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“I’m saying that I love you” - Een cognitieve filmanalyse 
van The Kissing Booth (2018) 

 
 
Samenvatting   
 
In 2018 bracht Netflix de tiener romantische komedie The Kissing Booth uit. De film was in de eerste 

paar weken gelijk een succes en steeg hiermee naar de eerste plaats in Netflix ‘s meest bekeken films 

op dat moment. De reacties op de film waren zowel negatief als positief en er ontstond een tweestrijd 

in de meningen van het publiek over de manier waarop de kijker de personages evalueerde. Dit leidde 

tot de vraag: Op welke manier stuurt de Netflix Original movie The Kissing Booth (2018) de kijker 

aan om de personages op moreel gebied te evalueren? In dit onderzoek is er antwoord gegeven op die 

vraag door middel van cognitieve filmanalyse, in combinatie met Murray Smith’s structure of 

sympathy. Smith’s structure of sympathy bestaat uit drie niveaus, recognition, alignment en 

allegiance, die geanalyseerd zijn met behulp van verschillende protocollen. Wat naar voren is 

gekomen is dat de niveaus recognition en alignment de basis leggen voor de manier waarop de kijker 

allegiance vormt met de personages, en dus de manier waarop de kijker uitgenodigd wordt om een 

morele evaluatie te doen van de personages. Deze uitnodiging van morele evaluatie wordt door de film 

gedaan vanuit het personage waarover de kijker de meeste informatie te zien en horen krijgt waardoor 

vanuit dat perspectief de andere personages moreel geëvalueerd worden. In the Kissing Booth (2018) 

is Elle Evans het personage waarover de kijker het meeste te weten komt, vanuit haar perspectief 

wordt de kijker vervolgens uitgenodigd om de personages Noah en Lee Flynn moreel te evalueren.  
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Inleiding 

 
In dit onderzoek wordt een filmanalyse uitgevoerd van de Netflix Original film The Kissing Booth     

(2018), een Amerikaanse romantische komedie geregisseerd door Vince Marcello.1 De film draait om 

de drie hoofdpersonages Elle, Lee en Noah.  De reacties op de film liepen sterk uiteen; sommigen 

vonden dat de film een goed voorbeeld geeft van relaties en liefde, anderen vonden juist dat de film 

het verkeerde beeld geeft aan jongeren. Zo stelt recensent Madeleine Biank dat niet acceptabel gedrag 

in relaties werd getoond.2  De film lijkt dus twee reacties op de personages mogelijk te maken. 

 The Kissing Booth(2018) wordt geanalyseerd aan de hand van de cognitieve filmtheorie. Deze 

theorie ontstond in de jaren 80 en bouwde verder op psychologische, filosofische, en narratologische 

onderzoeken over het begrijpen van film en mentale processen van betekenisgeving bij de kijker.3  Een 

belangrijk sleutelfiguur in dit debat is filmwetenschapper David Bordwell. In de jaren 90 kwam ook 

aandacht voor de ervaringen van kijkers bij een film.4  Filmtheoretici Murray Smith, Carl Plantinga, 

Noël Carroll, en anderen bouwden verder op de theorie van Bordwell om inzicht te krijgen in de 

manier waarop kijkers film ervaren en (emotionele)reacties ontwikkelen op film personages. Daarbij 

richtte het debat zich voornamelijk op de begrippen identiteit, sympathie en empathie. Professor in 

film en media Carl Plantinga stelt dat recent een verschuiving heeft plaatsgevonden naar meer 

aandacht voor etnische en sociaal-politieke kwesties in combinatie met cognitief film onderzoek op 

gebied van ervaring en betekenisgeving.5 

 The Kissing Booth is relevant omdat de waardering van en de emotionele reacties op de film 

lijken samen te hangen met een moreel oordeel. Sommigen zien het als een romantisch verhaal, 

anderen als romantisering van mishandeling. Door de film te analyseren vanuit de cognitieve 

filmtheorie kan onderzocht worden hoe de stijl en structuur van de film uitnodigt tot bepaalde reacties. 

Het gebruik van de verschillende hiervoor genoemde auteurs is relevant omdat de casus een dieper 

inzicht kan bieden in het moraliteitsvraagstuk binnen hun theorie over identiteit, sympathie en 

empathie. Het is belangrijk om de handelingen en structuren in de film te analyseren om zo te 

achterhalen hoe de film uitnodigt tot een bepaalde morele evaluatie, ook wanneer deze mogelijk niet 

als acceptabel wordt beschouwd.  

De onderzoeksvraag luidt daarom als volgt: Op welke manier stuurt de Netflix Original movie 

“The Kissing Booth” de kijker aan om de personages op moreel gebied te evalueren? Vanuit de 

theorie van de eerder genoemde auteurs zal er antwoord worden gegeven op deze vraag.   

 
1 Vince Marcello, The Kissing Booth (Mei 11, 2018; United States: Komixx Entertainment), Netflix.  
2 Madeleine Biank, ““Netflix Original Kissing Booth SLAMMED for ‘Romanizing abuse’,” News Opener, 7 Augustus 2020, 
https://newsopener.com/uk/netflix-original-movie-the-kissing-booth-is-slammed-for-romanticising-abuse/. 
3 Richard Rushton & Gary Bettinson, What is Film Theory? An Introduction to Contemporary Debates (Berkshire: Open 
University Press, 2010), 156-159. 
4 Rushton & Bettinson, What is Film Theory? 156-159. 
5 Carl Plantinga, “Cognitive Theory of the Moving Image,” in The Plagrave Handbook of the Philosophy of Film and Motion 
Pictures, ed. Noël Carroll, Laura Di Summa & Shawn Loht. (Palgrave Macmillan, 2019), 403. 
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Theoretisch Kader 

 
            Richard Rushton en Gary Bettinson geven een uitteenzetting van het cognitieve filmtheorie-

debat. Zij stellen dat er twee aspecten ontstaan binnen het debat: betekenisgeving in de zin van 

begrijpen, en ervaring.6       
 David Bordwell heeft zich vooral gericht op het begrijpen en stelt dat filmtoeschouwers actief 

op zoek zijn naar cues en hierop reageren tijdens het kijken van films. Deze cues zorgen voor 

verschillende mentale processen waarmee de kijker betekenis geeft aan de film.7 Bordwell gaat in op 

de processen van inference making (aannames doen tijdens het kijken), hypothesis framing 

(verwachtingen opstellen over het verloop van de film), en information processing (verwerken van 

informatie die je krijgt uit de film).8 Deze processen ontstaan vanuit schemata, kennisstructuren die 

nodig zijn om films te begrijpen.9 Bordwell maakt onderscheid tussen bottom-up processen en top-

down processen. Bottom-up processen zijn onwillekeurige reacties waarbij de kijker reageert op 

fysiologische stimuli.10 Top-down processen zijn activiteiten van betekenisgeving vanuit het eigen 

perspectief van de kijker die informatie opslaat, en verwerkt.11  Beide processen kunnen naast het 

betekenis geven aan de film ook bijdragen aan de manier waarop een kijker emotionele reacties 

ontwikkelt op de film.  

 In de jaren 90 werd de focus rondom cognitieve filmanalyse gelegd op de ervaring van 

kijkers. Belangrijke begrippen binnen dit aspect zijn identificatie, sympathie en empathie. 

Sleutelspelers binnen dit debat zijn onder andere Murray Smith, Noël Carroll, Carl Plantinga en 

Margrethe Vaage. Deze zijn relevant voor de casus The Kissing Booth (2018) omdat deze ingaan op 

hoe een film de kijker uitnodigt om morele evaluaties te doen van personages. Filosoof Noël Carroll 

stelt dat de manier waarop de kijker reageert op personages voortkomt uit morele evaluaties. 

Filmtheoreticus Murray Smith gaat mee in deze stelling en bouwt verder op Carroll’s theorie. Volgens 

Carroll is identificatie niet het geschikte woord om te gebruiken wanneer er gekeken wordt naar de 

manier waarop een kijker reageert op een filmpersonage; er ontstaat namelijk geen samensmelting 

tussen het personage en de kijker op niveau van identificatie, wat het begrip volgens Carroll wel 

impliceert.12 Carroll stelt als alternatief dat de kijkers allegiance vormen met een personage wanneer 

zij dezelfde waarde(s) hebben als het personage.13 Volgens Carroll berust allegiance op morele 

evaluatie vanuit morele structuren uit een film die ontstaan doordat bijvoorbeeld ‘goede’ personages 

 
6 Rushton & Bettinson, What is Film Theory? 156-159. 
7 David Bordwell, Narration in Fiction Film, (Madison, Wisconsin: University of Wisconsin Press, 1985), 31. 
8 Bordwell, Narration in Fiction Film, 31. 
9 Idem, 31. 
10Bordwell, Narration in Fiction Film, 31-32. 
11Idem, 31-32. 
12Noël Carroll, Theorizing the Moving Image, (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 166. 
13Carroll, Theorizing the Moving Image, 166. 



 

 
 

6 

winnen van ‘slechte’ personages.14 Murray Smith stelt vervolgens dat identificatie een te breed begrip 

is. Hij gaat mee in het argument van Carroll. Volgens Smith impliceert identificatie dat we ‘the state 

of being’ van een ander aannemen, wat zou betekenen dat een kijker helemaal opgaat in een personage 

en diens gemoedstoestand kopieert. Volgens Smith bootsen we niet precies de emoties van personages 

na, maar erkennen en reageren we erop.15 Als alternatief van identificatie gebruikt Smith het begrip 

engagement omdat dit niet alleen gebruikt kan worden bij personages die dezelfde waardes hebben als 

de kijker maar ook bij personages die andere waardes hebben. Om dit te onderzoeken ontwikkelde 

Smith  “the structure of sympathy”, waarmee geanalyseerd kan worden hoe de film de kijker uitnodigt 

tot het vormen van sympathie voor de personages.16  

 De structure of sympathy bestaat uit drie niveaus van engagement die met elkaar in verband 

staan, deze onderdelen noemt hij recognition, alignment en allegiance. Recognition gaat in op de 

constructie van personages vanuit de kijker op basis van tekstuele elementen.17 Smith stelt dat de 

kijker er vanuit gaat dat de eigenschappen van de personages vergelijkbaar zijn met eigenschappen 

van mensen uit het dagelijks leven waardoor hypotheses gevormd kunnen worden.18 Alignment 

beschrijft het proces waarbij de kijker toegang krijgt tot handelingen en gevoelens van de personages 

door de manier waarop de kijker in het verhaal geplaatst wordt, bijvoorbeeld door 

camerastandpunten.19 Allegiance betreft de manier waarop er in de film aangestuurd wordt tot het 

opwekken van sympathieën voor of tegen verschillende personages in de fictieve wereld.20 Er ontstaat 

hier een proces waarbij de kijker de informatie over de personages om kan zetten tot emotionele 

reacties. Deze reacties ontstaan door een (onderliggende) morele evaluatie binnen de morele structuren 

van de film.21 Het proces waarbij de kijker erachter komt wat de morele structuren van een film zijn, 

noemt hij  moral orientation.22 Allegiance is dus een morele evaluatie met emoties van sympathie of 

antipathie als uitkomst. Door dit proces krijgen personages goedkeuring voor hun acties en/of 

persoonlijkheid. De toeschouwer zal volgens Smith sympathiseren met personages die geacht worden 

moreel wenselijke eigenschappen te bezitten. Smith’s structure of sympathy betrekt ook de andere 

personages in de analyse omdat morele evaluaties ook deels kunnen berusten op de manier waarop 

personages tegenover elkaar staan in het verhaal. Daarnaast maken filmmakers vaak de keuzes om 

onze alignment en allegiance van het ene personage naar het andere personage te verschuiven door 

keuzes te maken in enscenering, framing, geluid, en editing. 

 
14 Carroll, Theorizing the Moving Image, 166. 
15 Idem, 166. 
16 Murray Smith, “Altered states: Character and emotional response in the cinema,” Cinema Journal 33, No. 4 (Zomer, 
1994): 40-41. 
17 Smith, “Altered States,” 40. 
18 Idem, 40. 
19 Idem, 40.  
20 Smith, “Altered States,” 40-41.  
21 Smith, “Altered States,” 41. 
22 Idem, 41.  
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Echter, wanneer een kijker aligned is met een personage betekent dit niet dat dit een 

sympathische allegiance hoeft te veroorzaken; er kan alignment zijn zonder allegiance en andersom. 

Volgens Smith kunnen iconografie, muziek en the star system ook bijdragen aan de manier waarop de 

kijker een personage moreel evalueert en dus allegiance vormt.23 Een bekende acteur zal bij de kijker 

al bepaalde verwachtingen oproepen die (onbewust) bijdragen aan de morele evaluatie. Noël Carroll 

doet in zijn latere werk meer onderzoek naar manieren waarop de kijker een personage moreel 

evalueert en richt zich op morele emoties in plaats van morele redenering. Morele emoties komen 

voort uit de emotionele reactie van de kijker op een personage, terwijl morele redenering ontstaat 

wanneer de kijker nadenkt over het personage en hier een weloverwogen oordeel over geeft. Carroll 

heeft dit deels gedaan door het “sympathy for the devil” probleem te analyseren. Hieruit bleek dat er 

geen tegenstrijd hoeft te zijn tussen de morele evaluatie bij kwaadaardige personages en de sympathie 

die voor hen kan ontstaan, omdat deze gedaan zouden worden vanuit de context van het morele 

universum waar het verhaal zich afspeelt en vanuit emotie bij de toeschouwer.24  Sympathie hoeft niet 

onvoorwaardelijk te zijn maar kan gemengd worden met gevoelens van afschuw en antipathie, en zou 

kunnen veranderen in de loop van het verhaal.  

 Filosoof Berys Gaut maakt onderscheid tussen identificatie, sympathie en empathie. Om 

sympathie te vormen is verbeelding van een bepaald gevoel volgens hem niet nodig, dit is echter wel 

nodig bij empathie.25 Dit houdt in dat bij empathie de kijker hetzelfde gevoel zou moeten voelen als 

een personage, terwijl bij sympathie de kijker niet hetzelfde gevoel hoeft te hebben maar een eigen 

gevoel ontwikkelt als reactie op een handeling of op een personage zelf.  Hij gaat hiermee in tegen de 

theorie van Noël Carroll die stelt dat kijkers niet door middel van verbeelding identificeren met de 

personages maar dat ze reageren op personages door begrip van een situatie en de waardes die zij 

hebben. Carroll noemt dit een assimilation-view.26  Gaut is het echter wel eens met Smith’s structure 

of sympathy. Het verschil zit volgens Gaut in de manier waarop men zich verplaatst in een personage. 

Carroll stelt dat reacties op personages voortkomen uit acentral imagining terwijl Smith stelt dat er 

zowel acentral als central imagining ontstaat. Het verschil hierin zit in de manier waarop iemand zich 

een situatie inbeeldt; central imagining gebeurt vanuit eigen gevoelens van een kijker terwijl acentral 

imagining gebeurt vanuit begrip voor de situatie van een personage.27  

     Carl Plantinga gaat verder in op de theorie van zowel Carroll als Smith. Plantinga is het eens met 

Carroll en Smith dat allegiance ontstaat vanuit morele evaluatie. Echter, stelt Plantinga ook dat kijkers 

morele en niet-morele evaluaties vaak door elkaar halen, waardoor hij zich afvraagt hoe belangrijk 

morele evaluatie is voor de betrokkenheid die een kijker heeft bij een film. Volgens Plantinga beweert 

Smith dat allegiance alleen ontstaat wanneer een kijker een personage moreel evalueert, hierbij 

 
23 Smith, “Altered States,” 42.  
24 Noël Carroll, “Movies, the Moral Emotions, and Sympathy,” Midwest Studies in Philosophy 34, Nr. 1 (2010). 
25 Berys Gaut, “Empathy and Identification in Cinema,” Midwest Studies in Philosophy 34, (September 2010): 137-139. 
26 Noël Carroll, The philosophy of horror or paradox of the heart, (New York, New York: Routledge, 1990), 95. 
27 Smith, “Altered States,” 38-39.  
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sympathie vormt en het personage een morele goedkeuring geeft.28 Plantinga beargumenteerd dat 

morele-evaluatie berust op waarnemingen die men doet op lange-termijn en dat sympathie ook op 

korte-termijn kan ontstaan (bijvoorbeeld binnen een scène).29 Sympathie kan dus beschouwd worden 

als een flexibeler en onvoorspelbaarder begrip, terwijl allegiance pas tot stand komt na een bepaalde 

karakterontwikkeling of tegen het einde van de film.30 Daarnaast zijn er volgens Plantinga meer 

manieren waarop sympathische/empathische gevoelens kunnen ontstaan bij het publiek, namelijk: 

Opposition, Antipathy, Dislike, Neutral, Interest, Liking, Sympathy, Allegiance en Projection.31 Deze 

begrippen geven het niveau aan waarop de kijker betrokken is bij een bepaald personage; de niveaus 

kunnen gedurende de speeltijd van een film veranderen. Doordat Plantinga  allegiance in dit rijtje 

plaatst, terwijl dit volgens hem alleen op lange termijn kan ontstaan en dus niet constant zou 

veranderen, is het onduidelijk wat Plantinga ziet als lange termijn en hoe de term allegiance binnen 

het rijtje van reacties functioneert.   

Net als Plantinga, stelt Professor Margrethe Vaage dat sympathie voor personages kan 

ontstaan vanuit niet-morele redenen. Deze redenen kunnen zich eerst voordoen als morele keuzes maar 

worden in werkelijkheid gemanipuleerd.32  Vaage verwerpt de theorieën van Smith en Carroll niet, 

maar stelt dat deze aanvulling nodig hebben wanneer het gaat om film of series waarbij er geen 

duidelijke scheiding bestaat tussen moreel goede en moreel kwade personages en gebeurtenissen. 

