
0 

 

Afstudeerscriptie: De ervaring van de first-person film  

 

Hoe ervaren de kijkers een first-person film als het gaat om identificatie, realisme en 

spanning? 

 

Student:  Thibaut Niels 

Studentnummer: 0209341 

 

Opleiding:  Master Film- en Televisiewetenschappen 

Universiteit:  Universiteit Utrecht 

Faculteit:  Geesteswetenschappen 

 

Docenten:  Rob Leurs en Rick Dolphijn 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Inhoudsopgave 

-Inleiding          blz. 2 

 -Theoretisch kader        blz. 2 

 -Hoofdvraag         blz. 5 

 -Methode         blz. 5 

 -Casusmateriaal        blz. 6 

 

-Hoofdstuk 1: Identificatie en het first-person perspectief    blz. 9 

-Paragraaf 1.1: Hoofdpersonages      blz. 9 

-Paragraaf 1.2: Zelfherkenning en rolmodellen     blz. 10 

-Paragraaf 1.3: Identificatie met personages     blz. 13 

 

-Hoofdstuk 2: Realisme en het first-person perspectief     blz. 18 

-Paragraaf 2.1: Realisme       blz. 18 

 

-Hoofdstuk 3: Spanning en het first-person perspectief    blz. 21 

 -Paragraaf 3.1: De indrukwekkendste scènes     blz. 21 

-Paragraaf 3.2: De minste scènes      blz. 24 

 

Conclusie          blz. 27 

 -Identificatie en het first-person perspectief     blz. 27 

 -Realisme en het first-person perspectief     blz. 28 

-Spanning en het first-person perspectief     blz. 28 

 

Literatuurlijst          blz. 30 

 

Bijlage           blz. 31 

 

 



2 

 

Inleiding 

In de laatste 15 jaar is de markt van videogames zo sterk gegroeid dat het qua opbrengst 
vergelijkbaar is met de filmindustrie. 1 Wat opvalt is dat sommige videogame-aspecten worden 
overgenomen in films, waaronder het first-person cameraperspectief. Een goed voorbeeld hiervan is 
de film Doom uit 2005 van de gelijknamige videogame-reeks. In die film bevindt zich een 5 minuten 
durende scène volledig in het first-person perspectief als ode aan de videogame. Dit 
camerastandpunt is echter in het verleden ook  gebruikt, maar deze films werden toen slecht 
ontvangen. Een voorbeeld hiervan is Lady in the Lake uit 1946. Een recensent schrijft: 

“In making the camera an active participant, rather than an off-side reporter, Mr. Montgomery has, 
however, failed to exploit the full possibilities suggested by this unusual technique. For after a few 
minutes of seeing a hand reaching toward a door knob, or lighting a cigarette or lifting a glass, or a 
door moving toward you as though it might come right out of the screen the novelty begins to wear 
thin.”2 

 

Uit deze recensie komt naar voren dat het first-person perspectief in Lady in the Lake faalde omdat 
het niet de volledige potentie benutte van dit camerastandpunt. Het duurde zeker 50 jaar voordat 
filmmakers het first-person cameraperspectief weer durfden op te pakken. In 1999 verscheen de 
first-person film The Blair Witch Project dat een ongekend succes bleek te zijn. De film had maar 
60.000 Dollar gekost en bracht maar liefst wereldwijd 250 miljoen Dollar op. Het zette een record 
neer als relatief gezien de meest succesvolle film ooit. Er ontstond plotseling weer interesse voor het 
first-person cameraperspectief. Kort daarna kwam er een golf van first-person films die het succes 
van The Blair Witch Project probeerden te evenaren. Maar het waren vooral slechte kopieën en de 
meeste films flopten. Het duurde tot 2008 voordat er weer een succesvolle first-person film kwam 
met Cloverfield. 

 

Theoretisch Kader 

Omdat er wellicht zo weinig succesvolle first-person films zijn gemaakt, hebben filmwetenschappers 
dit cameraperspectief nooit verder onderzocht. De reden dat het first-person perspectief gebruikt 
wordt in films is om de immersie te vergroten. Het doel hierbij is om de kijkers te doen vergeten dat 
er naar een film wordt gekeken. De immersie kan vergroot worden door middel van identificatie met 
een personage. Onder identificatie versta ik dan de beleving van de kijker wanneer die zichzelf zo 
diep in een personage kan verliezen, dat er een vereenzelviging ontstaat met het personage en dat er 
dezelfde emoties en dezelfde gebeurtenissen ervaren worden als dat het personage moet voelen en 
ervaren.3 Hierdoor worden de kijkers als het ware in een film gezogen. Er is wel eerder onderzoek 
gedaan naar de werking van het point-of-view shot in de standaard Hollywood films op de 
identificatie met een personage. Het point-of-view shot wordt in de Hollywood films altijd 
afgewisseld met reactie shots. Volgens Millar en Reisz wordt in het reactie shot het gezicht van een 
                                                           
1
 Ant “Game Industry Bigger Than Hollywood.” Slashdot.org 19 Dec 2004. 20 Apr 2011 

<http://games.slashdot.org/story/04/12/19/2350234/Game-Industry-Bigger-Than-Hollywood>. 

2
 “Lady in the Lake 1946. At the Capitol.” The New York Times 24 Jan 1947. 6 Apr 2011 

<http://movies.nytimes.com/movie/review?res=9C04E3DE123EEE3BBC4C51DFB766838C659EDE>. 

3
 Ellis, J. Visible fiction. Cinema, Television, Video. London: Routledge and Kegan Paul, 1982. 43. 

http://games.slashdot.org/story/04/12/19/2350234/Game-Industry-Bigger-Than-Hollywood
http://movies.nytimes.com/movie/review?res=9C04E3DE123EEE3BBC4C51DFB766838C659EDE
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personage getoond om informatie te geven over de emotionele staat waarin hij of zij verkeerd door 
wat er gezien wordt. Zo’n shot zorgt ervoor dat de kijkers erachter willen komen wat het personage 
gezien heeft. Pas door point-of-view shots af te wisselen met reactie shots kan de situatie 
verduidelijkt worden. Volgens hen kan het point of view shot dus niet op zichzelf staan en staat niet 
centraal voor identificatie. Zij zijn van mening dat de subjectieve camera juist afbreuk doet aan de 
subjectieve film. Wanneer de kijkers zich willen identificeren met een personage, dan zullen zij zich 
juist identificeren met het personage wiens gezicht het meeste recht in beeld komt.4 In een first-
person film zien de kijkers echter niet het gezicht van degene wiens perspectief gevolgd wordt. Er 
kan dus afgevraagd worden of de kijkers zich wel kunnen identificeren met het personage door wie 
de film beleefd wordt. Er is echter nog geen onderzoek gedaan of identificatie kan plaatsvinden in 
een first-person film. Maar het feit dat The Blair Witch Project en Cloverfield succesvolle films zijn, 
toont aan dat er toch een vorm van identificatie plaats moet vinden in first-person films. 

 

Volgens Laura Mulvey is het zien van het gezicht van een personage juist heel belangrijk voor de 
kijkers. In haar theorie over scopofilie maakt ze duidelijk dat het publiek plezier beleeft uit het kijken 
naar een persoon. In films zien we de acteurs als objecten die we een ongegeneerd kunnen bekijken. 
De nieuwsgierigheid en het plezier in het kijken naar mengen zich met een fascinatie voor gelijkenis 
en herkenning: het menselijke gezicht, het menselijke lichaam, de relatie tussen de menselijke vorm 
en zijn omgeving, de zichtbare aanwezigheid van een persoon in de wereld. Wanneer de kijker zich 
identificeert met een filmpersonage, wordt zijn of haar blik geprojecteerd op de persoon op het 
scherm. Hierdoor vindt de kracht van het filmpersonage wanneer hij of zij een conflict bedwingt, 
gelijktijdig plaats met de actieve werking van de blik. Volgens Mulvey leidt dit tot een bevredigend 
gevoel van almachtigheid.5 Bij een film dat gebruik maakt van het first-person perspectief is juist niet 
het gezicht te zien van de persoon die de camera vast heeft of is. Er is echter nog geen onderzoek 
gedaan of scopofilie toch kan voorkomen in een first-person film. 

 

Naast identificatie bepaalt in hoeverre de kijkers een film als realistisch ervaren ook de mate van de 
immersie. Door de tijd heen zijn er vele filmstromingen geweest die zich hebben gericht op realisme. 
Zo schreef formalist Dziga Vertov in de jaren ’30 dat film zich niet moest richten op de sterren, maar 
juist moest gaan over normale mensen in hun dagelijkse bezigheid. Hij zag filmdrama dan ook als het 
opium voor het volk. Hij was van mening dat een filmscript niet nodig was. Mensen moesten 
onopgemerkt gefilmd worden zoals ze waren. Alleen door middel van realisme zou het volk kennis 
kunnen worden bijgebracht 6 De neo-realisten in de jaren ’40 waren ook van mening dat film zich 
moest richten op de normale burger. Zo is de neo-realist Cesare Zavattini tegen het gebruik van 
exceptionele personages. Volgens hem moest het publiek begrijpen dat zij de ware protagonisten zijn 
van het leven. Hij zag realisme slecht als een artistieke vorm van waarheid. Net als bij de formalisten 
richt de neo-realistische film zich niet op het vertellen van een verhaal, maar heeft het de wereld als 
onderwerp.7 Met de opkomst van digitale camera’s in de jaren ’90 ontstond er ook een stijl dat zich 
richtte op het realisme, genaamd het Nieuwe Realisme. Met de bijkomende compactheid en 

                                                           
4
 Millar, G., and Reisz, K. The Technique of Film Editing. London: Focal, 1968. 26, 28. 

5
 Mulvey, L. Visual and Other Pleasures. Basingstoke: Macmillan, 1993. 16, 17. 

6
 Williams, C. Realism and the Cinema. A Reader. London: Routledge and Kegan Paul, 1980. 25. 

7
 Idem. 29, 30. 
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mobiliteit van de digitale camera’s ontstond het idee dat deze apparatuur gebruikt kon worden om 
de realiteit vast te leggen. Het is een stijl dat vermindering verheerlijkt. Het gaat hierbij om films die 
doelbewust zijn gemaakt om naturalistisch te lijken. Belangrijke punten in deze films zijn 
amateurisme, ruwheid, minimaal acteren en klungelig camerawerk.8 Het vastleggen van fouten en 
toevalligheden van de realiteit werd dan ook bemoedigd.9 Sinds het begin van het medium film 
wordt er gezocht naar realisme. Elke generatie heeft daar zijn eigen opvattingen over en met behulp 
van esthetiek en de bestaande techniek wordt getracht hoe dit het beste kan worden vastgelegd. Er 
is dan ook niet één realisme, maar meerderen.10 Er zijn echter wel duidelijk overeenkomsten te 
vinden. Zo wordt door alle stromingen amateurisme als realistisch opgevat. Een film moet echte 
mensen bevatten en geen filmsterren. Realisme wordt dan ook gezien als een stijl en niet als een 
gegeven feit. The Blair Witch Project lijkt met het first-person perspectief voort te borduren op de 
bestaande opvattingen over realisme in film. Het toont met name veel overeenkomsten met het 
Nieuwe Realisme. De film gaat niet alleen over normale mensen, maar de film probeert ook de 
indruk te wekken alsof alles door amateurs uit de hand gefilmd is. Er is echter nooit onderzocht of 
het gebruik van dit first-person perspectief ook daadwerkelijk als realistisch ervaren wordt door de 
kijkers. 

