iemand “vuile schoft”, maar 

Kijker, MSW, 
SW 

a. Ze houdt veel 
van SA en wil dat 
SW goed voor 
haar zorgt. 
b. Ze is vijandig 
tegenover 
iemand. 

a. Zorgzaam 
b. Taai 

Communal order: 
ze geeft aan dat 
ze veel om haar 
zoon en 
kleindochter 
geeft. Op het eind 
van het gesprek 
zegt ze wel iets 
onaardigs. Het 

Twijfel-
achtig 
richting 
goed 

Hoger dan 
SW, NY, KC, 
JH, IG, JG, Z, 
YS, DM 
Lager dan SA, 
YG, SH en SK       
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het is niet duidelijk of ze naar 
SA of NY verwijst. 

kan dat ze dit niet 
meent, omdat ze 
in een zombie 
transformeert. 
Het zou echter 
ook kunnen dat 
dit haar 
werkelijke 
gevoelens zijn. 

  Z - - Vallen mensen aan op het 
perron. 

Kijker, Z, SW, 
SA, YS, SH, SK 

- a. Moord-
lustig 
b. Agressief 
c. Geweld-
dadig 
d. Ontem-
baar 
e. Gevaarlijk 

Welfare: ze vallen 
andere mensen 
aan en 
veranderen hen 
ook in zombies. 
 
(Im)purity: ze zien 
er eng en 
walgelijk uit. 
 
Justice: ze doden 
onschuldige 
mensen. 

Slecht Lager dan SW, 
SA, MSW, NY, 
KC, YG, JH, IG, 
JG, YS, DM, 
SH en SK       

  IG - - Ze wordt vastgehouden door 
JG. 

Kijker, IG, JG - - - Te weinig 
informatie 

Hoger dan 
SW, KC, JH, 
JG, Z, YS en 
DM 
Lager dan SA, 
MSW, NY, YG, 
SH en SK       

  JG - - Ze houdt IG vast. Kijker, JG, IG - - - Te weinig 
informatie 

Hoger dan 
SW, Z en YS  
Lager 
dan/gelijk aan 
JH en DM  
Lager dan SA, 
MSW, NY, KC, 
YG, IG en SH 
en SK       

  YS - - Hij ziet dat mensen op het 
perron worden aangevallen 

Kijker, YS - - - Te weinig 
informatie 

Hoger dan Z 
Lager dan SW, 
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door Z. SA, MSW, NY, 
KC, YG, JH, IG, 
JG, DM, SH en 
SK       

  (NY) - “Haar 
moeder” 
(door MSW) 

- - - - - - - 

22 31:56 Z - “Onruststo-
kers” (door 
een 
nieuwslezer
) 

Z lopen door de trein. 
Ondertussen is in 
nieuwsberichten en video’s 
zichtbaar hoe Z mensen 
aanvallen in het land.  

Kijker, Z - a. Moord-
lustig 
b. Agressief 
c. Geweld-
dadig 
d. Ontem-
baar 
e. Gevaarlijk 

Welfare: ze vallen 
andere mensen 
aan en 
veranderen hen 
ook in zombies. 
 
(Im)purity: ze zien 
er eng en 
walgelijk uit. 
 
Justice: ze doden 
onschuldige 
mensen. 

Slecht Lager dan SW, 
SA, MSW, NY, 
KC, YG, JH, IG, 
JG, YS, DM, 
SH en SK       

23 33:25 SW Hij heeft de 
rugzak van SA 
op zijn schouder 

“Wie is die 
man? Je 
vader? Je 
echte 
vader?” 
(door SH) 
“Fondsman
ager” (door 
SA en SH) 
“Een 
bloedzuiger. 
Een 
profiteur. 
Hij leeft van 
het geld van 
anderen” 
(door SH) 

a. Hij loopt door de trein met 
SA aan zijn hand en leest 
berichten van Kim op zijn 
mobiel.  
b. Hij laat SA zitten en zegt dat 
hij NY zal bellen, maar hij blijft 
op zijn mobiel kijken. 
c. Hij ziet de interactie tussen 
SA en IG, pakt SA bij de hand 
en loopt weg. 
d. Hij zegt tegen SA dat ze niet 
aardig had moeten doen, 
omdat ze in deze situatie eerst 
aan haarzelf moet denken. 
e. Hij geeft de rugzak aan SA, 
zegt dat ze moet blijven staan 
en loopt weg terwijl hij op zijn 
mobiel kijkt. 

Kijker, SW, 
SA, SH, SK 

Hij vindt dat je 
eigen welzijn 
voorop staat. 

a. Egoïstisch 
b. Onoplet-
tend 

Communal order: 
hij is egoïstisch en 
keurt af dat zijn 
dochter aan 
andere mensen 
denkt in plaats 
van aan haarzelf, 
zelfs als die 
andere persoon 
een oudere 
vrouw is. 
Daarnaast heeft 
hij constant 
aandacht voor 
zijn mobiel en 
niet voor zijn 
dochter. Ook 
heeft zijn beroep 
een negatieve 
reputatie, wat 

Slecht Hoger dan Z 
en YS 
Lager dan SA, 
MSW, NY, KC, 
YG, JH, IG, JG, 
DM, SH en SK 
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zijn egoïsme 
versterkt. 

  SA - “Schatje” 
(door JG) 
“Lieveling” 
(door SW) 
“Su-an” 
(door SW) 
“Meisje” 
(door SH) 
“Z’n 
dochter” 
(door SK) 

a. Ze zegt tegen SW dat de 
mobiel van NY uit is en gaat 
zitten als hij dit aangeeft. 
b. Ze staat op en geeft haar 
stoel aan IG. Ze krijgt snoep van 
haar. 
c. Als SW haar aanspreekt, 
wordt ze somber en zegt ze dat 
MSW altijd last kreeg van haar 
knieën door te lang staan. 
d. Ze praat met SH en zegt dat 
het oké is wat hij zegt over het 
beroep van SW, omdat 
iedereen het denkt. 
e. Ze pakt snoep aan van SK en 
raakt haar buik aan. Ze voelt 
een schop en lacht. Ook lacht 
ze om de opmerking van SH. 

Kijker, SA, 
SW, IG, SH, SK 

Ze weet dat het 
beroep van SW 
een negatief 
imago heeft. 

a. Beleefd 
b. Lief 
c. Zorgzaam 
d. Onbaat-
zuchtig 

Communal order: 
ze geeft haar 
eigen zitplaats op 
voor een oudere 
vrouw en is 
respectvol tegen 
alle volwassenen. 

Goed Hoger dan 
SW, MSW, 
NY, KC, YG, 
JH, IG, JG, Z, 
YS, DM, SH en 
SK       

  (NY) - “Mama” 
(door SA) 

- - - - - - - 

  IG - “Jij bent de 
oudste van 
ons twee” 
(door JG) 
“In-gil” 
(door JG) 

a. Ze biedt JG een zitplaats aan. 
b. Ze zegt tegen SA dat het niet 
hoeft, maar gaat uiteindelijk 
zitten als SA vol blijft houden. 
Daarna geeft ze snoep aan SA. 

Kijker, IG, JG,  
SW, SA 

Ze vindt het niet 
erg om niet te 
zitten. 

a. Beschei-
den 
b. Onbaat-
zuchtig 
c. Dankbaar 
d. Goed-
aardig 

Communal order: 
ze zet andere 
mensen voor 
zichzelf en geeft 
als dank snoep 
aan een meisje. 

Goed Hoger dan 
SW, NY, KC, 
JH, YG, JG, Z, 
YS en DM 
Lager dan SA, 
MSW, SH en 
SK 

  JG - “Jong-gil” 
(door IG) 

Ze wijst de zitplaats eerst af, 
maar luistert toch naar IG. 

Kijker, JG, IG Ze hoeft niet per 
se te zitten. 

a. Vriende-
lijk 
b. Mee-
gaand 

Communal order: 
ze wijst een stoel 
af, zodat iemand 
anders plaats kan 
nemen. Ze gaat 
alleen zitten, 
omdat de ander 
hierop aandringt. 

Goed Hoger dan 
SW, Z en YS  
Lager 
dan/gelijk aan 
JH en DM  
Lager dan SA, 
MSW, NY, KC, 
YG, IG, SH en 
SK       

  SK Heeft haar haar 
in een staart 

“Schat” 
(door SH) 

a. Ze slaat SH zacht als hij aan 
SA vraagt of SW haar echte 

Kijker, SK, SA, 
SH 

a. Ze wil dat SH 
niet onbeleefd is 

a. Vriende-
lijk 

Communal order: 
ze voert een 

Goed Hoger dan 
SW, MSW, 
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vader is. Ook zegt ze dat hij niet 
die negatieve dingen over SW 
tegen SA moet zeggen. 
b. Ze eet snoep, geeft snoep 
aan SA en praat over haar baby 
in haar buik. Ze zegt dat SH te 
lui is om een leuke naam te 
bedenken.  
c. Ze legt de hand van SA op 
haar buik. Als reactie op de 
opmerking van SH noemt ze 
hem een idioot. 

tegenover SW. 
b. Ze wil dat SH 
een naam voor 
hun baby 
bedenkt. 

b. Plagerig vriendelijk 
gesprek met een 
meisje terwijl 
haar vader weg is 
en geeft haar 
snoep. Ze zegt 
een paar keer 
niet heel aardige 
woorden tegen 
haar man, maar 
dit is op 
humoristische 
wijze en niet echt 
serieus. 

NY, KC, JH, 
YG, IG, JG, Z, 
YS en DM 
Lager dan SA 
en SH        

  SH - “Sang-hwa” 
(door SK) 
“Vader” 
(door SK) 
“Idioot” 
(door SK) 

a. Hij vraagt aan SA of SW haar 
vader is en vraagt naar zijn 
beroep.  
b. Hij zegt dat SA de buik van 
SK mag aanraken (SK stemt 
hiermee in). Als SA een schop 
voelt, zegt hij dat hij dat 
gemaakt heeft. 

Kijker, SH, SA, 
SK 

Hij ziet 
fondsmanagers 
als mensen die 
ten koste van 
anderen 
profiteren. 

a. Grappig 
b. Eerlijk 
c. Direct 
d. Welwil-
lend 

Communal order: 
hij begint een 
gesprek met een 
meisje terwijl 
haar vader weg is. 
Hij is niet heel 
aardig over haar 
vader, maar dit 
kan geëxcuseerd 
worden, omdat 
het (deels) 
terecht is en hij 
aardig is tegen 
het meisje.  

Goed Hoger dan 
SW, MSW, 
NY, KC, YG, 
JH, IG, JG, Z, 
YS, DM en SK 
Lager dan SA   

  YS - - Hij belt met iemand, vraagt 
welke steden toegankelijk zijn 
en gaat het toilet binnen. 

Kijker, YS - - - Te weinig 
informatie 

Hoger dan Z 
Lager dan SW, 
SA, MSW, NY, 
KC, YG, JH, IG, 
JG, DM, SH en 
SK       

  (MSW) - “Oma” 
(door SA) 

- - - - - - - 

24 37:12 SW - “Meneer 
Suh” (door 
luitenant 
Min) 

a. Hij belt in een lege coupé 
met een klant van hem die een 
luitenant is in Daejeon. Hij 
bevestigt dat het leger is 

Kijker, SW, 
DM   

Hij wil zichzelf en 
SA veiligstellen.  

a. Vastbera-
den 
b. Slim 
c. Egoïstisch 

Communal order: 
hij maakt een 
afspraak om 
ervoor te zorgen 

Twijfel-
achtig  

Hoger dan Z 
en YS 
Lager dan SA, 
MSW, NY, KC, 
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ingezet in Daejeon, maar Min 
geeft aan dat het niet echt 
veilig is en dat SW bij aankomst 
met de trein in quarantaine 
wordt gezet. SW belooft een 
grote beloning als Min hem en 
SA helpt. Min stemt in en zegt 
dat SW naar een andere 
uitgang moet gaan, waar zijn 
mannen hen opwachten. SW 
bedankt hem en hangt op. 
b. Voordat hij wegloopt, ziet hij 
DM op een stoel. 

dat hij en zijn 
dochter veilig 
zullen zijn. Hij 
geeft echter geen 
indicatie dat hij 
andere mensen in 
de trein wil 
helpen. 

YG, JH, IG, JG, 
DM, SH en SK 
 

  DM - - Hij zit op een stoel en fluistert 
dat iedereen dood is. 

Kijker, DM, 
SW 

Hij denkt dat 
iedereen dood is. 

Verstrooid - Te weinig 
informatie 

Hoger dan 
SW, Z en YS  
Hoger 
dan/gelijk aan 
JG en JH  
Lager dan SA, 
MSW, NY, KC, 
YG, IG, SH en 
SK       

25 38:51 YS Praat op een 
paniekerige en 
boze toon 

“Bedrijfsleid
er van 
Stallion 
Express” 
(door YS) 

a. Hij kijkt uit het raam en 
vraagt zich af waarom hij 
niemand ziet. Als ze stoppen, 
duwt hij mensen opzij en stapt 
hij uit. Vervolgens rent hij weg. 
b. Hij pakt M vast en zegt dat ze 
met een gedeelte van de trein 
naar Busan moeten rijden. Ook 
vraagt hij waar de militairen 
zijn en zegt hij dat Daejeon in 
quarantaine is. Hij is 
gefrustreerd en zucht als M 

wegloopt. 
c. Bij de hoofdingang rent hij 
weg van Z. 
d.  Hij rent een coupé binnen 
met KC en JH. Hij gaat gelijk 
naar binnen en komt kort 

Kijker, YS, KC, 
JH, M, Z 

a. Hij wil naar 
Busan, omdat het 
misschien nog 
niet in 
quarantaine is 
gezet. 
b. Hij wil zo snel 
mogelijk 
vertrekken (ten 
koste van 
anderen), omdat 
hij niet dood wil 
gaan. 

a. Egoïstisch 
b. Opdringe-
rig 
c. Bazig 
d. Panieke-
rig 
e. Onbe-
schoft 

Welfare: hij denkt 
alleen aan zijn 
eigen veiligheid 
en wil telkens zo 
snel mogelijk 
vertrekken. Het is 
begrijpelijk, 
omdat hij in een 
gevaarlijke 
situatie zit, maar 
hij is de enige die 
zich helemaal niet 
om anderen 
bekommert. Ook 
stoort hij een 
paar keer andere 
personen terwijl 
ze mensen aan 

Slecht Hoger dan Z 
Lager dan SW, 
SA, MSW, NY, 
KC, YG, JH, IG, 
JG, DM, SH, 
SK en M 
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daarna eruit om KC vast te 
grijpen en te vragen waarom ze 
nog niet vertrekken. 
e. In de coupé grijpt hij KC en 
zegt hij dat ze moeten gaan. 
Ook duwt hij JH en zegt hij dat 
ze dood kunnen gaan door op 
haar vrienden te wachten. 

het helpen zijn. 
 
Communal order: 
hij behandelt 
andere mensen 
op een 
respectloze 
manier. 

  SW - “Meneer 
Suh” (door 
luitenant 
Min) 
“Schoft” 
(door SH) 

a. Hij stapt uit met SA aan zijn 
hand.  
b. Hij staat naast SA op de 
roltrap en ze lopen in de 
stationshal. Hij gaat met SA 
door een poort naar een 
andere uitgang. Hij zegt dat 
alleen zij tweeën deze kant 
opgaan. 
c. Hij zegt dat DM naar de 
hoofdingang moet gaan en 
voorkomt dat SA de anderen 
helpt.  
d. Hij zegt dat SA moet blijven 
staan en rent naar de soldaat. 
Ondertussen wordt hij gebeld 
door Min die zegt dat hij zijn 
mannen niet kan bereiken. Op 
dit moment komen Z aan en 
rent hij naar SA. Hij ziet dat SH 
haar redt. 
e. Terwijl hij rent wordt hij 
aangevallen door een zombie. 
Hij ligt op de grond en stopt 
een boek in de mond van de 
zombie die op hem ligt. Nadat 
DM een vest over het hoofd 
van de zombie heeft gegooid, 
rent SW naar de deur als SH 
hem roept. Als hij er is, helpt hij 
de deur dicht te houden. 
f. Hij rent weg, pakt YG op als 
hij op de trap zit en houdt hem 

Kijker, SW, 
SA, YG, DM, 
SH, SK, Z   

Hij wil alleen met 
SA ontsnappen en 
de anderen niet 
helpen. 

a. Egoïstisch 
b. Behulp-
zaam 

Welfare: eerst 
denkt hij alleen 
aan het welzijn 
van zijn dochter 
en hemzelf. 
Echter, nadat hij 
wordt 
aangevallen helpt 
hij andere 
mensen bij het 
ontsnappen van 
de zombies en 
riskeert hij 
hiermee zijn 
eigen leven. 

Twijfel-
achtig 
richting 
goed 

Hoger dan 
NY, Z en YS 
Lager dan SA, 
MSW, KC, YG, 
JH, IG, JG, 
DM, SH, SK en 
M 
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vast tijdens het rennen. Hij 
springt in een open deur van de 
al vertrekkende trein en steekt 
zijn hand uit voor SH. Hij gaat 
opzij als SH zegt dat hij moet 
oppassen en steekt daarna zijn 
hand weer uit. Vervolgens trekt 
hij SH in de coupé. 

  SA - “Lieverd” 
(door SW) 
“Su-an” 
(door SW) 
“Lieve 
schat” (door 
SW) 
“Meisje” 
(door SH) 

a. Ze stapt uit de trein terwijl ze 
de hand van SW vasthoudt. 
b. Ze staat naast SW op de 
roltrap en ze lopen in de 
stationshal. Ze volgt SW. 
c. Ze wil tegen de andere 
zeggen dat de stad in 
quarantaine is, maar SW houdt 
haar tegen. Ze zegt dat hij altijd 
alleen met zichzelf bezig is en 
dat NY hierdoor weg is gegaan. 
Ondertussen huilt ze. 
d. Ze staat stil en wordt bijna 
aangevallen door Z, maar SH 
redt haar. Daarna rent ze weg 
met SK. 
e. Ze rent de trap af met SK. 
f. Ze ziet IG en JG op de grond 
en helpt met het meebrengen 
van IG. Ze gaat in een coupé 
met SK en IG. 