Daarnaast geeft ze als tegenargument op Smith dat sympathische of antisemitische allegiance niet 

altijd het resultaat is van volledige morele evaluatie.33 Smith ontkracht dit echter gelijk door te 

beargumenteren dat morele evaluaties vaak onderliggende factoren zijn bij emotionele reacties op 

personages, en dat morele evaluatie een cruciaal onderdeel is van het allegiance proces.34 Smith komt 

ook met een reactie op de kritiek die Plantinga levert en stelt dat de “sympathetic allegiance” niet de 

enige vorm van allegiance is die kan ontstaan. Hij spreekt namelijk ook over partial en preserve 

allegiance.35 Wat Smith hier stelt is dat morele evaluaties en allegiance niet altijd positief hoeven te 

zijn maar dat deze kunnen verschillen en gemanipuleerd kunnen worden, wat op een lijn ligt met de 

manipulatie van evaluatie volgens Plantinga en Vaage.36  

 
28 Carl Plantinga, ““I Follow the Rules and They All Love You More”: Moral Judgement and Attitudes toward Fiction 
Characters in Film,” Midwest Studies in Philopsophy 34, (September 2010): 36-42. 
29 Plantinga, “I Follow the Rules and They All Love You More,” 36-42. 
30 Idem, 36-42. 
31 Idem, 36-42. 
32 Margrethe Vaage, The Antihero in American Television (New York: Routledge, 2015), 2. 
33 Vaage, The Antihero in American Television, 6.  
34 Murray Smith, “Gangsters, Cannibals, Aesthetes, or Apparently Perverse Allegiances.” in Passionate Views, Film, 
Cognition and Emotion, ed. Carl Plantinga en Greg Smith (Baltimore: The Johns Hopkins University Press), 218.  
35 Murray Smith, “Engaging Characters: Further Reflections,” in Characters in Fictional Worlds: Understanding imaginary 
beings in Literature, Film and Other Media, ed. Jens Eder, Fotis Jannidis & Ralf Schneider (Berlin, Boston: De Gruyter, 
2010), 244-245. 
36 Smith, “Engaging Characters, Further Reflections,” 244-245.  
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Carroll en Plantinga stellen dat de betekenis van moraliteit voortkomt uit de evolutieve 

interesse van mensen in het morele gedrag van anderen.37 Een film die een groot publiek wil bereiken, 

wordt gedwongen om interesse op te wekken voor de personages, en de wens dat het goed of slecht 

met hen af loopt. In elke film ligt dus een moraliteitsvraag waar de auteurs mee te maken krijgen 

wanneer ze onderzoeken hoe emotionele reacties ontstaan bij het publiek en hoe het publiek 

uitgenodigd wordt tot morele evaluatie.38  Door de verschillen en overeenkomsten binnen het 

cognitieve filmanalyse debat over empathie, sympathie en identificatie uiteen te zetten wordt duidelijk 

dat allegiance een belangrijk begrip is wanneer er gesproken wordt over de manier waarop kijkers 

morele evaluaties doen van personages om gevoelens van sympathie of juist antipathie te ontwikkelen. 

Het debat dat hier geschetst is zal steun bieden bij het onderzoek naar de personages in the Kissing 

Booth (2018) en de manier waarop kijkers door de film worden uitgenodigd om morele evaluaties te 

doen van de personages.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 Noël Carroll, “Ties That Bind”; Carl Plantinga, Screen Stories, Chapter 7, Used in Daniel Tobón, “Empathy and 
Sympathy: Two Contemporary Models of Character Engagement,” in The Plagrave Handbook of the Philosophy of Film and 
Motion Pictures, ed. Noël Carroll, Laura Di Summa & Shawn Loht. (Palgrave Macmillan, 2019), 881. 
38 Daniel Tobón, “Empathy and Sympathy: Two Contemporary Models of Character Engagement,” in The Plagrave 
Handbook of the Philosophy of Film and Motion Pictures, ed. Noël Carroll, Laura Di Summa & Shawn Loht (Palgrave 
Macmillan, 2019), 882.  
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Methode 

 
Om antwoord te geven op de vraag hoe de film The Kissing Booth (2018) de kijker uitnodigt tot 

morele evaluatie van de personages zullen er verschillende stappen genomen moeten worden. Voordat 

er dieper ingegaan kan worden op The Kissing Booth zal er een scène analyse gemaakt worden die 

bloot zal leggen hoe de film en het verhaal in elkaar zitten. Dit wordt gedaan middels een scène 

protocol waarin de elementen personage, plaats en handeling genoteerd worden (protocol 1). 

Vervolgens zal er ingegaan worden op de drie fases van Murray Smith’s Structure of Sympathy: 

recognition, alignment en allegiance.  

 Om recognition te onderzoeken wordt het scène protocol gecombineerd met een protocol dat 

per scène weergeeft welke personages er aanwezig zijn in de betreffende scène, hoe de personages 

zich plaatsen in de scène ten opzichte van elkaar, welke eigenschappen/doelen naar voren komen en 

welke handelingen de personages verrichten. Deze vier onderdelen zijn van belang omdat ze 

uiteenzetten hoe de kijker de personages leert kennen, wat de relaties zijn tussen de personages, en wat 

belangrijk is voor het begrijpen van handelingen en emoties van de personages. Om de verhoudingen 

tussen personages duidelijk te maken zal er gewerkt worden met de begrippen van Marc Vernet. Hij 

stelt namelijk dat personages waaiers van kenmerken zijn die altijd tegenover elkaar geplaatst worden 

in een film.39 De manieren waarop de personages tegenover elkaar kunnen staan zijn: identiteit 

(personages hebben een of meerdere elementen gemeenschappelijk), antinomie (personages hebben 

verschillende en uitsluitende kenmerken), verschil (een personage heeft een kenmerk dat de ander niet 

heeft) en complementariteit (personages vullen elkaar aan).40 Deze begrippen zullen in het protocol 

verwerkt worden om de relaties tussen personages uit The Kissing Booth (2018) bloot te leggen en te 

kijken wat hiervan het gevolg is voor de manier waarop kijkers reacties geven op de film.  

 Vervolgens wordt onderzocht hoe de kijker toegang krijgt tot handelingen en gevoelens van 

de personages, dit is het niveau dat Smith alignment noemt (Protocol 2).41 Om te analyseren wat voor 

informatie en op welke manier de kijker informatie krijgt over de personages zal er een protocol 

opgesteld worden waarin er per scène wordt beschreven hoe de kijker in het verhaal wordt geplaatst. 

Dit zal gedaan worden aan de kant van Smith’s begrippen spatial attachment en subjective access. 

Spatial attachment betreft het vermogen van het narratief om zich te beperken tot de acties van één 

personage of om zich juist vrijer te bewegen tussen spatiotemporal paden van twee of meer 

personages.42 Dit betekent de manier waarop de kijker in de ruimte van de film geplaatst wordt, 

bijvoorbeeld door camerastandpunten. Subjective access heeft betrekking op de mate van toegang die 

een kijker heeft tot de subjectiviteit van de personages, dit kan per personage verschillen, bijvoorbeeld 

 
39 Marc Vernet, “Het Filmpersonage,” Versus 3 (1989), 13. 
40 Vernet, “Het Filmpersonage,” 13. 
41 Smith, “Altered States,” 40-41. 
42 Idem, 40-41. 
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door flashbacks of voice-overs vanuit een personage.43 Deze twee begrippen kunnen duidelijk maken 

hoe informatie tussen kijker en personages overgebracht wordt. In dit onderdeel zal een extra protocol 

gemaakt worden dat dieper ingaat op één bepaalde scène om zo een beter begrip te krijgen van de 

manier waarop de kijker in de film geplaatst wordt (protocol 3). 

 Tenslotte zal er een allegiance protocol ontwikkeld worden dat beschrijft hoe de kijker 

tegenover de personages staat en hoe de film uitnodigt tot bepaalde gevoelens (protocol 4). Dit zal 

gedaan worden met de eerste twee protocollen als uitgangspunten en met gebruik van Plantinga’s 

begrippen Opposition, Antipathy, Dislike, Neutral interest, Liking, Sympathy, Allegiance en 

Projection.44 Zoals in het theoretisch kader beschreven wordt, leidt de interpretatie van Plantinga van 

het begrip allegiance tot enige onduidelijkheid met betrekking tot het gebruik op lange termijn en de 

manier waarop het gebruikt kan worden als beschrijving van kijkers’ reacties. Vanwege deze 

onduidelijkheid is er in dit protocol gekozen om het begrip allegiance te gebruiken volgens de theorie 

van Smith, en dus als reactie die ook op korte-termijn kan ontstaan. Het protocol moet aantonen hoe 

het proces van het uitnodigen van de kijker tot het vormen van allegiance is opgebouwd, op welke 

momenten de kijker uitgenodigd wordt tot het hebben van bepaalde emoties/reacties op de personages 

en hoe dit in verband staat met de morele evaluaties van de personages door de kijker.  

 Vanuit deze vier protocollen zou vervolgens een algemene structuur te zien zijn van de 

personages, hun kenmerken, hun relaties tot elkaar en tot de kijker, en hun handelingen. Dit helpt bij 

het begrijpen hoe de film uitnodigt tot morele evaluatie van de personages.  Aan de hand van Smith’s 

Structure of Sympathy zou duidelijk moeten worden hoe de kijker betekenis geeft aan de personages 

en hoe de film uitnodigt tot morele evaluaties van de personages.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse  
Narratieve vorm en Recognition 
 

      Om een duidelijke analyse te kunnen weergeven van The Kissing Booth(2018) zal er als eerste 

ingegaan worden op het verhaal van de film en zal er kort in worden gegaan op de narratieve vorm. De 

 
43 Smith, “Altered States,” 40-41. 
44 Carl Plantinga, “I Follow the Rules and They All Love You More,” 36-42. 



 

 
 

12 

film gaat over Elle Evans en Lee Flynn die van jongs af aan beste vrienden zijn, ze zijn geboren op 

dezelfde dag en hun moeders waren beste vriendinnen. Wanneer Elle 11 is wordt haar moeder ziek en 

overlijdt enkele jaren later. Lee heeft een grotere broer, Noah Flynn, waar Elle verliefd op is. Elle kan 

echter niets met deze verliefdheid omdat zij en Lee vriendschapsregels hebben opgesteld toen ze 

kinderen waren. De belangrijkste regels voor het verhaal zijn “regel 6: als je je beste vriend er niet 

over kan vertellen zou je het waarschijnlijk niet moeten doen”, “regel 7: het maakt niet uit hoe boos je 

bent, je moet je beste vriend altijd vergeven als ze je een ijsje geven”, “regel 9: familie van je beste 

vriend is verboden gebied”, en “regel 18: altijd blij zijn voor het succes van je beste vriend”. De film 

begint met een samenvatting van hun leven van baby tot tiener, verteld door Elle door middel van een 

voice-over. Vervolgens begint het verhaal in de tegenwoordige tijd. Elle en Lee bedenken een kissing 

booth voor een liefdadigheid-festival van de school. In de kissing booth wordt Elle onverwacht gekust 

door Noah en ontstaat er een geheime relatie tussen de twee. Gedurende de tweede helft van de film 

hebben Noah en Elle een geheime relatie waar Lee niks vanaf weet omdat het de vriendschap tussen 

Elle en Lee zou verwoesten. Lee betrapt ze uiteindelijk en de vriendschap loopt voor enige tijd stuk. 

Ook komt de relatie met Noah tot een einde wanneer hij enkele weken verdwijnt. Uiteindelijk spreken 

Lee en Elle af hun vriendschapsregels niet meer te volgen en helpt Lee Elle om Noah terug te 

krijgen.45  

      Elle, Lee en Noah zijn de belangrijkste personages, maar hebben niet allemaal dezelfde 

diepgang. De overige personages hebben wel deels invloed op het verhaal door handelingen van de 

hoofdpersonages aan te steuren, maar de kijker komt niets tot weinig over hen te weten.46 De 

narratieve vorm is gecentreerd rond Elle; de kijker weet het meeste van haar en alle gebeurtenissen in 

de film staan in verband met haar personage. Uit het recognition protocol blijkt dat de film is 

opgedeeld in twee stukken. In het eerste deel van de film, scène 1 t/m 25 staan de personages Lee en 

Elle voornamelijk op een lijn met elkaar en komen eigenschappen sterk overeen, de oppositie tussen 

deze twee personages bestaan voornamelijk uit identiteit (het hebben van dezelfde eigenschappen) en 

complementariteit (het aanvullen van elkaar).47 De film legt hiermee de basis van de relatie tussen Elle 

en Lee waardoor gebeurtenissen in de toekomst een grotere impact kunnen hebben op de reactie van 

de kijker en de eventuele evaluatie van de personages en situaties die volgen. Daarnaast wordt 

duidelijk dat tussen Elle en Noah voornamelijk een oppositie van verschil ontstaat; zowel 

eigenschappen als gemoedstoestanden komen niet overeen, wat zorgt voor conflicten.48 Noah wordt 

neergezet als een arrogant personage in de ogen van Elle waardoor de film aanstuurt op een negatief 

beeld van het personage van Noah.49 Elle is hiervan het tegenovergestelde, de film probeert bij Elle 

 
45 Bijlage 1: narratieve vorm & Recognition protocol, 26.  
46 Narratieve vorm & Recognition protocol, scène 4 en 25.  
47 Narratieve vorm & Recognition protocol, scène 1 t//m 25.  
48 Narratieve vorm & Recognition protocol, scène 2, 4, 5, 9, 12, 13, 17, 19 en 24. 
49 Narratieve vorm & Recognition protocol, scène 5 en 13. 
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juist een positief beeld samen te stellen door haar positieve eigenschappen te geven, zoals vrolijk, 

humoristisch en zelfverzekerd.  

In de eerste 25 scènes wordt ook duidelijk dat Lee en Noah een relatie hebben zoals de meeste 

broers; ze hebben zowel verschillen als dezelfde eigenschappen. Lee is opgewekt en humoristisch 

terwijl Noah juist humeurig, onverschillig en tikkeltje arrogant is.50 Daarentegen zijn ze beide 

beschermend (op verschillende manieren) en behulpzaam, vooral wanneer het op Elle aankomt. De 

oppositie die tussen hen ontstaat komt neer op verschil en antinomie. Wat de film doet in de eerste 25 

scènes is de basis leggen voor de relaties tussen de personages om vervolgens het keerpunt in de film 

een emotionele en/of verrassende werking te laten hebben op de kijker. De film stuurt in de eerste helft 

de kijker aan tot het hebben van een positief beeld van de personages Lee en Elle en een negatief beeld 

van Noah. Dit gebeurt voornamelijk door de manier waarop de personages tegenover elkaar worden 

gezet. Elle en Lee hebben vooral leuke tijden samen terwijl Noah en Elle gedurende de eerste helft van 

de film in conflict zijn met elkaar.51  De film nodigt de kijker uit om een negatiever beeld te vormen 

over Noah doordat hij voornamelijk negatieve eigenschappen lijkt te hebben. Echter, wanneer de film 

dichter bij het keerpunt in het verhaal komt worden er kleine hints gegeven dat de eigenschappen die 

Noah in het begin leek te hebben niet zo zwart-wit zijn als gesuggereerd wordt. Een voorbeeld hiervan 

is scène 20 waarbij duidelijk wordt dat Noah Elle geholpen heeft. De film zet Noah neer als een 

arrogant, respectloos, dominant personage dat weinig geeft om de gevoelens van anderen, maar deze 

eigenschappen veranderen naarmate het verhaal zich ontwikkeld.52 Hij laat namelijk ook 

eigenschappen zien als goedhartig en beschermend ten aanzien van Elle’s personage, wat 

onderliggende eigenschappen zijn in zijn dominantie en roekeloosheid.53 De kijker wordt hierdoor 

uitgenodigd om te wachten met een compleet oordeel van het personage omdat zijn karakter nog in 

ontwikkeling is.  

 De film probeert door middel van het vaststellen van karaktereigenschappen de kijker uit te 

nodigen om hypotheses te gaan vormen bij de personages. Zoals Smith stelt bij het niveau van 

recognition wordt dit gedaan door personages te vergelijken met eigenschappen in het dagelijks leven. 

Door middel van deze vergelijkingen wordt de kijker uitgenodigd om een hypothese te vormen over 

het verdere verloop van het verhaal, waardoor een keerpunt in scene 25 een grotere impact zal hebben. 

De eigenschappen die de personages Lee, Elle en Noah hebben komen naar voren in de eerste reeks 

scènes waardoor de kijker een idee krijgt van hoe de personages in elkaar zitten en tot wat voor soort 

conflicten dit zal leiden. Elle en Lee zijn beste vrienden die regels hebben opgesteld die gevolgd 

moeten worden. Echter, wordt duidelijk dat Elle het niet helemaal eens is met de regels, wat blijkt uit 

de scènes waarin zij de opgestelde regels breekt en dit verbergt voor Lee.  

 
50 Narratieve vorm & Recognition protocol, voorbeeld scène 2 en 4. 
51 Narratieve vorm & Recognition protocol, scène 2, 4, 5, 9, 12, 13, 17, 20 en 24. 
52 Narratieve vorm & Recognition protocol, scène 2, 4, 5, 12, 13. 
53 Narratieve vorm & Recognition protocol, voorbeeld scène 4, 5, 9 en 12.  
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 Vanaf scène 25 vindt er een keerpunt plaats waarin de personages Elle en Noah een oppositie 

van identiteit ontwikkelen, waarbij ze meerdere eigenschappen gemeen lijken te hebben. Dit leidt 

vervolgens ook tot een verandering in de vriendschappelijke relatie tussen Elle en Lee, en de broer-

relatie tussen Lee en Noah. Vanaf scène 25 ontwikkelen Noah en Elle een liefdesrelatie wat ten koste 

zal gaat van de vriendschap tussen Lee en Elle. De film nodigt de kijker uit om een negatief beeld te 

vormen bij de leugens die Elle heeft voor Lee terwijl de acties van Elle tegenover Noah juist als 

positief geacht kunnen worden. Om dit duidelijk te maken zijn de termen van Vernet van belang. Deze 

termen zijn identiteit, antinomie, verschil en complementariteit. Uit het protocol blijkt dat de 

personages Elle en Lee vooral als complementair en identiteit tegenover elkaar staan; ze vullen elkaar 

als beste vrienden aan en hebben daarnaast ook dezelfde eigenschappen.54 Van scene 25 t/m scene 38 

breekt Elle de vriendschapsregels zonder het Lee te vertellen. Hij komt hier zelf achter wanneer hij 

Noah en Elle samen ziet op Noah’s kamer in scène 39. De vriendschap tussen Lee en Elle veranderd 

hierdoor in een oppositie van verschil omdat Lee niet begrijpt waarom Elle samen is met zijn broer. 

Hun relatie wordt in scène 44 weer hersteld naar een oppositie van identiteit en complementair. 

Vervolgens wordt de oppositie van verschil die is vastgesteld tussen Noah en Lee vooral duidelijk in 

scène 37 t/m 39 waarin Lee denkt dat Noah Elle pijn heeft gedaan en dus slechte dingen denkt over 

zijn broer. Tenslotte komt Lee achter de geheime relatie tussen Noah en Elle waardoor de personages 

recht tegenover elkaar komen te staan. Deze relatie wordt pas in de laatste 4 scenes hersteld wanneer 

Lee Elle en Noah helpt hun relatie te redden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
54 Narratieve vorm & Recognition protocol, scènes t/m 24.   
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Alignment  
 

Alignment is onderzocht aan de hand van spatial attachment en subjectieve acces.55 Deze begrippen 

gaan in op de manier waarop de kijker informatie over/van de personages krijgt. Wat meteen opvalt 

wanneer er gekeken wordt naar de spatial attachment, de manier waarop de kijker in het verhaal is 

geplaatst, is dat veel van de shots gemotiveerd worden vanuit het personage Elle. Op één scène na is 

het personage Elle altijd op een manier aanwezig in het verhaal waardoor zij het middelpunt van de 

film wordt. Zoals in een eerdere alinea al is gezegd draait de film vooral om Elle en draaien de 

personages Noah en Lee om haar heen. Dit is ook terug te zien in de spatial attachment.  