 

Een ander aspect dat een rol speelt bij immersie is de spanning. Wanneer de kijkers een film niet 
spannend vinden, zullen zij uit een film worden gehaald. Hierdoor gaat de immersie verloren. Susan 
Smith geeft aan dat spanning samenhangt met identificatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
drie soorten spanning: plaatsvervangende spanning, gedeelde spanning en directe spanning. Bij 
plaatsvervangende spanning ervaart het publiek de angsten en onzekerheid namens een personage. 
Hierbij ontstaat er een combinatie van twee dingen die eigenlijk niet samen zouden kunnen gaan. 
Aan de ene kant moet er identificatie plaatsvinden met een personage, zodat we met dat karakter 
meeleven. En aan de andere kant weet het publiek iets dat het personage niet weet. Hierdoor 
ontstaat er weer een afstand tussen het personage en het publiek. Het publiek staat dus op gelijke 
voet met het personage, maar staat er tegelijkertijd ook vanaf. Juist door deze mix ontstaat er 
spanning. Het publiek voelt spanning omdat het zich identificeert met wat het personage te wachten 
staat, ook al is het personage zich hier nog niet van bewust.11 Bij gedeelde spanning is het publiek 
samen bang met het personage, in plaats van voor het personage. Er is hierbij een diepere kijk in de 
mentale en emotionele staat van het personage vereist. Dit zorgt op zijn beurt voor een diepere 
vorm van identificatie. De kijkers voelen hoe de gebeurtenis moet zijn voor het personage.12 Bij 
directe spanning is er echter geen vorm van identificatie nodig. Deze vorm komt voor wanneer het 
publiek zelf angst en onzekerheid ervaart en niet namens het personage. Hierbij wordt het gevoel 
gewekt dat wij het doel zijn van een aanval en niet het personage. Het personage dient dan meer als 
intermediaire in plaats van een figuur waarmee geïdentificeerd wordt.13 Volgens Smith is gedeelde 
spanning het sterkste vanwege de identificatie met het personage. Er is nooit eerder onderzocht 

                                                           
8
 Rombes, N. Cinema in the Digital Age. London: Wallpress Flower, 2009. 81. 

9
 Idem. 40. 

10
 Williams, C. Realism and the Cinema. A Reader. London: Routledge and Kegan Paul, 1980. 41. 

11
 Smith, S. Hitchcock. Suspense, Humour and Tone. London: British Film Institute, 2000. 18-20. 

12
 Idem. 20. 

13
 Idem. 23. 
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welke spanningen de kijkers voelen in een first-person film. Dit hang echter samen met of er wel 
identificatie kan plaatsvinden met een personage wiens gezicht niet te zien is. 

 

Hoofdvraag 

De werking van het first-person cameraperspectief op de kijkers is nooit onderzocht door andere 
filmwetenschappers. Gezien dit perspectief steeds vaker in films en in reclames gebruikt wordt, lijkt 
mij het zeer interessant om mijn onderzoek hieraan te wijden. Ik wil me dan vooral richten op hoe 
identificatie plaatsvindt in een first-person film, of dit perspectief als realistisch wordt ervaren en 
welke spanning in de films wordt gevoeld. Hierbij wil ik bovenstaande theorieën over het point-of-
view shot, scopofilie, realisme en de verschillende soorten spanning toetsen op het first-person 
cameraperspectief. De hoofdvraag die ik bij dit onderzoek stel is: 

-Hoe ervaren de kijkers een first-person film als het gaat om identificatie, realisme en spanning? 

 

Methode 

Juist omdat er vrijwel geen literatuur is over het first-person perspectief en er moeilijk conclusies 
kunnen worden getrokken, heb ik ervoor gekozen om zelf onderzoek te doen met behulp van 
proefpersonen. Hierbij heb ik kunnen kiezen om de respondenten een enquête voor te leggen of ze 
te interviewen. Uiteindelijk heb ik gekozen om te gaan voor de interviews. Het voordeel van 
interviews is dat het de potentie heeft om het lage antwoord-ratio van een enquête te overstijgen. 
Verder is het goed te gebruiken om gedachten, waarden en motieven te achterhalen. Ook kan men 
de antwoorden valideren door naar de non-verbale indicators te kijken. Ook vergemakkelijkt het de 
vergelijkbaarheid, doordat men er zelf voor kan zorgen dat elke vraag beantwoordt wordt. Ten slotte 
weet men zeker dat de respondenten geen hulp krijgen van anderen.14 

 

Bij het kiezen van het soort interview heb ik gekeken naar wat er in de antwoorden van de 
respondenten naar voren moet komen. De interviews zullen gaan over de ervaring en gevoelens van 
de respondenten, waarbij ze zelf betekenis geven aan het getoonde beeldmateriaal. Het draait 
hierbij dus om de interpretatie van de respondent. De interpretatie wordt echter niet alleen door het 
beeldmateriaal beïnvloed, maar ook door de vraagstelling. Het interview zal dus een actief proces 
zijn die constant verandert door de wisselwerking tussen interviewer en respondent. Gezien een 
gestandaardiseerd interview dit actieve proces blokkeert, heb ik gekozen voor een semi-
gestructureerd interview. Hierbij is er de mogelijkheid om de woorden van een vraag te veranderen, 
maar de betekenis te behouden. Zo kan men beter inspelen op de gedachten en gebruiken van een 
respondent.15  

 

 

                                                           
14 Barribal, K.L., and While, A. “Collecting Data Using A Semi-Structured Interview: A Discussion Paper.” Journal 

of Advanced Nursing 19 (1994): 328, 329. 

15
 Idem. 
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Bij een semi-gestructureerd interview kan men gebruik maken van vier soorten vragen: grand tour 
questions, example questions, structural questions en prompts. De vragen die ik in de interviews heb 
gesteld vallen onder de eerste twee categorieën. Bij grand tour questions wordt er aan de 
respondent gevraagd om een exposé te geven van iets. Example questions zijn hetzelfde als de grand 
tour questions, alleen wordt er dan gevraagd om er ook een voorbeeld bij te geven.16 Deze vragen 
heb ik vervolgens opgedeeld in de drie thema’s: identificatie, realisme en spanning. 

 

Bij het thema identificatie wilde ik erachter komen wat precies zorgt voor identificatie met een 
personage en of het first-person perspectief dit versterkt of verzwakt. Stacey zegt dat identificatie 
plaats kan vinden doordat de kijker zichzelf in een personage herkent of omdat men graag zoals het 
personage zou willen zijn.17 Deze twee aspecten heb ik meegenomen in de vraagstelling, zodat het 
element dat zorgt voor identificatie blootgelegd kan worden. De vragen die ik heb gesteld aan de 
respondenten over dit thema gingen over wie zij als hoofdpersoon zagen in het beeldmateriaal, of zij 
de personages realistisch vonden, in welk personage zij zich het meeste konden herkennen, welk 
personage zij als rolmodel zagen, met welk personage zij zich konden identificeren en wat het effect 
van het first-person perspectief hierop was voor hen. Bij het thema realisme heb ik geprobeerd te 
achterhalen welke elementen de respondenten realistisch vonden van het getoonde beeldmateriaal 
en of het first-person perspectief dit versterkte of verzwakte. Uiteindelijk heb ik voor het thema 
spanning gevraagd welke scènes uit het beeldmateriaal het meeste en minste indruk maakte op de 
respondenten. Ook hier heb ik geprobeerd te achterhalen wat de invloed is van het first-person 
perspectief op de spanning. Daarnaast heb ik ook vragen gesteld over onder andere welke films de 
respondenten graag zien en welke computerspellen zij graag spelen, zodat ik een goed beeld kreeg 
van de smaak van elke respondent. Dit heeft namelijk weer invloed op hoe zij een bepaalde film 
ervaren. 

 

De doelgroep van first-person films als The Blair Witch Project en Cloverfield zijn mannen en vrouwen 
tussen de 16 en 45 jaar. Gezien 16 jarigen nog niet serieus genoeg kijken naar het medium film, heb 
ik de leeftijd voor dit onderzoek opgeschroefd naar 18 jaar. Om het onderzoek niet te breed te 
maken heb ik ook de leeftijd omlaag gehaald naar 35 jaar. Gezien het diepte-interviews zijn, leek het 
mij het verstandig om het bij 10 respondenten te houden. Op die manier kan men veel tijd stoppen 
in elk individueel interview, maar levert het toch voldoende informatie op om goede conclusies te 
trekken. Voor dit onderzoek heb ik 5 mannen en 5 vrouwen geïnterviewd in de leeftijd van 18 tot 35 
jaar. 