Kijker, SA, 
SW, IG, JG, 
DM, SH, SK, Z 

a. Ze wil anderen 
op de hoogte 
stellen dat de 
stad in 
quarantaine is. 
b. Ze denkt dat 
NY weg is gegaan 
van SW door zijn 
egoïsme.  

a. Behulp-
zaam 
b. Gehoor-
zaam 

Welfare: ze is 
kwetsbaar en 
wordt bijna 
aangevallen door 
zombies. 
Daarnaast maakt 
ze zich zorgen om 
het welzijn van 
anderen en helpt 
ze hen. 
 
Communal order: 
ze luistert naar 
haar vader en 
andere 
volwassenen, en 
helpt andere 
mensen. 

Goed Hoger dan 
SW, MSW, 
NY, KC, YG, 
JH, IG, JG, Z, 
YS, DM, SH, 
SK en M 

  SK - - a. Ze stapt uit de trein met hulp 
van SH. 
b. Ze staat naast SH op de 
roltrap en ze lopen in de 
stationshal. Ze ziet dat SW en 
SA een andere richting op 
lopen. 
c. Ze rent weg van Z bij de 
hoofdingang met SH. 
d. Ze pakt SA bij haar hand en 
ze rennen samen weg. 

Kijker, SK, SA, 
IG, JG, DM, 
SH, Z 

- a. Behulp-
zaam 
b. Doorzet-
tend 
c. Scherpzin-
nig 

Welfare: ze 
beschermt 
andere mensen 
tegen zombies, in 
het bijzonder 
kwetsbaren (een 
kind en een 
oudere vrouw), 
terwijl ze zelf ook 
kwetsbaar is als 
zwangere vrouw. 

Goed Hoger dan 
SW, MSW, 
NY, KC, JH, IG, 
JG, Z, YS, DM 
en M 
Gelijk aan YG 
Lager dan SA 
en SH  
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e. Ze ziet dat Z uit de trein 
komen, omdat mensen de deur 
openen. Vervolgens rent ze de 
trap af met SA. 
f. Ze ziet IG en JG op de grond, 
pakt IG op en rent weg. Ze 
opent de deur van een coupé 
en gaat naar binnen met SA en 
IG. Als ze de deur wil sluiten, 
stopt DM haar en opent ze de 
deur voor hem. 

Ook opent ze de 
deur voor een 
man en redt ze 
zijn leven. 

  SH - - a. Hij stapt uit en houdt de 
hand van SK vast om haar te 
helpen. Daarna loopt hij met 
zijn arm om haar heen. 
b. Hij staat naast SK op de 
roltrap en ze lopen in de 
stationshal. Hij ziet dat SW en 
SA een andere richting op 
lopen. 
c. Als hij Z ziet bij de 
hoofdingang tilt hij SK over de 
leuning en rent hij weg. 
d. Hij raakt met zijn ellenboog 
een zombie om SA te redden. 
Daarna vecht hij met zombies. 
Vervolgens pakt hij een 
knuppel en doet hij deze in de 
deurhendels om de deur te 
sluiten. Ze doen de deur weer 
open voor DM en SW. Nadat ze 
er zijn sluit hij de deur net 
voordat Z komen. 
e. Als hij de deur op slot krijgt 
en het glas begint te breken, 
rent hij weg met de anderen. 
Op het perron rent hij langs de 
bewegende trein en pakt hij 
een schild en knuppel van de 
grond terwijl SW zijn hand 
uitsteekt. Hij zegt dat SW moet 

Kijker, SH, 
SW, SA, YG, 
DM, SK, Z 

- a. Behulp-
zaam 
b. Slim 
c. Moedig 
d. Sterk 

Welfare: hij redt 
constant het 
leven van 
meerdere 
mensen door met 
zombies te 
vechten en zet 
daarbij zijn eigen 
leven op het spel. 
In het bijzonder 
helpt hij 
kwetsbare 
personen, zoals 
zijn zwangere 
vrouw en een 
kind.  

Goed Hoger dan 
SW, MSW, 
NY, KC, YG, 
JH, IG, JG, Z, 
YS, DM, SK en 
M 
Lager dan SA   
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oppassen voor Z achter hem en 
slaat hen neer. Daarna pakt hij 
de hand van SW en wordt hij in 
de coupé getrokken. 

  IG - “M’n zus” 
(door JG) 

a. Ze stapt uit de trein. 
b. Bij de hoofdingang rent ze 
weg van Z. 
c. Ze rent de trap af. 
d. Ze ligt op de grond van het 
perron en er is een zombie 
tussen haar en JG. Ze wordt 
meegenomen door SK en SA en 
gaat met hen een coupé in. 

Kijker, IG, SA, 
JG, SK, Z 

Ze maakt zich 
zorgen om JG. 

- Welfare: ze is een 
kwetsbare, 
oudere vrouw 
wiens leven in 
gevaar is door 
zombies. 

Goed Hoger dan 
SW, NY, JG, Z, 
YS, DM en M 
Lager dan SA, 
MSW, KC, JH, 
YG, SH en SK  

  JG - “Jong-gil” 
(door IG) 

a. Ze stapt uit de trein. 
b. Bij de hoofdingang rent ze 
weg van Z en valt ze. 
c. Ze rent de trap af. 
d. Ze valt tijdens het rennen op 
het perron en er ligt een 
zombie tussen haar en IG. Ze 
wil achter IG aan gaan, maar 
wordt dan gepakt door JH en 
KC.  
e. In de coupé staart ze voor 
zich uit en is ze buiten adem. 

Kijker, JG, SA, 
KC, JH, IG, SK, 
Z 

Ze wil bij IG 
blijven. 

- Welfare: ze is een 
kwetsbare, 
oudere vrouw 
wiens leven in 
gevaar is door 
zombies. 

Goed Hoger dan 
SW, NY, Z, YS 
en M  
Lager dan SA, 
MSW, KC, JH, 
YG, IG, DM, 
SH en SK       

  JH - - a. Ze stapt uit terwijl YS langs 
rent en houdt de mouw van YG 
vast. Ze blijft zo naast hem 
lopen in de stationshal. 
b. Bij de hoofdingang rent ze 
weg van Z. 
c. Ze rent weg van YG. 
d. Ze rent een coupé binnen 
met YS en KC, en gebaart naar 
andere mensen dat ze hierheen 
moeten komen. Ze helpt JG en 
brengt haar naar de coupé. 
e. Als ze in de coupé is, zegt ze 
dat haar vrienden nog buiten 
zijn en wordt ze geduwd door 

Kijker, JH, KC, 
YG, JG, YS, M, 
Z 

a. Ze wil dat 
andere mensen 
weten dat de 
coupé veilig is en 
wil dat ze 
hierheen komen. 
b. Ze wil wachten 
tot haar vrienden 
in de trein zijn. 

Behulpzaam Welfare: ze gaat 
zelf de trein nog 
niet in, maar 
helpt andere 
mensen door ze 
erop te wijzen dat 
ze de coupé in 
kunnen. Ook wil 
ze wachten op 
haar vrienden om 
hen te redden, 
waarmee ze haar 
eigen veiligheid 
riskeert. 
 

Goed Hoger dan 
SW, MSW, 
NY, KC, IG, JG, 
Z, YS, DM en 
M  
Lager dan SA, 
YG, SH, SK 
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YS. Als ze hoort dat ze gaan 
vertrekken, kijkt ze 
verontwaardigd. 

Communal order: 
ze is loyaal aan 
haar vrienden en 
wil op hen 
wachten. 

  YG a. Heeft een 
knuppel met 
bloed eraan 
b. Draagt een 
baseball jacket 

“Yong-guk” 
(onduidelijk 
door wie) 
“Vrienden” 
(door JH) 
“Idioot” 
(door SW) 

a. Hij stapt uit terwijl YS langs 
rent. Even later is hij met JH en 
het honkbalteam in de 
stationshal. 
b. Bij de hoofdingang rent hij 
weg van Z. 
c. Bij een deur in de stationshal 
duwt hij JH weg om aan te 
geven dat ze moet rennen. 
Ondertussen blijft hij staan om 
anderen te helpen. Uiteindelijk 
helpt hij met het dichthouden 
van de deur. 
d. Hij rent weg en twee 
personen van zijn honkbalteam 
worden voor zijn ogen door Z 
aangevallen op het perron. Hij 
wordt opgepakt door SW en 
rent met hem. Hij springt in een 
open deur van de al 
vertrekkende trein. 

Kijker, YG, 
SW, JH, SH, Z 

Hij wil dat JH 
wegrent. 

a. Behulp-
zaam 
b. Nerveus 

Welfare: hij 
beschermt 
andere mensen 
tegen zombies en 
riskeert zijn eigen 
leven. 

Goed Hoger dan 
SW, MSW, 
NY, KC, JH, IG, 
JG, Z, YS, DM 
en M  
Gelijk aan SK 
Lager dan SA 
en SH  

  M Kort zwart haar, 
dun bovenop 
zijn hoofd 

“Machinist” 
(door YS) 
“Chef” 
(door KC) 

a. Hij loopt met KC en ziet Z in 
de trein. Als YS hem aanspreekt 
zegt hij dat hij de trein niet kan 
afkoppelen. Op het verzoek om 
snel naar Busan te gaan, zegt 
hij dat ze de andere mensen 
niet achter kunnen laten. 
Vervolgens loopt hij weg. 
b. Bij de hoofdingang rent hij 
weg van Z. 
c. Hij rent naar de cabine van 
de trein en kijkt hier uit het 
raam. Hij ziet mensen de trein 
in rennen en dat JH en KC naar 

Kijker, M, KC, 
YS, Z 

Hij wil de andere 
mensen niet in 
Daejeon 
achterlaten. 

a. Verant-
woordelijk 
b. Bescher-
mend 
c. Goedaar-
dig 
 

Welfare: hij wil 
nog niet gelijk 
vertrekken, 
omdat hij geen 
mensen wil 
achterlaten. 
Daarnaast 
kunnen ze dankzij 
hem wegrijden 
van de zombies. 

Goed Hoger dan 
SW, MSW, 
NY, Z, YS en 
DM  
Lager dan SA 
KC, JH, YG, IG, 
JG, SH en SK 
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andere personen gebaren dat 
ze de coupé in kunnen. 

  Z - “De lui die 
iedereen 
aangevallen 
hebben” 
(door KC) 

a. Z zitten in de trein. 
b. De soldaten bij de 
hoofdingang zijn Z, rennen 
achter de treinreizigers aan en 
vallen hen aan. Ook zijn ze bij 
de ingang waar SW, SA en DM 
zijn en rennen ze achter hen 
aan. 
c.  Z zijn overal in de stationshal 
en op het perron en vallen 
iedereen aan. 
d. Er vallen Z door een raam 
van de stationshal en ze komen 
op de trein terecht. 
e. De zombies breken het glas 
van de deur en komen er kort 
daarna doorheen. Vervolgens 
rennen ze achter SW, SH en YG 
aan. 

Kijker, Z, SW, 
SA, KC, YG, 
JH, IG, JG, YS, 
DM, SH, SK, 
M 

- a. Moord-
lustig 
b. Agressief 
c. Geweld-
dadig 
d. Ontem-
baar 
e. Gevaarlijk 

Welfare: ze vallen 
andere mensen 
aan en 
veranderen hen 
ook in zombies. 
 
(Im)purity: ze zien 
er eng en 
walgelijk uit. 
 
Justice: ze doden 
onschuldige 
mensen. 

Slecht Lager dan SW, 
SA, MSW, NY, 
KC, YG, JH, IG, 
JG, YS, DM, 
SH, SK en M        

  KC - - a. Hij loopt met M en ziet Z in 
de trein. Hij zorgt dat YS wat 
afstand neemt van M en volgt 
M als hij wegloopt. 
b. Bij de hoofdingang rent hij 
weg van Z. 
c. Hij rent een coupé binnen 
met YS en JH, en gebaart naar 
andere mensen dat ze hierheen 
moeten komen. Hij duwt YS 
weg als hij vraagt waarom ze 
nog niet gaan, omdat er nog 
meer mensen aankomen. Hij 
helpt JG en brengt haar naar de 
coupé. Dan sluit hij de deur. 
d. In de coupé geeft hij via de 
portofoon aan M door dat ze 
kunnen vertrekken, omdat YS 
zegt dat ze anders dood 

Kijker, KC, JH, 
JG, YS, M, Z 

a. Hij wil dat 
andere mensen 
weten dat de 
coupé veilig is en 
wil dat ze 
hierheen komen. 
b. Hij besluit te 
vertrekken, 
omdat hij denkt 
dat ze anders 
dood kunnen 
gaan. 

a. Behulp-
zaam 
b. Bescher-
mend 
c. Professio-
neel 

Welfare: hij helpt 
andere mensen 
door ze naar de 
veilige coupé te 
verwijzen. Hij 
besluit wel om te 
vertrekken, 
ondanks dat niet 
iedereen er is, 
maar dit doet hij 
op aandringen 
van iemand die 
zegt dat ze 
anders zelf dood 
kunnen gaan.   

Goed Hoger dan 
SW, MSW, 
NY, Z, IG, JG, 
YS, DM en M   
Lager dan SA, 
YG, JH, SH en 
SK         
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kunnen gaan. 

  DM Hij heeft iets 
aan zijn been en 
hinkelt tijdens 
het rennen 

- a. Hij staat stil en staart naar 
SW en SA. Hij gaat met hen 
mee, omdat hij SW aan de 
telefoon heeft horen praten. 
Hij weet dat ze geholpen 
worden terwijl de anderen in 
quarantaine moeten. 
b. Hij ziet in de verte een 
soldaat, roept hem en rent naar 
hem toe. 
c. Hij gooit een vest over het 
hoofd van de zombie die op SW 
ligt en rent weg. 
d. Hij gaat in de coupé van SK, 
SA en IG, en sluit de deur. 

Kijker, DM, 
SW, SA, YG, 
IG, SH, SK, Z 

Hij wil meegaan 
met SW en SA om 
zichzelf veilig te 
kunnen stellen. 

a. Behulp-
zaam 
b. Gewiekst 

Welfare: hij redt 
iemand van een 
zombie en is zelf 
in levensgevaar. 

Goed Hoger dan 
SW, MSW, 
NY, Z, JG en 
YS  
Lager dan SA, 
KC, IG, YG, JH, 
SH, SK en M           

  (NY) - “Mama” 
(door SA) 

- - - - - - - 

26 51:04 M - - Hij belt met de centrale en zegt 
dat ze niet in Daejeon konden 
blijven door de epidemie. Hij 
vraagt naar welk station ze 
kunnen en hoort dat ze het 
station naar Busan zullen 
vrijmaken. 

Kijker, M   Hij wil in Busan 
stoppen. 

a. Vastbera-
den 
b. Verant-
woordelijk 

Communal order: 
hij neemt zijn 
plicht om de trein 
te besturen nog 
steeds serieus in 
deze gevaarlijke 
situatie en wil de 
reizigers naar een 
veilige plaats 
brengen. 
 
Welfare: hij wil 
het welzijn van 
iedereen 
beschermen. 

Goed Hoger dan 
SW, MSW, 
NY, Z, YS en 
DM  
Lager dan SA 
KC, JH, YG, IG, 
JG, SH en SK 

  SK - - a. Ze kijkt uit het raam en pakt 
haar mobiel, maar ze wordt 
gestopt door DM. 
b. Ze ziet dat in beide coupés 
zombies zijn en loopt zachtjes 
naar de wc. Als ze ziet dat het 
leeg is, gebaart ze naar de 

Kijker, SK, SA, 
IG, DM, Z 

- a. Leidingge-
vend 
b. Moedig 
c. Onbaat-
zuchtig 
d. Behulp-
zaam 

Welfare: ze 
neemt de leiding 
in een gevaarlijke 
situatie door een 
veilige plek te 
vinden. Daarna 
helpt ze andere 

Goed Hoger dan 
SW, MSW, 
NY, KC, YG, 
JH, IG, JG, Z, 
YS, DM en M 
Lager dan SA 
en SH 
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anderen dat ze kunnen komen. 
Ze helpt iedereen hierin en gaat 
zelf als laatst. Ze gaat snel naar 
binnen als ze merkt dat een 
zombie haar ziet en sluit de 
deur met het hoofd van de 
zombie ertussen. 

 mensen hierheen 
en gaat ze zelf 
pas als laatste 
naar de veilige 
plek. 

  SA - - a. Ze kijkt uit het raam. 
b. Ze rent naar de wc en pakt 
de hand van IG als ze aankomt. 

Kijker, SA, IG, 
DM, SK, Z 

- Behulpzaam Welfare: ze is een 
kwetsbaar 
persoon in een 
gevaarlijke 
situatie en helpt 
iemand anders. 

Goed Hoger dan 
SW, MSW, 
NY, KC, YG, 
JH, IG, JG, Z, 
YS, DM, SH, 
SK en M 

  DM - - a. Hij pakt de hand van SK als ze 
haar mobiel heeft gepakt, 
omdat hij merkt dat er Z zijn. 
b. Hij gaat naar de wc en 
probeert de deur te sluiten als 
Z proberen binnen te komen. 

Kijker, DM, 
SA, IG, SK, Z 

- a. Opmerk-
zaam 
b. Behulp-
zaam 

Welfare: hij geeft 
aan dat ze stil 
moeten zijn, 
omdat hij 
opmerkt dat 
zombies 
aanwezig zijn. 
Ook probeert hij 
de deur te sluiten 
om hemzelf en de 
anderen te 
redden van 
zombies. 

Goed Hoger dan 
SW, MSW, 
NY, Z, IG, JG 
en YS  
Lager dan SA, 
KC, YG, JH, 
SH, SK en M           

  IG - - Ze duwt SA vooruit om als eerst 
naar de wc te gaan. Daarna 
gaat ze zelf. 