Wanneer Elle gesprekken voert met zowel Noah als Lee worden de meeste shots vanuit haar 

ooghoogte geschoten. Een voorbeeld 

hiervan is te vinden in de scènes 25 en 26.56 

In deze scènes en shots worden de kijkers 

op verschillende manieren in het verhaal 

geplaatst. Scene 25 begint met 

verschillende beelden van de 

inzamelingsactie van de school, waar 

wordt vastgesteld voor de kijker in wat 

voor omgeving de personages zich 

bevinden. Gedurende de scène wordt er 

gebruik gemaakt van onder meer point of 

view shots van het publiek naar de kissing 

booth als van de deelnemers naar het 

publiek.57 Wanneer aan het einde van de 

scène Noah aan de beurt is om Elle te 

zoenen ontstaat er een situatie waarbij de 

scène vanuit een lagere hoek geschoten is, deze hoek komt overeen met Elle’s ooghoogte waardoor 

Elle als belangrijkste personage neergezet wordt. Hetzelfde gebeurt in scène 26 wanneer Noah en Elle 

samen in het tuinhuis staan. Elle is in deze scène onzeker over haar relatie met Noah en dat is te zien 

door shots vanaf haar ooghoogte richting haar gezicht. Deze scènes stellen haar gezichtsuitdrukkingen 

vast en laten de kijker merken wat zij voelt. Vervolgens ontstaat er een gesprek tussen Elle en Noah 

waarbij de kijker door middel van over-the-shoulder shots meekijkt en luistert. Wanneer Noah aan het 

woord is wordt hij in beeld gebracht door middel van een shot vanaf Elle, dit shot is op Elle’s 

ooghoogte (still 1), maar wanneer Elle aan het woord is vind het shot niet plaats over Noah’s schouder 

 
55 Bijlage 2: Alignment in scènes protocol, p. 37. 
56Alignment in scènes protocol, scène 25 en 26.  
57Alignment in scènes protocol, scène 25.  

The Kissing Booth (2018) Still 1: shot vanaf Elle’s ooghoogte 

The Kissing Booth (2018) Still 2: shot vanaf Elle’s ooghoogte vanaf 
Noah’s zijde 
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maar vanaf zijn zijde (zie still 2). Wat hier van belang is is dat het lengteverschil tussen Noah en Elle 

enorm is en dit versterkt wordt door deze shots. Door de shots op de ooghoogte van Elle te houden laat 

het de kijker weten dat zij het belangrijkste personage is in de scène omdat alles gebeurt vanuit haar 

perspectief.  Om dit duidelijker te maken is er een extra protocol gemaakt van scene 26 waarin Elle en 

Noah een gesprek hebben over hun relatie.58 Vanaf shot 35 t/m 63 is te zien hoe de camera 

standpunten en het perspectief tussen de twee personages tijdens het gesprek afwisselen om de shots 

vanuit Elle’s perspectief weer te kunnen geven.59 Wanneer de camera vanaf Elle gericht is op Noah 

ontstaat er een low-angle vanwege het eerder genoemde lengteverschil, terwijl shots vanaf Noah 

gericht op Elle op eye-level van Elle zijn.60 Dit protocol laat op een dieper niveau zien dat per shot 

Elle en haar perspectief het belangrijkste zijn in de film.  

Het hiervoor genoemde voorbeeld laat een van de vele scènes zien waarbij de kijker in de film 

wordt gezet door de lens van Elle. Dit kan erop wijzen dat de film de kijker probeert uit te nodigen om 

een diepere band met of gevoel te vormen voor Elle’s personage dan met/voor Lee of Noah’s 

personage. Dit komt nog duidelijker naar voren wanneer er gekeken wordt naar het begrip subjective 

access in combinatie met The Kissing Booth (2018).  Subjectieve acces gaat in op de mate waarin de 

kijker toegang heeft tot de subjectiviteit van personages, bijvoorbeeld herinneringen en gedachtes. In 

the Kissing Booth is er één personage waarbij dit gebeurt, namelijk Elle. De film begint met een voice-

over van Elle. Tegelijkertijd ziet de kijker verschillende fragmenten uit Elle’s leven en wordt hierbij 

geïnformeerd over wat er te zien is. Zo vertelt ze wanneer ze geboren is, dat haar moeder en de 

moeder van Lee beste vrienden waren, dat zij en Lee beste vrienden zijn en dat haar moeder 

uiteindelijk ziek wordt en overlijdt. Door het achtergrondverhaal van Elle te tonen krijgt haar 

personage gelijk meer diepgang, waardoor vastgesteld wordt dat zij het belangrijkste personage zal 

zijn in de film. De film probeert hiermee de kijker uit te nodigen om een connectie te vormen met haar 

personage, en vanuit haar personage een connectie met Lee en Noah aan te gaan. Ondanks het feit dat 

Lee en Noah ook voorkomen in haar herinneringen en in het verhaal, is de informatie die de kijker 

over hen ontvangt nog niet genoeg om een oordeel over te kunnen hebben. Tijdens de eerste scène in 

de hedendaagse tijd (scène 2)  hoort het publiek de gedachtes van Elle terwijl zij in gesprek is met Lee 

en Noah. Hierdoor krijgt de kijker toegang tot de subjectiviteit van Elle en wordt de kijker 

geconfronteerd met Noah en Lee, deels vanuit haar gedachtes. Gedurende de film zijn er meerdere 

momenten waarin dialoog overgaat in een voice-over van Elle.61 De voice-overs van Elle hebben 

daarnaast voor de kijker verschillende functies, namelijk het uitleggen van herinneringen, het 

uitleggen van de vriendschapsregels tussen Lee en Elle en simpelweg gedachtes van Elle die 

belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het verhaal.   

 
58 Bijlage 2: Shot-voor-shot alignment protocol, p. 46. 
59 Shot-voor-shot alignment protocol, shot 35 t/m 63.  
60 Shot-voor-shot alignment protocol, voorbeeld shot 38 t/m 41.  
61 Shot-voor-shot alignment protocol, scène  5, 7, 15,  20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 35, 40, 42, 47, 51, 52, 54, 55. 
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Wat duidelijk wordt tijdens het kijken van de film is dat de meeste onderliggende informatie 

dat van belang is voor de kijker via Elle’s gedachtes en uitleg getoond wordt aan de kijker. Zonder de 

uitleg over de regels of haar herinneringen zal de kijker niet snappen wat er precies gebeurt rondom de 

personages, en zonder haar gedachten zou de kijker geen hypothese kunnen vormen over hoe het 

verhaal zou aflopen. Een belangrijk onderdeel van de voice-overs zijn de vriendschapsregels. Op 

verschillende punten in de film zijn er voice-overs te horen van Elle die vertelt over de 

vriendschapsregels tussen haar en Lee. Deze regels lijken het middelpunt te zijn van alles wat de 

personages meemaken. Doordat deze regels zowel door de personages in dialoog als door Elle zelf in 

voice-over benadrukt worden, weet de kijker dat deze van belang zijn en wordt hij/zij uitgenodigd om 

deze regels als legitiem te beschouwen tussen de personages, wat vervolgens bijdraagt aan de 

evaluatie van de personages aan de hand van de regels. Omdat de regels voor de personages zwaar 

wegen wordt de kijker uitgenodigd om medelijden te hebben met zowel Lee als Elle. Elle verbreekt de 

regels met een goede reden maar doet hiermee Lee pijn. Dit wordt verder bevestigd tijdens het horen 

van de gedachtes van Elle.   

  Wat uit de analyse van alignment is 

gebleken is dat de kijker voornamelijk in het verhaal 

geplaatst wordt door middel van het personage Elle. 

De kijker wordt meerdere keren per scène op de 

ooghoogte van Elle in het verhaal geplaatst. Dit 

gebeurt niet alleen wanneer zij gesprekken heeft met 

andere personages  maar ook wanneer we van een 

afstand een handeling bekijken (still 3 & 4). Dit wijst 

erop dat Elle het belangrijkste personage is en dat de 

film hiermee de kijker uitnodigt tot het vormen van 

een diepere connectie met haar personage. Dit wordt 

vervolgens versterkt wanneer we Elle’s gedachten, 

herinneringen en uitleg over gebeurtenissen horen 

als een voice-over die de personages in de film niet 

kunnen horen. Deze voice-overs worden door de kijker versterkt door beelden van herinneringen of 

beelden van de vriendschapsregels. De film eindigt zoals deze is begonnen, met een voice-over van 

Elle. De voice-over aan het begin over het verleden staat tegenover de voice-over aan het einde waarin 

Elle praat over de toekomst.  

 

 

 

 

 

The Kissing Booth (2018) Still 3: shot achter Lee en Elle op Elle’s hoogte 

The Kissing Booth (2018) Still 4: shot voor Lee en Elle tijdens 
schoolfeest op Elle’s hoogte.  



 

 
 

18 

Allegiance  

 
In de protocollen van recognition en alignment is vastgesteld wat de karakteristieken van de 

personages zijn en op welke manier de kijker toegang heeft tot de gedachtes en emoties van de 

verschillende personages.62 Met allegiance zal er verder gekeken worden dan de eigenschappen en 

mentale gesteldheid van de personages. Allegiance gaat in op het evalueren en het emotioneel reageren 

op de eigenschappen en emoties van de personages in de context van de narratieve situatie. Tijdens het 

analyseren van de eerste twee onderdelen is vastgesteld dat de personages Noah en Lee vooral 

bekeken worden vanuit het personage Elle. Dit draagt bij aan de evaluatie en de emotionele reacties 

die de kijker wel of niet zal hebben op de drie hoofdpersonages. In het protocol is een lijst te zien van 

de verschillende scènes gebaseerd op plaats en tijd en de emoties tot welke de film de kijker probeert 

uit te nodigen door middel van de manier waarop de kijker in de film geplaatst wordt en wat dit doet 

voor het perspectief van de kijker. De eerste scènes (scène 1 en 2) nodigen de kijker uit tot een gevoel 

van liking/sympathy voor het personage Elle.63 Scène 1 gaat dieper op haar personage in en laat haar 

achtergrond verhaal zien, wat een tragische wending heeft.  Vervolgens wordt, tot het keerpunt in 

scène 25, vastgesteld welke eigenschappen Elle heeft. Haar eigenschappen zijn voornamelijk positief 

waardoor dit de kijker kan aanzetten tot een positieve evaluatie van het personage. Daarnaast horen we 

ook Elle’s gedachtes waardoor de kijker begrijpt waarom Elle bepaalde beslissingen neemt en wat het 

gevolg hiervan is op de emotionele gesteldheid van het personage. De kijker wordt hiermee 

uitgenodigd om sympathieke reacties te ontwikkelen voor het personage van Elle en een positieve 

allegiance te vormen met haar.64  

 Bij de personages Noah en Lee ontstaat het ontwikkelen van allegiance niet vanuit de 

personages en hún perspectief maar wordt dit vanuit Elle’s perspectief aangestuurd. De film stuurt de 

kijker aan om Elle als middelpunt van de film te zien door gedachten, fragmenten en shots vanuit haar 

point-of-view te tonen aan de kijker. Doordat de film voornamelijk rondom Elle draait wordt de kijker 

uitgenodigd tot evaluatie van de personages vanuit de manier waarop zij omgaan met Elle’s 

personage. In scène 1 t/m 25 wordt de kijker vanuit Elle’s personage aangezet tot het evalueren van 

het personage Noah op een negatieve manier. Dit komt zowel voort uit zijn eigenschappen, zoals te 

zien is in het recognition-protocol, als uit de manier waarop hij in beeld wordt gebracht in het 

alignment-protocol door Elle’s gedachtes. De begrippen die bij Noah’s personage vooral naar voren 

komen tot en met scène 25 zijn dislike, antipathy en zelfs opposition. Deze begrippen komen voort uit 

de manier waarop hij Elle behandelt. Echter, wanneer het keerpunt in scène 25 dichterbij komt worden 

er kleine hints gegeven dat Noah niet zo ‘slecht’ is als er in eerst instantie gesuggereerd wordt. Wat 

hier ontstaat is wat Smith noemt een partial allegiance. Tot scène 18 is het gevoel dat de kijker krijgt 

 
62 Bijlage 3: Allegiance protocol, p. 53.  
63 Allegiance protocol, scène 1 en 2.  
64 Allegiance protocol, scène 25. 
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bij Noah vooral negatief maar deze evaluatie verandert vanaf scène 19 waarin hij haar helpt nadat ze te 

dronken is geworden op een huisfeest bij Noah en Lee thuis. Deze scène maakt duidelijk dat er een 

verandering/twist in het verhaal aankomt en dat Noah ook geëvalueerd kan worden volgens de 

begrippen liking en sympathie.65 

 Vanaf scène 25 begint de film de kijker uit te nodigen om een positieve allegiance te vormen 

met het personage Noah, wat opnieuw gebeurt door middel van het personage Elle. Vanaf scène 25 tot 

scène 36 wordt de kijker uitgenodigd om een positief beeld te vormen van Noah en hem op een 

positieve manier te evalueren.66 Dit gebeurt doordat de kijker gedachtes en scènes te zien krijgen 

waarin Elle gelukkig is met Noah en waarin Noah positieve handelingen doet richting Elle, 

bijvoorbeeld zorgzaam zijn en haar geliefd laten voelen. De allegiance die hier ontstaat verandert van 

partial allegiance naar allegiance zoals Murray deze omschrijft, echter wordt dit weer verbroken 

wanneer Noah met Lee in gevecht raakt over Elle en voor een paar weken verdwijnt.67 Ondertussen 

zien we dat Elle verdrietig is en vormt de kijker allegiance met haar omdat zij op dat moment 

helemaal alleen verder moet zonder Lee en zonder Noah.68 De kijker krijgt hier toegang tot haar 

gevoelens door close-ups van haar gezichtsuitdrukkingen en voice-overs tijdens beelden van de weken 

dat ze alleen is. In scène 43 wordt de kijker opnieuw uitgenodigd om Noah positief te evalueren 

wanneer hij met Elle’s vader komt praten. In scène 47 wordt dit nog eens versterkt wanneer Noah op 

het gala verschijnt om Elle te vertellen hoe hij zich voelt. Het publiek krijgt meerdere shots van zijn 

gezicht te zien en kan hieraan opmerken dat hij de waarheid spreekt en dat hij zich slecht voelt over 

hoe de relatie met Elle is verlopen. Hierbij wordt de kijker uitgenodigd tot een gevoel van sympathie 

voor Noah. Daarnaast weet de kijker dat Noah terug is gekeerd, wat hoop voor Elle oplevert. Wat 

duidelijk wordt tijdens het analyseren van allegiance in combinatie met Noah’s personage is dat de 

film aanstuurt op zowel positieve als negatieve kanten maar dat de film uiteindelijk uitnodigt tot een 

positieve morele evaluatie van zijn personage resulterend in een positieve allegiance.  

 Naast Noah is het Lee het andere belangrijke personage dat voor het grootste deel van de film 

vanuit Elle’s perspectief bekeken wordt. Elle en Lee zijn beste vrienden en de film stuurt de kijker aan 

om een beoordeling van liking en sympathy te vormen bij zijn personage. In het begin van de film zien 

we Lee en Elle die samen veel plezier hebben en horen we gedachtes van  Elle over Lee door voice-

overs die voornamelijk positief zijn, waardoor de kijker ook uitgenodigd wordt om een positief beeld 

te vormen van Lee. Dit wordt ondersteund doordat we voornamelijk vanuit Elle naar Lee kijken. Lee 

en Elle werken in het begin van de film samen aan een kissing booth. Uiteindelijk, in scène 25, hebben 

ze deze af en vindt Lee een vriendin. Wat opvalt is dat Lee vervolgens tot scène 35 niet meer te zien 

is, op een klein moment in scène 28 na waardoor het positieve beeld van liking en sympathy voor Lee 

 
65Allegiance protocol, scène 19.  
66Allegiance protocol, scène 25 t/m 36. 
67Allegiance protocol, scène 39 en 40.  
68Allegiance protocol, scène 41 t/m 43. 
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van de kijker blijft bestaan. In scène 35 zijn Lee, Elle en Lee’s vriendin in de arcade en spelen ze 

spelletjes met elkaar. De film nodigt dus tot dat moment uit tot het vormen van een positieve 

allegiance met zijn personage, wat deels komt doordat de kijker weet dat Elle en Noah hun relatie 

voor hem verborgen houden en dit uitnodigt tot sympathy voor Lee. Deze sympathy berust grotendeels 

erop dat de kijker weet wat Lee te wachten staat als hij erachter komt. Het keerpunt van zijn personage 

vindt plaats in scène 37 wanneer hij Noah ervan beschuldigt Elle pijn te hebben gedaan nadat Elle zelf 

gevallen was in de garage. Hier neemt het positieve beeld van Lee deels af, totdat hij vervolgens de 

waarheid over Lee en Noah vindt waardoor hij van slag is. Dit keerpunt zorgt ervoor dat de kijker 

vanuit Elle’s perspectief een dislike vormt omdat Lee niet wil luisteren naar wat Elle te zeggen heeft 

en gelijk van het ergste uit gaat. De kijker weet dat wat Lee zegt niet waar is maar weet tegelijkertijd 

ook de geschiedenis tussen de personages en de reden waarom Lee zo heftig reageert, waardoor er een 

tweestrijd ontstaat tussen het bekijken van de situatie vanuit Elle’s perspectief, waar de film op 

aanstuurt, en het bekijken van de situatie vanuit eigen perspectief, losstaand van de personages. De 

kijker vorm vanuit Elle’s perspectief dus een dislike naar hem voor een korte tijd terwijl vanuit eigen 

perspectief de kijker eigenlijk sympathy zou kunnen voelen. Deze tweestrijd begint voornamelijk in 

scène 25 op het keerpunt, waarin de film aanstuurt om de situatie te bekijken vanuit Elle’s perspectief 

terwijl dit ook gedaan zou kunnen worden vanuit Lee’s perspectief. Aan het einde van de film in scène 

53 helpt Lee Elle met het terugwinnen van Noah die op het punt staat te vertrekken naar Boston. Dit 

zorgt ervoor dat de kijker uitgenodigd wordt om een positieve allegiance te vormen met zijn 

personage vanuit het perspectief van Elle. Kortom, de film nodigt de kijker per personage uit om 

verschillende (morele) evaluaties te doen. Terwijl er bij Elle gedurende de hele film aangestuurd wordt 

op een positieve allegiance wordt de kijker bij Noah uitgenodigd tot een partial allegiance die zich 

ontwikkeld tot positieve allegiance, en wordt de kijker bij Lee uitgenodigd tot een positieve allegiance 

die kort onderbroken wordt wanneer Lee de waarheid ontdekt over de geheime relatie tussen Elle en 

Noah.  
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Conclusie 
 

In dit onderzoek is er gekeken naar de manier waarop de film The Kissing Booth (2018) de kijker 

uitnodigt tot morele evaluatie van de personages in de film. Dit is gedaan aan de hand van the 

structure of sympathy van Murray Smith. Deze structure of sympathy bestaat uit de niveaus 

recognition, alignment en allegiance. Deze drie niveaus werken in de film The Kissing Booth (2018) 

samen om de kijker uit te nodigen om de personages op een bepaalde manier te evalueren. Wat gelijk 

duidelijk wordt vanuit het protocol van de scènes en recognition is dat de narratieve vorm gecentreerd 

is rondom Elle; de kijker krijgt het meeste te weten over haar eigenschappen en handelingen. Naast 

Elle zijn Noah en Lee de belangrijkste personages, maar alles wat de kijker te weten komt over deze 

personages staat in relatie tot Elle’s personage. Zij handelen namelijk als reactie op Elle’s handelingen 

en reageren op Elle. Door middel van Elle probeert de film de kijker uit te nodigen om een positieve 

evaluatie van Elle, een tijdelijk negatieve evaluatie van Noah, en een voornamelijk positieve evaluatie 

van Lee te doen. Ook op niveau van alignment blijkt de film aan te sturen op het evalueren vanuit Elle. 