 

Casusmateriaal 

Het eerste plan was om deze 10 respondenten fragmenten te laten zien van 2 films, Children of Men 
(2006) en Cloverfield (2008), en ze daarna te gaan interviewen. Children of Men is een film dat zich 
afspeelt in de nabije toekomst. In deze wereld kan de mensheid geen kinderen meer krijgen en sterft 
daardoor langzaam uit. Theo, een voormalige activist, wordt door zijn ex-vrouw Julian benaderd om 

                                                           
16

 Leech, B. “Asking Questions: Techniques for Semistructured Interviews.” Political Science and Politics 35.4 

(2002): 667, 668. 

17 Hollows, J., and Mark, J. Approaches to Popular Film. Manchester: Manchester University Press, 1995. 157. 
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een meisje, Kee, te vergezellen naar een veilig oord op zee. Hij komt erachter dat Kee zwanger blijkt 
te zijn en de mensheid kan redden van de ondergang. Ik heb voor deze film gekozen omdat het 
gebruik maakt van lange shots. Hoewel de film gebruik maakt van traditionele camerastandpunten, 
toont het door de lange shots overeenkomsten met een first-person film. Deze film heb ik als eerste 
gekozen om de respondenten niet meteen duidelijk te maken dat mijn onderzoek over first-person 
films zou gaan en ook om een mogelijk verschil aan te kunnen duiden tussen traditionele en first-
person films. 

 

Hierna heb ik de respondenten de first-person film Cloverfield laten zien. Deze film is geschoten met 
een handycam en wordt vastgehouden door een van de personages. De film speelt zich af in New 
York. Hudson geeft een afscheidsfeest aan zijn beste vriend Rob die naar Japan vertrekt voor een 
baan. Rob is echter niet in de feeststemming omdat het net uit is met zijn vriendin Beth. Vervolgens 
wordt het feest wreed verstoord door een monster die de stad aanvalt. Het enige waar Rob aan 
denkt is het redden van zijn ex-vriendin Beth. Ik heb voor deze first-person film gekozen, omdat het 
een liefdeselement in zich heeft. Het leek mij zeer zinvol om te achterhalen of het first-person 
perspectief beter werkt in actiescènes of juist in liefdesscènes. Ook is het interessant om te zien of 
mannen en vrouwen hier een verschillende mening over hebben. 

 

Bij beide films heb ik als eerste een scène aan de respondenten laten zien die werkt als een 
introductie, gevolgd door verschillende emotionele en actiescènes. Ik heb van elke film ongeveer een 
kwartier aan beeldmateriaal getoond, zodat de respondenten goed in de films zaten. De eerste scène 
die ik heb laten zien bij Children of Men introduceert de wereld waarin de mensheid geen kinderen 
meer kan krijgen en wordt er kennis gemaakt met Theo. De tweede scène die ik liet zien geeft meer 
inzicht in de gevolgen van dat er geen kinderen meer worden geboren. Ook komt men erachter wat 
de mening van Theo hierover is. Bij de derde scene wordt Theo ontvoerd en wordt zijn ex-vrouw 
Julian geïntroduceerd. Ook wordt Theo het voorstel gedaan om reispapieren te regelen voor het 
illegale meisje Kee in ruil voor geld. In de vierde scène geeft Theo de reispapieren aan Julian. Terwijl 
ze in een bus zitten komt hun overleden zoon ter sprake. Tenslotte heb ik een actiescène laten zien 
waarbij Theo, Julian, Kee en anderen in een auto zitten op weg naar een veilige plek. Onderweg 
worden ze echter aangevallen door een bende en wordt Julian neergeschoten. 

 

De eerste scène die ik heb laten zien van Cloverfield speelt zich af tijdens een afscheidsfeest en 
introduceert de verschillende personages als Hud, Rob, Rob’s broer Jason, Jason’s vriendin Lily, 
Marlena en Rob’s ex-vriendin Beth. Ook zien we hoe Rob en Beth ruzie met elkaar krijgen. Bij de 
tweede scène wordt de vriendengroep op een brug aangevallen door een monster. Hierbij wordt 
Jason gedood. In de derde scene reageert de groep op de dood van Jason en besluit Rob na een 
verontrustend telefoontje Beth te gaan redden. 

 

Na interviews met 3 mannen en 3 vrouwen kwam ik erachter dat ik al genoeg conclusies kon trekken 
uit Children of Men en Cloverfield over hoe de kijkers deze films ervoeren. Daarom besloot ik de 
resterende respondenten 2 andere films, Born of the Fourth of July (1989) en Le Scaphandre et le 
Papillon (2007), te laten zien die mij een breder beeld konden geven hoe first-person films worden 
ervaren. Le Scaphandre et le Papillon (The Divingbell and the Butterfly) gaat over Jean-Dominique 
Bauby die werkt als een editor voor Elle Magazine. Op 43 jarige leeftijd krijgt hij echter een beroerte 
en raakt verlamd. Het enige wat hij kan bewegen is zijn linkeroog. Het is net als Cloverfield een first-
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person film, maar verschilt van de laatst genoemde film doordat het door de ogen van een 
personage is gefilmd en niet met een handycam. Hierdoor kan het first-person perspectief heel 
anders ervaren worden door de kijkers en het leek me dan ook interessant om te achterhalen of er 
verschillen waren met Cloverfield. 

 

Voordat ik Le Scaphandre et le Papillon liet zien aan de respondenten, heb ik ze eerst fragmenten 
getoond uit Born of the Fourth of July. Deze film gaat over de atletische Ron Kovic die zich na de 
middelbare school aanmeldt bij het leger om zijn land te dienen. Hij wordt naar Vietnam gestuurd 
om daar te vechten en raakt echter zwaar gewond. Hij zal nooit meer kunnen lopen en merkt dat zijn 
opoffering niet in dank wordt afgenomen. Hij wordt een anti-oorlog en pro-mensenrechten activist 
nadat hij zich verraden voelt door zijn land. Ik heb voor deze film gekozen omdat het dezelfde 
thema’s en opbouw bevat als Le Scaphandre et le Papillon. Daarnaast is dit een film dat gebruik 
maakt van traditionele camerastandpunten. Ook hierbij is het interessant om te achterhalen of 
dezelfde thema’s bij een first-person film anders worden ervaren dan in een traditionele film. 

 

De eerste scène die ik liet zien uit Le Scaphandre et le Papillon geeft een introductie van het 
personage Jean-Dominique waarbij hij erachter komt dat hij verlamd is en alleen nog zijn linkeroog 
kan bewegen. In de tweede scène wordt getoond dat zijn rechteroog wordt dichtgenaaid omdat die 
toch niet meer werkt. In de derde scene ontmoet Jean-Dominique zijn ex-vrouw Céline en volgt er 
een dramatisch wederzien. Ten slotte heb ik een scène laten zien waarbij Jean-Dominique moet leren 
praten door middel van het knipperen van zijn oog. 

 

In de eerste scène die ik heb getoond van Born of the Fourth of July zien we dat Ron naar een 
ziekenboeg wordt gebracht nadat hij is neergeschoten. In de tweede scène vertelt een dokter tegen 
Ron dat hij nooit meer zal lopen. Hij weigert dit echter te accepteren. In de derde scène is Ron bezig 
met een hevige revalidatie. Hij is te overmoedig in het proberen te lopen en breekt zijn been. Hierna 
volgt een scène waarbij het gebroken been van Ron geïnfecteerd is geraakt en de kans bestaat dat 
zijn been afgezet moet worden. Tenslotte heb ik een scène laten zien waarbij Ron voor het eerst zijn 
familie weer ziet terwijl hij in een rolstoel zit. Na het tonen van de fragmenten uit Born of the Fourth 
of July en Le Scaphandre et le Papillon, heb ik dezelfde vragen gesteld aan deze groep respondenten 
als bij de eerste groep. Op deze manier zijn de antwoorden makkelijk met elkaar te vergelijken en 
kunnen er vlotter conclusies worden getrokken. 

 

Het onderzoek heb ik opgedeeld in de drie thema’s identificatie, realisme en spanning. De volgende 
hoofdstukken zullen elk één van deze thema’s behandelen. De theorie rondom deze thema’s zal in 
elk hoofdstuk ook nog worden uitgebreid. Ik zal het onderzoek beginnen met wat het first-person 
perspectief toevoegt aan de identificatie. 
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Hoofdstuk 1: Identificatie en het first-person perspectief 

In dit hoofdstuk zal ik behandelen wat de relatie tussen identificatie en het first-person perspectief is. 
Voordat dit behandeld kan worden, heb ik eerst moeten achterhalen welke elementen voor 
identificatie zorgen. Daarom heb ik aan de respondenten gevraagd wie zij als hoofdpersoon zagen in 
het beeldmateriaal, in welk personage zij zich het meeste konden herkennen, welk personage zij als 
rolmodel zagen en met welk personage zij zich konden identificeren. Uiteindelijk heb ik ook gevraagd 
wat zij vonden dat het first-person perspectief toevoegde aan de identificatie. Deze elementen 
worden vervolgens allen apart behandeld. Aan het eind van het hoofdstuk zal ik concluderen welk 
element precies voor de identificatie heeft gezorgd en wat de rol van het first-person 
cameraperspectief hierbij was. 

 

Paragraaf 1.1: Hoofdpersonages 

Het is zeer interessant om te achterhalen of identificatie altijd samenhangt met de hoofdpersoon en 
waarom dat dan is. Ook is het zinvol om te onderzoeken of het first-person perspectief bepaalt wie 
de hoofdpersoon is. Hiervoor moet er eerst bekeken worden hoe de kijker vaststelt wie het 
hoofdpersonage is. Daarom heb ik aan de respondenten gevraagd wie en waarom zij iemand 
aanwijzen als hoofdpersoon in de getoonde fragmenten. 

 

Bij de eerste groep respondenten zagen zowel de mannen als vrouwen Theo als de hoofdpersoon in 
de film Children of Men. Dit had volgens hen te maken met dat hij benaderd wordt door de groep 
Fishes en hij degene is die het illegale meisje moet begeleiden.18 En “hij wordt echt gevolgd, het 
beeld is gericht op hem.”19 Bij Cloverfield moesten zowel de mannen en vrouwen even nadenken 
voordat zij antwoord gaven. Er werd getwijfeld tussen het personage Rob, die de camera vast heeft, 
en het personage Rob voor wie het afscheidsfeest georganiseerd was. “Bij Cloverfield is het wat 
lastiger, want je zou kunnen zeggen dat Hud die de camera vast heeft de hoofdpersoon is. Dat alles 
vanuit zijn perspectief bekeken wordt. Maar eigenlijk is hij degene die het minst naar voren komt. Hij 
loopt meer achter mensen aan. Ik zou eerder zeggen dat Rob de hoofdpersoon is, omdat het feest 
voor hem is en ze gaan achter zijn ex-vriendin aan.”20 Uiteindelijk waren de respondenten er allemaal 
over eens dat Rob de hoofdpersoon moest zijn. 