Kijker, IG, SA, 
DM, SK, Z 

- Onbaatzuch-
tig 
 

Welfare: ze zorgt 
ervoor dat een 
kind eerst in 
veiligheid komt 
en zit zelf in een 
gevaarlijke 
situatie. 

Goed Hoger dan 
SW, NY, JG, Z, 
YS en M 
Lager dan SA, 
MSW, KC, JH, 
YG, DM, SH 
en SK  

  Z a. Lichaam blijft 
schokkende 
bewegingen 
maken tijdens 
stilstaan 
b. Constant 
gegrom 

“Epidemie” 
(door M) 

a. Ze staan in beide coupés stil 
en kijken niet naar de richting 
van SK, SA, DM en IG. 
b. Een zombie ziet SK buiten de 
wc staan en valt aan. Terwijl 
het hoofd tussen de deur is, 
horen de andere Z het lawaai 

Kijker, Z, SA, 
IG, DM, SK 

- a. Agressief 
b. Geweld-
dadig 
c. Gevaarlijk 

Welfare: ze willen 
mensen 
aanvallen. 
 
(Im)purity: ze zien 
er eng en 
walgelijk uit. 

Slecht Lager dan SW, 
SA, MSW, NY, 
KC, YG, JH, IG, 
JG, YS, DM, 
SH, SK en M        
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en rennen ze hier ook heen.  
Justice: ze willen 
onschuldige en 
kwetsbare 
personen 
aanvallen. 

27 52:46 JH - - Ze wordt gebeld door YG en 
vraagt waar hij is. Ze begint te 
huilen als ze zegt dat ze dacht 
dat iedereen dood was. 

Kijker, JH, YG Ze dacht dat YG 
en het 
honkbalteam 
allemaal dood 
waren. 

- Communal order: 
ze geeft veel om 
haar vrienden. 

Goed Hoger dan 
SW, MSW, 
NY, KC, IG, JG, 
Z, YS, DM en 
M  
Lager dan SA, 
YG, SH, SK 

  M - “Machinist” 
(door YS) 

a. Hij roept om dat ze naar 
Busan rijden en onderweg niet 
meer stoppen. 
b. Hij zegt tegen YS dat de 
verbinding met Busan steeds 
wordt verbroken. 

Kijker, KC, JH, 
YS   

- - - Te weinig 
informatie 

Hoger dan 
SW, MSW, 
NY, Z, YS en 
DM  
Lager dan SA 
KC, JH, YG, IG, 
JG, SH en SK 

  YS - - Hij pakt de portofoon van KC en 
vraagt aan M of hij contact 
heeft gehad met Busan. Hij zegt 
dat M snel moet rijden voordat 
ze de stad niet meer in mogen 
en geeft de portofoon terug 
aan KC. Daarna gaat hij zitten. 

Kijker, YS, KC, 
M 

Hij wil zo snel 
mogelijk in Busan 
zijn, omdat hij 
bang is dat ze 
anders niet meer 
toegelaten 
worden. 

a. Panieke-
rig 
b. Bazig 
c. Opdringe-
rig 

Communal order: 
hij is in paniek 
door de situatie 
en wil veilig zijn, 
maar 
ondertussen 
behandelt hij 
anderen met 
weinig respect. 
Hij is erg 
opdringerig en 
pakt zomaar een 
voorwerp van een 
ander. 

Twijfel-
achtig 

Hoger dan Z 
Lager dan SW, 
SA, MSW, NY, 
KC, YG, JH, IG, 
JG, DM, SH, 
SK en M 

  KC - - Zijn portofoon wordt afgepakt 
en weer teruggegeven door YS. 

Kijker, KC, YS - - - Te weinig 
informatie 

Hoger dan 
SW, MSW, 
NY, Z, IG, JG, 
YS, DM en M   
Lager dan SA, 
YG, JH, SH en 
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SK         

  (YG) - “Yong-guk” 
(door JH) 

- - - - - - - 

28 53:33 YG Heeft een 
beetje bloed op 
zijn vest 

- a. Hij huilt terwijl hij met JH 
belt en zegt dat hij de enige is 
die het heeft overleefd. 
b. Hij zegt tegen SH en SW dat 
in coupé 15 overlevenden zijn 
en opent een tas. Hieruit haalt 
hij een leren band en deze 
wikkelt hij om zijn hand. 

Kijker, YG, 
SW, JH, SH 

a. Hij vindt het 
verschrikkelijk dat 
hij de enige van 
het honkbalteam 
is die het heeft 
overleefd. 
b. Hij wil naar JH. 

a. Vastbera-
den 
b. Trouw 

Welfare: hij is 
bereid zijn leven 
te riskeren om 
andere mensen 
te bereiken. 
 
Communal order: 
hij wil naar een 
vriendin toe en 
geeft om zijn 
teamgenoten. 

Goed Hoger dan 
SW, MSW, 
NY, KC, JH, IG, 
JG, Z, YS, DM 
en M  
Gelijk aan SK 
Lager dan SA 
en SH 

  SW Draagt een 
witte overhemd 

- a. Hij probeert te bellen, maar 
krijgt een voicemail te horen. 
b. Hij hoort het 
telefoongesprek van SH en 
vraagt of dat SA was. Hij kijkt in 
de verte en ziet Z staan. 
c. Hij doet zijn jasje uit en 
wikkelt deze om zijn arm. 

Kijker, SW, 
YG, SH  

Hij wil naar SA en 
de anderen. 

a. Vastbera-
den 
b. Trouw 

Welfare: hij is 
bereid zijn leven 
te riskeren om 
andere mensen 
te bereiken. 
 
Communal order: 
hij wil naar zijn 
dochter toe die in 
gevaar is. 

Goed Hoger dan 
NY, MSW, Z 
en YS 
Lager dan SA, 
KC, YG, JH, IG, 
JG, DM, SH, 
SK en M 
 

  SH a. Draagt een 
zwart T-shirt 
b. Heeft een 
breed, gespierd 
bovenlichaam 

- a. Hij belt en hoort SA 
schreeuwen dat hij snel naar 
hen moet komen. Hij vraagt 
waar ze zijn. 
b. Hij vraagt of SW langs de Z 
wil gaan en vraagt af hoe hij 
dan levend terug wil komen. 
c. Hij ziet dat ze in coupé 9 zijn. 
Nadat hij YG ziet voorbereiden, 
doet hij zijn sjaal en jasje uit. 
Vervolgens wikkelt hij de sjaal 
om zijn vuist en zegt hij dat hij 
voorop gaat, YG als tweede en 
SW als laatste voor rugdekking.  

Kijker, SH, 
SW, SA, YG, 
SK  

a. Hij betwijfelt of 
ze het kunnen 
overleven. 
b. Hij wil naar SK 
en de anderen. 

a. Trouw 
b. Leidingge-
vend 

Welfare: hij is 
bereid zijn leven 
te riskeren om 
andere mensen 
te bereiken. 
 
Communal order: 
hij wil naar zijn 
vrouw toe die in 
gevaar is. 

Goed Hoger dan 
SW, MSW, 
NY, KC, YG, 
JH, IG, JG, Z, 
YS, DM, SK en 
M 
Lager dan SA   

  SA Ze gilt “Meisje” 
(door SH) 

Ze zegt tegen SH dat ze op een 
toilet zijn en dat hij moet 

Kijker, SA, 
SW, SH, SK 

Ze wil dat SH 
komt. 

- Welfare: haar 
leven is in gevaar. 

Goed Hoger dan 
SW, MSW, 



72 
 

“Su-an” 
(door SW) 

komen. NY, KC, YG, 
JH, IG, JG, Z, 
YS, DM, SH, 
SK en M 

  SK Ze schreeuwt “Schat” 
(door SH) 

Ze schreeuwt aan de telefoon 
dat ze in coupé 13 zijn en dat 
SH zo snel mogelijk moet 
komen. 

Kijker, SK, SW, 
SA, SH 

Ze wil dat SH 
komt. 

- Welfare: haar 
leven is in gevaar. 

Goed Hoger dan 
SW, MSW, 
NY, KC, YG, 
JH, IG, JG, Z, 
YS, DM en M 
Lager dan SA 
en SH 

  Z - - Ze staan in een coupé. Kijker, Z, SW, 
YG, SH 

- - - Te weinig 
informatie 

Lager dan SW, 
SA, MSW, NY, 
KC, YG, JH, IG, 
JG, YS, DM, 
SH, SK en M        

29 55:30 YG a. Heeft een 
knuppel 
b. Bloed op zijn 
kleding 
c. Heeft gele 
tape om zijn 
arm 

“Opneuker-
tje” (door 
SH) 

a. Hij slaat Z met de knuppel en 
slaat een zombie die SW 
probeert aan te vallen. 
b. Hij opent de deur naar de 
volgende coupé en ziet zijn 
teamgenoten die Z zijn 
geworden. Hij blijft stilstaan en 
houdt zijn knuppel stevig vast. 
Als het weer licht wordt, rent 
hij naar de deur. 
c. Hij volgt SW en SH in de 
volgende coupé. 
d. Hij opent de wc-deur 
tegenover het toilet waar SK, 
SA, DM en IG zitten. Als het 
licht wordt, gaat hij er snel in 
en trekt hij SW erin. 
e. Hij lacht als SH vraagt hoe hij 
zijn ringtone kan veranderen. 
Als SH vraagt hoe lang hij is 
gaat hij rechtop staan en zegt 
hij 1,81 meter. Later lacht hij 
weer om een opmerking van 
SH. 

Kijker, YG, 
SW, SH, Z  

- a. Moedig 
b. Behulp-
zaam 
c. Opmerk-
zaam 
d. Vastbera-
den 

Welfare: hij helpt 
meerdere keren 
andere mensen 
die aangevallen 
worden door 
zombies. 
 
Justice: hij neemt 
wraak op zombies 
door met ze te 
vechten. Deze 
keer lukt het de 
zombies niet om 
mensen te 
doden. 
 

Goed Hoger dan 
MSW, NY, KC, 
JH, IG, JG, Z, 
YS, DM en M  
Gelijk aan SW 
en SK 
Lager dan SA 
en SH 
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  SH Heeft gele tape 
om zijn armen 

- a. Hij doet tape om zijn armen 
en zegt tegen SW dat hij 
gewend is om overbodige 
mensen te ontslaan als 
fondsmanager. Dan gooit hij 
een knuppel naar hem. 
b. Hij gaat als eerste de coupé 
met Z in en schopt, slaat en 
gooit Z. 
c. Hij duwt YG opzij als ze in de 
coupé met zijn teamgenoten 
zijn en vecht met de Z. Als het 
donker is opent hij de deur en 
sluit hij deze net voor de neus 
van Z (nadat SW en YG binnen 
zijn). 
d. Hij zegt dat Z in de tunnel 
kalm blijven door de duisternis. 
Daarnaast geeft hij zijn mobiel 
aan SW. Vervolgens volgt hij 
SW in de volgende coupé. 
e. Hij klopt op de wc-deur en 
lacht naar SK. Hij gebaart dat ze 
stil moet zijn en raakt haar 
gezicht en haar aan. Als het 
licht wordt gaat hij snel in de 
wc ertegenover. 
f. In de wc vraagt hij of SW hem 
(SH) dankbaar is, omdat hij SA 
weer heeft gezien. Vervolgens 
vraagt hij wat er mis is met zijn 
ringtone en hoe hij dit kan 
veranderen. Als YG lacht vraagt 
hij of hij hem uitlacht en draait 
hij zijn oor. Als YG rechtop gaat 
staan zegt hij op een geestige 
manier dat hij bang is. Nadat ze 
over de tunnel praten, zegt SH 
tegen SW dat hij vast niet veel 
tijd heeft om met SA te spelen. 
Hij zegt dat ze begrijpt waarom 

Kijker, SH, 
SW, YG, SK, Z   

a. Hij denkt dat 
vaders niet 
genoeg 
waardering 
krijgen voor hun 
opofferingen.  
b. Hij denk dat SA 
op een latere 
leeftijd zal 
begrijpen waarom 
SW niet veel tijd 
voor haar heeft 
vanwege zijn 
werk. 
c. Hij is niet 
geïntimideerd 
door YG. 
d. Hij is blij om SK 
te zien. 

a. Sterk 
b. Grappig 
c. Vastbera-
den 
d. Moedig 
e. Behulp-
zaam 
f. Opmerk-
zaam 
g. Begripvol 
h. Spraak-
zaam 
i. Leidingge-
vend   

Welfare: hij helpt 
meerdere keren 
andere mensen 
die aangevallen 
worden door 
zombies. Ook 
neemt hij de 
leiding en gaat hij 
vaak voorop bij 
het vechten 
tegen zombies. 
 
Justice: hij neemt 
wraak op zombies 
door met ze te 
vechten. Deze 
keer lukt het de 
zombies niet om 
mensen te 
doden. 
 
Communal order: 
hij gaat een 
gesprek aan met 
anderen op een 
wat 
humoristische 
wijze. Ook toont 
hij begrip voor de 
situatie van een 
vader die niet 
veel tijd heeft 
voor zijn gezin 
vanwege werk. 
Hij geeft aan dat 
vaders altijd 
kritiek en geen 
waardering 
krijgen, terwijl ze 
zich op deze 
manier opofferen 

Goed Hoger dan 
SW, MSW, 
NY, KC, YG, 
JH, IG, JG, Z, 
YS, DM, SK en 
M 
Lager dan SA   
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hij zo hard werkt als ze ouder is 
en dat vaders altijd kritiek 
krijgen en nooit complimenten. 
Ook zegt hij dat ze zich voor 
hun gezin opofferen. 
Vervolgens vraagt hij waarom 
SW een vies gezicht trekt 
terwijl hij het mooi heeft 
gezegd. 

voor hun gezin. 

  SW a. Heeft een 
schild en 
knuppel 
b. Heeft gele 
tape om zijn 
arm 
c. Bloed op zijn 
overhemd 

“Fonds-
manager” 
(door SH) 
“Hufter” 
(door SH) 
“Vaders” 
(door SH) 

a. Hij vangt de knuppel van SH. 
b. Hij gebruikt het schild en de 
knuppel om Z van zich af te 
duwen en slaan. Als hij ziet dat 
veel Z bij SH zijn, helpt SW door 
Z met zijn schild te slaan. Na 
het wegwerken van een zombie 
opent hij de deur naar de hal 
en roept hij de anderen. 
c. Hij vecht met Z, verliest zijn 
schild en pakt een 
honkbalknuppel uit een tas. Als 
het donker is, tikt hij met zijn 
knuppel om Z hierheen te 
leiden. Vervolgens is hij 
onderweg naar de deur en rent 
hij als het opeens weer licht is. 
d. Hij stopt SH voordat hij weer 
wil gaan en vraagt om zijn 
telefoon. Daarna pakt hij zijn 
eigen mobiel en typt hij op de 
telefoon van SH. Als ze weer in 
een tunnel zijn, gaan ze de 
coupé in, gooit hij de mobiel 
van SH verder terug en belt hij 
deze met zijn eigen mobiel. Als 
Z weg zijn, lopen ze verder. 
e. Hij ziet SA in de wc en 
glimlacht. Als het licht wordt, 
trekt YG hem in de wc 
ertegenover. 
f. In de wc is hij op zijn mobiel 

Kijker, SW, 
SA, YG, SH, Z   

a. Hij vindt de 
ringtone van SH 
niet leuk. 
b. Hij is blij om SA 
te zien. 

a. Vastbera-
den 
b. Slim 
c. Behulp-
zaam 
d. Moedig 
e. Opmerk-
zaam 

Welfare: hij helpt 
meerdere keren 
andere mensen 
die aangevallen 
worden door 
zombies. Ook 
zorgen zijn 
ideeën ervoor dat 
ze veilig langs 
zombies kunnen 
sluipen. 
 
Justice: hij neemt 
wraak op zombies 
door met ze te 
vechten en ze te 
slim af te zijn. 
Deze keer lukt 
het de zombies 
niet om mensen 
te doden. 
 
Communal order: 
hij heeft niet veel 
tijd voor zijn 
dochter, omdat 
hij het druk heeft 
met werk. Op 
deze manier 
offert hij zich op 
voor zijn gezin. 

Goed Hoger dan 
NY, MSW, Z, 
KC, JH, IG, JG, 
YS, DM en M  
Gelijk aan YG 
en SK 
Lager dan SA 
en SH  
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en vraagt hij waarom SH een 
smakeloze ringtone heeft. Na 
een tijdje laat hij zijn mobiel 
aan de anderen zien, waarop 
navigatie is. Hij zegt dat de 
volgende tunnel twee minuten 
is. Hij luistert als SH tegen hem 
praat, glimlacht om zijn laatste 
opmerking en kijkt daarna op 
zijn mobiel. 

  SA - “Kleine 
meid” (door 
SH) 
“Dochter” 
(door SH) 

Ze staat in de wc en maakt 
oogcontact met SW. 

Kijker, SA, 
SW, IG, DM, 
SH, SK     

- - - Te weinig 
informatie 

Hoger dan 
SW, MSW, 
NY, KC, YG, 
JH, IG, JG, Z, 
YS, DM, SH, 
SK en M 

  Z Blijven stilstaan 
in het donker, 
omdat ze dan 
niet kunnen 
zien 

- a. Ze zijn in de coupés en 
vechten met SW, SH en YG. 
b. Op het moment dat de trein 
een tunnel doorrijdt en het 
donker wordt, staan Z stil en 
maken ze snelle bewegingen 
met hun hoofd. Als honkballen 
uit een tas vallen, reageren ze 
op dit geluid. Vervolgens 
rennen ze naar de richting waar 
SW met zijn knuppel tikt. 
c. Ze rennen naar de mobiel 
van SH als ze de ringtone 
horen. 

Kijker, Z, SW, 
YG, SH 

- a. Agressief 
b. Geweld-
dadig 
c. Gevaarlijk 

Welfare: ze vallen 
andere mensen 
aan. 
 
(Im)purity: ze zien 
er eng en 
walgelijk uit. 
 
Justice: het lukt 
ze niet om 
onschuldige 
mensen te bijten. 