Dit is te zien aan de cameravoering en de informatie die de kijker van Elle te horen krijgt door middel 

van voice-overs. Noah en Lee worden voornamelijk in beeld gebracht vanuit Elle’s perspectief, wat 

haar het belangrijkste onderdeel van de film maakt. Wat de film hier doet is de kijker uitnodigen om 

het personage Elle op een andere manier te evalueren dan de personages Noah en Lee. Elle wordt 

voornamelijk geëvalueerd vanuit haarzelf, terwijl Noah en Lee geëvalueerd worden vanuit Elle’s 

personage en de informatie die zij over hen doorspeelt aan de kijker.  

Wat naar voren komt in dit onderzoek is dat de verschillende niveaus van Smith’s structure of 

sympathy samenwerken in The Kissing Booth (2018) om de kijker uit te nodigen om de personages op 

een bepaalde manier te evalueren. De niveaus recognition en alignment leggen de basis voor de 

manier waarop de kijker allegiance zal gaan vormen met de personages. Deze allegiance berust op de 

manier waarop de kijker kennis maakt met de personages en de manier waarop hij/zij informatie over 

hen krijgt. Hiermee wordt ook gelijk de basis gelegd voor de morele evaluatie die de kijker zal doen 

over de personages omdat morele evaluaties de basis zijn voor allegiance. Wat duidelijk wordt is dat 

binnen de niveaus van recognition en alignment de kijker uitgenodigd wordt om een diepere 

emotionele reactie te vormen voor Elle en de tweestrijd die zij heeft tussen vriendschap en liefde. 

Hierdoor wordt de kijker binnen het eerste deel van de film uitgenodigd tot een positieve morele 

evaluatie van haar personage. Op niveau van recognition nodigt de film de kijker uit tot het vormen 

van positieve allegiance vanwege Elle’s wenselijke eigenschappen en doelen, en op niveau van 

alignment door de informatie die alleen de kijker en Elle weten. De combinatie van de niveaus 

alignment en recognition nodigt de kijker uit tot morele evaluatie vanuit het perspectief van Elle. De 

kijker weet binnen deze twee niveaus meer van Elle dan van Lee en Noah waardoor de kijker met de 
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informatie die Elle geeft (via voice-overs) in het achterhoofd evaluaties moet doen van Lee en Noah. 

Dit zorgt ervoor dat de kijker vanuit Elle’s perspectief een positieve allegiance vormt met Lee en een 

partial allegiance (dat later positieve allegiance wordt) met Noah. Het antwoord op de vraag hoe The 

Kissing Booth (2018) de kijker uitnodigt tot het doen van morele evaluaties is dus dat er gebruikt 

wordt gemaakt van het belangrijkste personage vanuit wie de kijker informatie en handelingen bekijkt 

van andere personages. De niveaus recognition en alignment werken samen en versterken elkaar bij de 

manier waarop de kijker uitgenodigd wordt tot morele evaluatie en dus het vormen van allegiance bij 

de personages.  

In het onderzoek wordt duidelijk dat de aanpak die er gebruikt is tot op zekere hoogte goed 

werkt wanneer er gekeken wordt hoe de film uitnodigt tot morele evaluatie van de personages vanuit 

de film zelf. Vanuit de protocollen wordt duidelijk hoe personages tegenover de kijkers worden 

neergezet en hoe de film hiermee de kijker probeert aan te zetten tot bepaalde morele evaluaties. Wat 

echter beter uitgewerkt had kunnen worden is de manier waarop de informatie in de protocollen 

weergegeven worden omdat dit soms onoverzichtelijk overkomt. Daarnaast is achteraf duidelijk 

geworden dat de termen van Plantinga niet veel steun konden bieden bij het onderzoeken van 

allegiance volgens de definitie van Smith. De begrippen toonden wel aan wat voor reacties de film 

probeerde op te roepen bij de kijker per scène maar waren minder goed te gebruiken wanneer er 

gekeken werd naar hoe de film aanstuurde op positieve, negatieve of partial allegiance. Het uitnodigen 

tot allegiance lag meer in de manier waarop de drie niveaus van Smith’s structure of sympathy samen 

werkten dan in de manier waarop de film per scène de kijker probeerde uit te nodigen tot een bepaald 

gevoel. Het aanvullen van het begrip recognition door de begrippen van Vernet heeft echter wel voor 

duidelijkheid gezorgd tijdens het analyseren van recognition. Zo laten de begrippen van oppositie 

duidelijk zien wanneer er een keerpunt in de film ontstaat en wat dit vervolgens doet voor de relaties 

in de film en de manier waarop de kijker tegen bepaalde personages aankijkt. Zo volgt de kijker in de 

film Elle’s perspectief en dus ook de oppositie die zij heeft met personages waarmee de film de kijker 

uitnodigt tot bepaalde evaluaties.  

 De uitnodigingen die de kijkers krijgen tot het hebben van sympathie speelt een belangrijke 

rol in de uiteindelijke betekenis en conclusie van de film. De film probeert de kijker aan te zetten tot 

het vormen van sympathie voor vriendschap en liefde. De sympathie met de personages uit de film 

zorgt aan het einde van de film ervoor dat de kijker met een positief gevoel de film afsluit en dat de 

fouten die door de personages zijn gemaakt vergeten en vergeven worden. Hiermee wordt er 

ingespeeld op het thema van liefde en vriendschap en dat de liefde tussen vrienden alles kan 

overwinnen. Wat er echter in The Kissing Booth (2018) gebeurt is dat er twee mogelijkheden ontstaan 

voor de kijker om de personages te evalueren: ten eerste vanuit Elle’s perspectief waar ook de film op 

aanstuurt zoals blijkt uit dit onderzoek, en daarnaast vanuit de kijkers’ eigen perspectief. Dit is dan 

ook het probleem dat is ontstaan onder de reacties van het publiek op de film, zoals in de inleiding al 

beschreven werd en aangekaart werd onder het kopje ‘Allegiance’. Het wordt duidelijk dat er een 
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tweedeling ontstaat tussen de mensen die meegaan in Elle’s perspectief en kijkers die niet meegaan in 

Elle’s perspectief. Dit is duidelijk te zien omdat enerzijds men vindt dat de film relaties en liefde goed 

representeren terwijl anderzijds men de film juist een verkeerd beeld geeft van acceptabel gedrag in 

relaties en vriendschappen. Dit onderzoek berust echter geheel op wat de film doet en niet wat de 

kijker doet waardoor onduidelijk is hoe de personages in werkelijkheid door de kijkers geëvalueerd 

worden. Dit laat dus zien dat de kijkers niet perse mee hoeven te gaan op de uitnodiging van de film 

en dat we dus altijd voorzichtig moeten zijn als we uitspraken doen over de effecten en werking van 

een film. Aan de hand van deze tweestrijd zou er een nader onderzoek gedaan kunnen worden naar de 

manier waarop het publiek de film zou evalueren wanneer deze geheel onafhankelijk vanuit eigen 

perspectief zouden beoordelen. Hiermee wordt bedoeld dat de kijker niet de gedachtes en gevoelens 

van Elle volgt, maar dat er gekeken wordt naar de handelingen, eigenschappen en het gedrag van de 

personages vanuit een buitenstaand perspectief dat niks te maken heeft met het perspectief van de 

personages zelf, waardoor de evaluatie niet beïnvloed kan worden door gemoedstoestanden van andere 

personages. Hiermee zou duidelijk kunnen worden hoe films gedachtes en morele evaluaties van 

kijkers beïnvloeden en manipuleren, om zo de kijkers naar een bepaald oordeel over een film te sturen.  
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Bijlage 1: Narratieve vorm & Recognition protocol 
 
 
 

Sce
-ne Plaats 

Mise-En-
Scene/omgevin
g 

Persona-
ges 

Eigenschappen/ 
gemoedstoestand Handeling Relaties 

1 Overview 
van locaties 
waar het 
verhaal 
begint  

Verschillende 
omgevingen  

Lee, Elle, 
Noah 

- Verschillende activiteiten voor achtergrond verhaal Elle en Lee: 
Identiteit en 
Complementair.                  
Lee en Noah: 
antinomie en 
verschil 

2 Bij het 
zwembad 
van Lee  

Elle zit bij het 
zwembad op 
een strandstoel 

Lee, Elle, 
Noah 

Elle: Grappig 
Noah: Onbevreesd, 
Arrogant, 
Respectloos, 
Zelfverzekerd. 
Lee: Humoristisch, 
Actief.  

Lee springt van het balkon in het zwembad, klimt eruit en praat 
tegen Elle over een inzamelingsactie, en praat met Noah. Valt in 
het water door Noah. 
Elle Kijkt op haar telefoon en is in gesprek met Lee over 
inzamelingsactie. Kijkt naar Noah wanneer hij komt aanlopen.  
Noah komt aanlopen en maakt opmerking tegen Elle, en verteld 
over een feest, maakt aparte opmerking en commandeert.  
Lee en Elle Bespreken vriendschapsregels en gaan verder met 
activiteiten rondom het zwembad. Een van deze regels is dat Elle 
niet mag daten met de broer van Lee, Noah. 

Elle en Lee: 
Complementair 
en Identiteit.  
Lee en Noah: 
Antinomie en 
Verschil 
Elle en Noah: 
Verschil 

3 Thuis bij 
Elle en de 
auto van 
Lee die voor 
de deur 
staat. 

In de 
slaapkamer van 
Elle 

Elle Elle: Grappig, 
Wanhooping. 
Lee: Humoristisch, 
Vriendelijk  

Elle Heeft net haar schooluniform aangetrokken maar scheurt uit 
haar broek dus moet een klein rokje aan naar school. Lee staat 
voor de deur, Elle rent naar buiten, pakt snel wat ontbijt en krijgt 
opmerkingen over haar outfit van haar vader maar negeert deze. 
Ze rent naar Lee en stapt in de auto. Samen rijden ze naar school.   

Elle en Lee: 
Identiteit  
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4 Op school  In de auto van 
lee en op de 
parkeerplaats 
van de school 
in een 
natuurlijke 
omgeving 

Elle, Lee, 
Noah 

Elle: Onzeker, 
Paniekerig, 
Bescheiden.   
Lee: Vriendelijk, 
behulpzaam, 
Beschermend.  
Noah: Wild, 
Roekeloos, Dominant, 
Beschermend 

Elle en Lee lopen samen de school in terwijl medeleerlingen 
kijken naar de korte rok van Elle. Elle vraagt zich af waarom 
iedereen kijkt, Lee legt het uit. Een jongen genaamd Tuppen 
geeft een tik op het achterwerk van Elle en Lee gaat er tegen in. 
Lee wil hem een stoot geven maar Tuppen houd hem tegen. 
Tuppen wil hem een stoot terug geven maar Noah geeft Tuppen 
een hardere klap en gaat met hem vechten. Noah, Tuppen en 
Elle moeten mee naar het kantoor van de directeur.  

Elle en Lee: 
Complementair, 
Identiteit, ook 
verschil. 
Lee en Noah: 
Verschil en 
identiteit.  
Elle en Noah: 
Verschil 

5 Voor het 
Kantoor van 
de Directeur 

Wachtruimte 
met twee 
stoelen en een 
openhaard 

Noah en 
Elle 

Elle: Paniekerig, 
Nerveus, Prikkelbaar.  
Noah: Onverschillig, 
Beschermend, 
Brutaal, Arrogant.  

Noah en Elle zitten te wachten voor het kantoor en Elle vraagt 
waarom Noah met Tuppen ging vechten. Noah maakt een paar 
stomme opmerkingen die niet in de smaak vallen bij Elle. Noah 
geeft Elle de schuld van de seksuele intimidatie door Tuppen 
omdat ze een te korte rok aan had volgens hem.  

Noah en Elle: 
Verschil 

6 In het 
kantoor van 
de directeur  

Grote ruimte 
met een bureau, 
vlaggen en  
andere objecten 
van de directeur 

Elle Elle: Nerveus,  Elle is in gesprek met de directeur en spreekt zich uit over de 
situatie en is niet blij. De directeur geeft Elle dezelfde straf als 
Tuppen. Ze moet als straf nablijven. 

/ 

7 School 
kantine 

Kantine zit vol 
met leerlingen  

Elle Elle: Verward,  
Lee: Verward, Druk, 
opgewekt.  

Elle zit te lunchen en de populaire meisjes komen bij haar zitten 
om te vragen naar Noah en het gevecht. Lee komt aanlopen en 
vraagt naar de meisjes.  

Lee en Elle: 
Verschil en 
identiteit  

8 In een 
kleding 
winkel 

Een winkel 
waar 
herenkleding 
verkocht word 

Elle en 
Lee 

Elle: Humoristisch, 
opgewekt, eerlijk 
rustig.  
Lee: Humoristisch, 
opgewekt, druk.  

Lee is kleding aan het passen en Elle kijkt op haar telefoon. Ze 
bedenken het concept van de kissing booth voor de 
inzamelingsactie.  

Lee en Elle: 
Verschil, 
complementair en 
identiteit.  

9 In een 
klaslokaal 

In het lokaal 
zitten mede 
leerlingen 
voor het 
nablijven.  

Elle en 
Noah 

Elle: 
vergevingsgezind, 
vrolijk, eigenwijs. 
Noah: Beschermend, 
afkeurend, Jaloers,  

In het straflokaal geeft Tuppen een briefje met “sorry” erop aan 
Elle en vraagt haar mee uit, Elle zegt ja. Noah bekijkt de 
interactie en is niet blij. Na een tijdje is Tuppen weg en komt 
binnen lopen met een rok aan om iets te bewijzen aan Elle.  

Noah en Elle: 
Verschil 

10 Op het 
schoolplein  

Grasveld waar 
gesport en 

Elle en 
Lee 

Elle: vrolijk 
Lee: vrolijk, 
behulpzaam,  

Elle en Lee bespreken wat er gebeurt is tijdens het nablijven, Elle 
besluit uit te gaan met Tuppen. 

Elle en Lee: 
identiteit  
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gegeten word 
door leerlingen 

11 Onderweg 
naar Elle's 
date 

Beelden van de 
stad en de 
autorit van Elle 
en Lee. 

Elle en 
Lee 

Elle: nerveus, 
opgewekt, vrolijk. 
Lee: vriendelijk, 
opbeurend, lief.  

Lee brengt Elle naar de plek van haar date, een bar/restaurant. 
Elle is nerveus en bespreekt dit snel met Lee die haar geruststelt 
en haar naar haar date stuurt. Elle wacht een lange tijd en 
Tuppen komt niet opdagen.  

Elle en Lee: 
Verschil en 
complementair.  

12 In de arcade Game hall met 
verschillende 
videogames 
van vroeger. 

Elle en 
Lee 

Elle: bedroeft, 
onzeker, gevoelig, 
verward, rusteloos.  
Lee: behulpzaam, 
geruststellend, 
beschermend  

Elle en Lee eindigen de avond in de arcade nadat Tuppen niet is 
komen opdagen. Lee stelt Elle gerust dat er niks mis is met haar. 
Tuppen komt aanlopen en wil met Elle praten, Lee stuurt hem 
weg maar Elle vind het oké. Tuppen zegt dat hij niet naar de date 
mocht komen van Noah en dat andere dit ook niet mogen, Elle 
schreeuwt tegen Tuppen. 

Elle en Lee: 
Complementair 
en verschil.  
Noah en Elle: 
Verschil 

13 Thuis bij 
Elle en thuis 
bij Noah 

Elle staat in 
haar 
slaapkamer en 
Noah in zijn  
eigen 
slaapkamer. 

Elle en 
Noah 

Elle: boos, 
luidruchtig, driftig. 
Noah: Arrogant, 
controlerend, rustig. 

Elle belt met Noah en verteld hem dat hij op moet houden met 
wat hij aan het doen is. Noah vind dat Elle hem dankbaar moet 
zijn maar Elle is dit zeker niet en hangt boos op. 

Noah en Elle: 
Verschil  

14 Op school in 
de kantine 
(of andere 
ruimte, niet 
erg 
duidelijk) 

Lege ruimte in 
school, weinig 
meubels op een  
grote tafel na.  

Elle en 
Lee 

Elle: Nerveus,  
leugenachtig,  
Lee: Humoristisch, 
traag.   

Elle en Lee doen het voorstel van de kissing booth voor de 
inzamelingsactie en deze word goedgekeurd. Elle belooft dat 
"Flynn" eraan zal meedoen. (Flynn is de achternaam van Noah 
en Lee, Noah wordt op school Flynn genoemd) 

Lee en Elle: 
verschil en 
complementair  

15 Bij een 
strandtentje  

Eetgelegenheid 
naast het strand 

Elle, Lee 
en Noah 

Elle: ongemakkelijk, 
verbaasd. 
Noah: Rustig, 
eigenzinnig. 

Elle en haar familie gaan samen met de familie van Noah en Lee 
lunchen bij een strandtentje, de vader van Elle praat tegen Noah 
en Noah's vader verteld over zijn gevecht. Noah zegt dat zijn 
gevecht over voetbal kamp ging om Elle niet te verlinken. Noah 
verlaat de tafel.  

Lee en Elle: 
Verschil 

16 Op school in 
het 
handwerklo
kaal 

Verschillende 
handwerk 
machines en 
materialen 

Elle en 
Lee 

Elle: Rustig, 
Moe/Nerveus 
Lee: Blij 

Lee en Elle praten over de kissing booth en het feestje van Noah. 
Elle vraagt of Lee haar kan ophalen maar die zegt dat Noah haar 
wel kan ophalen. Ze moet Noah overtuigen om de kissing booth 
te doen. 

Lee en Elle: 
Verschil en 
Identiteit 



 

 
 

29 

17 Sportwedstri
jd op het 
schoolveld 
en bij de 
ingang van 
de school 

Sportcomplex 
van de school 
met juichende  
mensen om het 
veld heen.  

Elle en 
Noah 

Elle: Eigenwijs, 
Koppig. 
Noah: Arrogant, 
behulpzaam, Driftig  

Elle speelt voetbal en gaat daarna opzoek naar Noah om naar 
huis te kunnen. Wanneer ze bij Noah aankomt heeft hij alleen 
een motor dus Elle besluit naar huis te joggen. Noah vind dit 
apart.  

Noah en Elle: 
Verschil 

18 Thuis bij 
Elle 

De slaapkamer 
van elle. 

Elle Elle: onzeker, 
humoristisch, druk  

Elle is bezig met een outfit uitzoeken voor het feest bij Noah en 
zoekt ondertussen deelnemers die bij de kissing booth willen 
staan, iedereen zegt nee.  

- 

19 Strandfeest 
bij een villa  

Huisfeest met 
veel mensen en 
drank 

Elle, 
Noah en 
Lee 

Elle: onzeker,  
opgewekt, 
doorzettend, wild.  
Lee: opgewekt, wild, 
gezellig.  
Noah: arrogant, 
brutaal, streng, 
beschermend.  