 

Bij de tweede groep respondenten wezen zowel de mannen als vrouwen Ron als hoofdpersoon aan 
in de film Born on the Fourth of July. “Bij Born on the Fourth of July is Ron de hoofdpersoon, omdat hij 
degene is die wordt neergeschoten en moet revalideren.”21 In tegenstelling tot Cloverfield werd er bij 
Le Scaphandre et le Papillon niet getwijfeld wie de hoofdpersoon moest zijn. Alle respondenten 

                                                           
18

 Bijlage. Interview man 3: 38. 

19 Bijlage. Interview man 2: 34. 

20 Idem. 

21 Bijlage. Interview man 4: 55. 
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waren het er over eens dat Jean-Dominique de hoofdpersoon was. “Omdat je alles door zijn ogen 
ziet. Het hele verhaal gaat over hem. Hij is degene waar het allemaal om draait in de film.”22 

 

De reden waarom de respondenten Theo, Rob, Ron en Jean-Dominique aanwijzen als 
hoofdpersonages komt met elkaar overeen. Uit deze antwoorden komt naar voren dat zij als 
hoofdpersonen worden gezien omdat deze personages het meeste in beeld komen en het narratief 
vooruit helpen. In zowel Cloverfield als in Le Scaphandre et le Papillon beleeft men de film vanuit het 
perspectief van een personage. Alleen in Cloverfield is dit personage niet degene die het verhaal 
vooruit helpt. Hieruit blijkt dus dat het hoofdpersonage niet wordt bepaald door het first-person 
perspectief zelf, maar juist door degene wie het narratief stuurt. 

 

Paragraaf 1.2. Zelfherkenning en rolmodellen 

Volgens Stacey vindt er identificatie plaats doordat de kijker zichzelf in een personage herkent of 
omdat men graag zoals het personage zou willen zijn. Om erachter te komen of identificatie werkelijk 
hiermee te maken heeft, heb ik aan de respondenten gevraagd in welk personage zij zich het meeste 
konden herkennen en wie zij als rolmodel zagen. 

 

Bij de eerste groep respondenten konden zowel de mannen en vrouwen zichzelf het meeste 
herkennen in Theo en Julian bij de film Children of Men. Zo antwoordde één  van de vrouwen: “Bij 
Children of Men herken ik mezelf het meeste in Theo, omdat hij in situaties waarvan je denkt “Shit!” 
dat hij het toch gewoon doet. Hij gaat toch dingen regelen zeg maar.”23 En een man antwoordt: “Met 
Julian, omdat zij zich afzet tegen de verharde samenleving. Zij blijft strijden voor haar eigen idealen. 
Maar ze is geen doetje, ze is toch redelijk hard.”24 Bij Cloverfield geven de mannen aan zichzelf het 
meeste te herkennen in de mannelijke personages Hud en Rob. Zo antwoordde een van de mannen: 
“Bij Cloverfield denk ik meer met Hud, omdat hij overkomt als een meer normalere jongen.”25 De 
vrouwen konden zich zowel in het mannelijke personage Rob en de vrouwelijke personages Marlena 
en Beth herkennen. Zo gaf een van de vrouwen aan: “In Cloverfield denk ik toch gek genoeg Rob, ook 
als is het een man. Omdat hij in paniek is, maar blijkbaar houdt hij nog van zijn ex-vriendin en die 
gaat hij redden. En dat zou ik in dat geval ook gaan doen.”26 Een andere vrouw antwoordde: “Bij 
Cloverfield komt Marlena het meest overeen met mezelf, omdat Hud een praatje met haar probeert 
te maken en dat zij zoiets heeft van “Nee, ga weg.” Ik kan me wel indenken bij zoiets. Ze reageert 
uiteindelijk wel met humor.”27 

 

                                                           
22 Bijlage. Interview man 4: 55. 

23
 Bijlage. Interview vrouw 2: 47. 

24
 Bijlage. Interview man 3: 38. 

25
 Idem. 

26
 Bijlage. Interview vrouw 1: 43. 

27
 Bijlage. Interview vrouw 2: Idem. 
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De films die ik aan de tweede groep respondenten heb voorgelegd bevatten maar weinig 
verschillende personages, daarom zijn de respondenten de hoofdpersonages van de films met elkaar 
gaan vergelijken. Bij de film Born of the Fourth of July kon de helft zich het meeste herkennen in Ron. 
Eén van de vrouwen antwoordde: “Ik denk dat ik meer zou reageren zoals Ron. Hij was ook boos en 
ik zou ook heel boos zijn en het niet willen accepteren in het begin. Ik zou dan ook wel denken dat 
het goed zal komen als ik er maar hard voor train.”28 De andere helft van de mannen en vrouwen kon 
zich meer vinden in het personage Jean-Dominique uit Le Scaphandre et le Papillon. Zo antwoordde 
één van de mannen: “Ik ben meer iemand die alles rustig laat gebeuren en er niet zo snel op ingaat. 
Wat dat betreft lijkt Jean-Dominique meer op mij, die kan natuurlijk ook niet veel doen. Hij raakt 
alleen een beetje geïrriteerd doordat hij dingen niet kan doen.”29 Een andere vrouw kan zich vooral 
herkennen in de situatie waarin Jean-Dominique is beland. Zij antwoordde: “Met Jean-Dominique, 
omdat bijvoorbeeld iedereen moet knipperen. En daarbij kan je met de ogen niet makkelijk hele 
woorden en zinnen maken door alleen ja of nee te knipperen. Dat vond ik wel herkenbaar.”30 

 

Uit de antwoorden van beide groepen respondenten kan geconcludeerd worden dat zowel de 
mannen als vrouwen zich herkennen in personages die ergens voor gaan en vasthouden aan hun 
idealen. Opvallend hierbij is dat de respondenten zich ook kunnen herkennen in het andere geslacht. 
Pamela Sargent geeft in haar artikel “Women and Science Fiction” aan dat het science-fiction genre 
zich met name heeft gericht op het mannelijke publiek. In het verleden werden de mannelijke 
personages vaak belangrijker gezien voor het verhaal dan de vrouwen. De schrijvers gingen er 
meestal vanuit dat de levens van mannen interessanter waren dan die van de vrouwen. Vrouwen 
zouden maar saaie levens leiden en stonden daarom vaak in de verhalen langs de zijlijn. In het 
getoonde beeldmateriaal zijn ook hier de mannen de hoofdpersonages die het voortouw nemen. 
Doordat de hulpeloze vrouwelijke personages niet overeenkwamen met hoe vrouwen in het echt 
zijn, kon Pamela Sargent zich meer herkennen in de avontuurlijke mannelijke personages van het 
science-fiction genre.31 Dit zien we ook terug bij de vrouwelijke respondenten. Zij kunnen zichzelf 
herkennen in de strijdlust van zowel Theo, Rob als Ron. Desalniettemin kan een man zich ook 
herkennen in een vrouwelijk personage, zoals dat gebeurt bij het personage Julian in Children of 
Men. Bij de tweede groep respondenten konden de respondenten zich ook herkennen in Jean-
Dominique, omdat hij wat rustiger was. Daarnaast vond men de situatie waarin hij beland was wel 
herkenbaar. 

 

Op de vraag wie zij als rolmodel zagen, antwoordde één van de mannen uit de eerste groep wel Kee 
te willen zijn uit Children of Men, “omdat zij toch de speciale persoon is. Zij kan een kind baren wat 
de rest van de wereld niet meer lukt, dat lijkt me wel apart.”32 De vrouwen zouden graag zowel Theo 
als Julian willen zijn. Zo zegt één van de vrouwen: “Bij Children of Men denk ik Theo, omdat hij een 

                                                           
28

 Bijlage. Interview vrouw 4: 59. 

29
 Bijlage. Interview man 4: 55. 

30
 Bijlage. interview vrouw 5: 64. 

31
 Sargent, P. “Women and Science Fiction.” Gender: I-deology Essays on the Theory, Fiction and Film. Ed. 

Cornut-Gentille D’Arcy, C., and Garcia Landa, J. Amsterdam: Rodopi, 1996. 226. 

32
 Bijlage. Interview man 2: 34. 
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avontuur beleeft.”33 Een andere vrouw zou graag Julian willen zijn, “omdat ze wel stoer is en doet 
waarvoor ze staat.”34 Bij Cloverfield wordt er bij de mannen de voorkeur gegeven aan Rob. Zo geeft 
één van de mannen aan: “Omdat hij tussen alle chaos een duidelijk doel stelt. Hij heeft een punt om 
naar toe te werken, namelijk zijn ex-vriendin Beth redden. Dat zorgt toch voor een lichtpuntje in de 
duisternis.”35 De vrouwen zouden echter liever Marlena zijn, “omdat zij het er verste vanaf staat. Ze 
staat het verste van die broer af meen ik en ook het verst van Beth af. Dus zij heeft het minste 
verdriet op dat moment.”36 Bij de tweede groep respondenten gaven zowel de mannen als de 
vrouwen het antwoord dat ze liever Ron zouden willen zijn dan Jean-Dominique. De reden hiervoor 
was: “Ik zou liever niet Jean-Dominique zijn, omdat hij volledig is verlamd. Dan maar liever in een 
rolstoel zitten zoals Ron.”37 

 

Uit de antwoorden van de eerste groep respondent kan men concluderen dat zij graag personages 
zouden willen zijn die speciaal en vastberaden zijn. Dit komt overeen met de kwaliteiten waarin de 
respondenten zich herkennen met de personages. Bij de tweede groep werd er niet naar het karakter 
van de personages gekeken, maar juist in welke situatie zij verkeerden. Het is ook niet verwonderlijk 
dat zowel de mannen als de vrouwen voor het personage kiezen die het minst invalide is. Uit beide 
groepen blijkt dat zowel de mannelijke als vrouwelijke respondenten best graag een personage 
willen zijn van het andere geslacht. Als de theorie van Stacey klopt dan zouden respondenten die zich 
konden herkennen in een bepaald personage of die als rolmodel zagen, zich ook met datzelfde 
personage moeten identificeren. In de volgende paragraaf wordt duidelijk of dit ook waar blijkt te 
zijn. Daarnaast zal ik ook de rol van het first-person perspectief behandelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 Bijlage. Interview vrouw 3: 51. 