Slecht Lager dan SW, 
SA, MSW, NY, 
KC, YG, JH, IG, 
JG, YS, DM, 
SH, SK en M        

  SK - - Ze staat voorin de wc en slaat 
SH zacht nadat hij de deur 
opent. Vervolgens lacht en huilt 
ze tegelijkertijd. 

Kijker, SK, SW, 
SA, IG, DM, 
SH 

Ze is opgelucht 
om SH te zien. 

- - Te weinig 
informatie 

Hoger dan 
MSW, NY, KC, 
JH, IG, JG, Z, 
YS, DM en M 
Gelijk aan SW 
en YG 
Lager dan SA 
en SH 

  DM - - Hij staat in de wc. Kijker, DM, 
SW, SA, IG, 

- - - Te weinig 
informatie 

Hoger dan 
MSW, NY, Z, 
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SH, SK IG, JG en YS  
Lager dan SW, 
SA, KC, YG, 
JH, SH, SK en 
M           

  IG - - Ze staat in de wc. Kijker, IG, SW, 
SA, DM, SH, 
SK 

- - - Te weinig 
informatie 

Hoger dan 
NY, JG, Z, YS 
en M 
Lager dan SW, 
SA, MSW, KC, 
JH, YG, DM, 
SH en SK  

30 1:03:31 JH - - Ze krijgt een bericht van YG, 
waarin staat dat ze mensen 
hebben gered en naar hen toe 
komen. Ze vertelt dit in 
blijdschap aan de anderen in de 
coupé. Nadat YS boos reageert, 
ziet ze alle personen in de 
coupé boos naar haar kijken. 
Vervolgens smeekt ze om hulp 
aan KC. 

Kijker, JH, KC, 
YS 

a. Ze is blij dat YG 
en de anderen 
mensen hebben 
gered. 
b. Ze wil YG en de 
anderen toelaten 
in de coupé. 
 

a. Trouw 
b. Onbaat-
zuchtig 

Communal order: 
ze wil haar vriend 
en andere 
overlevenden 
helpen door ze 
toe te laten in de 
coupé. Terwijl ze 
hier blij over is, 
worden andere 
personen boos op 
haar en wordt ze 
op een 
respectloze 
manier 
behandeld. 

Goed Hoger dan 
MSW, NY, KC, 
IG, JG, Z, YS, 
DM en M  
Lager dan SW, 
SA, YG, SH, SK 

  (YG) - “M’n 
vriend” 
(door JH) 

- - - - - - - 

  KC - - Hij luistert naar JH en YS en 
reageert niet op haar vraag om 
hulp. 

Kijker, KC, JH, 
YS 

- - Communal order: 
hij reageert 
helemaal niet als 
iemand hem 
wanhopig om 
hulp vraagt. Het 
is echter nog niet 
duidelijk wat voor 
beslissing hij 
neemt, want hij is 

Twijfel-
achtig 

Hoger dan 
MSW, NY, Z, 
IG, JG, YS, DM 
en M   
Lager dan SW, 
SA, YG, JH, SH 
en SK         
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mogelijk aan het 
nadenken over de 
situatie. 

  YS - - Hij vraagt zich af of de anderen 
ongedeerd en onbesmet langs 
Z zijn gekomen. Hij wordt boos 
en schreeuwt tegen JH of ze 
zeker weet dat niemand 
besmet is. Ook zegt hij dat de 
mensen in de coupé geen idee 
hebben wat er met hun familie 
is gebeurd en dat JH opeens 
haar vriend erbij haalt. Hij lacht 
in ongeloof terwijl hij zegt dat 
ze hun binnen moeten laten 
terwijl niemand weet of ze 
besmet zijn. 

Kijker, YS, KC, 
JH 

Hij wil de anderen 
geen toegang 
geven tot de 
coupé, omdat hij 
niet zeker weet of 
ze besmet zijn. 

a. Driftig 
b. Wantrou-
wig 
c. Bescher-
mend 
d. Respect-
loos 

Welfare: hij wil 
geen risico lopen 
dat hijzelf en 
andere mensen 
besmet kunnen 
raken. Hierdoor 
brengt hij 
onschuldige 
personen in 
gevaar. In 
tegenstelling tot 
de kijker weet hij 
echter niet dat 
deze mensen niet 
besmet zijn. 
 
Communal order: 
hij wordt gelijk 
boos tegen een 
meisje en praat 
op een 
respectloze 
manier tegen 
haar. 

Twijfel-
achtig 
richting 
slecht 

Hoger dan Z 
Lager dan SW, 
SA, MSW, NY, 
KC, YG, JH, IG, 
JG, DM, SH, 
SK en M 

  JG - - Ze zit ver weg van de rest op 
een stoel en staart voor zich 
uit. 

Kijker, JG - Passief - Te weinig 
informatie 

Hoger dan 
NY, Z, YS en 
M  
Lager dan SW, 
SA, MSW, KC, 
JH, YG, IG, 
DM, SH en SK 

  (Z) - “Monsters” 
(door YS) 

- - - - - - - 

31 1:05:07 Z - - a. Ze staan in de coupés. 
b. Ze rennen naar de tas toe die 
SW gooit. 
c. Ze rennen achter de anderen 

Kijker, Z, SW, 
SA, KC, JH, 
YG, IG, JG, YS, 
DM, SH, SK 

- a. Moord-
lustig 
b. Agressief 
c. Geweld-

Welfare: ze vallen 
mensen aan en 
doden sommigen. 
 

Slecht Lager dan SW, 
SA, MSW, NY, 
KC, YG, JH, IG, 
JG, YS, DM, 
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aan nadat DM op een blikje 
trapt. 
d. Ze achtervolgen de anderen 
en proberen binnen te komen 
in de volgende coupé. Een van 
de zombies bijt SH in zijn hand. 
Uiteindelijk breken ze door het 
glas. 
e. Een zombie valt IG aan. 

dadig 
d. Gevaarlijk 

(Im)purity: ze zien 
er eng en 
walgelijk uit. 
 
Justice: ze vallen 
onschuldige 
personen aan. 

SH, SK en M        

  SH a. Aders op zijn 
gezicht worden 
zichtbaar 
b. Zijn ogen 
worden 
lichtblauw 
zonder pupil 

- a. Als hij de wc-deur opent 
terwijl ze in een tunnel zijn, 
loopt er een zombie langs. 
Daarna gaat hij eruit en opent 
hij de toiletdeur aan de 
overkant. Vervolgens maakt hij 
oogcontact met SW, die naar 
het bagagerek wijst. 
b. Hij kruipt op het bagagerek. 
Als hij eraf gaat, tilt hij SK ervan 
af. Daarna opent hij de deur en 
laat hij iedereen langsgaan. Hij 
houdt SA vast terwijl DM door 
SW wordt geholpen. 
c. Hij probeert de deur te 
sluiten nadat SW en DM binnen 
zijn, maar er zitten Z tussen. Hij 
roept naar YG dat hij het glas 
van de andere deur kapot moet 
slaan. Als hij zelf de deur amper 
kan tegenhouden, verplaatst hij 
zijn hand naar de zijkant van de 
deur en wordt hij gebeten door 
een zombie. Hij roept dat SK 
niet dichtbij moet komen. 
Daarna zegt hij tegen SW dat 
hij weg moet gaan en de 
anderen in veiligheid moet 
brengen, omdat hij moe wordt. 
Hij blijft de Z bij de deur 
tegenhouden en roept naar SK 
dat ze een mooie naam voor 

Kijker, SH, 
SW, SA, JH, 
YG, IG, YS, 
DM, SK, Z   

a. Hij vertrouwt 
erop dat SW de 
anderen in 
veiligheid kan 
brengen. 
b. Hij wil dat SK 
afstand van hem 
neemt, omdat hij 
gebeten is. 
c. Hij wordt moe. 
d. Hij wil dat SK 
een mooie naam 
voor hun baby 
uitkiest. 

a. Sterk 
b. Vastbera-
den 
c. Moedig 
d. Behulp-
zaam 
e. Onbaat-
zuchtig 
f. Bescher-
mend 
g. Liefdevol 

Welfare: hij 
houdt zombies 
tegen voor een 
lange tijd en 
vecht zelfs nog 
met ze nadat hij 
gebeten is. Op 
deze manier 
heeft hij zichzelf 
opgeofferd om 
alle anderen te 
beschermen. 
Dankzij hem 
leven ze nog. 
 
Communal order: 
hij houdt 
constant rekening 
met zijn 
(zwangere) vrouw 
en redt haar 
leven. 
 
Justice: hij gaat 
dood, terwijl hij 
andere mensen 
constant 
beschermt. 

Goed Hoger dan 
SW, MSW, 
NY, KC, YG, 
JH, IG, JG, Z, 
YS, DM, SK en 
M 
Hoger 
dan/gelijk aan 
SA   



79 
 

hun kind moet uitkiezen. Nadat 
Z door het glas breken, vecht 
hij met ze. Uiteindelijk 
transformeert hij zelf in een 
zombie. 

  SW - “Kerel” 
(door SH) 
“Hufter” 
(door SH) 

a. Hij komt uit de wc en haalt 
SA naar zich toe. Vervolgens 
kijkt hij naar de coupé met 
zombies, ziet hij het bagagerek 
en kijkt hij naar SH. 
b. Hij kruipt op het bagagerek 
en gooit een tas verder terug in 
de coupé. Daarna klimt hij van 
het rek af en tilt hij SA ervan af. 
Vervolgens gaat hij naar DM 
nadat hij is gevallen en helpt hij 
hem met opstaan. Als het licht 
wordt duikt hij snel achter een 
stoel en duwt hij DM achter 
een stoel. Hij gebaart dat DM 
moet rennen als hij tot drie 
telt. Vervolgens rent hij weg. 
c. Hij duwt YG weg en probeert 
de deur te openen. Als dit niet 
lukt rent hij terug naar SH en 
slaat hij de Z tussen de deur 
met een knuppel. Nadat SH 
zegt dat hij weg moet rennen, 
zegt SW dat het hem spijt en 
rent hij weg. Ook pakt hij SK en 
neemt hij haar mee. Daarna 
probeert hij de deur naar de 
veilige coupé open te maken. 
Als ze de deur open hebben 
gekregen, grijpt hij SA en SK. 
Hij ziet IG staan en wil naar 
haar toe, maar ze wordt 
aangevallen door een zombie. 
Vervolgens sluit hij de deur. 

Kijker, SW, 
SA, JH, YG, IG, 
YS, DM, SH, 
SK, Z   

a. Hij wil via het 
bagagerek langs Z 
sluipen. 
b. Hij voelt zich 
spijtig tegenover 
SH. 

a. Vastbera-
den 
b. Slim 
c. Behulp-
zaam 
d. Moedig 
e. Opmerk-
zaam 
f. Bescher-
mend 
g. Leidingge-
vend 

Welfare: hij helpt 
meerdere keren 
andere mensen 
terwijl het gevaar 
van zombies 
dreigt. Ook als hij 
zelf al veilig is, 
riskeert hij zijn 
leven om ervoor 
(proberen) te 
zorgen dat 
anderen het 
overleven. 
 
Communal order: 
hij beschermt zijn 
dochter en neemt 
de zorg over van 
een zwangere 
vrouw die haar 
man verliest. 

Goed Hoger dan 
NY, MSW, Z, 
KC, JH, IG, JG, 
YS, DM en M  
Hoger 
dan/gelijk aan 
YG, SK   
Lager 
dan/gelijk aan 
SA  
Lager dan SH  
 

  SK - - a. Ze komt uit de wc. Kijker, SA, Ze wil naar SH. Trouw Welfare: haar Goed Hoger dan 
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b. Ze kruipt op het bagagerek 
en wordt eraf getild door SH. 
c. Ze ziet dat SH probeert de 
deur dicht te doen en blijft 
stilstaan. Nadat hij gebeten is, 
huilt ze en loopt ze langzaam 
naar hem toe. Even later wordt 
ze door SW meegenomen. 

SW, YG, IG, 
DM, SH, SK, Z   

leven is in gevaar. 
 
Communal order: 
haar man is dood. 

MSW, NY, KC, 
JH, IG, JG, Z, 
YS, DM en M 
Lager 
dan/gelijk aan 
SW en YG 
Lager dan SA 
en SH 

  YG - - a. Hij komt uit de wc. 
b. Hij kruipt op het bagagerek. 
c. Hij probeert de deur naar de 
coupé van JH te openen, maar 
het lukt niet. Dan belt hij haar, 
maar ze neemt niet op. Hij blijft 
roepen dat ze open moet doen. 
Vervolgens probeert hij het glas 
kapot te slaan met een 
knuppel. Als dit uiteindelijk 
lukt, rent hij naar de tweede 
deur, waar zijn arm tussen 
komt te zitten. Hij blijft 
proberen deze deur open te 
maken. 

Kijker, YG, SA, 
SW, JH, IG, 
YS, DM, SH, 
SK, Z   

Hij wil dat JH de 
deur openmaakt.  

a. Behulp-
zaam 
b. Vastbera-
den 

Welfare: hij helpt 
anderen terwijl ze 
proberen te 
overleven van 
zombies en hij 
zorgt er 
uiteindelijk voor 
dat de deur naar 
veiligheid 
opengaat.  

Goed Hoger dan 
MSW, NY, KC, 
JH, IG, JG, Z, 
YS, DM en M  
Lager 
dan/gelijk aan 
SW en SK 
Lager dan SA 
en SH 

  SA - - a. Ze komt uit de wc. 
b. Ze kruipt op het bagagerek. 
Als ze ziet dat DM valt, wil ze 
naar hem toe, maar SW houdt 
haar tegen. 
c. Ze huilt terwijl er met de 
deuren wordt geworsteld. Als 
de tweede deur open is, trekt 
SW haar naar binnen. 

Kijker, SA, 
SW, YG, IG, 
DM, SH, SK, Z   

Ze wil DM helpen. a. Bezorgd 
b. Machte-
loos 

Welfare: ze wil 
anderen helpen, 
maar kan dit niet, 
omdat ze jong en 
kwetsbaar is. 

Goed Hoger dan 
MSW, NY, KC, 
YG, JH, IG, JG, 
Z, YS, DM, SK 
en M 
Hoger 
dan/gelijk aan 
SW 
Lager 
dan/gelijk aan 
SH 

  IG - - a. Ze komt uit de wc. 
b. Ze kruipt op het bagagerek. 
c. Ze staat in de hal voor de 
coupé terwijl Z aankomen en 
schudt haar hoofd. Ze kijkt naar 
JG en glimlacht. Daarna wordt 

Kijker, IG, SW, 
SA, YG, DM, 
SH, SK, Z   

- - Welfare: ze wordt 
aangevallen door 
een zombie. 
 
Justice: het is 
oneerlijk dat ze 

Goed Hoger dan 
MSW, NY, KC, 
JG, Z, YS, DM 
en M 
Lager dan SW, 
SA, JH, YG, 
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ze door een zombie 
aangevallen. 

als onschuldig, 
kwetsbaar 
persoon gedood 
wordt. 

SH, SK 

  DM - - a. Hij komt uit de wc. 
b. Hij kruipt op het bagagerek. 
Als hij eraf klimt, glijdt hij uit en 
valt hij op de grond. SW helpt 
hem en duwt hem achter een 
stoel als het licht wordt. Op 
drie gaat hij weg, maar hij trapt 
op een blikje. Vervolgens rent 
hij weg.   
c. Hij probeert de deur naar de 
veilige coupé open te maken. 

Kijker, DM, 
SW, SA, YG, 
IG, YS, SH, SK, 
Z   

- Behulpzaam Welfare: hij is in 
levensgevaar en 
helpt anderen bij 
het opendoen 
van de deur. 

Goed Hoger dan 
MSW, NY, Z, 
KC, JG,YS en 
M  
Lager dan SW, 
SA, YG, JH, IG, 
SH en SK      

  JH - “Jin-hee” 
(door YG) 

a. Ze wordt vastgehouden door 
KC en probeert zijn armen weg 
te halen, maar dit lukt niet. 
b. Ze ontsnapt uit de greep van 
KC en rent naar de deur. Ze 
probeert de mensen hier weg 
te halen. 

Kijker, JH, KC, 
JG, YS  

Ze wil de anderen 
in de coupé 
binnenlaten. 

Behulpzaam Welfare: ze wil de 
levens van 
andere personen 
redden, maar ze 
wordt 
tegengehouden. 

Goed Hoger dan 
MSW, NY, KC, 
IG, JG, Z, YS, 
DM en M  
Lager dan SW, 
SA, YG, SH, SK 

  KC - - Hij houdt JH vast met zijn arm 
om haar nek en een hand op 
haar mond. 

Kijker, KC, JH, 
JG, YS 

Hij wil dat de 
anderen niet de 
coupé 
binnenkomen. 

a. Egoïstisch 
b. Onbe-
schoft 

Welfare: hij helpt 
niet bij het 
redden van 
andere mensen 
en voorkomt dat 
iemand anders 
dat doet. Deze 
beslissing leidt tot 
de dood van twee 
mensen. 
 
Communal order: 
hij houdt 
ongewild een 
meisje vast. 

Slecht Hoger dan Z 
en YS  
Lager dan SW, 
SA, MSW, NY, 
YG, JH, IG, JG, 
DM, SH, SK en 
M          

  YS - - a. Hij ziet de mobiel van JH op 
de grond afgaan en trapt deze 
kapot. 

Kijker, YS, SW, 
KC, YG, JH, JG, 
DM 

Hij wil dat de 
anderen niet de 
coupé 

a. Egoïstisch 
b. Onbe-
schoft 

Welfare: hij 
voorkomt dat 
andere mensen 

Slecht Hoger dan Z 
Lager dan SW, 
SA, MSW, NY, 
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b. Als hij ziet dat het glas van 
de eerste deur gaat breken 
door YG, rent hij naar de 
tweede (dichtstbijzijnde) deur 
en probeert hij deze dicht te 
doen.  

binnenkomen. c. Standvas-
tig 

veilig zijn door de 
deur dicht te 
houden. Zijn 
beslissing zorgt 
ervoor dat andere 
mensen langer in 
gevaar zijn en 
leidt ertoe dat 
twee mensen 
dood gaan. 
 