Elle komt op het feest je praat met Lee over de meisjes op het 
feest. De meisje roepen Elle en vragen haar of Noah de kissing 
booth gaat doen. Elle loopt naar Noah, die staat te zoenen met 
een ander meisje, en tikt hem op de schouders. Eerst wil hij dat ze 
weg gaat maar wanneer het meisje gemeen doet tegen Elle stuurt 
hij het meisje weg. Noah gaat de kissing booth daarentegen niet 
doen. Elle gaat terug naar de groep meiden en liegt dat Noah mee 
gaat doen. Elle drinkt te veel en danst met Lee, terwijl Elle op 
een tafel dans doet ze haar jurk uit en gaat zwemmen, wanneer ze 
bijna valt vangt iemand haar op en neemt haar mee. 

Noah en Elle: 
Verschil,  
Elle en Lee: 
complementair en 
identiteit.  

20 In de 
slaapkamer 
van Noah 

Gewone 
jongens 
slaapkamer 

Elle en 
Noah 

Elle: gestrest, 
bezorgd, onrustig,   
Noah: onverschillig,  
beschermend/behulpz
aam, rustig, 
humoristisch.  

Elle wordt wakker in Noah's kamer en is bang dat er ‘s nachts 
iets gebeurt is. Noah komt alleen in een handdoek binnenlopen 
en verteld haar wat er gebeurt is. Noah heeft hij haar naar bed 
gebracht nadat Elle erg dronken was op het feest, hij sliep zelf in 
de logeerkamer. De situatie in de kamer is ongemakkelijk, Elle 
doet een broek aan en gaat naar Lee. 

Elle en Noah: 
verschil,  

21 Slaapkamer 
van Lee 

Gewone 
jongens 
slaapkamer 

Elle en 
Lee 

Elle: Dankbaar, moe. 
Lee: hulpvaardig, lief. 

Elle komt Lee's kamer inlopen en ze praten over de avond/nacht 
ervoor. Elle heeft iedereen verteld dat Noah en de populaire 
meisjes (OMG's) de kissing booth gaan doen. Elle vraagt zich 
vervolgens af waarom Noah haar wilde beschermen toen ze 
dronken was.  

Elle en Lee: 
verschil en 
complementair 
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22 Kantine van 
school 

kantine met 
kinderen en 
eetgelegenheid  

Elle en 
Lee 

Elle: onrustig, 
nerveus 
Lee: humoristisch 

Elle en Lee lopen in de kantine en Elle moet praten met de 
OMG's over de kissing booth. Daarnaast wil Lee weten wat Mia 
van hem vind. Elle haalt de OG's over om de kissing booth te 
doen door half te liegen. 

Elle en Lee: 
complementair 

23 Handwerklo
kaal 

Verschillende 
machines voor 
handwerk in 
 het lokaal en 
materialen 

Elle en 
Lee 

Elle: bazig, druk, 
humoristisch 
Lee: eerlijk, druk, 
humoristisch 

Elle en Lee zijn bezig met het decor van de kissing booth, ze 
praten over wat ze nog moeten doen maar Lee begint met verf te 
gooien. Ze hebben een verf gevecht en zitten van top tot teen 
onder.  

Elle en Lee: 
complementair en 
verschil 

24 Schoolgang
en en 
kleedkamer 

 
Elle en 
Noah 

Elle: zoekend, rustig, 
geschokt, 
zelfverzekerd, 
onbevreesd,  
Noah: boos, arrogant, 
jaloers, prikkelbaar, 
intimiderend. 

Elle loopt door de gang met verf in haar ogen opzoek naar de 
kleedkamer. Ze loopt een kleedkamer in en begint haar gezicht te 
wassen, vervolgens wil ze gaan omkleden maar komt ze erachter 
dat ze eigenlijk in de jongenskleedkamer staat waar jongens zich 
aan het omkleden zijn, Elle staat zonder shirt tegenover de 
jongens en Noah wordt boos op haar. Noah word tegengesproken 
door Elle, Elle blijft expres langer in de kleedkamer om hem te 
zieken.  

Elle en Noah: 
verschil 
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25 Op de 
geldinzamel
ings actie 
van de 
school 

Lijkt op een 
kermis, 
verschillende 
attracties 
 en 
inzamelingen, 
veel mensen, 
versiering en 
gezelligheid.  

Elle, 
Noah en 
Lee. 

Elle: vragend, aardig, 
opgewekt, blij, 
bezorgd,  
Noah: arrogant, klein 
beetje onzeker,   
Lee: opgewekt, blij, 
bedroeft,  

Elle loopt af op Noah en vraagt hem nog een keertje de kissing 
booth te doen. Noah zegt nee. Die booth begint en De deelnemers 
die bij de booth staan zijn geblinddoekt. Vervolgens is er een 
compilatie van de deelnemers en de klanten. Na de compilatie 
zegt Elle dat "Flynn" mee komt doen, vervolgens denkt iedereen 
Noah komt naar dit is eigenlijk Lee. Mensen zijn ontevreden en 
lopen weg. Een meisje loopt niet weg en zoent met Lee, waarna 
Lee haar leuk vind. Lee en het meisje gaan samen weg en Elle 
blijft alleen achter. Elle gaat als laatste bij the kissing booth staan 
nadat de OMG's haar half dwingen. De eerste in de rij is Noah. 
Elle weet niet dat het Noah is maar Noah weet wel dat het Elle 
is. Noah zoent Elle.  Elle doet haar blinddoek af, ziet dat het 
Noah is en zoent hem nog een keer. Mensen beginnen te klappen. 
Noah loopt weg en Elle beseft dat ze een vriendschapsregel heeft 
gebroken. Ze gaat opzoek naar Lee en verteld hem over hun 
winst en dat ze Noah gezoend heeft. Lee is er niet blij mee. Elle 
sluit de booth af en rent weg.  

Elle en Noah: 
verschil, 
complementair  
Lee en Elle: 
complementair en 
identiteit, 
verschil, 

26 onderweg 
naar huis 

Donkere weg 
naar huis, 
regen. 

Elle en 
Noah 

Elle: blij, in de war, 
boos.  
Noah: lief, 
onbevreesd, arrogant.  

Onderweg naar huis komt Elle Noah tegen en geeft hij een rit 
naar huis op de motor, onderweg wordt het te gevaarlijk en 
schuilen ze in een tuinhuisje. Elle kijkt naar Noah en zoent hem 
opnieuw. Elle verteld Noah hoe iedereen over hem denkt en dat 
ze niet zomaar een vriendin wil zijn. Noah vertelt haar dat hij 
haar leuk vind en waarom. Ze worden gevonden door de 
beveiliging. De beveiliging zegt iets over Noah waardoor Elle 
boos wordt en naar huis wil. Noah zet haar af voor de deur en 
lacht naar haar, zij lacht terug. 

Noah en Elle: 
Identiteit en 
verschil 

27 Thuis  Gang bij 
binnenkomst en 
slaapkamer van 
elle 

Elle Elle: droevig, 
onzeker. 

Thuis komt Elle haar vader tegen die zeker wil weten dat een rit 
naar huis de enige reden was dat ze met Noah was. Vervolgens 
ligt ze op bed en is ze aan het denken over haar 
vriendschapsregels met Lee. 

/ 
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28 Op het 
strand 

Er is een 
strandfeest met 
veel mensen. 

Elle, 
Noah en 
Lee 

Elle: zelfverzekerd, 
blij, verward. 
Noah: blij, populair, 
driftig, agressief, 
beschermend  
Lee: blij. 

Lee, Noah en Elle zijn op een strandfeestje waar verschillende 
spelletjes gespeeld worden met drank. In de avond is Lee met 
zijn vriendin Rachel. Op het feest komt een jongen genaamd 
Warren met Elle praten en hij wil haar meenemen naar het 
bubbelbad. Elle zegt meerdere keren nee maar hij sleurt haar 
mee, Noah komt aanrennen en gaat tegen Warren in. Elle wil 
met Noah weglopen maar Warren maakt een opmerking 
waardoor Noah hem onderuit trekt. Elle rent weg en Noah gaat 
achter haar aan. Noah zegt dat Elle de auto moet ingaan en slaat 
hard op de motorkap waardoor Elle schrikt. Elle gaat mee. 

Noah en Elle: 
verschil 

29 In de auto  / Elle en 
Noah 

Noah: emotioneel, 
blij 
Elle: blij, emotioneel 

Elle en Noah zitten in de auto en praten over dat Noah verliefd is 
op Elle. Noah neemt Elle mee naar een plek waar de hele stad te 
zien is van bovenaf.  

Noah en Elle: 
verschil en 
complementair  

30 Een plek 
waar de hele 
stad te zien 
is. 

bos/natuur 
gebied 

Elle en 
Noah 

Elle: opgelucht, blij, 
onrustig, tevreden 
Noah: opgelucht, blij, 
rustig 

Noah en Elle kijken over de stad heen en praten. Noah wil samen 
met Elle zijn maar dit kan alleen als hij zich houd aan regels die 
Elle opstelt.  

Noah en Elle: 
complementair en 
verschil 

31 In de 
bibliotheek 

Overal Boeken 
en tafels waar 
leerlingen 
werken 

Elle en 
Noah 

Elle: Blij 
Noah: Blij 

Elle komt binnenlopen in de bibliotheek waar Noah zit te lezen, 
ze kijken naar elkaar en sturen berichten via de telefoon. 

Noah en Elle: 
Identiteit 

32 Op de motor Shots van de 
stad LA 

Elle en 
Noah 

/ Elle zit achterop de motor van Noah onderweg naar huis Noah en Elle: 
Identiteit 

33 In de 
slaapkamer 
van Noah 

jongens 
slaapkamer 

Elle en 
Noah 

Elle: Blij, gestrest, 
bedachtzaam, 
humoristisch, 
bedroeft.  
Noah: Blij, arrogant, 
humoristisch.  
Lee: blij, opgewekt, 
wantrouwig  

Elle en Noah zijn in de kamer van Noah, ze zoenen en praten 
over hun relatie en het feit dat ze eigenlijk op school hadden 
moeten zijn. Noah's moeder komt de kamer inlopen en Elle 
verstopt zich onder het bed. Noah's moeder praat over Harvard 
waar Noah geaccepteerd. Elle vraagt hiernaar wanneer zijn 
moeder weg is. Vervolgens moet Elle de kamer van Noah uit en 
springt vanaf het balkon op de trampoline om vervolgens het 
zwembad in te vallen. Lee komt aanlopen en vraagt waarom ze 
haar kleding nog aan heeft, Lee springt zelf ook met kleding het 
zwembad in. Lee gaat het zwembad uit en kijkt op de telefoon 
van Elle dit sinds kort een slot heeft. 

Noah en Elle: 
Verschil en 
identiteit  
Lee en Elle: 
verschil 
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34 Tussen 
scène tussen 
Elle en 
Noah 

Verschillende 
plaatsen in LA 

Elle en 
Noah 

Elle: blij, gelukkig 
Noah: blij, gelukkig 

Noah en Elle spenderen dagen samen en doen verschillende 
activiteiten. Lee betrapt ze bijna. Een camera heeft Elle en Noah 
opgenomen toen ze aan het zoenen waren in een klaslokaal en ze 
maakt in scheikunde een rookbom om de video te stellen. Elle 
mist Lee omdat ze al haar tijd besteedt aan Noah. 

Elle en Noah: 
identiteit  

35 In de arcade Game hall met 
verschillende 
videogames 
van vroeger. 

Elle en 
Lee 

Elle: blij, nerveus, 
droevig. 
Lee: blij, 
achterdochtig, 
wantrouwig, 
hulpvaardig,  

Elle en Lee spelen samen een dans spel in de arcade wanneer Lee 
haar confronteert met het feit dat ze raar doet. Lee denkt dat het 
over het gala gaat en Elle liegt en zegt dat het klopt.  

Elle en Lee: 
verschil  

36 In de garage 
in Noah's 
huis en in 
zijn kamer. 

garage met 
gereedschap 

Elle en 
Noah 

Elle: blij, 
behulpzaam, grappig,  
Noah: blij, bezorgd 

Noah werkt aan z'n motor en vraagt Elle om iets aan te geven. 
Elle valt en Noah helpt haar.  

Elle en Noah: 
verschil, 
identiteit, 
complementair 

37 In de kamer 
van Noah 

Gewone 
jongens 
slaapkamer 

Elle, 
Noah en 
Lee 

Elle: bezorgd, gestrest 
Noah: behulpzaam, 
emotioneel, 
diepzinnig, 
openhartig, boos,  
Lee: boos, verward,  

Elle vraagt hoe Noah weet hoe hij wonden moet verzorgen en ze 
praten over zijn gevechten. Elle en Noah zitten dicht bij elkaar en 
Lee komt de kamer binnen stormen met een vraag aan Noah en 
ziet hun samen zitten. Lee snapt niet waarom ze samen zijn en 
vraagt of Noah de wond op haar gezicht veroorzaakt heeft. Noah 
wil Lee aanvallen maar Elle stopt hem, Elle neemt Lee mee naar 
buiten. 

Elle en Lee: 
verschil 
Noah en Elle: 
identiteit, 
complementair, 
verschil 

38 Buiten het 
huis van Lee 

tuin Elle en 
Lee 

Lee: verward, 
wantrouwig, 
Elle: Nerveus, 
leugenachtig 

Elle verteld Lee dat er niks is tussen haar en Noah wanneer hij er 
naar vraagt 

Elle en Lee: 
verschil 

39 In de kamer 
van Noah en 
de tuin 

Gewone 
jongens 
slaapkamer, 
tuin 

Elle, 
Noah en 
Lee 

Elle: blij, nerveus, 
droevig, paniekerig, 
somber,  
Noah: boos, 
prikkelbaar, 
roekeloos, dominant.  
Lee: boos, eerlijk, 
droevig, roekeloos,  

Elle praat met Noah over het gala en zoent hem, Lee komt 
binnen lopen en is boos. Lee rent de kamer uit en Noah wil 
erachteraan gaan maar wordt tegengehouden door Elle. Elle rent 
erachter aan. Lee zegt wat hij wil zeggen en Noah wordt boos op 
hem. Lee is boos op Elle omdat ze heeft gelogen. Noah scheld 
Lee uit en Lee geeft Noah een klap. Noah gooit Lee op de grond 
en Elle staat er bij te kijken. Lee staat op en rent naar de auto en 
gaat weg, Elle rent achter hem aan. Lee verteld over zijn leven in 
de schaduw van Noah. Lee rijdt weg. 

Elle en Lee: 
verschil 
Noah en Elle: 
identiteit, 
complementair, 
verschil 
Lee en Noah: 
verschil 
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40 In de tuin tuin Elle en 
Noah 

Elle: boos, wanhopig, 
bedroeft,  
Noah: boos 

Noah komt naar Elle toe en zegt dat het goed komt. Elle geeft 
Noah de schuld van de ruzie en het erger maken ervan. Noah 
loopt weg. Elle blijft kijken hoe Noah wegrijdt op zijn motor. 
Elle blijft alleen achter. 

Elle en Noah: 
verschil 

41 Slaapkamer 
van Elle 

gewone meisjes 
slaapkamer 

Elle  Elle: droevig Elle ligt in bed en de moeder van Noah en Lee komt haar 
opzoeken, ze praat over Lee en Noah. De moeder verteld over 
Elle's moeder en dat zij soms ook ruzie hadden. Elle's moeder 
speelt een grote rol bij het goedkomen van de vriendschap tussen 
Lee en Elle.  

Elle en Lee's 
Moeder: 
identiteit en 
verschil 

42 op school school Elle Elle: droevig, somber, 
teruggetrokken, 
vasthoudend.  
Lee: boos, 
teleurgesteld 

Elle is weken lang alleen en Lee neemt de telefoon niet op. Elle 
krijgt rijles en probeert met een ijsje Lee te vragen om haar te 
vergeven, wat Regel 7 in hun vriendschap. Lee neemt het ijsje 
aan en gooit hem weg.  

Lee en Elle: 
verschil 

43 Bij het huis 
van Elle 

tuin Noah Noah: vasthoudend, 
vastberaden, 
voorzichtig, 
zelfbewust.  

Noah komt aanlopen bij het huis van Elle en haar vader vraagt 
waar hij was. Elle is niet thuis maar Noah komt voor haar vader. 
Hij komt zijn excuses aanbieden en neemt de schuld op zich. De 
vader is het niet eens met Elle en Noah’s relatie.  

Noah en Elle's 
vader: verschil 

44 In de arcade Game hall met 
verschillende 
videogames 
van vroeger. 

Elle en 
Lee 

Elle: blij, opgelucht  
Lee: 
vergevingsgezind, 
opgelucht. 

Elle is in de arcade en Lee komt binnen lopen. Lee gooit geld in 
het dans apparaat en geeft Elle een hint dat ze mee moet doen. Ze 
spelen samen het spel. Ze geven elkaar een knuffel en maken het 
goed.  

Elle en Lee: 
identiteit  

45 buiten op de 
pier 

pier Elle en 
Lee 

Elle: blij, 
Lee: blij,  

Lee en Elle hebben het over hun verjaardag Elle en Lee: 
Identiteit en 
complementair  

46 Thuis bij 
Elle 

trap en 
woonkamer 

Elle Elle: zelfverzekerd, 
blij maar droevig,  

Elle loopt  de trap af in haar jurk voor het gala en wordt gegroet 
door haar familie.  

Elle en familie: 
identiteit 
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47 Schoolgala het schoolgala 
met foto's van 
het jaar als 
versiering. 

Elle en 
Lee 

Elle: blij, 
zelfverzekerd, 
droevig,  
Lee: blij, opgewekt  

Elle en Lee dansen samen met Rachel, mensen zijn blij en 
hebben de tijd van hun leven op het gala. Een meisje heeft een 
speech over het schooljaar, ze hebben een gang versierd met 
herinneringen uit het jaar, onder andere de kissing booth. Lee 
gaat bij de booth staan en zoent zijn vriendin Rachel. Elle voelt 
zich goed. Noah komt aanlopen en roept Elle.  Elle wil weglopen 
maar Noah zegt dat hij van haar houd maar Elle kan het niet. Elle 
rent weg. 

Elle en Lee: 
identiteit en 
verschil.  
Elle en Noah: 
verschil  
Noah en Lee: 
verschil  

48 Slaapkamer 
van Elle 

meisjes 
slaapkamer 

Elle Elle: droevig, somber Elle komt in haar kamer en kijkt naar een foto van haar en haar 
moeder. 

/ 

49 Slaapkamer 
van Lee 

Gewone 
jongens 
slaapkamer 

Lee en 
Noah 

Lee: een beetje boos,  
Noah: Kalm, 
verstandig,  

Lee komt zijn kamer inlopen en gaat op bed liggen, Noah volgt, 
biedt zijn excuses aan en legt uit wat er gebeurt is. Noah vertrekt 
naar Boston voor de universiteit.  

Noah en Lee: 
verschil  

50 badkamer in 
Lee's huis 

een badkamer Lee en 
Elle 

Lee: opgewekt, blij 
Elle: droevig,  

Elle en Lee zijn op hun verjaardagsfeestje en hebben het over 
Noah's vertrek naar Boston. Lee is verkleed als batman en Elle 
heeft zwarte kleding aan. 