34
 Bijlage. Interview vrouw 2: 47. 

35
 Bijlage. Interview man 2: 34. 

36
 Bijlage. Interview vrouw 1: 43. 

37
 Bijlage. Interview man 4: 55. 
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Paragraaf 1.3: Identificatie met personages 

In deze paragraaf zal ik concluderen welk element precies voor identificatie zorgt en wat hierbij de 
bijdrage is van het first-person perspectief. Om hierachter te komen heb ik aan de respondenten ook 
moeten vragen met wie zij zich het meeste konden identificeren. 

 

Bij de eerste groep respondenten gaven de mannen aan zich zowel met Theo als Julian te kunnen 
identificeren in Children of Men, “Julian 
streeft naar iets en als zij in de auto-scene 
sterft wordt het doel ook weer van haar 
afgepakt. Daarom leef je wel met haar mee 
vind ik. Maar na haar dood identificeer ik 
me weer met Theo, omdat hij reageert op 
haar dood.”38 De vrouwen identificeerden 
zich bij deze film meer met de vrouwelijke 
personages als Julian en Kee. Over Julian zei 
één van de vrouwen het volgende: “Bij 
Children of Men vond ik het wel erg dat 
Julian beschoten werd. Ik vraag me dan ook 
af hoe het met haar afloopt.”39 Een andere 
vrouw antwoordde: “Bij Children of Men met het zwangere meisje Kee, omdat ze illegaal is en ze 
moest vluchten en het gaat eigenlijk allemaal om haar. De hele film draait om dat zij zich nog kan 
voortplanten. Ik denk dat ik me daardoor wel goed kon inleven, ook als kwam ze kort in beeld.”40 Bij 
Cloverfield kunnen de mannen zich vooral identificeren met Rob en op sommige momenten ook met 
Hud. Eén van de mannen zegt: “Bij Cloverfield kon ik me het meeste identificeren met Rob, omdat hij 

zijn broer verliest en te horen krijgt dat zijn 
ex-vriendin vast is komen te zitten en 
gewond is. Je ziet ook telkens de reacties van 
Rob als er iets gebeurd. De reacties van Hud 
zie je niet. Hij kan wel helemaal in paniek zijn, 
maar daar heb je dan geen beeld bij. Alleen 
bij de actiestukjes waarbij Hud aan het 
wegrennen is, dan zit je wel in zijn personage 
omdat je ziet wat hij ziet.”41 De vrouwen 
konden zich ook met het meeste met Rob 
identificeren, maar ook met Beth. Volgens 
één van de vrouwen kan zij zich met Rob 
identificeren, “omdat zijn gedachten en 

gevoelens worden neergezet vind ik. Je volgt hem constant.”42 Daarnaast identificeren de vrouwen 
zich ook met Beth, omdat “als je haar op de voicemail hoort, dat ze gewoon ergens ligt en vastzit en 
                                                           
38

 Bijlage. Interview man 2: 35. 

39
 Bijlage. Interview vrouw 2:. 48. 

40
 Bijlage. Interview vrouw 3:. 51. 

41
 Bijlage. Interview man 2: Idem. 

42
 Bijlage. Interview vrouw 1: 44. 
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aan het bloeden is. Dat geeft me een nogal wanhopig gevoel. Dus dan leef ik dan ook wel erg mee 
met haar.”43 

 

Bij de tweede groep respondenten gaven zowel de mannen als de vrouwen aan zich het meeste te 
kunnen identificeren met Jean-
Dominique uit Le Scaphandre et le 
Papillon. Eén van de mannen gaf als 
reden: “Ik identificeerde ook meer met 
Jean-Dominique, omdat ik meer 
medelijden met hem had en het verhaal 
ook misschien rustiger is.”44 Een vrouw 
antwoordde: “Hij zit blijkbaar in een 
rolstoel en zijn ene oog doet het niet. 
Dus ik vond hem heel triest. Niet triest 
als persoon, maar ik vond de situatie 
waarin hij zat triest.”45 

 

Nu het duidelijk is met wie de respondenten zich identificeren, moet er gekeken worden of het 
antwoord van elke respondent ook overeenkomt met welk personage zij zich het meeste in konden 
herkennen en wie zij zagen als rolmodel. De antwoorden heb ik ter vergelijking in de volgende 
tabellen gezet. 

Tabel 1: Identificatie groep 1 

 

Tabel 2: Identificatie groep 2 
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 Bijlage. Interview vrouw 2:48. 

44
 Bijlage. Interview man 4: 55. 

45
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Uit de tabellen blijkt dat de mannelijke en vrouwelijke respondenten zich over het algemeen niet met 
hetzelfde personage identificeerden als met degene waar zij zich in herkenden of zouden willen zijn. 
Bij Le Scaphandre et le Papillon is het zelfs zo dat alle respondenten niet Jean-Dominique zouden 
willen zijn vanwege zijn verlamming, maar zich toch met hem kunnen identificeren. Er kan dus 
geconcludeerd worden dat de theorie van Stacy niet juist is. Er moet worden gezocht naar een 
andere verklaring. 

 

Volgens Richard Killborn is identificatie is het sterkst wanneer de kijker zich dicht bij het personage 
voelt als die moeilijke tijden meemaakt vol met stress, drama of crisis.46 Uit de antwoorden van de 
respondenten blijkt inderdaad dat zij zich identificeren met personages die een drama of crisis 
meemaken. Dit zorgt aan de ene kant voor medeleven met een personage en aan de andere kant 
voor nieuwsgierigheid over de afloop van een personage. Het is dus niet zozeer het karakter van een 
personage die voor de identificatie zorgt, maar juist de situatie waarin hij of zij verkeert. 

 

Wat opvalt is dat de identificatie met een personage kan verspringen naar een ander personage, 
zoals blijkt uit de eerste groep respondenten. Volgens John Ellis komt dit doordat er bij filmische 
identificatie sprake is van twee verschillende tendensen. De eerste is die van dromen en fantasie 
waarbij er verschillende en tegenstrijdige tendensen ontstaan binnen de constructie van het individu. 
Het tweede tendens is de beleving van narcistische identificatie met het beeld van een ander 
menselijk figuur. Volgens hem zorgt dit ervoor dat mannen zich ook met vrouwen kunnen 
identificeren en vrouwen met mannen. Identificatie is niet gebonden aan het geslacht van de kijkers 
en de meeste mensen zullen zich met beide geslachten kunnen identificeren. Volgens John Ellis zorgt 
het narratief juist voor meerdere en verschuivende punten van identificatie. Identificatie is daardoor 
meervoudig en opgedeeld over meerdere personages.47 De dramatische elementen zorgen er in 
eerste instantie voor met wie de kijkers zich identificeren, maar de identificatie kan dus verschuiven 
omdat het narratief deze dramatische elementen bij een ander personage kan leggen. Overigens is 
het wel zo dat de mannelijke respondenten zich eerder met mannelijke personages identificeren en 
de vrouwelijke respondenten met de vrouwelijke personages. 

 

Laura Mulvey geeft in haar theorie over scopofilie aan dat filmische identificatie samenhangt met het 
plezier dat het publiek haalt uit het kijken naar een personage. Volgens Mulvey leidt dit tot een 
bevredigend gevoel van almachtigheid.48 Bij een film dat gebruik maakt van het first-person 
perspectief is echter het gezicht niet te zien van de persoon wiens blik gevolgd wordt. Volgens 
Mulvey zou scopofilie moeten ontbreken bij films als Cloverfield en Le Scaphandre et le Papillon. Dit 
cameraperspectief zou volgens haar de identificatie in de weg staan. Millar en Reisz uiten dezelfde 
mening in hun theorie over het point-of-view shot. Volgens hen zullen de kijkers zich identificeren 
met het personage wiens gezicht het meeste recht in beeld komt.49 Aan beide groepen respondenten 

                                                           
46 Kilborn, R. Television Soaps. London: Batsford, 1992. 79. 

47
 Ellis, J. Visible fiction. Cinema, Television, Video. London: Routledge and Kegan Paul, 1982. 43. 

48
 Mulvey, L. Visual and Other Pleasures. Basingstoke: Macmillan, 1993. 16, 17. 

49
 Millar, G., and Reisz, K. The Technique of Film Editing. Londen: Focal, 1968. 26, 28. 
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heb ik ook gevraagd of zij het first-person perspectief een toegevoegde waarde vonden hebben met 
betrekking tot de identificatie. 

 

De eerste groep respondenten konden zich bij Cloverfield inderdaad niet met het personage Hud 
identificeren wiens blik men volgt in de film. Ze identificeerden zich echter met Rob en de andere 
personages, omdat ze juist hun reacties en emoties zien op wat er gebeurt. Hierdoor is er nog steeds 
sprake van scopofilie, alleen werkt dat bij de andere personages dan Hud zelf. De respondenten uit 
de eerste groep vonden het first-person perspectief dan ook niet belangrijk bij de identificatie. Eén 
van de vrouwen zegt: “Voor mij is het meer het verhaal en wat er allemaal gebeurt dat zorgt met wie 
ik meeleef. En niet vanuit welk perspectief je het bekijkt. Ik zat ook meer in Children of Men.”50 Zoals 
al is aangehaald zorgt het narratief en wie een drama of crisis meemaakt ervoor met wie de kijker 
zich identificeert, maar de makers van Cloverfield waren zich hier waarschijnlijk ook van bewust. Ze 
hebben met opzet ervoor gekozen om Rob het hoofdpersonage te laten zijn en niet Hud, zodat het 
gezicht van de hoofdpersoon altijd in beeld blijft en identificatie makkelijker is. De reden dat er bij 
Cloverfield gekozen is voor het first-person perspectief heeft dus niet te maken met dat dit de 
identificatie zou vergemakkelijken, maar meer omdat dit perspectief waarschijnlijk volgens hen 
realistischer zou moeten zijn. Of het first-person perspectief in Cloverfield ook realistisch wordt 
ervaren, zal ik behandelen in het volgende hoofdstuk. 