Communal order: 
hij maakt een 
bezitting van 
iemand anders 
opzettelijk kapot. 

KC, YG, JH, IG, 
JG, DM, SH, 
SK en M 

  JG - - a. Ze zit, staat op als ze IG ziet 
en loopt naar de deur. Ze wordt 
op de grond geduwd door 
iemand die de deur helpt dicht 
te doen. 
b. Ze roept in paniek naar IG 
die in de hal staat en door een 
zombie wordt aangevallen. 
Daarna kijkt ze geschokt. 

Kijker, JG, IG  - - Welfare: ze helpt 
andere mensen 
niet totdat ze 
haar zus ziet. 
 
Communal order: 
haar zus is dood. 

Twijfel-
achtig 
richting 
goed 

Hoger dan 
MSW, NY, Z, 
KC, YS en M  
Lager dan SW, 
SA, JH, YG, IG, 
DM, SH en SK 

32 1:15:25 SW Heeft veel 
bloed op zijn 
gezicht en 
overhemd 

- a. Hij slaat YS in het gezicht, 
grijpt zijn kraag en vraagt 
schreeuwend waarom hij dat 
deed. 
b. Hij kijkt naar SK en knikt. Als 
zij en SA langs hem lopen, gaat 
hij ook naar de hal en kijkt hij 
YS aan. In de hal houdt hij SA 
vast. 

Kijker, SW, 
SA, KC, YG, 
JH, YS, DM, 
SK 

Hij is boos op YS, 
omdat ze de 
anderen hadden 
kunnen redden. 

a. Fel 
b. Bescher-
mend 

Communal order: 
hij wordt door 
een groep 
mensen vals 
beschuldigd en 
buitengesloten. 
 
Justice: hij wordt 
onterecht 
beschuldigd dat 
hij besmet is. 
Daarnaast slaat 
hij een persoon 
wiens 
handelingen 

Goed Hoger dan 
NY, MSW, Z, 
KC, JH, IG, JG, 
YS, DM en M  
Hoger 
dan/gelijk aan 
YG, SK   
Lager 
dan/gelijk aan 
SA  
Lager dan SH  
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hebben geleid tot 
de dood van twee 
personen. 
 
Welfare: hij slaat 
iemand, maar 
door diegene zijn 
twee mensen 
indirect 
doodgegaan. 

  YS - “Vuile 
schoft” 
(door SW) 

Hij wordt door SW geslagen en 
vastgehouden. Vervolgens 
schreeuwt hij dat SW ook 
besmet is. Daarna geeft hij KC 
een duw. 

Kijker, YS, SW, 
SA, KC, YG, 
JH, DM, SK 

Hij beschuldigt 
anderen ervan 
dat ze besmet zijn 
en wil dat ze de 
coupé verlaten. 

a. Koppig 
b. Manipula-
tief 

Communal order: 
hij zet een groep 
mensen op tegen 
onschuldigen. 
 
Justice: hij 
beschuldigt 
onterecht 
mensen van een 
besmetting. 
Daarnaast wordt 
hij (terecht) 
geslagen, omdat 
zijn beslissingen 
tot de dood van 
twee mensen 
hebben geleid. 
 
Welfare: hij 
wordt geslagen, 
maar dit is wraak 
op zijn slechte 
handelingen. 

Slecht Hoger dan Z 
Lager dan SW, 
SA, MSW, NY, 
KC, YG, JH, IG, 
JG, DM, SH, 
SK en M 

  SK - - Ze houdt SA vast en huilt. 
Daarna houdt ze haar hoofd 
tussen haar handen, zegt ze dat 
ze gaan en lopen ze naar de 
hal. 

Kijker, SK, SW, 
SA, KC, YG, 
JH, YS, DM 

- - Communal order: 
ze wordt door 
een groep 
mensen vals 
beschuldigd en 
buitengesloten. 
 

Goed Hoger dan 
MSW, NY, KC, 
JH, IG, JG, Z, 
YS, DM en M 
Lager 
dan/gelijk aan 
SW en YG 
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Justice: ze wordt 
onterecht 
beschuldigd dat 
ze besmet is. 

Lager dan SA 
en SH 

  SA - “Su-an” 
(door SK) 

Ze omarmt SK en huilt. Daarna 
knikt ze naar SK en lopen ze 
naar de hal.  

Kijker, SA, 
SW, KC, YG, 
JH, YS, DM, 
SK 

- - Communal order: 
ze wordt door 
een groep 
mensen vals 
beschuldigd en 
buitengesloten. 
 
Justice: ze wordt 
onterecht 
beschuldigd dat 
ze besmet is. 

Goed Hoger dan 
MSW, NY, KC, 
YG, JH, IG, JG, 
Z, YS, DM, SK 
en M 
Hoger 
dan/gelijk aan 
SW 
Lager 
dan/gelijk aan 
SH 

  DM - - Hij staat in de coupé en loopt 
als eerste naar de hal. 

Kijker, DM, 
SW, SA, KC, 
YG, JH, YS, SK 

- - Communal order: 
hij wordt door 
een groep 
mensen vals 
beschuldigd en 
buitengesloten. 
 
Justice: hij wordt 
onterecht 
beschuldigd dat 
hij besmet is. 

Goed Hoger dan 
MSW, NY, Z, 
KC, JG,YS en 
M  
Lager dan SW, 
SA, YG, JH, IG, 
SH en SK      

  KC - - Hij zegt dat degenen die als 
laatste de coupé zijn 
binnengekomen weg moeten 
gaan naar de hal. 

Kijker, KC, 
SW, SA, YG, 
JH, YS, DM, 
SK 

Hij wil dat de 
anderen naar de 
hal gaan. 

- Communal order: 
hij draagt bij aan 
het uitsluiten van 
onschuldige 
mensen door ze 
te bevelen dat ze 
weg moeten 
gaan. 
 
Justice: hij 
beschuldigt 
onterecht 
mensen van een 
besmetting. 

Slecht Hoger dan Z 
en YS  
Lager dan SW, 
SA, MSW, NY, 
YG, JH, IG, JG, 
DM, SH, SK en 
M 
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  YG - - Hij heeft zijn arm om JH heen. 
Hij zegt tegen haar dat het 
verstandiger is als ze in de 
coupé blijft. 

Kijker, YG, 
SW, SA, KC, 
JH, YS, DM, 
SK 

Hij wil dat JH in 
de coupé blijft, 
omdat hij denkt 
dat dit 
verstandiger is. 

Bescher-
mend 

Communal order: 
hij wordt door 
een groep 
mensen vals 
beschuldigd en 
buitengesloten. 
Daarnaast denkt 
hij aan de 
veiligheid van zijn 
vriendin. 
 
Justice: hij wordt 
onterecht 
beschuldigd dat 
hij besmet is. 

Goed Hoger dan 
MSW, NY, KC, 
JH, IG, JG, Z, 
YS, DM en M  
Lager 
dan/gelijk aan 
SW en SK 
Lager dan SA 
en SH 

  JH - - Ze gaat mee met YG naar de 
hal. 

Kijker, JH, SW, 
SA, KC, YG, 
YS, DM, SK 

Ze wil niet in de 
coupé blijven. 

Trouw Communal order: 
ze kiest ervoor 
om loyaal aan 
haar vriend te 
blijven en met 
hem mee te gaan, 
ondanks dat deze 
keuze 
onverstandiger 
kan zijn qua 
veiligheid. 

Goed Hoger dan 
MSW, NY, KC, 
IG, JG, Z, YS, 
DM en M  
Lager dan SW, 
SA, YG, SH, SK 

33 1:18:42 YS - “Een stel 
schoften” 
(door JG) 

a. Hij leunt tegen een stoel aan 
en ziet hoe andere personen 
jasjes aan elkaar knopen om de 
deur dicht te houden. 
b. Hij zegt dat de andere deur 
ook nog moet en ziet JG naar 
die deur lopen. Hij wijst naar 
haar en zegt dat ze 
tegengehouden moet worden. 

Kijker, YS, KC, 
JG 

Hij wil dat JG 
gestopt wordt en 
dat de deuren 
stevig dicht 
blijven. 

a. Bazig 
b. Passief 

Communal order: 
hij laat andere 
mensen het werk 
doen en geeft zelf 
bevelen. 
 
Welfare: hij wil 
voorkomen dat 
zombies 
binnenkomen, 
maar doet hier 
zelf niets aan. 
Ook kan zijn 
motivatie 

Twijfel-
achtig 
richting 
slecht 

Hoger dan Z 
Lager dan SW, 
SA, MSW, NY, 
KC, YG, JH, IG, 
JG, DM, SH, 
SK en M 
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voornamelijk uit 
eigenbelang zijn. 

  KC - “Een stel 
schoften” 
(door JG) 

Hij kijkt toe hoe andere 
personen jasjes aan elkaar 
knopen om de deur dicht te 
houden. 

Kijker, KC, YS, 
JG 

- - - Te weinig 
informatie 

Hoger dan Z 
en YS  
Lager dan SW, 
SA, MSW, NY, 
YG, JH, IG, JG, 
DM, SH, SK en 
M 

  JG - “Die vrouw” 
(door YS) 

Ze zit op een stoel en staart 
voor zich uit. Ze praat tegen 
zichzelf en zegt over IG dat het 
haar eigen schuld is, omdat ze 
altijd andere mensen wil 
helpen en niet aan haarzelf 
denkt. Dan kijkt ze naar IG in de 
hal en vraagt ze zich af waarom 
ze haar leven door anderen laat 
bepalen. Vervolgens kijkt ze 
naar de mensen in de coupé en 
noemt ze hen schoften terwijl 
ze huilt. Daarna staat ze op, 
loopt ze naar de deur en legt ze 
haar hand op het raam bij IG. 
Ze huilt en bedankt IG voor 
alles. Vervolgens schuift ze de 
deur open. 

Kijker, JG, Z, 
KC, YS, IG,  

a. Ze is boos en 
verdrietig dat IG 
telkens aan 
andere mensen 
denkt, ten koste 
van haar eigen 
leven. 
b. Ze is IG 
dankbaar. 
c. Ze is boos op de 
passagiers in de 
coupé. 

a. Wraak-
zuchtig 
b. Somber 

Communal order: 
ze toont liefde 
voor haar zus en 
is verdrietig om 
haar dood. 
 
Welfare: ze 
brengt andere 
levens (en haar 
eigen leven) in 
gevaar door de 
deur open te 
doen. 
 
Justice: ze neemt 
wraak op de 
mensen die de 
dood van haar 
zus (indirect) 
hebben 
veroorzaakt. 
Hiervoor offert ze 
zichzelf op. 

Twijfel-
achtig 
richting 
slecht  

Hoger dan 
MSW, NY, Z, 
KC, YS en M  
Lager dan SW, 
SA, JH, YG, IG, 
DM, SH en SK 

  IG a. Aders op haar 
gezicht 
b. Lichtblauwe 
ogen zonder 
pupil 

“Idioot” 
(door JG) 
“Lief zusje” 
(door JG) 

Ze staat in de hal met andere Z. Kijker, IG, Z, 
KC, YS, JG, 

- Onbaatzuch-
tig 

Communal order: 
haar zus geeft 
aan dat ze altijd 
aan anderen 
denkt in plaats 
van haarzelf. 

Goed Hoger dan 
MSW, NY, KC, 
JG, Z, YS, DM 
en M 
Lager dan SW, 
SA, JH, YG, 
SH, SK 

  Z - - Staan in de hal. Kijker, Z, KC, - - - Te weinig Lager dan SW, 
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YS, IG, JG, informatie SA, MSW, NY, 
KC, YG, JH, IG, 
JG, YS, DM, 
SH, SK en M        

34 1:20:08 SW - - Hij is de andere deur stevig 
dicht aan het doen, hoort 
mensen in de coupé 
schreeuwen en ziet ze tegen de 
deur slaan. Vervolgens rent hij 
naar SA, houdt hij haar vast en 
blokkeert hij haar zicht. 

Kijker, SW, 
SA, YG, JH, 
DM, SK 

- Bescher-
mend 

Welfare: hij wil 
het welzijn van 
anderen 
beschermen. 
 
Communal order: 
hij beschermt zijn 
dochter. 

Goed Hoger dan 
NY, MSW, Z, 
KC, JH, IG, JG, 
YS, DM en M  
Hoger 
dan/gelijk aan 
YG, SK   
Lager 
dan/gelijk aan 
SA  
Lager dan SH  

  YG - - Hij is de andere deur stevig 
dicht aan het doen, hoort 
mensen in de coupé 
schreeuwen en ziet ze tegen de 
deur slaan. Vervolgens rent hij 
naar JH en omarmt hij haar. 

Kijker, YG, 
SW, SA, JH, 
DM, SK 

- Bescher-
mend 

Welfare: hij wil 
het welzijn van 
anderen 
beschermen. 
 
Communal order: 
hij steunt een 
vriendin. 

Goed Hoger dan 
MSW, NY, KC, 
JH, IG, JG, Z, 
YS, DM en M  
Lager 
dan/gelijk aan 
SW en SK 
Lager dan SA 
en SH 

  SK - - Ze hoort mensen in de coupé 
schreeuwen en ziet ze tegen de 
deur slaan. 

Kijker, SK, SW, 
SA, YG, JH, 
DM  

- - - Te weinig 
informatie 

Hoger dan 
MSW, NY, KC, 
JH, IG, JG, Z, 
YS, DM en M 
Lager 
dan/gelijk aan 
SW en YG 
Lager dan SA 
en SH 

  JH - - Ze hoort mensen in de coupé 
schreeuwen en ziet ze tegen de 
deur slaan. 

Kijker, JH, SW, 
SA, YG, DM, 
SK 

- - - Te weinig 
informatie 

Hoger dan 
MSW, NY, KC, 
IG, JG, Z, YS, 
DM en M  
Lager dan SW, 
SA, YG, SH, SK 

  SA - - Ze hoort mensen in de coupé Kijker, SA, - - - Te weinig Hoger dan 
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schreeuwen en ziet ze tegen de 
deur slaan. 

SW, YG, JH, 
DM, SK 

informatie MSW, NY, KC, 
YG, JH, IG, JG, 
Z, YS, DM, SK 
en M 
Hoger 
dan/gelijk aan 
SW 
Lager 
dan/gelijk aan 
SH 

  DM - - Hij hoort mensen in de coupé 
schreeuwen en ziet ze tegen de 
deur slaan. 

Kijker, DM, 
SW, SA, YG, 
JH, SK 

- - - Te weinig 
informatie 

Hoger dan 
MSW, NY, Z, 
KC, JG,YS en 
M  
Lager dan SW, 
SA, YG, JH, IG, 
SH en SK      

  Z - - Ze vallen mensen aan in de 
coupé. 

Kijker, Z - a. Moord-
lustig 
b. Agressief 
c. Geweld-
dadig 
d. Ontem-
baar 
e. Gevaarlijk 

Welfare: ze vallen 
mensen aan. 
 
(Im)purity: ze zien 
er eng en 
walgelijk uit. 
 
Justice: ze vallen 
personen aan die 
de dood van 
anderen konden 
voorkomen. 

Slecht Lager dan SW, 
SA, MSW, NY, 
KC, YG, JH, IG, 
JG, YS, DM, 
SH, SK en M        

35 1:20:57 M - - Hij probeert contact te krijgen 
met de centrale om te vragen 
hoe de situatie in Busan is. Hij 
krijgt echter geen antwoord. In 
de verte ziet hij rook vanuit de 
stad komen. 

Kijker, M - - - Te weinig 
informatie 

Hoger dan 
MSW, NY,Z, 
KC en YS  
Lager dan SW, 
SA, JH, YG, IG, 
JG, DM, SH en 
SK 

36 1:21:22 SW - “Papa” 
(door SA) 

Hij kijkt uit het raam en ziet dat 
de stad in brand is. Daarna 
hurkt hij voor SA, houdt hij 
haar hand vast en praat hij met 

Kijker, SW, SA a. Hij is bang. 
b. Hij wil SA naar 
NY brengen. 

a. Liefdevol 
b. Vastbera-
den 
c. Zorgzaam 

Communal order: 
hij toont liefde 
voor zijn dochter. 

Goed Hoger dan 
NY, MSW, Z, 
KC, JH, IG, JG, 
YS, DM en M  
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haar. Hij zegt dat het haar 
verjaardag is en dat ze niet 
bang hoeft te zijn, omdat hij 
haar naar NY brengt. Hij 
antwoordt op haar reactie dat 
hij ook bang is. Nadat ze vraagt 
of hij bij haar blijft, haalt hij het 
haar uit haar gezicht en knikt 
en glimlacht hij. 

d. Gerust-
stellend 
e. Zachtaar-
dig 

Hoger 
dan/gelijk aan 
YG, SK   
Lager 
dan/gelijk aan 
SA  
Lager dan SH 

  SA - “Lieverd” 
(door SW) 

Ze zit en houdt de hand van SW 
vast. Ze vraagt of hij dan niet 
bang is. Ze zegt dat ze erg bang 
was, omdat ze dacht dat ze SW 
nooit meer zou zien. Daarna 
zegt ze dat ze het liedje alleen 
had geleerd om het voor SW te 
zingen en ze stopte met zingen, 
omdat ze hem niet zag zitten. 
Ze vraagt of hij belooft dat hij 
bij haar blijft. 

Kijker, SA, SW   a. Ze is bang. 
b. Ze was heel erg 
bang, omdat ze 
dacht dat ze SW 
niet meer zou 
zien. 
c. Ze heeft het 
liedje speciaal 
voor SW geleerd 
en stopte met 
zingen, omdat hij 
niet aanwezig 
was. 
d. Ze wil dat SW 
bij haar blijft. 

a. Aanhan-
kelijk 
b. Liefdevol 
c. Openhar-
tig 
d. Zachtaar-
dig 
e. Bedacht-
zaam 

Communal order: 
ze toont liefde 
voor haar vader. 