Elle en Lee: 
identiteit en 
verschil 

51 huiskamer 
van Lee 

huiskamer Lee en 
Elle (en 
de hele 
vrienden 
en 
familie 
groep) 

Elle: droevig 
Lee: blij 

Lee en Elle mogen hun kaarsjes uitblazen en een wens doen. 
Volgens de vriendschapsregels mogen alleen beste vrienden 
elkaar hun wens vertellen. Lee verteld die van hem maar Elle 
heeft er geen. 

Lee en Elle: 
verschil,  

52 In de tuin tuinfeest, 
versiering, etc. 

Elle en 
Lee 

Elle: verdrietig, 
droevig. 
Lee: opgewekt, blij. 
Traag.  

Elle staat op het feest te kijken naar Noah's raam, ze is verdrietig 
en loopt weg. Lee snapt niet wat er is en rent achter haar aan. 

Lee en Elle: 
verschil 

53 Op de 
bovenverdie
ping van het 
huis 

normale gang Elle en 
Lee 

Elle: verdrietig, 
opgelucht 
Lee: verdrietig, 
opgelucht 

Lee en Elle hebben een gesprek over de vriendschapsregels en 
dat ze elkaar niet kunnen vertellen wie ze daten. Lee snapt dit 
niet. Elle houd van Noah. Ze biedt haar excuses aan voor het 
liegen maar hij moet de relatie tussen Noah en haar accepteren. 
Lee gaat ermee akkoord en helpt haar Noah te vinden. 

Lee en Elle: 
verschil, 
complementair, 
identiteit  



 

 
 

36 

54 Onderweg 
in een auto 
naar het 
vliegveld 

openbare weg Elle en 
Noah  

Elle: opgelucht, druk, 
gestrest,  
Noah: blij, 
humoristisch 

Elle zit in de auto met wie ze denkt dat Lee is in een batman 
kostuum. Dit is eigenlijk Noah in het kostuum van Lee. Ze praat 
tegen hem alsof het Lee is maar Noah doet het masker af en laat 
zien dat hij het is. Ze stoppen de auto en praten over hun relatie 
en verkleed truc. Ze eindigen in hetzelfde tuinhuisje als in scene 
26 

Noah en Elle: 
complementair en 
identiteit.  

55 Compilatie 
de van 
relatie en 
het 
vliegveld 

Vliegveld en 
openbare weg 

Elle en 
Noah 

Elle: verdrietig, 
droevig. 
Noah: droevig.  

Elle en Noah zetten hun relatie voort maar Noah moet naar 
Boston voor de universiteit. Op het vliegveld nemen ze afscheid 
en Elle rijdt opgelucht naar huis op de motor van Noah. En het 
verhaal eindigt met een voice-over van Elle dat alles goed is.  

Noah en Elle: 
identiteit en 
complementair 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

37 

Bijlage 2: Alignment in scènes protocol   
 

Sce-ne Plaats 
Spatial Attachment (camerastandpunten, Manier waarop kijker in het 
verhaal staat. ) 

Subjective Acces  
(gedachtes en subjectiviteit van 
personages) 

1 Overview van 
locaties waar het 
verhaal begint: 
ziekenhuis, huis,  

De kijker krijgt korte fragmenten te zien van het verleden terwijl Elle deze uitlegt. 
Dit gebeurt vanuit shots vanuit Elle’s gedachtes van herinneringen.  

Voice-over van het personages Elle die het 
levensverhaal uitlegt van geboorte tot heden.  

2 Bij het 
zwembad van 
Lee  

De kijker wordt objectief in het verhaal geplaats en kijkt op een afstandje naar de 
handelingen die Elle, Lee en uiteindelijk Noah uitvoeren. Er volgen enkele point 
of view shots vanuit Elle naar Noah toe. Daarnaast zijn er enkele losstaande shots 
van vriendschapsregels tussen Elle en Lee die elle uitlegt.  

Voice-over van Elle die verteld waar we in 
haar leven instappen.  
Voice-over van Elle komt de kijker te weten 
over vriendschapsregel nummer 1.  
Voice-overs waarin Elle dingen uitlegt: zoals 
regel 2 en "shelly".  

3 Thuis bij Elle en 
de auto van Lee 
die voor de deur 
staat. 

De kijker kijkt van een afstand objectief toe hoe Elle zich klaarmaakt voor de 
eerste school dag.  

/ 

4 Op school  De kijker kijkt van een afstand objectief toe hoe Elle en Lee samen op school 
aankomen en zien hoe de andere leerlingen reageren op Elle's outfit, waarbij 
enkele low-angle shots van Elle volgen. Daarnaast enkele over-the-shoulder en 
point-of-view shots wanneer Lee begint te vechten. 

/ 

5 Voor het 
Kantoor van de 
Directeur 

Kijker kijkt objectief recht op Elle en Noah en luistert naar hun gesprek. Point of 
view/ over-the-shoulder shots vanuit beide personages wanneer zij een gesprek 
hebben. 

Voice-Over van Elle's gedachtes terwijl ze 
denkt over wat Noah tegen haar zegt en wat 
ze daarvan vind. 

6 In het kantoor 
van de directeur  

Kijker wordt eerst objectief in de scene geplaats maar volgt daarna het gesprek 
door de ogen van Elle en Directeur. 

/ 

7 School kantine De kijker wordt in het verhaal geplaats door eerst een objectief overzicht te krijgen 
van de ruimte, waarna medium shots van meiden groepen en close-up's van 
leerlingen volgen. De kijker luistert mee naar Elle's gesprek met de meiden door 
over-shoulder en P.O.V. (point-of-view) shots. Kijker volgt bewegingen van OMG 
Girls. 

Elle legt via een voice-over uit wie de OMG 
Girls zijn waardoor we te weten komen hoe 
zij over hun denkt. Elle's gedachtes zijn te 
horen wanneer de meiden weg lopen. 
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8 In een kleding 
winkel 

De kijker krijgt eerst een objectief beeld van de winkel waarna de kijker het 
gesprek volgt tussen Elle en Lee door point-of-view shots en over-the-
shoulder/eye-line shots. 

/ 

9 In een 
klaslokaal 

De kijker krijgt een objectief overzicht van de ruimte waarna de kijker in het 
verhaal word geplaats vanuit het lokaal. De kijker ziet de gezichtsuitdrukkingen 
van de personages vanuit objectieve hoeken en vanuit point of view shots van Elle 
en Noah. De kijker ziet reacties op gebeurtenissen door op verschillende hoeken in 
het lokaal de leerlingen te bekijken. 

/ 

10 Op het 
schoolplein  

De kijker kijkt vanaf een afstandje (objectief) naar Elle en Lee en vanuit over de 
shoulder shots tussen de twee.  

/ 

11 Onderweg naar 
Elle's date 

De kijker kijkt vanaf een afstand (objectief) meer met de rit naar Elle's date. 
Vervolgens volgt de kijker het gesprek tussen Elle en Lee vanuit over-the-shoulder 
shots op eye-level. 

/ 

12 In de arcade De kijker volgt het gesprek tussen Elle en Lee wanneer Tuppen niet komt 
opdagen, de kijker ziet Tuppen eerder aan komen lopen dan Elle en Lee. Kijker 
volgt het gesprek tussen Lee en Tuppen en Tuppen en Elle vanuit over-shoulder 
shots. Kijker kijkt Elle aan terwijl ze alles bij elkaar schreeuwt. 

/ 

13 Thuis bij Elle en 
thuis bij Noah 

De kijker kijkt via objectieve  medium long shots en medium close-ups vanuit de 
slaapkamers richting Elle en Noah terwijl ze een telefoon gesprek voeren. Terwijl 
Noah in beeld is horen we Elle aan de telefoon en andersom. 

/ 

14 Op school in de 
kantine (of 
andere ruimte, 
niet erg 
duidelijk) 

Medium Longshots vanuit oogpunten Elle, Lee en het comité. De kijker kijkt 
vanuit Elle en Lee op het comité door over-the-shoulder shots.  

/ 

15 Bij een 
strandtentje  

De kijker kijkt naar de familie van Elle die lunch hebben met de familie van Noah 
en Elle. Over de shoulder shots vanuit Lee en Noah. Enkele objectieve shots van 
de omgeving.  

Elle luistert naar het gesprek tussen haar 
vader en Noah, de kijker hoort haar 
gedachtes hardop, ze vraagt zich af waarom 
Noah niks zei over het gevecht en de reden 
daarvan. 
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16 Op school in het 
handwerklokaal 

De kijker volgt het gesprek tussen Elle en Lee door over-the-shoulder shots en 
objectieve shots vanuit het lokaal. 

 / 

17 Sportwedstrijd 
op het 
schoolveld en 
bij de ingang 
van de school 

De kijker kijkt objectief naar de wedstrijd van Elle, vervolgens volgt er een 
gesprek Elle en Noah door middel van over-shoulder shots.  

/ 

18 Thuis bij Elle De kijker kijkt via de spiegel naar Elle en ziet van een afstand dat Elle haar 
telefoon gebruikt. In beeld verschijnen verschillende telefoon berichten die Elle 
naar andere leerlingen stuurt en andersom.  

Elle stuurt berichtjes naar mensen van school 
over the kissing booth, deze worden hardop 
voorgelezen aan de kijker, ook de reacties 
worden voorgelezen en de gedachtes die elle 
hierover heeft. 

19 Strandfeest bij 
een villa  

De kijker krijgt verschillende objectieve shots van het feest te zien om de 
omgeving vast te stellen, vervolgens kijkt de kijker van voren op het gesprek 
tussen Elle en Lee. Er zijn verschillende over-the-shoulder shots van Elle en de 
OMG Girls. De kijker ziet Noah vanuit Elle’s P.O.V. en beweegt met Elle mee 
naar Noah. Noah en Elle hebben een gesprek. Kijker kijkt van een afstand naar 
OMG Girls en Elle. Kijker ziet hoe Elle zich dronken drinkt en op tafels gaat 
dansen vanuit het publiek. Daarnaast shots van Lee die zich afvraagt wat er 
gebeurt.  

/ 

20 In de 
slaapkamer van 
Noah 

Objectieve shots van een afstand richting Elle die in bed ligt. Kijker volgt het 
gesprek tussen Noah en Elle door over-the-shoulder en P.O.V. shots.  Vervolgens 
shots van een afstandje die Noah en Elle in de slaapkamer laten zien. 

Elle denkt na over wat er gebeurt is de avond 
ervoor, kijker hoort haar gedachtes, ze is 
verward en weet niet wat er gaande is. 

21 Slaapkamer van 
Lee 

Kijker kijkt naar het gesprek tussen Lee en Elle over hun schouder heen. Enkele 
objectieve shots van Lee’s kamer 

Elle voert een gesprek met Lee en denkt 
daarna na over de gebeurtenissen in de scene 
ervoor, kijker hoort dit. Ze vraagt zich af 
waarom Noah haar wilde beschermen 

22 Kantine van 
school 

Kijker ziet Elle en Lee van een afstand in de kantine, daarna volgt de kijker Elle 
vanaf achter haar wanneer ze door de kantine loopt, over-the-shoulder shots van 
Elle en de OMG’s. Enkele objectieve shots van de kantine en leerlingen.  

/ 
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23 Handwerklokaal Kijker bekijkt Elle en Lee objectief vanuit de zijkant van het handwerklokaal, 
beide zijn in beeld tijdens hun gesprek. Daarna enkele over shoulder shots van hun 
verfgevecht, ook van een afstand te zien terwijl ze door de kamer rennen. 

/ 

24 Schoolgangen 
en kleedkamer 

Kijker ziet door objectieve shot Elle door de gang lopen opzoek naar de 
kleedkamer, en ziet vervolgens voor Elle dat ze de verkeerde is in gelopen. Vanuit 
het oogpunt van de jongens wordt er gekeken naar Elle, vervolgens over-the-
shoulder shots tussen Elle en Noah. Op de achtergrond ziet de kijker de jongens. 

Elle's gedachtes in een voice-over over Noah 
en zijn gedrag. 

25 Op de 
geldinzamelings 
actie van de 
school 

Eerst krijgt de kijker objectieve shots te zien van het liefdadigheidsfestival om de 
sfeer vast te stellen en de kijker duidelijk te maken van de omgeving. Een over-
the- shoulder shot gesprek tussen Noah en Elle, ooghoogte Elle (niet die van 
Noah). De kijker wordt voor Lee en voor het publiek neergezet, er word een 
compilatie laten zien van shots van de kissing booth, de kijker ziet elke zoen en 
tussendoor het geld dat Elle en Lee ophalen. Shots lijken vanuit het publiek 
gemotiveerd te zijn. Gesprek tussen Elle en Lee over the shoulder. Publiek ziet 
Elle het Flynn bordje veranderen vanuit het publiek. Close-up van Lee wanneer 
een meisje hem komt zoenen. Over shoulder shot wanneer Lee weg gaat en 
wanneer de OMG's tegen Elle praten. Het publiek ziet hoe de OMG's Elle op het 
podium duwen. Ondertussen ziet de kijker dat Noah als eerste in de rij is gaan 
staan. Medium shot van Noah die Elle opvangt en zoent. Camera draait om hen 
heen. Daarna gaat Elle opzoek naar Lee en is er een over-the-shoulder gesprek. 
Laatste shot, kijker ziet Elle de booth afsluiten en wegrennen. 

Elle ziet Lee weglopen met het meisje en 
Elle verteld de kijker over vriendschapsregel 
18, dat ze blij moet zijn voor het succes van 
haar beste vriend. 
 
Noah en Elle zoenen en Noah zegt "it was 
just a kiss" we horen Elle's gedachtes 
hierover, ze is bang voor Lee's reactie.  

26 onderweg naar 
huis 

Camera staat op ooghoogte voor Elle terwijl ze naar huis rent, te zien via 
objectieve shots, Noah komt aanrijden en de camera wordt op hem gefocust. De 
kijker ziet hoe Elle en Noah naar huis rijden vanaf de zijkant van een weg. Vanuit 
een tuinhuis zien we Noah en Elle naar binnen rennen om te schuilen. Vervolgens 
shots van Elle binnen in het huis om haar gezichtsuitdrukking te kunnen zien. 
Camera beweegt mee met Elle wanneer ze Noah weer zoent. Meer over-the-
shoulder shots en shots vanaf een medium close-up en medium long shots.  

Onderweg naar huis horen we Elle's 
gedachtes over Noah. Ze vraagt zich af of ze 
iets betekent voor Noah en klinkt onzeker. 
Elle denkt verder tijdens de motor rit over 
Noah. Elle's voiceover legt uit hoe ze zich 
voelt over Noah. 
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27 Thuis  Camera gericht op de vader van Elle, Elle komt binnen lopen camera vanaf 
oogpunt vader. Objectieve shots in Elle's kamer die laat zien wat zij aan het doen 
is. 

Elle denkt op haar kamer na over Noah en 
maakt een pro's en con's list op haar laptop 
die de kijker ook kan lezen. Elle verteld aan 
de kijker wat Regel nummer 6 is en kijkt 
naar een foto van haar moeder. 

28 Op het strand Camera laat verschillende dingen zien op het strand.  P.O.V. shots van Elle naar 
Noah en Andersom. Longshot van Lee en zijn vriendin. Vervolgens weer 
objectieve shots van een afstand. Medium shots van gevecht tussen Warren en 
Noah. Kijker ziet  Elle die wegrent vanuit uit Noah’s perspectief. Daarnaast 
meerdere over-the-shoulder gesprekken tussen Elle en Warren en Elle en Noah.  

/ 

29 In de auto 
onderweg naar 
een plek 

Camera laat vanaf de ramen in de auto het gesprek tussen Noah en Elle zien zowel 
op Elle’s als Noah’s ooghoogte.  

/ 

30 Een plek waar 
vanaf de hele 
stad te zien is. 

Shot van achter Noah en Elle die kijken over de stad heen. Over shoulder shots 
van Elle en Noah en objectieve shots van een afstandje achter beide personages. 
Vervolgens shots die op een afstandje kijken naar Elle en Noah, publiek word in 
de wereld neergezet vanuit een perspectief dat niet gemotiveerd is door de 
filmwereld. 

Elle maakt tussen het gesprek door in 
gedachte opmerkingen die alleen het publiek 
kunnen horen zoals "oh he is good". Elle 
kijkt de volgende ochtend naar Noah en 
denkt na over wat er gebeurt is en wat er nog 
gaat gebeuren, de kijker weet hierdoor dat 
Elle in tweestrijd is.  

31 In de 
bibliotheek 

De kijker krijgt een objectief overzicht van de bibliotheek, Noah zit al in de 
bibliotheek en vanuit zijn perspectief zien we Elle binnen komen en zitten. Elle 
kijkt naar Noah en Noah kijkt naar Elle door ingezoomde P.O.V. shots. 

Elle stuurt een bericht naar Noah van de ene 
kant naar de nadere kant van de kamer. De 
kijker kan deze lezen op het scherm. Noah 
stuurt berichtjes terug, 

32 Op de motor Objectieve shots van Noah en Elle op Noah's motor, de kijker staat steeds naast de 
weg en ziet ze langs rijden. Ook beweegt de kijker mee met de motor. 

/ 

33 In de 
slaapkamer van 
Noah en in zijn 
achtertuin 

Objectief mediumshot van Elle en Noah op Noah's bed. Vervolgens over-shoulder 
shots van gesprek tussen Noah en Elle. Close up van Elle die onder Noah's bed 
ligt. Shots van de ooghoogte van Noah die nog op bed zit naar zijn moeder toe. 
Vanaf binnen in het huis ziet de kijker hoe Elle naar beneden spring vanuit Noah's 
kamer op een trampoline, vervolgens verschillende shots van Lee die naar beneden 
kijkt en Elle die naar boven kijkt.  

Elle denkt na over Noah die naar Collega 
gaat na de zomer en kijkers kunnen 
meeluisteren. 
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34 Tussenscene 
tussen Elle en 
Noah 

Verschillende objectieve shots van een afstand waarin Noah en Elle samen dingen 
beleven in de stad. De kijker komt erachter dat Elle en Noah leuke tijden beleven 
waar Lee niks vanaf weet. Enkele shots laten zien dat Elle zich probeert te 
verbergen voor Lee. Tijdens een voetbalwedstrijd van Elle ontstaan er P.O.V. 
shots van Elle’s vader naar Noah.  

/ 

35 In de arcade Objectieve shots van Lee en Elle in de arcade, de kijker kijkt door over-the-
shoulders op Elle’s ooghoogte naar elkaar, vervolgens ook met Lee's vriendin.  

Elle denkt na over het feit dat ze al een lange 
tijd liegt tegen haar beste vriend Lee en dat 
het tijd is om hiermee te stoppen. 

36  in de garage in 
Noah's huis en 
in zijn kamer. 

de kijker kijkt van een afstand objectief hoe Noah aan het werk is aan zijn motor, 
Elle zit naast hem in het shot. Vervolgens focust de camera zich apart op zowel 
Noah als Elle, wanneer elle valt zien we dit vanuit Noah’s P.O.V. 