 

In tegenstelling tot Cloverfield staat het first-person perspectief wel gelijk aan het hoofdpersonage in 
Le Scaphandre et le Papillon. Hierdoor is er geen sprake van scopofilie met het personage Jean-
Dominique. Maar wordt de film daardoor negatiever beoordeeld door de tweede groep 
respondenten? Het tegenovergestelde blijkt echter waar. Volgens de meeste respondenten 
vergrootte het first-person perspectief juist de identificatie met Jean-Dominique. Zo zorgt het aan de 
ene kant voor een rustige kijkervaring: “Bij Le Scaphandre et le Papilion zie je wat Jean-Dominique 
ziet en hoort wat hij denkt. Het is één rechte lijn wat hij meemaakt. Ik denk dat je daardoor wel goed 
in het verhaal zit vanuit zijn standpunt.”51 Ook versterkt het first person perspectief het gevoel van 
hoe het moet zijn als verlamd persoon. Eén van de vrouwen zegt hierover: “Stel dat het camerawerk 
niet vanuit de persoon was gefilmd, dat zou dat minder medelijden opwekken denk ik. Want nu zit je 
als het ware als kijker met hem gevangen. Je kunt buiten zijn gezichtsveld ook niets zien. Dus het 
camerawerk heeft geholpen om de mensen in zijn wereld te laten absorberen.”52 Doordat de kijker 
de film door de ogen van Jean-Dominique ervaart, kan men zijn gezicht en daardoor zijn emoties niet 
zien. Volgens Mulvey, Millar en Reisz zou dit de identificatie in de weg moeten staan. De 
respondenten vinden het echter niet vervelend dat zijn gezicht niet zichtbaar is. Eén van de vrouwen 
zegt: “Het wekt wel nieuwsgierigheid op. Ik vind het niet storend dat ik zijn gezicht niet ziet. Je moet 
het er dan toch zelf bij fantaseren wat jij voor emotie zou voelen als je die persoon bent. Bij Le 
Scaphandre et le Papillon moet je er zelf meer bij fantaseren en meer je eigen emoties in de film 
stoppen.”53 De film probeert het ontbreken van zijn gezicht dan ook te compenseren door via een 
voice-over zijn gedachten te laten horen. Hierdoor is het toch mogelijk om een personage te creëren. 
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Volgens de meeste respondenten werkt dit ook wel positief. Eén van de vrouwen zegt: “Op het 
moment dat je zijn gedachten hoort, dan geeft hij zichzelf wel een persoonlijkheid. Dan is hij niet 
alleen maar de kijker die in zijn wereld wordt geplaatst. Ik vind het ook niet hinderlijk, anders wordt 
het ook snel saai.”54 Eén van de mannen staat hier echter negatief tegenover: “Doordat je alles 
vanuit zijn ogen ziet, is het nodig om zijn gedachten te horen via een voice-over. En dat vind ik toch 
wel een handicap voor de film dat je afhankelijk bent van een voice-over om duidelijk te maken wat 
een personage voelt.”55 De meeste respondenten, zowel mannen als vrouwen, hadden hier echter 
geen last van. Doordat zij hun eigen emoties in de film konden plaatsen, werden zij op dat moment 
het personage zelf. Zodra de voice-over weer hoorbaar was, verschoof de identificatie en keek men 
naar een personage in plaats van dat men het personage zelf was. Ook bij dit perspectief is de 
identificatie niet statig, maar kan op verschillende niveaus verschuiven. Het first-person perspectief 
lijkt dus beter te werken in Le Scaphandre et le Papillon dan bij Cloverfield. 

 

Voor het antwoord op de vraag welk element voor identificatie zorgt blijkt Killborn toch gelijk te 
hebben. Er ontstaat identificatie wanneer een personage moeilijke tijden meemaakt vol met stress, 
drama of crisis. Identificatie kan echter wel verspringen van personage naar personage zoals Ellis 
beschrijft. Dit hangt samen met welk personage er op het moment in de film een drama meemaakt 
of wiens gedachten men hoort. Het first-person perspectief draagt het meeste bij aan de identificatie 
als de blik die gevolgd wordt ook die van het hoofdpersonage is. Dit zorgt ervoor dat de kijker in de 
schoenen geplaatst wordt van het personage zelf. Het is dus niet nodig om het gezicht van het 
personage te zien, zoals Mulvey, Millar en Reisz beweren. De kijker kan zich ook identificeren met 
een personage door een herkenbare situatie waarin hij of zij is beland, door de stem van het 
personage en zijn handelingen. In Cloverfield is het first-person perspectief niet zozeer gekozen 
vanwege identificatie, maar waarschijnlijk omdat dit camerastandpunt als realistisch wordt gezien. 
Of het first-person perspectief werkelijk als realistisch wordt ervaren, zal ik in het volgende hoofdstuk 
behandelen. 
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Hoofdstuk 2: Realisme en het first-person perspectief 

Zoals in de inleiding naar voren is gekomen toont het first-person cameraperspectief in The Blair 
Witch Project overeenkomsten met het Nieuwe Realisme. Deze stijl verheerlijkt vermindering en gaat 
het om films die doelbewust zijn gemaakt om naturalistisch te lijken.56 Er is echter nooit onderzocht 
of het first-person perspectief ook daadwerkelijk als realistisch ervaren wordt door de kijkers. Om 
antwoord te geven op deze vraag heb ik aan beide groepen gevraagd of zij de films Cloverfield en Le 
Scaphandre et le Papillon als realistisch ervoeren. De film Cloverfield gebruikt het first-person 
perspectief op dezelfde wijze als in The Blair Witch Project. In de film wordt de illusie gewekt alsof 
alles gefilmd is met een handycam vanuit de hand van Hud. Le Scaphandre et le Papillon maakt 
echter op een andere manier gebruik van het first-person perspectief dan Cloverfield. De film 
probeert namelijk de menselijke perceptie na te bootsen. Aan het eind van dit hoofdstuk zal ik 
beantwoorden welke vorm van het first-person perspectief uit beide films het meest realistisch 
aanvoelt voor de kijkers. 

 

Paragraaf 2.1: Realisme 

De film Cloverfield probeert met zijn first-person perspectief de schijn te wekken alsof het door 
amateurs is gefilmd. De meeste mannen en vrouwen uit de eerste groep respondenten vonden juist 
dat dit het realisme tegenwerkt. Dit vinden zij met name bij de scene op de brug als de personages 
worden aangevallen door het monster. Eén van de mannen vindt dit minder realistisch, “omdat het 
precies goed filmde wat er gebeurde. Terwijl als ik ren met een hele menigte die in paniek is, dan kan 
je nooit zo goed filmen wat er gebeurd.”57 Als de personages wegrennen wanneer de brug instort, 
wordt de camera een tijdlang gericht op de voeten van Hud om het amateuristisch en daarmee 
realistisch te doen lijken. Een man merkt op: “Als je alleen maar voeten en onscherpe dingen in beeld 

ziet, dan verlies je op een gegeven 
moment de verbinding met de film.”58 Dit 
shot is gefilmd zonder onderbreking, ook 
wel de long take genoemd, en moet 
ervoor zorgen dat de kijker 
ondergedompeld wordt in het heden met 
als gevolg dat het afbreuk doet aan de 
mogelijkheid op kritiek.59 Het shot 
suggereert een soort hard ogend realisme 
ontdaan van stijl en heeft het doel om de 
film realistischer te maken. Maar doordat 
het shot zich langdurig richt op fouten en 

toevalligheden, zoals voeten en onscherpe dingen, worden de kijkers er zich bewust van dat er naar 
een film gekeken wordt en verliest het daarmee aan realisme. Er ontstaat hierdoor een dubbele 
logica. De film probeert te streven naar meer realisme door middel van technologie, maar de 
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interface bevestigt continu het artificiële karakter van het medium.60 Juist doordat Cloverfield moet 
lijken alsof iemand met zijn handycam alles filmt, worden de kijkers bewust van de film als de actie te 
geënsceneerd in beeld gebracht wordt. Maar tegelijkertijd moet de actie wel geënsceneerd in beeld 
worden gebracht, anders is het voor de kijkers niet te volgen en wordt men er alsnog bewust van dat 
er naar een film gekeken wordt. Het first-person perspectief in deze film wekt dan ook eerder 
irritatie op bij de respondenten dan dat het zorgt voor een fijne kijkervaring. Zo zegt een vrouw 
hierover: “Ik vond het cameraperspectief in Cloverfield heel onrustig. En ik denk dat als de film mij 
niet zou interesseren, ik de film ook zou uitzetten.”61 

 

In de film Le Scaphandre et le Papillon wordt met het first-person perspectief de menselijke perceptie 
nagebootst. De vraag is dan ook of dit voor een verschil zorgt in hoe realistisch de film ervaren wordt. 
Het camera-gebruik in deze film was meer statisch dan in Cloverfield en maakte de film volgens de 
respondenten rustiger en aangenamer om naar te kijken. Een man antwoordde: “Als je in een 
rolstoel zit dan hoort ook niets te hobbelen en dan zit je ook vanuit één standpunt te kijken”. Dit 
geeft aan dat het statische first-person perspectief juist goed overeen komt met de invalide situatie 
van Jean-Dominique. In de film Le Scaphandre et le Papillon wordt er net als bij Cloverfield gebruik 
gemaakt van de long take. Volgens Gilles Deleuze maken long takes ons bewust van het feit dat we 
het oog nooit kunnen benaderen of nabootsen via een camera, omdat die niet knippert maar een 
regelmatige stroom van informatie vastlegt.62 De makers van Le Scaphandre et le Papillon zijn zich 
hier waarschijnlijk van bewust en delen de 
long takes op door Jean-Dominique 
sporadisch te laten knipperen met de 
ogen. De kijkers hebben geen controle 
over het knipperen op het beeld. Men is 
zich er hierdoor van bewust dat dit niet de 
eigen blik is, maar de blik van Jean-
Dominique. De respondenten geven 
echter aan dat ze niet uit de film worden 
gehaald hierdoor, omdat ze weten dat ze 
door de ogen van een filmpersonage 
kijken. Het knipperen van de ogen 
vergroot dit besef alleen maar en voelt daardoor realistisch aan. Zowel de mannen als vrouwen uit 
de tweede groep respondenten waren dan ook van mening dat het first-person perspectief het 
realisme van de film vergrootte. Juist doordat het goed inspeelt op de belevingswereld van het 
hoofdpersonage.  