Goed Hoger dan 
MSW, NY, KC, 
YG, JH, IG, JG, 
Z, YS, DM, SK 
en M 
Hoger 
dan/gelijk aan 
SW 
Lager 
dan/gelijk aan 
SH 

  JH - - Ze houdt de hand van YG vast. Kijker, JH, YG - - - Te weinig 
informatie 

Hoger dan 
MSW, NY, KC, 
IG, JG, Z, YS, 
DM en M  
Lager dan SW, 
SA, YG, SH, SK 

  YG - - Hij houdt de hand van JH vast. Kijker, YG, JH - - - Te weinig 
informatie 

Hoger dan 
MSW, NY, KC, 
JH, IG, JG, Z, 
YS, DM en M  
Lager 
dan/gelijk aan 
SW en SK 
Lager dan SA 
en SH 

  DM - - Hij zit op de grond. Kijker, DM - - - Te weinig Hoger dan 
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informatie MSW, NY, Z, 
KC, JG,YS en 
M  
Lager dan SW, 
SA, YG, JH, IG, 
SH en SK      

  SK - - Ze houdt haar buik vast en kijkt 
hiernaar. 

Kijker, SK - - - Te weinig 
informatie 

Hoger dan 
MSW, NY, KC, 
JH, IG, JG, Z, 
YS, DM en M 
Lager 
dan/gelijk aan 
SW en YG 
Lager dan SA 
en SH 

  (NY) - “Moeder” 
(door SW) 

- - - - - - - 

37 1:23:56 SW - “Meneer 
Suh” (door 
Kim) 

a. Hij probeert NY te bellen in 
de wc, maar ze neemt niet op.  
b. Hij wordt gebeld door Kim en 
vraagt of hij veilig is. Daarnaast 
hoort hij van Kim dat Busan nog 
gevrijwaard is. Daarna zegt Kim 
dat alles veroorzaakt is door YS 
Biotech, wat de centrale figuur 
is van hun 
investeringsprogramma. 
Vervolgens vraagt hij aan SW of 
de situatie hun schuld is of dat 
ze alleen doen wat ze 
opgedragen krijgen. SW zegt 
tegen Kim dat het niet zijn 
schuld is. Hij wil nog iets 
zeggen, maar Kim hangt al op.  
c. Hij kijkt in de spiegel en 
probeert het bloed van zijn 
gezicht weg te vegen. 
Vervolgens wast hij het bloed 
van zijn handen en huilt hij.  
d. Hij valt tegen de muur als de 

Kijker, SW Hij vindt dat de 
epidemie niet de 
schuld is van Kim. 

a. Bezorgd 
b. Gerust-
stellend 
 

Communal order: 
hij stelt een 
werknemer 
gerust dat de 
epidemie niet zijn 
schuld is. Ook 
bekommert hij 
zich om zijn 
veiligheid. 
Daarnaast is hij 
via zijn werk 
verbonden aan 
de oorzaak van 
de epidemie, 
maar hij had de 
huidige situatie 
niet kunnen 
voorspellen. 

Goed Hoger dan 
NY, MSW, Z, 
KC, JH, IG, JG, 
YS, DM en M  
Hoger 
dan/gelijk aan 
YG, SK   
Lager 
dan/gelijk aan 
SA  
Lager dan SH 
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trein opeens hard beweegt. 

  (NY) - “Ex Na-
yeong” 
(door SW) 

- - - - - - - 

38 1:26:39 JH - “Beste 
reizigers” 
(door M) 

Ze luistert naar de omroep. Kijker, JH, SW, 
SA, YG, DM, 
SK 

- - - Te weinig 
informatie 

Hoger dan 
MSW, NY, KC, 
IG, JG, Z, YS, 
DM en M  
Lager dan SW, 
SA, YG, SH, SK 

  YG - “Beste 
reizigers” 
(door M) 

Hij houdt JH vast als de trein 
heen en weer beweegt. Daarna 
luistert hij naar de omroep. 

Kijker, YG, 
SW, SA, JH, 
DM, SK 

- - - Te weinig 
informatie 

Hoger dan 
MSW, NY, KC, 
JH, IG, JG, Z, 
YS, DM en M  
Lager 
dan/gelijk aan 
SW en SK 
Lager dan SA 
en SH 

  SK - “Beste 
reizigers” 
(door M) 

Ze luistert naar de omroep. Kijker, SK, SW, 
SA, JH, YG, 
DM 

- - - Te weinig 
informatie 

Hoger dan 
MSW, NY, KC, 
JH, IG, JG, Z, 
YS, DM en M 
Lager 
dan/gelijk aan 
SW en YG 
Lager dan SA 
en SH 

  DM - “Beste 
reizigers” 
(door M) 

Hij luistert naar de omroep. Kijker, DM, 
SW, SA, JH, 
YG, SK 

- - - Te weinig 
informatie 

Hoger dan 
MSW, NY, Z, 
KC, JG en YS  
Lager dan SW, 
SA, YG, JH, IG, 
SH, SK en M       

  SA - “Beste 
reizigers” 
(door M) 

Ze loopt naar SW en omhelst 
hem als de trein heen en weer 
beweegt. Daarna luistert ze 
naar de omroep. 

Kijker, SA, 
SW, JH, YG, 
DM, SK 

- - - Te weinig 
informatie 

Hoger dan 
MSW, NY, KC, 
YG, JH, IG, JG, 
Z, YS, DM, SK 
en M 
Hoger 
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dan/gelijk aan 
SW 
Lager 
dan/gelijk aan 
SH 

  SW - “Beste 
reizigers” 
(door M) 

Hij omhelst SA als de trein heen 
en weer beweegt. Daarna 
luistert hij naar de omroep. Als 
deze is afgelopen, kijkt hij uit 
het raam. 

Kijker, SW, 
SA, JH, YG, 
DM, SK 

- - - Te weinig 
informatie 

Hoger dan 
NY, MSW, Z, 
KC, JH, IG, JG, 
YS, DM en M  
Hoger 
dan/gelijk aan 
YG, SK   
Lager 
dan/gelijk aan 
SA  
Lager dan SH 

  M - - Hij remt de trein op tijd voor 
cabines die omgevallen zijn en 
in brand staan. Hij roept om dat 
ze moeten stoppen bij het 
station Daegu-Oost, omdat het 
spoor geblokkeerd is. Hij zegt 
dat ze kunnen wachten op een 
reddingsteam of met een 
andere coupé verder kunnen 
reizen. Daarna zegt hij dat hij 
naar een werkende locomotief 
zal zoeken die hij op het meest 
linkse spoor zal zetten. Hij zegt 
dat overlevenden beter 
voorzichtig kunnen uitstappen 
en eindigt met “God zij met u”. 

Kijker, M, SW, 
SA, KC, JH, 
YG, YS, DM, 
SK 

Hij wil een 
locomotief vinden 
om weg te 
kunnen rijden. 

a. Bezorgd 
b. Verant-
woordelijk 
c. Behulp-
zaam 
d. Scherp-
zinnig 

Communal order: 
hij neemt zijn 
taak als machinist 
nog steeds 
serieus en 
informeert de 
reizigers van wat 
er aan de hand is. 
Ook geeft hij 
mogelijke 
oplossingen, 
toont hij 
medeleven voor 
hun situatie en 
biedt hij hulp aan. 

Goed Hoger dan 
MSW, NY, Z, 
KC, JG, YS en 
DM  
Lager dan SW, 
SA, JH, YG, IG, 
SH en SK 

  YS - “Beste 
reizigers” 
(door M) 

Hij is in de wc met KC en 
luistert naar de omroep. 

Kijker, YS, KC - - - Te weinig 
informatie 

Hoger dan Z 
Lager dan SW, 
SA, MSW, NY, 
KC, YG, JH, IG, 
JG, DM, SH, 
SK en M 

  KC - “Beste 
reizigers” 

Hij is in de wc met YS en 
luistert naar de omroep. 

Kijker, KC, YS   - - - Te weinig 
informatie 

Hoger dan Z 
en YS  



93 
 

(door M) Lager dan SW, 
SA, MSW, NY, 
YG, JH, IG, JG, 
DM, SH, SK en 
M 

  Z - - Ze zijn in de coupé. Kijker, Z, YS, 
KC   

- - - Te weinig 
informatie 

Lager dan SW, 
SA, MSW, NY, 
KC, YG, JH, IG, 
JG, YS, DM, 
SH, SK en M        

39 1:28:17 M - - a. Hij stapt uit de trein en rent 
weg. Hij gaat langs een coupé 
waar Z in zitten en doet de 
deur dicht voordat ze bij hem 
kunnen komen. Vervolgens 
rent hij naar het 
stationsgebouw.  
b. Hij rent naar een locomotief, 
maar schrikt als een zombie in 
de cabine zit. Vervolgens gaat 
hij naar een andere locomotief, 
zet hij deze aan en begint hij te 
rijden. 
c. Hij zet de locomotief op het 
spoor en ziet verderop een 
brandende trein aan komen 
rijden. 

Kijker, M, Z   - Vastberaden Welfare: hij zoekt 
een locomotief 
om weg te 
kunnen rijden en 
het welzijn van 
zichzelf (en 
anderen) te 
beschermen. 
Ondertussen is 
zijn leven in 
gevaar door de 
zombies die hij 
tegenkomt. 

Goed Hoger dan 
MSW, NY, Z, 
KC, JG, YS en 
DM  
Lager dan SW, 
SA, JH, YG, IG, 
SH en SK 

  Z - - a. Ze zijn in treincoupés. 
b. KC wordt gebeten. 
c. Ze achtervolgen YS. 

Kijker, Z, SW, 
SA, KC, YG, 
JH, YS, DM, 
SK, M 

- a. Moord-
lustig 
b. Agressief 
c. Geweld-
dadig 
d. Ontem-
baar 
e. Gevaarlijk 

Welfare: ze 
doden iemand en 
willen anderen 
aanvallen. 
 
(Im)purity: ze zien 
er eng en 
walgelijk uit. 
 
Justice: ze doden 
een persoon die 
indirect heeft 
bijgedragen aan 

Slecht Lager dan SW, 
SA, MSW, NY, 
KC, YG, JH, IG, 
JG, YS, DM, 
SH, SK en M        



94 
 

de dood van 
anderen. 

  SW - - a. Hij zegt dat hij heeft gehoord 
dat het in Busan veilig is en zegt 
dat ze naar buiten moeten 
gaan. 
b. Hij stapt als eerste uit de 
trein en tilt SA en SK eruit. 
Daarna rent hij weg met SA aan 
zijn hand. 
c. Terwijl hij naar YG en JH wil 
gaan, ziet hij de stenen op de 
grond bewegen. 

Kijker, SW, 
SA, YG, JH, 
DM, SK, Z 

Hij wil naar 
Busan. 

a. Behulp-
zaam 
b. Zorgzaam 

Communal order: 
hij zorgt voor 
kwetsbare 
personen, 
namelijk zijn 
dochter en een 
zwangere vrouw. 

Goed Hoger dan 
NY, MSW, Z, 
KC, JH, IG, JG, 
YS, DM en M  
Hoger 
dan/gelijk aan 
YG, SK   
Lager 
dan/gelijk aan 
SA  
Lager dan SH 

  SK - - a. Ze vraagt of ze nog een kans 
hebben. 
b. Ze gaat uit de trein en rent 
weg. 

Kijker, SK, SW, 
SA, YG, JH, 
DM, Z 

- - - Te weinig 
informatie 

Hoger dan 
MSW, NY, KC, 
JH, IG, JG, Z, 
YS, DM en M 
Lager 
dan/gelijk aan 
SW en YG 
Lager dan SA 
en SH 

  SA - - a. Ze pakt de hand van SK 
voordat ze uitstappen. 
b. Ze gaat uit de trein en rent 
weg. 

Kijker, SA, 
SW, YG, JH, 
DM, SK, Z 

- - - Te weinig 
informatie 

Hoger dan 
MSW, NY, KC, 
YG, JH, IG, JG, 
Z, YS, DM, SK 
en M 
Hoger 
dan/gelijk aan 
SW 
Lager 
dan/gelijk aan 
SH 

  DM - - Hij rent weg als hij uit de trein 
is. 

Kijker, DM, 
SW, SA, YG, 
JH, SK, Z 

- - - Te weinig 
informatie 

Hoger dan 
MSW, NY, Z, 
KC, JG en YS  
Lager dan SW, 
SA, YG, JH, IG, 
SH, SK en M       

  JH - - Ze gaat uit de trein en rent Kijker, JH, SW, - - - Te weinig Hoger dan 
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weg. SA, YG, DM, 
SK, Z 

informatie MSW, NY, KC, 
IG, JG, Z, YS, 
DM en M  
Lager dan SW, 
SA, YG, SH, SK 

  YG - - a. Hij stapt uit de trein en helpt 
JH bij het uitstappen. Daarna 
rent hij weg. 
b. Hij rent met JH naar een 
trein en ziet van buiten dat 
deze leeg is. Vervolgens roept 
hij de anderen. Als de 
brandende trein aan komt 
rijden en de trein naast hen 
omvalt, omhelst hij JH tijdens 
het vallen. 

Kijker, YG, 
SW, SA, JH, 
DM, SK, Z 

- a. Behulp-
zaam 
b. Zorgzaam 

Communal order: 
hij helpt een 
vriendin van hem 
en beschermt 
haar. 

Goed Hoger dan 
MSW, NY, KC, 
JH, IG, JG, Z, 
YS, DM en M  
Lager 
dan/gelijk aan 
SW en SK 
Lager dan SA 
en SH 

  YS - - Hij opent de deur van de wc 
voor een klein gedeelte, ziet Z 
en zegt tegen KC dat het veilig 
is. Daarna vraagt hij of hij eerst 
wil gaan. Vervolgens duwt hij 
KC uit de wc en rent hij weg uit 
de trein terwijl Z hem 
achtervolgen. 

Kijker, YS, KC, 
Z  

- a. Egoïstisch 
b. Onbe-
trouwbaar 
c. Gemeen 
d. Schijnhei-
lig 

Communal order: 
hij liegt tegen een 
ander persoon 
om zichzelf te 
redden. 
 
Welfare: hij zorgt 
er opzettelijk 
voor dat iemand 
dood gaat om zelf 
te kunnen 
overleven. 
 
Justice: hij kan 
proberen te 
ontsnappen 
terwijl hij een 
ander opoffert. 

Slecht Hoger dan Z 
Lager dan SW, 
SA, MSW, NY, 
KC, YG, JH, IG, 
JG, DM, SH, 
SK en M 

  KC - - Hij doet de toiletdeur langzaam 
open, ziet een zombie voor 
hem en wordt door YS naar 
voren geduwd. Vervolgens 
wordt hij gebeten door een 
zombie. 

Kijker, KC, YS, 
Z 

- Naïef Communal order: 
hij wordt 
verraden door 
een ander 
persoon. 
 

Goed Hoger dan Z 
en YS  
Lager dan SW, 
SA, MSW, NY, 
YG, JH, IG, JG, 
DM, SH, SK en 
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Welfare: hij 
wordt gedood 
door een zombie. 
 
Justice: hij heeft 
indirect 
bijgedragen aan 
de dood van 
andere mensen 
en wordt nu zelf 
gedood. Hij gaat 
echter dood door 
een persoon die 
hem opzettelijk 
naar een zombie 
duwt. 

M 

40 1:32:34 YG Heeft as op zijn 
gezicht 

- a. Hij is samen met JH 
gescheiden van de anderen. Ze 
staan op, hij opent een 
treindeur, stapt in en trekt JH 
hierin.  
b. Hij probeert de deur aan de 
andere kant open te maken, 
maar dit lukt niet. Vervolgens 
pakt hij een noodhamer en 
slaat hij tegen het glas. Als JH 
gebeten wordt door een 
zombie gaat hij naar haar toe 
en haalt hij de zombie van haar 
af. Na een korte worsteling 
duwt hij de zombie uit de trein 
en sluit hij de deur.  
c. Hij houdt JH vast in zijn 
schoot terwijl hij huilt en zegt 
dat het hem spijt. Daarna 
wordt hij door JH gebeten. 

Kijker, YG, JH, 
YS, Z 

Hij voelt zich 
spijtig tegenover 
JH. 

a. Bescher-
mend 
b. Trouw 
c. Zorgzaam 
d. Behulp-
zaam 

Welfare: hij 
probeert het 
leven van hemzelf 
en een vriendin 
te redden, maar 
hij gaat dood.  
 
Communal order: 
hij probeert een 
vriendin te 
beschermen en 
blijft bij haar 
terwijl ze in een 
zombie 
transformeert. 
 
Justice: hij gaat 
dood, omdat een 
ander persoon 
hem met een 
zombie laat 
strijden. 
Ondertussen 
probeert hij juist 
zichzelf en een 

Goed Hoger dan 
MSW, NY, KC, 
JH, IG, JG, Z, 
YS, DM, SK en 
M  
Lager 
dan/gelijk aan 
SW  
Lager dan SA 
en SH 
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vriendin veilig te 
stellen. 

  JH a. Heeft as op 
haar gezicht 
b. Krijgt 
lichtblauwe 
ogen zonder 
pupil 
c. Krijgt aders 
op haar gezicht 

“Jin-hee” 
(door YG) 

a. Ze is samen met YG 
gescheiden van de anderen. Ze 
gaat een trein in met YG. 
b. Ze probeert de deur aan de 
andere kant open te maken, 
maar dit lukt niet. Vervolgens 
wordt ze door YS naar een 
zombie gegooid en wordt ze 
gebeten. 
c. Ze wordt vastgehouden door 
YG terwijl ze in een zombie 
verandert. Uiteindelijk bijt ze 
YG in zijn nek. 

Kijker, JH, YG, 
YS, Z 

- Behulpzaam Welfare: ze wordt 
gedood door een 
zombie en bijt 
zelf iemand 
anders.  
 
Communal order: 
ze probeert te 
helpen bij het 
veilig stellen van 
haarzelf en een 
vriend, maar bijt 
hem uiteindelijk 
als ze niet meer 
in controle is over 
haar handelingen, 
omdat ze een 
zombie is 
geworden. 
 