/ 

37 In de kamer van 
Noah 

De kijker ziet hoe Noah de wond van Elle verzorgt vanuit een over-the-shoulder 
shot van beide personages. De kijker hoort Lee vervolgens praten waarna er een 
shot van de deur volgt, die opengedaan wordt door Lee. Vervolgens volgen er shot 
van Noah en Elle naar Lee en terug, vanuit de ooghoogte van Elle en Lee.  

/ 

38 Buiten het huis 
van Lee 

Vanuit een objectief shot ziet de kijker Elle en Lee praten voor het raam, gevolgd 
door enkele over-the-shoulder shots van het gesprek tussen Lee en Elle op 
ooghoogte van Elle.   

/ 

39 In de kamer van 
Noah  

In de slaapkamer van Noah ziet de kijker een gesprek tussen Noah en Elle via 
over-the-shoulder shots op Elle’s hoogte, de kijker hoort opnieuw Lee en het shot 
veranderd van Noah en Elle naar Lee die weer in de deuropening staat. Meerdere 
P.O.V. shots van Noah en Elle naar Lee en andersom.  

/ 

40 In de tuin De kijker ziet van buiten Lee naar buiten rennen, Elle volgt hem. In de tuin 
stoppen ze en volgt er een gesprek tussen de personages over-the-shoulder op 
Elle’s ooghoogte. Noah komt er bij staan en er is een objectief shot van een 
afstand. Vervolgens weer over-the-shoulder tussen de drie op Elle’s hoogte. Noah 
en Lee beginnen te vechten en het gevecht word van een andere hoek dan Elle 
laten zien, er ontstaan verschillende ooghoogte shots. Kijker ziet Lee wegrijden 
nadat Elle en Lee nog een kort gesprek hebben. Terwijl een shot op Elle gericht 
staat ziet de kijker Noah aan komen lopen. Over-the-shoulder shots tussen Noah 
en Elle op Elle’s niveau waarna Noah weg loopt vanuit een over-the-shoulder shot 
vanaf Elle.  

Aan het einde van de scene hoort de kijker 
Elle's gedachtes over falling in love terwijl ze 
hem weg ziet rijden.  Elle maakt zich meer 
druk over Lee dan over Noah. 
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41 Slaapkamer van 
Elle 

kijker zit objectief in de kamer van Elle en ziet vader binnenkomen. De moeder 
van Noah en Lee komt ook binnenlopen. Er is een gesprek tussen hun via over-
the-shoulder shots en shots van de zijkant met beide personen in beeld.  

/ 

42 op school Vanuit een objectief perspectief ziet de kijker Elle haar leven leiden, naar school 
gaan, rijles hebben, etc.  De kijker ziet ook dat Elle geen vrienden meer heeft en 
zich daarom niet goed voelt. Elle komt Lee tegen op school en biedt hem een ijsje 
aan door middel van over-the-shoulder shots op Elle’s hoogte.  

Terwijl de kijker ziet dat Elle naar school 
gaat en verder gaat met het leven horen we 
haar praten over wat er allemaal gebeurt is in 
de tussentijd en dat Lee haar niet meer wil 
spreken. Elle denkt ook aan regel nummer 7 
dat Lee het Elle moet vergeven als zij ijs 
geeft.  

43 Bij het huis van 
Elle 

De kijker ziet de vader van Lee in de tuin terwijl op de achtergrond Noah komt 
aanlopen. Vanuit hun oogpunten zien ze elkaar en volgen er over-the-shoulder 
shots en objectieve shots van het gesprek.  

/ 

44 In de arcade De kijker ziet in meerdere objectieve shots Elle en Lee in de arcade. Elle kijkt lee 
aan en de kijker volgt dit perspectief. Lee kijkt naar Elle en de camera verplaatst 
zich naar haar. Van een afstand ziet de kijker dat Lee en Elle samen gaan dansen. 
Dans shots tussen de twee en shots die laten zien dat het weer goed is tussen de 
twee van een willekeurig standpunt.  

/ 

45 buiten op de 
pier 

De kijker beweegt mee met Lee en Elle terwijl ze beide in beeld zijn en over de 
pier lopen, objectief.  

/ 

46 Thuis bij Elle De vader van Elle staat te koken en de kijker kijkt vanaf de zijkant objectief mee, 
vervolgens volgt het shot de beweging van de vader die kijkt naar Elle die van de 
trap loopt in haar gala jurk. De vader en haar broertje lopen naar de trap en kijken 
naar haar en Elle kijkt naar hun door middel van P.O.V. en eye-line shots.  

/ 

47 Schoolgala De kijker zie objectief een limousine naar het bal rijden. Vervolgens staat de kijker 
achter de personages wanneer zij het gebouw binnen lopen. Er volgen objectieve 
shots van de omgeving van het gala. Hierna objectieve shots van Lee, Elle en 
Rachel die aan het dansen zijn. Vervolgens volgen er close-ups van de personages 
die kijken naar het podium. De kijker kijkt mee vanuit het publiek en vanaf het 
podium. De kijker krijgt te zien hoe iedereen de gang van herinneringen in loopt 

We horen Elle gedachtes tijdens het zien van 
the kissing booth, dat ze eindelijk blij is met 
waar ze was, totdat ze Noah ziet lopen. 
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vanaf een grote afstand en een hoge hoek. Vervolgens loopt de camera mee met 
Elle en Lee en zien we dat er een remake staat van the kissing booth. Veel eye-line 
en point-of-view shots van Elle en Lee naar de decoratie/foto’s en de opnieuw 
gebouwde kissing booth. De kijker ziet Noah aan komen lopen op hetzelfde 
moment als Elle, er volgt een gesprek vanuit P.O.V. shots en over-the-shoulder 
shots op Elle’s hoogte. Kijker ziet Elle wegrennen vanuit Noah's perspectief 

48 Slaapkamer van 
Elle 

Kijker staat objectief in Elle's kamer wanneer zij binnen komt lopen, kijker ziet dat 
zij een foto van haar moeder als cadeau heeft gekregen. 

/ 

49 Slaapkamer van 
Lee 

Kijker staat objectief in Lee's kamer en ziet hem binnen komen lopen. Noah komt 
ook naar binnen en er volgen eye-line shots van Noah naar Lee en andersom.  

/ 

50 badkamer in 
Lee's huis 

Kijker ziet door de spiegel Elle en Lee die zich klaarmaken voor hun 
verjaardagsfeest. Kijker volgt hun gesprek vanaf de zijkant. 

/ 

51 huiskamer van 
Lee 

Kijker valt binnen wanneer Elle en Lee hun kaarsje aan het uitblazen zijn. Kijker 
volgt het kaarsje uitblazen vanaf de overkant en vervolgens van de zijkant. Enkele 
shots vanuit de familie naar Elle en Lee en andersom. 

Iemand vraagt naar hun verjaardagswensen 
en er is een voiceover van nog een 
vriendschapsregel die elle uitlegd, namelijk 
dat alleen je bestie je wens mag horen.  

52 In de tuin Door objectieve plaatsing in de scene ziet de kijker Elle en Lee dansen. Elle kijkt 
om zich heen en de kijker ziet vanuit haar P.O.V. wat zij ook ziet. Vervolgens ziet 
de kijker enkele beelden van Elle’s herinneringen met Noah.  
Wanneer Elle’s gezicht te zien is ziet ze er verdrietig uit.  

Tijdens de scene volgen er terugblikken naar 
Elle's tijd met Noah als flashbacks waar zij 
aan denkt op het moment van het feest. 

53 Op de 
bovenverdieping 
van het huis 

Elle rent naar boven en Lee volgt haar, de kijker volgt haar beweging. Vervolgens 
gesprek tussen Lee en Elle over Noah vanuit over-the-shoulder shots tussen Elle 
en Lee op Elle’s hoogte. Kijker ziet dat ze beide verdrietig zijn maar het weer goed 
maken. Kijker ziet Elle van een afstand wegrennen. 

/ 

54 Onderweg in 
een auto en in 
het tuinhuisje 

Lee (Noah) en Elle zitten in de auto onderweg om Noah te zoeken. De kijker kijkt 
mee via het raam van de auto en vanuit de perspectieven van de personages. In de 
auto blijkt Lee eigenlijk Noah te zijn en volgen er shots vanaf hun 
schouder/zijkant naar elkaar. Tenslotte  P.O.V. shot van de tuinman op het tuinhuis 
van scene 26. Kijker ziet de tuinman langs lopen en krijgt zijn reactie te zien.  

Elle denkt aan regel 18, altijd blij zijn voor je 
bestie's succes en herhaald deze in gedachte 
voor de kijker. 



 

 
 

45 

55 compilaties van 
relatie en het 
vliegveld 

In de laatste scene volgen er objectieve shots die een compilatie van de relatie 
tussen Noah en Elle laten zien aan de kijker. Vervolgens een gesprek tussen Noah 
en Elle door over-the-shoulder en P.O.V. shots op Elle’s hoogte wanneer ze 
afscheid moeten nemen. De film eindigt met objectieve shots van Elle op Noah’s 
motor, de camera beweegt mee met de rit terwijl Elle’s voice-over te horen is.  
  

Elle verteld over de weken voordat Noah 
weg moet naar college, over hun avonturen 
tot hun afscheid. Elle denkt dat alles goed 
zou eindigen tussen haar en Noah. De kijker 
weet dat Elle goed vind hoe het nu is. Elle 
denkt aan dat alles komt door the kissing 
booth, kijker hoort alles door voice-over. 
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Shot-voor-shot Alignment protocol – Scène 26 
 
Sho
t Hoek 

Perspectief  
vanuit personage Afstand Dialoog Voice-over Uitleg vanuit kijker 

1 Low angle Objectief Medium long shot - Elle: As I ran home, I 
wondered if our kiss 

Kijker ziet Elle naar huis 
rennen 

2 Low angle Objectief Medium close-up . Elle: meant anything 
to Noah, If I meant 
anything to Noah 

idem 

3 Low angle Objectief Long shot - . Shot van bliksem in de lucht 
4 Eye-level 

(Noah), over 
the shoulder 

Objectief Medium Long shot - - Kijker ziet dat Noah komt aan 
rijden op de motor 

5 Eye-Level  Vanuit Elle Medium close-up  Noah: How about a ride? - Idem 
6 Eye-Level Over the shoulder 

vanaf Noah 
Medium Close-up   . . Kijker kijk vanaf Noah's 

schouder naar Elle 
7 Eye-level  Vanuit Elle Medium Close-up Noah: Come on, Shelly. You 

know my mom will kill me if I 
leave you out here. 

. Noah probeert Elle over te 
halen 

8 Eye-Level 
(Elle) 

Over the shoulder 
vanaf Noah 

Medium Close-up - - Kijker kijk vanaf Noah's 
schouder naar Elle 

9 Eye-level  Objectief Extreem Long shot - - Kijker ziet Elle en Noah komen 
aanrijden op de motor 

10 low angle Objectief Medium long shot - Elle: Holding on to 
Noah 

Kijker ziet ze rijden door de 
regen  

11 Eye Level  Objectief Medium Close-up  - Elle: I couldn't stop 
thinking about the 
promise I had made 
to lee. 

Idem 

12 High Angle Objectief Close-up - - shot van de motorband in de 
regen 



 

 
 

47 

13 Eye-level  Objectief Medium Close-up Noah: It's getting too 
dangerous, I'm pulling over 

- Kijker ziet dat Noah schreeuwt 
dat hij stopt 

14 Eye Level Objectief Long Shot naar medium 
close-up 

- - Kijker ziet ze stoppen met 
rijden 

15 Eye-level Objectief (Extreme) Long Shot - - Kijker ziet Elle en Noah rennen 
naar het tuinhuisje in het park 
om te schuilen 

16 Low angle Objectief Long shot naar medium 
long shot, naar medium 
shot. 

- Elle: but who knows 
if Noah even wanted 
to kiss me again, that 
didn't really matter 
though. 

Idem 

17 Eye-Level   Vanuit Elle Medium shot - - Kijker kijk vanuit Elle’s 
perspectief naar Noah 

18 Eye-Level  richting Elle Medium close-up - Elle: because I still 
wanted to kiss him. 

Kijker kijkt naar Elle 

19 Eye-Level Vanuit Elle Medium close-up -  - Kijker kijk vanuit Elle's 
perspectief naar Noah 

20 Eye-Level  richting Elle Medium close-up - - Kijker kijkt naar Elle 
21 Eye-Level  Vanuit Elle Medium Shot Noah: you know, if we wait out 

this rain, 
- Kijker kijk vanuit Elle's 

perspectief naar Noah 
22 Eye-level  Objectief richting 

Elle 
Medium close-up naar 
close-up 

Noah: we should be fine - Kijker kijkt naar Elle en ziet 
haar richting de camera rennen 
(Noah) 

23 Eye-level  Over the shoulder 
vanaf Elle &  
richting Elle en 
Noah 

Medium shot - - Kijker ziet Elle naar Noah 
rennen 

24 Eye-level  richting Elle en 
Noah 

Medium close-up - - Kijker ziet dat Elle Noah zoent 

25 Eye-level   richting Elle en 
Noah 

Medium shot - - Idem 
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26 Eye-level  richting Elle en 
Noah 

Medium Close-up  - - Idem 

27 Low angle Over the shoulder 
vanaf Elle 

Medium shot  - - Kijker zit dat Noah Elle stopt 

28 Eye-level  Over the shoulder 
vanaf Noah op 
leven van Elle 

Medium close-up - - Kijker ziet gezichtsuitdrukking 
van Elle 

29 Low angle Over the shoulder 
vanaf Elle 

Medium close-up - - Kijker ziet gezichtsuitdrukking 
van Noah 

30 Eye-level  Richting Elle op 
Elle's hoogte 

Close-up - - Kijker ziet gezichtsuitdrukking 
van Elle 

31 Low angle Over the shoulder 
vanaf Elle 

Medium close-up - - Kijker ziet dat Noah Elle zoent 

32 Eye-level  Over the shoulder 
vanaf Noah op 
level van Elle 

Close-up - - Idem  

33 Eye-level  Objectief richting 
Elle en Noah 

Medium long shot - - idem 

34 Eye-level  Objectief richting 
Elle en Noah 

Medium close-up - - Idem 

35 Low angle to 
Eye-Level  

Objectief richting 
Elle en Noah 

Medium close-up Elle: Wait - De kijker ziet dat Elle een stap 
achteruit zet  

36 Eye-level 
(Elle) 

Richting Elle op 
level van Elle 

Close-up Elle: No, no - De kijker ziet Elle's 
gezichtsuitdrukking 

37 Low-Angle Vanuit Elle Medium close-up - - De kijker ziet Noah's 
gezichtsuitdrukking 

38 Eye Level Richting Elle op 
level van Elle 

Medium Close-up  Elle: I cannot just be another 
one of your conquests. 

- De kijker ziet Elle's 
gezichtsuitdrukking 
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39 Low angle Vanuit Elle Medium Close-up  Noah: Is that what you think of 
me? 

- De kijker ziet Noah's 
gezichtsuitdrukking 

40 Eye Level  Richting Elle op 
Elle's hoogte 

Medium Close-up  Elle: it's what everyone thinks 
of you 

- De kijker ziet Elle's 
gezichtsuitdrukking 

41 Low angle Vanuit Elle Medium Close-up  - - De kijker ziet Noah's 
gezichtsuitdrukking 

42 Eye Level Richting Elle op 
Elle's hoogte 

Medium Close-up  - - De kijker ziet Elle's 
gezichtsuitdrukking 

43 Low angle Vanuit Elle Medium close-up - - De kijker ziet Noah's 
gezichtsuitdrukking 

44 Eye Level Over the shoulder 
vanaf Noah op 
level van Elle 

Medium shot - - De kijker ziet Elle's gezicht en 
ziet Noah lopen achter haar 

45 Low angle Over the shoulder 
vanaf Elle 

Medium Close-up  Noah: You wanna know the 
truth 

- De kijker ziet dat Noah iets wil 
zeggen tegen Elle vanuit haar 
positie  

46 Eye Level Richting Elle op 
level van Elle 

Medium Close-up  - - De kijker ziet dat Elle zich 
omdraait 

47 Low angle Over the shoulder 
vanaf Elle 

Medium Close-up  Noah: you are the only girl who 
doesn't 

- De kijker ziet dat Noah tegen 
Elle praat 

48 Eye Level Over the shoulder 
vanaf Noah op 
level van Elle 

Medium close-up Noah: fall at my feet - Idem 

49 Low angle Over the shoulder 
vanaf Elle 

Medium close-up Noah: and it is driving me crazy - Idem 

50 Eye Level Over the shoulder 
vanaf Noah op 
level van Elle 

Medium Close-up  Noah: It's one of the things - Idem 

51 Low angle Over the shoulder 
vanaf Elle 

Medium Close-up  Noah: I like about you, you're 
sweet 

- Idem 
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52 Eye Level Over the shoulder 
vanaf Noah op 
level van Elle 

Medium Close-up  Noah: but you are not afraid to 
call me out on things 

- Idem 

53  Low Angle Over the shoulder 
vanaf Elle 

Medium Close-up  - - Idem 

54 Eye Level Over the shoulder 
vanaf Noah op 
level van Elle 

Medium Close-up  Elle: And here I was thinking I 
was just your brother's 
annoying best friend. 

- Idem 

55 Low angle Over the shoulder 
vanaf Elle 

Medium Close-up  Noah: Well yeah, there's that 
too 

- Idem 

56  

Eye Level Over the shoulder 
vanaf Noah op 
level van Elle 

Medium Close-up  - - Idem 

57 
Low angle Over the shoulder 

vanaf Elle 
Medium Close-up  - - Idem 

58 

Eye Level Over the shoulder 
vanaf Noah op 
level van Elle 

Medium Close-up  Noah: Look, I don't know what 
all this means 

- Idem 

59 
Low angle Over the shoulder 

vanaf Elle 
Medium Close-up  Noah: I just like hanging out 

with you 
- Idem 

60 

Eye Level Over the shoulder 
vanaf Noah op 
level van Elle 

Medium Close-up  Noah: It feels right 
Elle: I, I'm just so confused 
right now 

- Idem 

61 
Low angle Over the shoulder 

vanaf Elle 
Medium Close-up  - - Idem 

62 

Eye Level Over the shoulder 
vanaf Noah op 
level van Elle 

Medium Close-up  - - Idem 

63 
Low angle Over the shoulder 

vanaf Elle 
Medium Close-up  - - Kijker ziet dat Noah dichter bij 

Elle komt 



 

 
 

51 

64 

Eye Level Over the shoulder 
vanaf Noah op 
level van Elle 

Medium Close-up  Noah: Did that clear anything 
up? 
Elle: No, I think we'd better try 
again 

- Kijker ziet Elle's gezicht en 
ziet dat Noah haar zoent 

65 
Eye Level richting Elle en 

Noah 
Medium shot - - Kijker ziet Noah en Elle 

zoenen 

66 
Eye Level richting Elle en 

Noah 
Medium long shot - - Idem 

67 
Eye Level richting Elle en 

Noah 
Medium shot - - Idem 

68 

Eye Level richting Elle en 
Noah 

Medium shot Beveiliger: Security! - De kijker ziet dat er een licht 
geschenen wordt op Noah en 
Elle 

69 
Eye Level richting Elle en 

Noah 
Medium Close-up  Elle: Oh, my God! We're gonna 

die 
- De kijker ziet Elle's 

gezichtsuitdrukking 
70 Eye Level richting beveiliger Medium Close-up  - - De kijker ziet de beveiliger 

71 
Eye Level richting Elle en 

Noah 
Medium shot Beveiliger: is that you flyn? - Kijker ziet Elle en Noah naar 

de beveiliger kijken 

72 

Eye Level richting Elle Medium Close-up  - - De kijker ziet Elle's verwarde 
uitdrukking over wat de 
beveiliger zegt 

73 
Eye Level Over the shoulder 

vanaf Elle 
Medium Close-up  Beveiliger: I thought I told - De kijker ziet Noah's 

gezichtsuitdrukking 

74 
Eye Level richting beveiliger Medium shot Beveiliger: you not to bring 

girls around here anymore - 
De kijker ziet de beveiliger 

75 
Eye Level richting Elle en 

Noah 
Medium Close-up  Elle: What?! - De kijker ziet Elle's 

gezichtsuitdrukking 

76 

Eye Level richting Elle en 
Noah op Noah's 
level 

Medium long shot Elle: you just took me to your 
hook up spot? No! You know 
what?  