 

Omdat ik wilde achterhalen of het spelen van computerspellen invloed had op de acceptatie van het 
first-person perspectief, heb ik aan beide groepen respondenten gevraagd of en welke 
computerspellen zij spelen. Deze informatie heb ik samen met hun mening over het 
cameraperspectief in de volgende tabellen geplaatst. 
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Tabel 3: Realisme groep 1 

 

Tabel 4: Realisme groep 2 

 

De vrouwen uit de beide groepen respondenten blijken geen computerspellen meer te spelen. De 
mannen uit beide groepen spelen echter regelmatig nog first-person shooters, science-fiction flight 
simulators, racespellen en puzzelspellen. Bij veel van deze spellen kijk je vanuit de ogen van een 
spelpersonage of een voertuig. De mannen zijn dus over het algemeen meer bekend met het first-
person perspectief. In tabel 3 kan men zien dat zowel de mannen als vrouwen uit de eerste groep het 
first-person perspectief in Cloverfield niet als realistisch ervaren. Dat de mannelijke respondenten 
bekend zijn met het first-person perspectief door middel van het spelen van computerspellen blijkt 
hier echter geen invloed op te hebben. In tabel 4 is te zien dat de vrouwelijke respondenten uit de 
tweede groep het first-person perspectief wel realistisch vinden, terwijl zij geen first-person shooters 
spelen. Uit beide groepen kan men dus concluderen dat het spelen van computerspellen met het 
first-person perspectief geen invloed heeft op de acceptatie van dit camerastandpunt in film. De 
manier waarop het first-person perspectief gebruikt wordt in de film bepaalt uiteindelijk hoe 
realistisch dit wordt ervaren door de kijkers. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat het first-
person perspectief het meest realistisch aanvoelt wanneer het de ogen nabootst van het 
hoofdpersonage en wanneer dit overeenkomt met de situatie waarin de persoon zit. 

 

In het volgende hoofdstuk zal ik behandelen wat de toevoeging is van het first-person perspectief 
aan de spanning. Dit hangt mede samen aan de identificatie met de personages. 
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Hoofdstuk 3: Spanning en het first-person perspectief 

Nu het duidelijk is hoe het first-person perspectief bijdraagt aan identificatie en realisme, is het ook 
interessant om te achterhalen wat de werking is op de spanning. In dit hoofdstuk zal ik behandelen 
welke filmische elementen het meeste en minste indruk maken op de kijkers en wat de rol van het 
first-person perspectief hierbij is. Ook komt aan bod welke soort spanning in een first-person film het 
meeste gewaardeerd wordt door de kijkers. Om hierachter te komen heb ik aan beide groepen 
gevraagd wat zij de meest en minst indrukwekkende scène vonden uit het getoonde beeldmateriaal. 

 

Paragraaf 3.1: De indrukwekkendste scènes 

Bij de eerste groep respondenten vonden zowel de mannen als de vrouwen bij Children of Men de 
auto-scene het meest indrukwekkend. Zo 
zegt één van de mannen: “De auto-scene in 
Children of Men sprak mij wel aan. Het was 
mooi gefilmd in één shot, dus moeilijk te 
maken. Je verwacht ook niet dat de 
bestuurder op het eind uitstapt en die 
agenten neerschiet. Dat springt er echt uit.”63 
Bij Cloverfield vonden met name de mannen 
de aanval op de brug erg indrukwekkend. Zo 
geeft een man aan: “Bij Cloverfield vond ik de 
scene op de brug erg spannend. Niet zozeer 
dat die staart van het beest door de brug 

heen sloeg, maar wel de grote paniek onder de mensen die het oplevert.”64 De scène die zich na de 
aanval afspeelt vonden juist vooral de 
vrouwelijke respondenten indrukwekkend. 
Een van de vrouwen antwoordt: “Bij 
Cloverfield op het laatst als Rob naar een 
groep mensen wijst in een andere straat 
en zegt “Je kunt ook met die mensen 
mee.” En dat hij toch per se zijn ex-
vriendin wil redden. Dat hij daar staat in 
een verlaten straat. Die sfeer vond ik wel 
spannend.”65 
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Uit de tweede groep respondenten komt naar voren dat zowel de mannen als de vrouwen de 
revalidatie scènes uit Born on the Fourth of July het meest indrukwekkend vonden. Eén van de 

vrouwen zegt: “Bij Born on the Fourth of 
July is het moment waarop Ron valt en 
het bot uit zijn been steekt mij het meest 
bijgebleven. Ik vond dat echt 
verschrikkelijk om te zien.”66 En een 
andere vrouw antwoordt: “Bij Born on 
the Fourth of July toen Ron vastgeketend 
zat aan het bed. Dat hij met zijn gezicht 
naar beneden hing terwijl hij moest 

kotsen. Dat blijft me wel bij.”67 Bij Le Scaphandre et le Papillon kwam naar voren dat zowel de 
mannen als de vrouwen de scene waarbij 
het oog van Jean-Dominique werd 
dichtgenaaid over het algemeen het meest 
indrukwekkend vonden. De reden hiervoor 
is “omdat je ook echt die naald zo zag en 
dat het dicht ging. Toen had ik echt iets 
van “Oh, dat lijkt me echt verschrikkelijk 
als je dat gewoon kunt zien gebeuren dat 
ze je oog dichtnaaien.””68 

 

De eerste groep respondenten vindt de auto-scene in Children of Men realistisch aanvoelen, omdat 
het is gefilmd in een long take. Daarnaast zorgt de wending van de bestuurder die plotseling op de 
agenten schiet ervoor dat deze scene een grote indruk maakt op de respondenten. Dit is een vorm 
van gedeelde spanning. De respondenten weten op dat moment net zoveel als Theo en Julian en 
voelen dezelfde angst als de personages. Ook schrikken zij net als Theo wanneer de bestuurder 
plotseling de agenten neerschiet. De mannelijke respondenten vonden bij Cloverfield de chaos op de 
brug erg realistisch en indrukwekkend. Door het first-person perspectief wordt je dan ook midden in 
die chaos geplaatst. Susan Smith geeft aan dat de kijker bij het point-of-view shot tegelijkertijd 
directe spanning als gedeelde spanning kan ervaren. Het publiek krijgt de illusie alsof ze zelf bloot 
staan aan de gevaren in de filmwereld, maar weten tegelijkertijd dat het personage ook in gevaar is. 
Omdat het publiek ook meevoelt met het personage, ontstaat er gedeelde spanning.69 Dit is ook het 
geval in Cloverfield. Doordat je de film vanuit het perspectief van Hud ziet, lijkt het voor de kijker 
alsof ze in die situatie zitten. Maar ze beseffen dat Hud dit meemaakt en weten dat hij in gevaar is. 
Hierdoor voelen de respondenten zowel directe als gedeelde spanning. De vrouwen daarentegen 
kozen voor de meer emotionele scene waarbij de personages discussiëren over of ze de ex-vriendin 
van Rob gaan redden of niet. Doordat men juist in Cloverfield het gezicht kan zien van het 
hoofdpersonage Rob via het first-person perspectief, blijkt deze scene vooral bij de vrouwen te 
werken. Het is een vorm van gedeelde spanning, omdat de kijker meevoelt met het dilemma 
waarvoor Rob staat. In tegenstelling tot de brugscene is hier geen sprake van directe spanning. Men 
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kijkt niet door de ogen van Rob en ziet dus niet letterlijk wat hij ziet. De tweede groep respondenten 
kiezen voor scènes waarbij de hoofdpersoon een crisis meemaakt en er iets engs te zien is. Bij Le 
Scaphandre et le Papillon wordt het first-perspectief goed gebruikt om het oog na te bootsen. De 
kijkers zien zelfs echt de oogleden die dichtgenaaid worden, waarna het beeld uiteindelijk ook 
donker wordt. Dit maakt het voor de kijkers erg realistisch omdat men echt in de situatie van Jean-
Dominique geplaatst wordt. Dit is ook weer duidelijk een vorm van zowel directe als gedeelde 
spanning. De respondenten zien letterlijk hoe de oogleden dichtgenaaid worden, waardoor het 
aanvoelt alsof het de oogleden van de kijkers zelf zijn. Maar tegelijkertijd weten ze dat het de 
oogleden zijn van Jean-Dominique, waardoor ze weer met hem meevoelen. 

 

Uit dit onderzoek komt naar voren dat het publiek de meeste spanning voelt wanneer een personage 
in een dramatische of enge situatie belandt. De mannen vinden met name actie erg indrukwekkend. 
De actie wordt spannender gemaakt door de long take of de toevoeging van het first-person 
perspectief, doordat het voelt alsof men in de actie of de enge gebeurtenis geplaatst wordt. Hierbij is 
er sprake van zowel directe als gedeelde spanning. De vrouwen geven ook de voorkeur aan 
emotionele scènes waarbij een personage voor een dilemma komt te staan. Hierbij is er sprake van 
gedeelde spanning. Zoals in volgende tabellen te zien is houden de mannen dan ook meer van actie, 
science-fiction, thriller, horror en komedie. Daarnaast zeggen ze specifiek niet graag naar drama te 
kijken. De vrouwen kijken juist het liefste naar drama, romantiek, thrillers en animatiefilms. 