Justice: een ander 
duwt haar 
opzettelijk naar 
een zombie, 
waardoor ze 
dood gaat. 

Goed Hoger dan 
MSW, NY, KC, 
IG, JG, Z, YS, 
DM, SK en M  
Lager dan SW, 
SA, YG en SH 

  Z - - Een zombie achtervolgt YS, bijt 
JH en wordt door YG uit de 
trein gegooid. 

Kijker, Z, YG, 
JH, YS  

- a. Moord-
lustig 
b. Agressief 
c. Geweld-
dadig 
d. Ontem-
baar 
e. Gevaarlijk 

Welfare: een 
zombie valt 
mensen aan en 
doodt ze. 
 
(Im)purity: ziet er 
eng en walgelijk 
uit. 
 
Justice: 
onschuldige 
personen worden 

Slecht Lager dan SW, 
SA, MSW, NY, 
KC, YG, JH, IG, 
JG, YS, DM, 
SH, SK en M        
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in zombies 
veranderd. 

  YS - - a. Hij komt uit een trein terwijl 
hij achtervolgd wordt door een 
zombie en rent in de trein waar 
YG en JH zijn. Daarna grijpt hij 
JH en gooit hij haar naar de 
zombie. 
b. Hij slaat het glas in van de 
deur en ontsnapt uit de trein. 
Vervolgens ziet hij de 
locomotief rijden, komen Z 
naar hem toe en rent hij weg. 

Kijker, YS, YG, 
JH, Z 

- a. Egoïstisch 
b. Gemeen 

Welfare: hij zorgt 
er opzettelijk 
voor dat iemand 
door een zombie 
wordt 
aangevallen, 
zodat hij zelf kan 
ontsnappen. 
 
Justice: het lukt 
hem om van een 
zombie te 
ontsnappen ten 
koste van 
onschuldige 
personen die hij 
in gevaar brengt. 

Slecht Hoger dan Z 
Lager dan SW, 
SA, MSW, NY, 
KC, YG, JH, IG, 
JG, DM, SH, 
SK en M 

41 1:34:32 SW Heeft as op zijn 
gezicht 

“Papa” 
(door SA) 

a. Hij ligt op de grond en wordt 
wakker geroepen door SA. Dan 
ziet hij Z in de trein boven hen 
en houdt hij SA vast. 
b. Hij ziet een kleine opening 
tussen de trein en de grond en 
kruipt hierdoorheen. Als hij SA 
roept om te komen, valt iets 
van de trein voor de opening. 
Hij probeert dit weg te halen, 
wat na veel moeite lukt. Daarna 
helpt hij SA en SK om uit de 
opening te komen. Vervolgens 
tilt hij SA op en rent hij weg 
met SK. 
c. Terwijl hij naar de locomotief 
rent, wordt hij achtervolgd 
door Z. Hij helpt SA om op de 
locomotief te komen en duwt 
SK hierop. Daarna klimt hij zelf 
op de locomotief. Vervolgens 

Kijker, SW, 
SA, DM, SK, Z 

- a. Behulp-
zaam 
b. Opmerk-
zaam 
c. Leidingge-
vend 

Welfare: hij 
neemt de leiding 
bij het 
ontsnappen van 
zombies en 
beschermt zijn 
dochter en een 
zwangere vrouw. 
Zelf is hij ook in 
levensgevaar en 
het gevaar is nog 
directer, omdat 
hij in een 
afgesloten ruimte 
zit en achtervolgd 
wordt door veel 
zombies. 

Goed Hoger dan 
NY, MSW, Z, 
KC, YG, JH, IG, 
JG, YS, DM, 
SK en M  
Lager 
dan/gelijk aan 
SA en SH 
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stampt hij op de handen van Z. 

  SA Heeft as op 
haar gezicht 

“Su-an” 
(door SW) 
“Lieverd” 
(door SW) 

a. Ze roept huilend dat SW 
wakker moet worden en ziet Z 
in de trein boven hen. 
b. Voordat ze door de opening 
kruipt, maakt ze zich zorgen om 
DM. Als hij zegt dat ze snel 
moet weggaan, kruipt ze door 
de opening. Daarna wordt ze 
opgetild door SW die 
vervolgens wegrent. 
c. Terwijl SW naar de 
locomotief rent, worden ze 
achtervolgd door Z. Ze grijpt 
een stang van de locomotief en 
klimt hierop. Daarna geeft ze 
een hand aan SK om haar erop 
te helpen. 

Kijker, SA, 
SW, DM, SK, Z 

Ze wil dat SW bij 
bewustzijn komt. 

a. Behulp-
zaam 
b. Bezorgd 

Welfare: ze is erg 
kwetsbaar als een 
jong kind in een 
situatie waarin 
zombies haar 
willen aanvallen. 
Toch maakt ze 
zich nog zorgen 
om het welzijn 
van andere 
(volwassen) 
personen en 
probeert ze te 
helpen. Het 
gevaar is nog 
directer, omdat 
ze in een 
afgesloten ruimte 
zit en achtervolgd 
wordt door veel 
zombies. 

Goed Hoger dan 
MSW, NY, KC, 
YG, JH, IG, JG, 
Z, YS, DM, SK 
en M 
Hoger 
dan/gelijk aan 
SW 
Lager 
dan/gelijk aan 
SH 

  SK Heeft as op 
haar gezicht 

- a. Ze ziet Z in de trein boven 
hen. 
b. Ze kruipt door de opening en 
rent weg. 
c. Terwijl ze naar de locomotief 
rent, wordt ze achtervolgd door 
Z. Ze wordt op de locomotief 
geholpen door SW en SA. 

Kijker, SK, SW, 
SA, DM, Z 

- - Welfare: ze is 
kwetsbaar als 
zwangere vrouw 
tijdens een 
zombie-epidemie. 
Het gevaar is nog 
directer, omdat 
ze in een 
afgesloten ruimte 
zit en achtervolgd 
wordt door veel 
zombies.  

Goed Hoger dan 
MSW, NY, KC, 
JH, IG, JG, Z, 
YS, DM en M 
Lager 
dan/gelijk aan 
YG 
Lager dan SW, 
SA en SH 

  DM Heeft as op zijn 
gezicht 

“Meneer” 
(door SA) 

a. Hij ziet Z in de trein boven 
hen. 
b. Hij schreeuwt en rent naar 
de Z die door het glas zijn 
gevallen. Hij houdt ze tegen en 
zegt tegen SA en SK dat ze snel 

Kijker, DM, 
SW, SA, SK, Z 

Hij wil dat SA en 
SK snel 
ontsnappen. 

a. Behulp-
zaam 
b. Moedig 
c. Onbaat-
zuchtig 

Welfare: Hij is in 
direct 
levensgevaar, 
omdat hij in een 
afgesloten ruimte 
zit. Hij besluit om 

Goed Hoger dan 
MSW, NY, Z, 
KC, JH, IG, JG 
en YS  
Lager 
dan/gelijk aan 
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weg moeten gaan. zich op te offeren 
in deze situatie, 
zodat andere 
personen kunnen 
ontsnappen van 
zombies. Dit doet 
hij door de 
zombies tegen te 
houden en 
uiteindelijk dood 
te gaan. 
 
Justice: hij wordt 
door zombies 
aangevallen, 
terwijl hij andere 
mensen probeert 
te redden. 

M 
Lager dan SW, 
SA, YG, SH en 
SK      

  Z - - a. Ze zitten in de trein die op 
SW, SA, SK en DM is gevallen. 
b. Ze rennen achter YS aan en 
bijten M. 
c. Ze vallen door het glas heen 
van de trein die SA, SK en DM 
insluit en rennen op hen af. Ze 
worden tegengehouden door 
DM. Als hij alleen in deze 
ruimte is, vallen nog meer Z 
door de ramen. 
d. Er rennen heel veel Z achter 
SW, SA en SK aan. Ondertussen 
vallen Z op elkaar. 
d. Ze houden vast aan de 
locomotief en elkaar, en 
proberen SW, SA en SK te 
bereiken. Uiteindelijk verliezen 
ze hun grip en blijven ze achter 
op het spoor terwijl de 
locomotief wegrijdt. 

Kijker, Z, SW, 
SA, DM, SK, 
YS, M 

- a. Moord-
lustig 
b. Agressief 
c. Geweld-
dadig 
d. Gevaarlijk 

Welfare: ze vallen 
mensen aan en 
doden sommigen. 
 
(Im)purity: ze zien 
er eng en 
walgelijk uit. 
 
Justice: ze vallen 
onschuldige 
personen aan. 

Slecht Lager dan SW, 
SA, MSW, NY, 
KC, YG, JH, IG, 
JG, YS, DM, 
SH, SK en M        

  M - - Hij kijkt uit het raam van de Kijker, M, YS, Hij wil dat YS hem a. Behulp- Welfare: hij geeft Goed Hoger dan 
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locomotief en vraagt zich af 
wat er gebeurd is. Vervolgens 
ziet hij YS wegrennen van Z. Als 
YS valt, rent M naar hem toe en 
tilt hij hem op. Terwijl hij dit 
doet, duwt YS hem naar een 
zombie. Hij wordt gebeten en 
smeekt YS om hem te helpen. 
Daarna komen meer Z op hem 
af die hem bijten. 

Z helpt. zaam 
b. Moedig 
c. Onbaat-
zuchtig 

mensen de kans 
om met hem te 
ontsnappen van 
zombies door de 
locomotief te 
laten rijden. Als 
hij ziet dat 
iemand in gevaar 
is, offert hij zijn 
veilige plek op om 
diegene te helpen 
bij het 
ontsnappen van 
zombies. 
Hierdoor gaat hij 
zelf dood. 
 
Justice: hij 
probeert iemand 
te redden, maar 
wordt door die 
persoon naar een 
zombie 
toegeduwd.  

MSW, NY, Z, 
KC, JH, IG, JG 
en YS  
Hoger 
dan/gelijk aan 
DM 
Lager dan SW, 
SA, YG, SH en 
SK 

  YS - - Hij rent weg van Z en valt. Als 
M hem probeert te helpen, 
duwt YS hem naar een zombie 
en trapt YS een zombie van 
zichzelf af. Terwijl M gebeten 
wordt, ziet YS nog meer Z 
aankomen en rent hij naar de 
rijdende locomotief. 

Kijker, YS, M, 
Z 

- a. Egoïstisch 
b. Gemeen 

Welfare: hij is in 
gevaar door 
zombies die hem 
achtervolgen. Als 
iemand hem 
probeert te 
helpen, duwt hij 
die persoon naar 
een zombie, 
zodat hij zijn 
eigen leven kan 
redden. 
 
Justice: hij zorgt 
ervoor dat hij 
overleeft door 
iemand anders op 

Slecht Hoger dan Z 
Lager dan SW, 
SA, MSW, NY, 
KC, YG, JH, IG, 
JG, DM, SH, 
SK en M 
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te offeren aan 
zombies. 

42 1:40:26 SW - “Papa” 
(door SA) 

a. Hij klimt weer op de 
locomotief en loopt naar de 
cabine. Hij opent de deur en 
ziet YS zitten, die in een zombie 
aan het transformeren is. 
Daarna sluit hij de deur en 
loopt hij langzaam naar 
achteren. Nadat YS smeekt, 
zegt SW dat hij besmet is. 
Daarna vechten ze met elkaar. 
Hij pakt de been van YS als hij 
naar SA toe wil gaan. Daarna 
ligt YS op hem en hangt hij 
boven de grond terwijl hij YS 
tegenhoudt met zijn arm. 
b. Hij haalt YS weg van SK met 
zijn hand over zijn mond. 
Vervolgens bijt YS in deze hand. 
In deze positie wikkelt hij een 
ketting van de locomotief om 
zichzelf heen en gooit hij 
zichzelf en YS van de trein af. 
c. Hij trekt zichzelf weer 
omhoog en kijkt naar de 
bijtafdruk op zijn hand. Hierna 
kijkt hij naar SK en SA (die 
huilt), haalt hij de ketting weg 
en rent hij naar de cabine. 

Kijker, SW, 
SA, YS, SK   

- a. Behulp-
zaam 
b. Moedig 
c. Onbaat-
zuchtig 
d. Bescher-
mend 
e. Slim 

Welfare: hij 
beschermt zijn 
dochter en een 
zwangere vrouw 
van een zombie. 
Hierbij brengt hij 
zichzelf in gevaar 
en wordt hij 
uiteindelijk 
gebeten. 
 
Justice: hij wordt 
door een zombie 
gebeten, terwijl 
hij anderen 
probeert te 
beschermen. 

Goed Hoger dan 
NY, MSW, Z, 
KC, YG, JH, IG, 
JG, YS, DM, 
SK en M  
Hoger 
dan/gelijk aan 
SA en SH 

  SA - - a. Ze wordt vastgehouden door 
SK. Als YS uit de cabine loopt, 
gaat ze langzaam naar 
achteren. Ze gilt terwijl SW en 
YS vechten. 
b. Ze huilt en roep SW terwijl 
hij gebeten wordt. 
c. Ze huilt terwijl SK haar 
vasthoudt en rent achter SW 
aan naar de cabine. 

Kijker, SA, 
SW, YS, SK   

- Bezorgd Welfare: ze is in 
gevaar door een 
zombie. 
 
Communal order: 
ze moet toekijken 
hoe haar vader 
vecht met een 
zombie en wordt 
gebeten door een 

Goed Hoger dan 
MSW, NY, KC, 
YG, JH, IG, JG, 
Z, YS, DM, SK 
en M 
Lager 
dan/gelijk aan 
SW en SH 
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zombie. 

  SK - - a. Ze houdt SA vast. Als YS uit 
de cabine loopt, gaat ze 
langzaam naar achteren met 
SA. 
b. Ze grijpt YS en haalt hem van 
SW af. Daarna probeert ze hem 
tegen te houden met haar tas 
en handen. Als SW gebeten 
wordt, houdt ze SA vast. 
c. Ze houdt SA vast en gaat 
achter haar aan naar de cabine. 

Kijker, SK, SW, 
SA, YS  

- a. Zorgzaam 
b. Bescher-
mend 
c. Behulp-
zaam 

Welfare: ze is in 
gevaar door een 
zombie en 
bekommert zich 
om een kind 
wiens vader 
vecht. Ook 
probeert ze hem 
te helpen door de 
zombie van hem 
af te halen. 

Goed Hoger dan 
MSW, NY, KC, 
JH, IG, JG, Z, 
YS, DM en M 
Lager 
dan/gelijk aan 
YG 
Lager dan SW, 
SA en SH 

  YS a. Lichtblauwe 
ogen zonder 
pupil 
b. Aders 
zichtbaar op zijn 
gezicht 
c. Loopt met 
schokken in zijn 
lichaam 

- a. Hij zit in de cabine en 
transformeert naar een 
zombie. Vervolgens loopt hij 
naar buiten richting SW, SA en 
SK en zegt hij dat hij bang is. 
Ook zegt hij dat hij naar huis wil 
naar zijn moeder die op hem 
wacht. Hij zegt dat hij in Busan 
woont en smeekt om hun hulp. 
Als SW zegt dat hij besmet is, 
kijkt hij geschokt naar zijn 
handen en schudt hij zijn hoofd 
terwijl hij herhaalt dat het niet 
waar kan zijn. Daarna wordt hij 
een volledige zombie, rent hij 
op SW af en gaat hij richting SA 
als hij haar hoort gillen. 
Vervolgens stopt SW hem en 
gaat hij op SW liggen. 
b. Hij wordt door SK 
weggehaald en probeert haar 
aan te vallen. Daarna bijt hij de 
hand van SW die op zijn mond 
is. Vervolgens wordt hij door 
SW van de locomotief 
afgegooid.  

Kijker, YS, SW, 
SA, SK   

a. Hij is bang. 
b. Hij wil naar zijn 
huis in Busan naar 
zijn moeder. 
c. Hij wil hulp. 

Paniekerig Welfare: hij 
wordt een 
zombie en geeft 
aan dat hij bang 
is. Als hij volledig 
getransformeerd 
is, wil hij anderen 
aanvallen en bijt 
hij iemand.  
 
Justice: hij doet 
onschuldigen 
pijn, maar dit 
gebeurt terwijl hij 
een zombie is en 
om deze reden 
geen controle 
heeft over zijn 
handelingen. 
Daarnaast is hij 
uiteindelijk een 
zombie 
geworden, nadat 
hij andere 
personen heeft 
opgeofferd om 
proberen te 
voorkomen dat 

Twijfel-
achtig 
richting 
slecht 

Hoger dan Z 
Lager dan SW, 
SA, MSW, NY, 
KC, YG, JH, IG, 
JG, DM, SH, 
SK en M 
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hijzelf besmet 
raakt. 

43 1:44:46 SW - “Papa” 
(door SA) 

Hij kijkt naar het 
bedieningspaneel en roept SA 
en SK. Hij zet ze neer op een 
stoel en legt aan SK uit wat de 
rem is. Hij zegt dat ze eraan 
moet trekken als ze veilig zijn. 
Daarna gaat hij naar SA en 
houdt hij haar hoofd tussen zijn 
handen. Hij blijft herhalen dat 
ze hem moet aankijken en zegt 
dat ze bij SK moet blijven, wat 
er ook gebeurt. Hij zegt dat ze 
in Busan veilig zijn. Als ze 
smeekt dat hij bij haar moet 
blijven, kijkt hij haar aan en 
begint hij te huilen. Vervolgens 
pakt hij haar hand, maakt hij 
deze los van zijn mouw en rent 
hij weg. 

Kijker, SW, 
SA, SK 

a. Hij wil dat SA 
bij SK blijft en dat 
ze veilig zijn. 
b. Hij denkt dat ze 
veilig zijn in 
Busan. 

a. Behulp-
zaam 
b. Onbaat-
zuchtig 
c. Slim 
d. Bescher-
mend 
e. Leidingge-
vend 
f. Liefdevol 

Welfare: hij denkt 
aan de veiligheid 
van zijn dochter 
en een zwangere 
vrouw en legt aan 
de vrouw uit wat 
ze moet doen als 
ze in veiligheid 
zijn.  
 