- De kijker ziet dat Elle boos 
wordt en weg wil lopen 
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77 

Eye Level Over the shoulder 
vanaf Noah op 
level van Elle 

Medium shot Elle: Unbelievable - De kijker ziet Elle weglopen 

78 
Eye level Elle's level 

richting Noah 
Medium shot - - De kijker ziet Noah staan  

79 
Eye Level richting Elle's rug Medium shot - - De kijker ziet Elle weglopen 

80 Eye Level richting beveiliger Medium shot - - De kijker ziet de beveiliger 
81 Eye Level Richting Noah Medium shot Noah: Thanks, Andrew! - De kijker ziet Noah staan  
82 Eye Level richting beveiliger Medium shot - - De kijker ziet de beveiliger 

83 
Eye Level Richting Elle op 

level van Elle 
Medium (long) shot Elle: Still mad at you, but I am 

cold as shit! 
- De kijker ziet boos Elle terug 

naar binnen lopen 

84 
Low angle Over the shoulder 

vanaf Elle 
Medium Close-up  - - De kijker ziet Noah's 

gezichtsuitdrukking 

85 
Eye Level Richting Elle op 

Elle's hoogte 
Medium Close-up  Elle: and you are taking me 

home 
- De kijker ziet Elle boos praten 

tegen Noah 

86 
Low angle Over the shoulder 

vanaf Elle 
Medium close-up - - De kijker ziet Noah's 

gezichtsuitdrukking 

87 

Eye Level Over the shoulder 
vanaf Noah op 
level van Elle 

Medium Close-up  Elle: Now! - De kijker ziet Elle boos praten 
tegen Noah 

88 
Eye Level richting Elle en 

Noah op de motor 
Long shot - - Kijker ziet Elle en Noah naar 

huis rijden 

89 
Eye Level richting Elle en 

Noah op de motor 
(Medium) long shot - - Idem 

90 
Eye Level richting Elle en 

Noah op de motor 
Medium Close-up  - - Idem 

91 
Eye Level richting Elle en 

Noah 
Medium shot Elle: Thanks for the ride - De kijker ziet Elle boos 

afstappen  

92 
Eye Level Over the shoulder 

vanaf Elle 
Medium Close-up  Noah: you know I meant what I 

said Elle. 
- Kijker ziet Noah's gezicht 
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93 

Eye Level richting Elle en 
Noah 

Medium shot Elle: good for you 
Noah: So I'll see you 
tomorrow? 

- De kijker ziet Elle weglopen 

94 
Eye Level richting Elle Medium Close-up  - - De kijker ziet Elle weglopen 

95 Eye Level Richting Noah Medium Close-up  - - - 
 
 
 
Bijlage 3:  Allegiance protocol  
 
Scene Handelingen  Elle Lee Noah Extra's 

1 Verschillende gebeurtenissen in het leven van Elle, 
Lee en Noah, hoe ze elkaar kennen, wat ze al 
hebben meegemaakt en hoe  Elle en Lee beste 
vrienden zijn geworden.   

Liking 
Sympathy 

Liking 
Sympathy 

Neutral 
Dislike 

Neutral Interest in 
family leden van 
zowel Elle als 
Lee. 

2 Elle en Lee zitten bij het zwembad en praten over 
aankomend schooljaar, de personages worden 
geïntroduceerd en Noah komt de scene binnen 
lopen waarna er een gesprek volgt tussen de 
personages.  

Liking, Sympathy Liking 
Sympathy 

Dislike, Neutral Interest / 

3 Elle kleed zich aan om naar school te gaan maar 
schuurt uit haar broek en moet hierdoor een kort 
rokje aan, Lee komt haar ophalen en vind haar 
outfit grappig.  

Liking, Sympathy Liking Sympathy / / 

4 Elle en Lee lopen de school in terwijl iedereen naar 
Elle’s korte rokje kijkt, Tuppen maakt er een 
opmerking over en raakt Elle’s kont aan. Lee wordt 
hier boos om en begint een gevecht maar Noah 
neemt dit gevecht over. De directeur neemt 
iedereen mee naar binnen. 

Liking, Sympathy,  Liking, Sympathy, Dislike, Antipathy Tuppen: 
Opposition, 
Antipathy, Dislike 
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5 Elle en Noah moeten op gesprek bij de directeur en 
zitten te wachten voor zijn deur. Elle en Noah 
hebben een gesprek over het voorval.  

Liking, Sympathy,  / Dislike, Antipathy, 
Opposition 

/ 

6 Elle praat met de directeur over het gevecht en de 
consequenties  

Liking, Sympathy, / / / 

7 Elle is aan het lunchen en de OMG’s komen bij 
haar zitten om te vragen naar het gevecht. Lee komt 
ook aanlopen en begint een gesprek met Elle.  

Liking Sympathy Liking 
Sympathy 

/ OMG Girls: 
Neutral Interest, 
beetje Dislike 

8 Elle en Lee zijn in een kledingwinkel en bedenken 
de kissing booth.  

Liking 
Sympathy 

Liking 
Sympathy 

/ / 

9 Elle zit in een klaslokaal vanwege het nablijven en 
Tuppen probeert zijn excuses aan te bieden en 
vraagt Elle mee uit, Elle zegt ja. Vervolgens komt 
Tuppen binnen met een rok aan.  

Liking, sympathy / Dislike, Neutral Interest Tuppen: Neutral 
Interest, Liking  

10 Elle en Lee zitten op een grasveld en bespreken het 
Tuppen verhaal, Elle besluit met Tuppen uit te gaan 

Liking 
Sympathy 

Liking 
Sympathy 

/ / 

11 Elle en Lee rijden naar de plek van Elle’s date en 
Lee stelt haar gerust.  

Liking, Sympathy Liking, Sympathy / Tuppen: Dislike 

12 Tuppen kwam niet opdagen en Elle en Lee zijn 
naar de arcade gegaan waar ze erachter komen dat 
Noah de reden is dat Tuppen niet is komen 
opdagen.  

Liking 
Sympathy 

Liking 
Sympathy 

Dislike, Antipathy Tuppen: Neutral 
Interest  

13 Elle is aan de telefoon met Noah die vind dat hij 
niks fout heeft gedaan. Elle is boos op Noah.  

Liking 
Sympathy 

/ Dislike, Antipathy, 
Opposition 

/ 

14 Elle en Lee pitchen hun idee voor het 
liefdadigheidsfestival, namelijk de kissing booth. 
Hun idee wordt door het comité goed gekeurd.   

Liking 
Sympathy 

Liking 
Sympathy 

/ Liefdadigheid 
comité: Neutral 
Interest 

15 Elle’s familie en Lee’s familie zijn bij een gekomen 
om te lunchen aan het strand, hier volgt een gesprek 
over Noah’s gevecht met Tuppen. Noah houdt de 
echte reden van het  gevecht geheim voor Elle’s 
vader.  

Liking 
Sympathy 

Liking 
Sympathy 

Dislike, Neutral Interest Families: Liking, 
Neutral Interest  
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16 Elle en Lee zijn aan het werk aan de kissing booth.  Liking 
Sympathy 

Liking 
Sympathy 

/ / 

17 Elle is een voetbelwedstrijd aan het spelen en 
vraagt daarna of Lee haar kan ophalen, Lee zegt 
nee maar geeft aan dat Noah het wel kan doen. 
Noah heeft een motor dus Elle rent naar huis.   

Liking 
Sympathy 

/ Neutral 
beetje Dislike 

/ 

18 Elle zoekt een outfit uit voor het feest bij Noah en 
Lee thuis en zoekt ondertussen deelnemers voor de 
kissing booth.  

Liking 
Sympathy 

/ / Leerlingen: 
Dislike, Neutral 
Interest 

19 Elle komt op het feest bij Lee thuis en probeert 
Noah over te halen de kissing booth te doen, hij 
zegt nee. Vervolgens wordt Elle die avond erg 
dronken. 

Liking 
Sympathy 

Liking 
Sympathy 

Dislike, Neutral Interest OMG Girls: 
neutral Interest, 
dislike 

20 Elle wordt wakker in de kamer van Noah en komt 
erachter dat Noah haar naar bed heeft gebracht en 
zelf ergens anders in huis is gaan slapen, Elle is 
hem dankbaar. 

Liking 
Sympathy 

/ Neutral Interest, Like / 

21 Elle praat met Lee over het feest en dat ze tegen de 
OMG’s gezegd heeft dat Noah de kissing booth 
gaat doen. 

Liking 
Sympathy 

Liking 
Sympathy 

/ / 

22 Elle en Lee gaan lunchen op school en de OMG’s 
willen met Elle praten over Noah en de Kissing 
booth. Ze haalt de OMG’s over om mee te doen.  

Liking 
Sympathy 

Liking 
Sympathy 

/ OMG Girls: 
neutral Interest, 
dislike 

23 Elle en Lee werken verder aan de kissing booth en 
beginnen een verf gevecht. 

Liking 
Sympathy 

Liking 
Sympathy 

/ / 

24 Elle loopt onder de verf door de gang opzoek naar 
de kleedkamer, eenmaal in de kleedkamer begint ze 
zich schoon te maken maar ze staat in de 
jongenskleedkamer waardoor Noah boos op haar 
wordt. Nadat ze weg loopt lacht Noah echter haar 
kant op waardoor hij duidelijk niet echt boos is.  

Liking 
Sympathy 

/ Dislike, Antipathy, Neutral 
Interest, beetje like (hints) 

Andere jongens in 
lokaal: Neutral 
Interest 
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25 Elle en Lee zijn op het liefdadigheidsfestival en 
hebben succes met hun kissing booth. Wanneer Lee 
aan de beurt is wil maar één meisje hem zoenen, 
Lee gaat vervolgens met haar weg. Wanneer de 
OMG’s Elle naar het podium duwen is Noah 
degene die Elle zoent. Vervolgens gaat Elle Lee 
zoeken om dit te vertellen, hij vind het niet leuk 
maar vergeeft het haar.  

Liking, 
Sympathy, allegiance  

Liking 
Sympathy & 
allegiance  

Neutral Interest, Like Publiek: neutral 
interest  

26 Elle rent naar huis en komt onderweg Noah tegen, 
ze gaat met hem op de motor maar moeten 
gedwongen stoppen door het weer. Ze schuilen in 
een tuinhuisje waar ze elkaar nog een keer zoenen 
en ze aan elkaar vertellen dat ze elkaar leuk vinden. 
Uiteindelijk komt Elle achter een verhaal over 
Noah en wil ze boos naar huis. 

Kort dislike, Liking 
Sympathy 

/ Dislike, Neutral Interest, 
Like 

/ 

27 Elle komt thuis aan achterop de motor van Noah, ze 
gaat zonder veel worden naar binnen. Thuis vraagt 
haar vader naar Noah en denkt Elle naar over haar 
vriendschapsregels met Lee.  

kort Dislike, Liking en 
Sympathy 

/ / Vader: Neutral 
Interest 

28 Elle is op het strand waar gefeest en gedronken 
wordt, een jongen probeert Elle mee te krijgen naar 
het bubbelbad maar Elle wil dit niet. Noah komt 
haar helpen maar start een gevecht wanneer de 
jongens een opmerking maakt over Elle.  

Liking 
Sympathy 

Liking 
Sympathy 

Dislike, Neutral interest 
beetje like, 

Warren: Dislike, 
Antipathy, 
Opposition 

29 Noah neemt Elle mee in de auto naar een geheimen 
plek en verteld dat hij verliefd is op Elle.  

Liking 
Sympathy 

/ Neutral Interest, Like, 
partial allegiance 

/ 

30 Elle en Noah zitten op een berg die uitkijkt over de 
hele stad, ze praten daar over hun relatie en 
spenderen daar de nacht.  

Liking 
Sympathy 

/ Like, sympathy,  / 

31 Noah is in de bibliotheek aan het leren en Elle komt 
binnen lopen, ze zien elkaar en sturen elkaar 
berichten. 

Liking 
Sympathy 

/ Like, sympathy  / 



 

 
 

57 

32 Elle en Noah rijden op de motor van Noah naar 
huis  

Liking 
Sympathy 

/ Like, sympathy  / 

33 Elle en Noah zijn in Noah’s slaapkamer aan het 
zoenen wanneer zijn moeder binnen komt lopen en 
praat over Elle en Harvard. Elle en Noah hebben 
een gesprek over de toekomst en de universiteit. 

Liking 
Sympathy 

/ Like, sympathy  / 

34 Een overzicht van de activiteiten die Elle en Noah 
hebben gedaan als een stel en hoe ze dit verbergen 
voor Lee. 

Liking 
Sympathy, allegiance  

/ Like, sympathy,   / 

35 Elle en Lee zijn in de arcade en spelen een 
dansspelletje. Lee  vind Elle raar doen maar Elle 
liegt en zegt dat er niks is.  

Dislike 
Liking 
Sympathy 

Liking 
Sympathy 

/ Vriendin van Lee: 
Neutral Interest  

36 Elle en Noah zitten bij de garage, Elle leest een 
magazine en Noah sleutelt aan zijn motor. Wanneer 
Elle iets wil pakken voor Noah valt ze. 

Liking 
Sympathy 

/ Like, sympathy  / 

37 Noah helpt Elle met de hoofdwond die zij heeft 
opgelopen en ze praten over Noah’s gevechten. Lee 
komt binnen lopen en denkt dat Noah Elle heeft 
pijn gedaan waardoor Noah boos wordt. Elle neemt 
Lee mee naar buiten en legt het uit.  

Liking Dislike, Like, 
Sympathy 

Dislike, Like / 

38 Elle en Lee hebben een gesprek en Elle verteld dat 
er niks is tussen haar en Noah.  

Dislike, Like  Dislike, Like / / 

39 Elle en Noah zitten opnieuw in Noah’s slaapkamer 
en zoenen, precies dan komt Lee binnen lopen die 
boos weg rent. Elle rent achter hem aan maar Lee is 
boos, Noah wordt boos op Lee en ze beginnen met 
elkaar te vechten. Lee loopt weg en Elle rent achter 
hem aan maar dit doet Lee niks. 

Dislike, Liking, 
Sympathy 

Dislike, Sympathy Dislike, Sympathy / 

40 Noah loopt naar Elle toe en Elle geeft Noah de 
schuld van de ruzie  Noah rijdt weg op zijn motor. 

Dislike, Liking, 
Sympathy 

Dislike, Antipathy, 
Opposition 

Dislike, Antipathy, 
Opposition 

/ 

41 Elle ligt op bed en de Moeder van Lee komt met 
haar praten en zegt dat het goed komt. 

Liking, Sympathy / / Moeder van Lee: 
Like 
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42 Elle spendeert weken alleen op school en praat niet 
met Lee en Noah. Ze probeert het goed te maken 
met Lee maar hij vergeeft haar niet.  

Liking, Sympathy Dislike, Neutral 
Interest  

Dislike / 

43 Noah komt praten met de vader van Elle en biedt 
zijn excuses aan.  

/ / Like, sympathy  / 

44 Elle is in de arcade waar Lee binnen komt lopen, 
Lee zoekt haar aandacht door het dans-spel dat ze 
altijd samen spelen. Ze maken het goed.  

Liking, Sympathy, 
allegiance  

Liking 
Sympathy, 
Allegiance 

/ / 

45 Elle en Lee praten over hun aankomende 
verjaardagsfeest.  

Liking, Sympathy Liking 
Sympathy 

/ / 

46 Elle loopt de trap af om naar het gala te gaan, haar 
familie kijkt hoe mooi ze is.  

Liking / / Vader en broertje: 
Like 

47 Elle, Lee en Rachel komen samen aan op het gala 
en gaan dansen. Het gala is gedecoreerd met 
gebeurtenissen van het schooljaar waaronder de 
kissing booth, wanneer iedereen rondom de kissing 
booth staat komt Noah binnen lopen en zegt dat hij 
van haar houdt. Elle wijst hem af.  

Liking Sympathy, 
allegiance  

Liking 
Sympathy 

Liking, Sympathy / 

48 Elle kijkt thuis naar een foto van haarzelf en haar 
moeder.  

Liking, Sympathy / / / 

49 Lee komt zijn kamer binnen lopen en Noah volgt 
hem. Hij bied Lee zijn excuses aan en zegt dat hij 
naar Boston gaat.  

/ Liking 
Sympathy 

Liking, Sympathy / 

50 Elle en Lee maken zich klaar voor hun 
verjaardagsfeest en hebben het over Noah’s vertrek 
naar Boston.  

Liking, Sympathy Liking 
Sympathy 

/ / 

51 Elle en Lee mogen hun kaarsjes uitblazen en een 
wens doen. Lee verteld Elle’s zijn wens maar Elle 
heeft er geen.  

Liking, 
Sympathy 

Liking 
Sympathy 

/ / 

52 Elle en Lee zijn aan het feesten maar Elle is 
verdrietig over Noah en denkt terug aan de leuke 
tijden. Lee ziet dit maar snapt niet waarop ze 
verdrietig is. Hij rent achter haar aan wanneer ze 
huilend weg rent. 

Liking, Sympathy, 
Allegiance  

Liking, 
Sympathy, 
Allegiance  

/ / 
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53 Elle en Lee hebben een gesprek over Elle’s 
gevoelens voor Noah en  Lee accepteert hun relatie. 
Hij helpt Elle vervolgens Noah op tijd te vinden.   

Liking, Sympathy, 
Allegiance  

Liking 
Sympathy, 
Allegiance 

/ / 

54 Elle wil naar het vliegtuig rijden met Lee (verkleed 
als batman) in de auto, ze praat over Noah en komt 
erachter dat achter het batman masker eigenlijk 
Noah zit. Ze stoppen de auto en gaan terug naar het 
tuinhuisje in scene 26.  

Liking, Sympathy, 
allegiance  

/ Liking, Sympathy, 
Allegiance  

/ 

55 Een compilatie van de rest van de zomer tussen 
Noah en Elle. Uiteindelijk moet Noah naar Boston 
en zwaait Elle hem uit op het vliegveld. Elle rijdt 
terug naar huis op Noah’s motor.  

Liking, Sympathy, 
allegiance  

/ Liking, Sympathy, 
Allegiance  

/ 

 