Communal order: 
hij geeft veel om 
zijn dochter en 
probeert ervoor 
te zorgen dat ze 
veilig is. 

Goed Hoger dan 
NY, MSW, Z, 
KC, YG, JH, IG, 
JG, YS, DM, 
SK en M  
Hoger 
dan/gelijk aan 
SA en SH 

  SA - “Su-an” 
(door SW) 
“Schatje” 
(door SW) 
“Lieverd” 
(door SW) 

Ze wordt door SW op een stoel 
neergezet. Als hij weer 
terugkomt, luistert ze naar hem 
en knikt ze dat ze bij SK zal 
blijven. Ze zegt dat SW niet weg 
moet gaan en dat het allemaal 
haar schuld is terwijl ze huilt. 
Ze smeekt hem om niet weg te 
gaan en trekt aan de mouw van 
zijn overhemd. Als hij haar 
hand losmaakt en wegrent, 
schreeuwt ze dat hij moet 
blijven. 

Kijker, SA, 
SW, SK 

a. Ze wil dat SW 
bij haar blijft. 
b. Ze voelt zich 
schuldig. 

a. Trouw 
b. Liefdevol 

Communal order: 
ze wil dat haar 
vader bij haar 
blijft, maar wordt 
gedwongen om 
afscheid van hem 
te nemen.   

Goed Hoger dan 
MSW, NY, KC, 
YG, JH, IG, JG, 
Z, YS, DM, SK 
en M 
Lager 
dan/gelijk aan 
SW en SH 

  SK - “Sung-
kyung” 
(door SW) 

Ze wordt door SW op een stoel 
neergezet en kijkt hem aan 
terwijl hij over de rem praat. 

Kijker, SK, SW, 
SA 

- Gehoor-
zaam 

- Te weinig 
informatie 

Hoger dan 
MSW, NY, KC, 
JH, IG, JG, Z, 
YS, DM en M 
Lager 
dan/gelijk aan 
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YG 
Lager dan SW, 
SA en SH 

44 1:46:26 SW a. Aders op zijn 
gezicht worden 
zichtbaar 
b. Zijn ogen 
worden 
lichtblauw 
zonder pupil 

“Papa” 
(door SA) 

Hij rent huilend uit de cabine, 
sluit de deur en gaat naar de 
achterkant van de locomotief. 
Hier huilt hij en denkt hij terug 
aan SA als baby en hoe hij haar 
vasthield. Dan begint hij te 
glimlachen en laat hij zichzelf 
van de locomotief vallen. 

Kijker, SW Hij herinnert zich 
hoe hij SA 
vasthield als baby. 

a. Liefdevol 
b. Onbaat-
zuchtig 
c. Goedaar-
dig 

Welfare: hij 
beschermt zijn 
dochter en een 
zwangere vrouw 
door afstand van 
ze te nemen 
voordat hij in een 
zombie 
transformeert. 
Daarnaast laat hij 
zichzelf van de 
locomotief vallen 
en offert hij 
zichzelf op. 
 
Communal order: 
hij denkt aan zijn 
dochter terwijl hij 
in een zombie 
transformeert en 
glimlacht om 
deze herinnering, 
wat aantoont dat 
hij van haar 
houdt. 

Goed Hoger dan 
NY, MSW, Z, 
KC, YG, JH, IG, 
JG, YS, DM, 
SK en M  
Hoger 
dan/gelijk aan 
SA en SH 

  SA - - Ze schreeuwt dat SW moet 
blijven en slaat tegen het raam 
van de deur van de cabine. Ze 
blijft schreeuwen en huilen 
terwijl SW in een zombie 
transformeert. 

Kijker, SA, SK Ze wil dat SW 
blijft. 

a. Trouw 
b. Standvas-
tig 
 

Communal order: 
ze verliest haar 
vader.  

Goed Hoger dan 
MSW, NY, KC, 
YG, JH, IG, JG, 
Z, YS, DM, SK 
en M 
Lager 
dan/gelijk aan 
SW en SH 

  SK - - Ze houdt SA vast om haar 
tegen te houden en huilt ook. 

Kijker, SK, SA - Bescher-
mend 

Welfare: ze zorgt 
ervoor dat 
iemand veilig is 
en niet achter 

Goed Hoger dan 
MSW, NY, KC, 
JH, IG, JG, Z, 
YS, DM en M 
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een persoon 
aangaat die door 
een zombie is 
gebeten. 

Lager 
dan/gelijk aan 
YG 
Lager dan SW, 
SA en SH 

45 1:48:19 SK - - a. Ze zit in de cabine en kijkt 
naar SA. Daarna kijkt ze uit het 
raam en ziet ze dat het spoor 
gebarricadeerd is en dat er 
lijken op het spoor liggen. 
b. Ze klimt uit de locomotief en 
houdt de hand van SA vast. Ze 
lopen richting de tunnel waar 
de barricade voor staat. 
Ondertussen houdt ze haar 
buik vast en bukt ze in pijn. 
Daarna loopt ze door en begint 
ze te huilen. Als ze langs de 
lijken loopt en een hand van 
een lijk beweegt, schrikt ze, 
pakt ze de arm van SA, loopt ze 
sneller en gaat ze de tunnel in. 

Kijker, SK, SA - a. Zorgzaam 
b. Bescher-
mend 
c. Leidingge-
vend 
d. Doorzet-
tend 

Welfare: ze is 
kwetsbaar als 
zwangere vrouw, 
heeft pijn en 
zorgt 
tegelijkertijd voor 
een kind.  
 
Communal order: 
ze neemt de 
leiding als 
volwassene in de 
situatie. 

Goed Hoger dan 
MSW, NY, KC, 
JH, IG, JG, Z, 
YS, DM en M 
Lager 
dan/gelijk aan 
YG 
Lager dan SW, 
SA en SH 

  SA - - a. Ze zit in de cabine en huilt.  
b. Ze klimt uit de locomotief en 
houdt de hand van SK vast. Ze 
lopen richting de tunnel waar 
de barricade voor staat. SA kijkt 
af en toe bezorgd naar SK en 
zegt dat ze voorzichtig moet 
zijn. Als ze langs de lijken loopt 
en een hand van een lijk 
beweegt, schrikt ze, loopt ze 
sneller en gaat ze de tunnel in. 

Kijker, SA, SK - a. Behulp-
zaam 
b. Bezorgd 
c. Doorzet-
tend 

Welfare: ze is 
kwetsbaar als 
jong kind, 
bekommert zich 
om het welzijn 
van een zwangere 
vrouw en helpt 
haar. 

Goed Hoger dan 
MSW, NY, KC, 
YG, JH, IG, JG, 
Z, YS, DM, SK 
en M 
Lager 
dan/gelijk aan 
SW en SH 

46 1:51:14 SK - “Vrouw” 
(door 
militair) 
“Twee 
overleven-
den” (door 
militair) 

Ze loopt samen met SA over 
het spoor in de tunnel, terwijl 
ze bijna wordt neergeschoten 
door militairen. 

Kijker, SK, SA - Vastberaden Welfare: ze is in 
een kwetsbare 
toestand en haar 
leven is weer 
bijna in gevaar. 
 
Justice: ze is niet 

Goed Hoger dan 
MSW, NY, KC, 
JH, IG, JG, Z, 
YS, DM en M 
Gelijk aan YG 
Lager dan SW, 
SA en SH 
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besmet en wordt 
terecht toch niet 
neergeschoten. 

  SA Ze zingt huilend “Kind” (door 
militair) 
“Twee 
overleven-
den” (door 
militair) 

Ze loopt samen met SK over 
het spoor in de tunnel, terwijl 
ze bijna wordt neergeschoten 
door militairen. Ze zingt het 
liedje dat ze had ingestudeerd 
voor SW terwijl ze huilt. De 
tekst die ze zingt gaat over het 
leiden van een goed leven, 
afscheid nemen van elkaar en 
elkaar uiteindelijk weer zien. 

Kijker, SA, SK Ze mist SW. Vastberaden Welfare: ze is in 
een kwetsbare 
toestand en haar 
leven is weer 
bijna in gevaar. 
 
Communal order: 
het liedje dat ze 
zingt geeft aan 
dat ze haar 
overleden vader 
mist. 
 
Justice: ze is niet 
besmet en wordt 
terecht toch niet 
neergeschoten. 

Goed Hoger dan 
MSW, NY, KC, 
YG, JH, IG, JG, 
Z, YS, DM, SK 
en M 
Lager 
dan/gelijk aan 
SW en SH 

47 1:53:37  - AFTITELING 
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Bijlage 4: Alignment van Seok-woo in scène 44 

Spatio-temporal 
attachment 

Subjective 
access 

Camera-
perspectief 

Camera afstand Camerabeweging Montage 

Hij rent huilend uit de 

cabine, sluit de deur 

en gaat naar de 

achterkant van de 

locomotief. Hier huilt 

hij en denkt hij terug 

aan SA als baby en 

hoe hij haar vasthield. 

Dan begint hij te 

glimlachen en laat hij 

zichzelf van de 

locomotief vallen. 

Hij herinnert 

zich hoe hij 

SA vasthield 

als baby. 

Objectief 

perspectief: 

SW die in een 

zombie 

transformeert 

(en SA en SK 

die in de 

cabine zijn). 

 

Subjectief 

perspectief: de 

flashback met 

SA als baby en 

SW die haar 

vasthoudt.  

1. Medium long shot: SW sluit de cabinedeur en loopt 

huilend weg 

(2. Medium shot: SK houdt SA vast) 

3. Long shot: SW loopt huilend naar de achterkant van 

de locomotief 

4. Medium shot: SW staat aan de achterkant van de 

locomotief 

5. Medium close-up en close-up: SW huilt 

6. Medium close-up en close-up: SW huilt 

7. Medium shot: SA als baby die vastgehouden wordt 

8. Close-up: SW begint in een zombie te transformeren 

9. Medium shot: SW houdt SA vast 

10. Close-up: SW is (bijna) in een zombie veranderd 

11. Extreme close-up: de vingers van SW die de voet 

van SA aanraken 

12. Close-up: het gezicht van SW als zombie 

13. Medium shot: SW draagt SA, terwijl hij met een 

glimlach naar haar kijkt 

14. Close-up: zombie-SW glimlacht breed 

15. Extreme close-up: gezicht van baby-SA 

16. Close-up: zombie-SW glimlacht breed 

(17. Medium close-up: SA huilt en houdt haar handen 

tegen het raam van de cabinedeur) 

18. Close-up: zombie-SW glimlacht met een 

opgeluchte gezichtsuitdrukking 

1. Tracking/dolly shot naar 

links + handheld camera 

(2. Handheld camera) 

3. Hele lichte tilt naar boven 

en hele lichte pan naar links + 
handheld camera 

4. Lichte pan naar links + 
handheld camera 

5. Tilt naar beneden en boven 

+ handheld camera 

6. Tilt naar beneden en boven 

+ handheld camera 

7. Geen beweging 

8. Handheld camera 

9. Crane shot omhoog en 

naar voren 

10. Handheld camera 

11. Hele lichte pan naar links 

+ handheld camera 

12. Handheld camera 

13. Tracking/dolly shot in een 

cirkel naar links + handheld 

camera 

14. Lichte tilt naar beneden + 
handheld camera 

Er is een afwisseling van shots tussen SW in het heden en de 

flashback met SW en SA. Er zijn ook shots met SA en SK in 

het heden, maar deze zijn alleen voor het begin van de 

flashback en na het eind van de flashback gemonteerd. Dit 

betekent dat shots van de flashback alleen volgen 

na/gevolgd worden door shots van SW die in een zombie 

transformeert. Bij onderstaande relaties ligt de focus op de 

afwisseling tussen de flashback en SW in het heden (shots 6 

t/m 16), omdat deze bijlage draait om de manier waarop de 

kijker toegang krijgt tot de subjective access.  

Grafische relaties: in de flashback is bijna alles wit (kleding, 

gordijnen, achtergrond) en schijnt er veel licht in de kamer. 

De focus blijft op SW en SA. Zij bewegen nauwelijks, terwijl 

de camera om hen heen beweegt en vanaf verschillende 

afstanden (onderdelen van) hen in beeld brengt. Er is een 

contrast met SW in het heden, omdat hier meer kleuren 

aanwezig zijn (achter hem is de rode locomotief, hij heeft 

vuil op zijn overhemd en rode/paarse/blauwe aders op zijn 

gezicht). Daarnaast is SW alleen in plaats van met SA en huilt 

hij eerst. Daarna begint hij te glimlachen, net zoals in de 

flashback. Ook blijft hij stilstaan en beweegt hij af en toe zijn 

hoofd. Qua camera afstand zijn er voornamelijk close-ups. 

Tot slot schijnt zonlicht op zijn gezicht, waardoor op een 

gegeven moment dezelfde soort belichting is als in de 

flashback. 
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19. Long shot: de schaduw van SW op de grond toont 

aan dat hij zichzelf van de locomotief laat vallen 

(20. Medium shot: SA huilt) 

(21. Medium close-up: SK huilt en houdt SA vast) 

(22. Long shot en extreme long shot: de locomotief 

rijdt op het spoor) 

15. Handheld camera 

16. Handheld camera 

(17. Handheld camera) 

18. Handheld camera 

19. Geen beweging 

(20. Handheld camera) 

(21. Handheld camera) 

(22. Crane shot omhoog) 

Ritmische relaties: de tijdsduur van shot 6= 8 seconden, 7= 

1 seconde, 8= 2 seconden, 9= 3 seconden, 10= 2/3 

seconden, 11= 3 seconden, 12= 3 seconden, 13= 3 seconden, 

14= 6 seconden, 15= 4/5 seconden en 16= 7 seconden. Alle 

shots zijn kort. Er is zelfs geen shot die 10 seconden haalt. 

De eerste shot en drie laatste shots zijn langer, terwijl de 

andere shots erg kort zijn en ongeveer even lang duren. De 

muziek is emotioneel, rustig en teder. Vooral de piano treedt 

op de voorgrond. Dit zijn hogere tonen. Aan het eind van 

shot 18 is het even stil, en als SW zich van de trein laat 

vallen, komt de muziek terug met het overheersende geluid 

van violen.  

Ruimtelijke relaties: in de flashback zijn SW en SA in een 

witte kamer. Van de omgeving zijn alleen gordijnen en 

ramen zichtbaar op de achtergrond. In het heden bevindt 

SW zich op de rijdende locomotief. In het begin van de scène 

loopt hij van de cabine naar de achterkant van de 

locomotief, waar hij de rest van de scène blijft staan totdat 

hij zich van de locomotief laat vallen. 

Temporele relaties: er wordt afgewisseld tussen het heden 

en het verleden. Door de flashback zijn de gebeurtenissen 

niet op chronologische volgorde. Het is onduidelijk hoeveel 

tijd voorbijgaat en of bepaalde gebeurtenissen worden 

weggelaten, omdat steeds afgewisseld wordt tussen het 

heden en de flashback. Daarnaast zijn shots 7 t/m 16 en 18 

t/m 21 in slow motion. 
 

 

Toelichting: 

De vetgedrukte nummers zijn de shots van deze scène. Als een shot tussen ronde haakjes staat, betreft dit geen alignment met Seok-woo. 
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Cameraperspectief: Een scène is objectief als de kijker alleen het gedrag van personages ziet en hoort. Bij een subjectief perspectief krijgt de kijker toegang 

tot de interne staat van personages. Vaak worden subjectieve shots, zoals point-of-view shots en flashbacks, omringd door objectieve shots.93 Dit betekent 

dat een objectief en subjectief perspectief respectievelijk overeenkomen met spatio-temporal attachment en subjective access.  

Camera afstand: De afstand tussen de camera en het object in het kader. Hiertoe behoren verschillende soorten shots: extreme long shot (zeer grote 

afstand waarbij een persoon niet of nauwelijks zichtbaar is), long shot (mensen zijn zichtbaar, maar de omgeving wordt benadrukt), medium long shot 

(personen zijn vanaf de knieën zichtbaar), medium shot (mensen worden vanaf hun middel in beeld gebracht), medium close-up (iemand is vanaf de borst in 

het kader), close-up (het hoofd, een ander lichaamsdeel of klein object is zichtbaar) en extreme close-up (focus op een gedeelte van het gezicht of het 

vergroten van een object).94 

Camerabeweging: Verschillende manieren waarop een camera kan bewegen: pan (beweging naar links of rechts, terwijl de camerapositie stilstaat), tilt 

(beweging naar onder of boven, terwijl de camerapositie stilstaat), tracking/dolly shot (de camera zelf beweegt langs de grond naar voren, achteren, links, 

rechts, diagonaal of in een cirkel) en crane shot (boven de grond beweegt de camera omhoog, omlaag, naar voren of naar achteren). Daarnaast zijn 

(subtiele) minder stabiele camerabewegingen mogelijk via een handheld camera. Hierbij wordt de camera vastgehouden door de bediener van de camera.95 

Montage: Dit is de selectie en ordening van shots. Hierbij horen vier basisaspecten: grafische relaties tussen shots (waaronder belichting, kleuren, vormen, 

bewegingen in het beeld, camerabewegingen en het kader), ritmische relaties tussen shots (de duur van shots), ruimtelijke relaties tussen shots (de 

omgeving in een shot) en temporele relaties tussen shots (controle van de tijd, inclusief chronologie, duur van gebeurtenissen en frequentie van dezelfde 

gebeurtenis). Een element dat niet tot montage behoort, maar tevens bijdraagt aan de ritme van een film, is de muziek.96 Daarom neem ik dit mee in 

‘ritmische relaties tussen shots’.  

                                                             
93

 David Bordwell en Kristin Thompson, Film Art: An Introduction (New York: McGraw-Hill, 2012), 87, 90, 92, 99, 244-245. 
94 Bordwell en Thompson, Film Art, 190. 
95 Bordwell en Thompson, Film Art, 195-196, 198. 
96 Bordwell en Thompson, Film Art, 219, 221-222, 226-229, 231-232. 