 

Tabel 5: Spanning groep 1 

 

Tabel 6: Spanning groep 2 
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Paragraaf 3.2: De minste scènes 

Bij de eerste groep vonden zowel de mannen als de vrouwen de ontvoeringscène in Children of Men 
het minste. Zo zegt een vrouw: “Bij Children of 
Men toen Theo in een hok zat nadat hij was 
ontvoerd. Toen Julian hem ging ondervragen 
met een lamp erop. Ik weet niet precies 
waarom dat gedaan werd.”70 Verder vonden 
de respondenten de scène in de bus ook het 
minste, omdat “de relatie tussen hun twee 
(Theo en Julian) niet echt sterk naar voren 
komt, waardoor het niet zoveel met je 
doet.”71 Bij Cloverfield vonden zowel de 
mannen als de vrouwen de scène van de 
surpriseparty het minste. Zo zegt een man 

hierover: “Bij Cloverfield vond ik het begin op het feest erg irritant. De camera creëerde een chaos 
waar er eigenlijk helemaal geen chaos 
was. Dat er elke keer ingezoomd werd 
en dan weer uitzoomen, dan weer 
schuin gericht op de gezichten van 
mensen. Daar krijg je hoofdpijn van zeg 
maar.”72 
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Uit de tweede groep respondenten komt naar voren dat zowel de mannen als de vrouwen de scènes 
met de familieherenigingen uit Born on the 
Fourth of July en Le Scaphandre et le Papillon 
als het minste ervoeren. Over Born on the 
Fourth of July wordt gezegd: de 
familiehereniging sprak mij het minste aan, 
omdat het ook wel lang duurt.”73 Bij Le 
Scaphandre et le Papillon zei een man: “ik 
vond de ontmoeting tussen Jean-Dominique 
en zijn ex-vrouw niet zo geslaagd. Het werd 

wel duidelijk dat hij niet meer zoveel met zijn vrouw had. Maar het is moeilijk om zo’n situatie te 
laten zien via zijn perspectief, terwijl hij 
helemaal verlamd is en niks kan. Via zijn 
voice-over moest dan duidelijk worden 
gemaakt dat hij eigenlijk niet veel voor 
haar voelde. Via een traditionele manier 
van filmen zou je meer emotie kunnen 
laten zien van omstanders.”74 Een andere 
man vult aan: “Bij Born on the Fourth of 
July vond ik de familiehereniging toch 
emotioneler.”75 

 

Bij Children of Men was het doel van bepaalde scènes niet duidelijk voor de eerste groep 
respondenten. De kijker voelt geen spanning op dat moment, omdat er alleen afgevraagd wordt 
waar ze nu eigenlijk naar kijken. Zo wordt er opeens een dramatische scène neergezet tussen twee 
personages terwijl op dat moment de film om heel iets anders draait. Dit zorgt ervoor dat het drama 
zijn impact verliest. Er moest gedeelde spanning ontstaan, maar dat is weggevallen. Bij Cloverfield 
heeft het first-person perspectief echter grote invloed gehad op de scène die als minste gewaardeerd 
wordt. In deze scène wordt ten eerste het perspectief geïntroduceerd en daarnaast wordt de relatie 
tussen Rob en Beth vastgelegd. Volgens de respondenten wordt er te dik opgelegd dat alles door een 
amateur gefilmd is. De film houdt zich te sterk aan de opvatting dat amateurisme gelijk staat aan 
realisme en verliest daardoor aan emotionele kracht tijdens de ruzie tussen Rob en Beth. Het zorgt 
zelfs voor irritatie onder de respondenten. Hierbij zorgt de directe spanning van Hud’s blikveld er 
echter voor dat de gedeelde spanning wegvalt. De scènes die het minste gewaardeerd werden onder 
de tweede groep respondenten gingen bij beide films over familieherenigingen. De scène in Le 
Scaphandre et le Papillon werd echter door allen negatiever beoordeeld. De kritiek op Born on the 
Fourth of July heeft te maken dat de scène in de film te lang duurt, maar de emotie van de 
personages is daarbij wel duidelijk voelbaar. De gedeelde spanning is hierbij weggevallen doordat er 
te lang aandacht aan wordt besteed. Bij Le Scaphandre et le Papillon staat het first-person 
perspectief in de weg van de drama. Doordat het gezicht van Jean-Dominique niet zichtbaar is en het 
personage zelfs ook nog verlamd is, wordt het voor de kijkers heel moeilijk om te weten wat hij voelt. 
Via een voice-over worden op dat moment de gedachten van Jean-Dominique weergegeven om toch 
de band tussen hem en zijn vrouw te verduidelijken. Hoewel de voice-over inderdaad informatie 
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biedt, is de emotie van Jean-Dominique niet goed genoeg voelbaar om de scène dramatisch gewicht 
te geven. Ook hierbij staat net als bij Cloverfield de directe spanning in de weg van de gedeelde 
spanning. 

 

Het first-person perspectief kan dus ook negatief uitpakken op de spanning. Wanneer dit perspectief 
moet lijken alsof iemand met een camera alles vastlegt en dit wordt gecombineerd met het 
schudden van de camera en herhaaldelijk in- en uitzoomen, dan kan dit voor desoriëntatie zorgen bij 
de kijker. Er is dan sprake van de dubbele logica zoals besproken wordt in hoofdstuk 2. Wanneer er 
te dik opgelegd wordt dat het amateuristisch moet lijken, worden de kijkers bewust dat men naar 
een film kijkt en valt de spanning weg. Wanneer het first-person perspectief het oog moet nabootsen 
kunnen problemen ontstaan bij emotionele scènes. De emotie van het personage is voor de kijkers 
niet voelbaar omdat het gezicht niet zichtbaar is. Een voice-over als vervanging blijkt niet krachtig 
genoeg te zijn om de emoties voelbaar te maken. Nu ik heb behandeld hoe de kijkers identificatie, 
realisme en spanning ervaren in een first-person perspectief, zal ik doorgaan naar de conclusie. 
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Conclusie 

Door enkele geflopte films die gebruik maakten van het first-person perspectief, werd dit 
camerastandpunt wellicht nooit serieus genomen door filmwetenschappers. Men ziet dit perspectief 
toch steeds vaker in films en reclames naar voren komen. Omdat het first-person perspectief 
overeenkomt met de blik van een personage, veronderstellen de makers waarschijnlijk dat dit de 
immersie moet vergroten. Er is echter wel eerder onderzoek gedaan naar het point-of-view shot in 
de standaard Hollywood film. Milliar en Reisz zijn van mening dat het point of view shot altijd 
gecombineerd moet worden met een reactie shot, omdat het gezicht onmisbaar is in het leveren van 
informatie en emotie aan de kijkers. Wanneer het gezicht niet te zien is, dan zou dit de identificatie 
in de weg staan. Mulvey vult dit aan door te zeggen dat het zien van een personage voor plezier zorgt 
bij de kijkers, ook wel scopofilie genoemd. Doordat de kijkers ongegeneerd kunnen kijken naar een 
persoon op het witte doek, ontstaat er een soort machtspositie. Uit deze macht halen de kijkers 
volgens haar hun plezier. Doordat het gezicht in het first-person perspectief niet te zien is voor de 
kijkers, zou dit volgens hen identificatie en scopofilie in de weg staan. Naast het vergroten van de 
identificatie, proberen first-person films zich ook te richten op het gevoel van realisme. Dit doen ze 
enerzijds door te suggereren dat alles gefilmd is vanuit de hand door amateurs of door het oog van 
een personage na te bootsen. Het is echter de vraag of een amateuristische film ook wel als 
realistisch gezien wordt. Daarnaast kan men zich ook afvragen of het nabootsen van het oog wel 
realistisch aanvoelt voor de kijkers. Ook is het onduidelijk of het first-person perspectief wel als 
spannend ervaren wordt door de kijkers en welke soorten spanningen er dan optreden. 

 

Omdat ik erachter wilde komen wat de werking is van first-person perspectief op de immersie in een 
film, heb ik getracht antwoord te geven op de hoofdvraag : Hoe ervaren de kijkers een first-person 
film als het gaat om identificatie, realisme en spanning? De thema’s identificatie, realisme en 
spanning spelen een belangrijke rol bij de immersie. 

 

Identificatie en het first-person perspectief 

Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat identificatie voornamelijk plaatsvindt wanneer een 
personage een drama of crisis moet doorstaan. Dit zorgt aan de ene kant voor medeleven met een 
personage en aan de andere kant zorgt het voor nieuwsgierigheid over de afloop van een personage. 
Hierdoor zal het publiek geboeid blijven kijken naar het slot van de film. Overigens is identificatie niet 
statisch, maar meervoudig en kan verspringen van personage naar personage. Deze verschuiving 
vindt plaats doordat het narratief de dramatische elementen bij een ander personage legt. Hierdoor 
is het ook mogelijk voor mannen en vrouwen om zich te identificeren met het andere geslacht. 
Omdat deze elementen erg belangrijk zijn voor identificatie, zal het first-person perspectief in een 
film niet vanzelf bepalen met wie de kijkers zich identificeren. 

 

In Cloverfield werd er voor gekozen om het perspectief niet samen te laten vallen met de 
hoofdpersoon. Het voordeel hiervan is dat het gezicht van de hoofdpersoon altijd zichtbaar zal zijn. 
Hierdoor zijn emoties makkelijker af te lezen en kan er scopofilie plaatsvinden. Dit zorgt er ook voor 
dat er eerder geïdentificeerd wordt met de hoofdpersoon. Het is echter geen noodzaak om het 
gezicht van de hoofdpersoon te laten zien, zoals blijkt uit Le Scaphandre et le Papillon. Emoties zijn 
inderdaad moeilijker af te lezen, maar dit kan gecompenseerd worden met een voice-over die de 
gevoelens en gedachten van het personage blootlegt. Het first-person perspectief in Le Scaphandre 
et le Papillon waarbij het oog werd na gebootst, bleek zelfs positiever te werken op de identificatie 
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dan het nabootsen van een handycam. Dit had voornamelijk te maken met dat het first-person 
perspectief de kijkers verplaatste in de situatie van een verlamd persoon. Dit vergemakkelijkte de 
identificatie met de hoofdpersoon. Net als bij Cloverfield vond er zo nu en dan een verschuiving in de 
identificatie plaats. Maar hierbij was de verschuiving toch anders. Door het first-person perspectief in 
Le Scaphandre et le Papillon hadden de kijkers het gevoel dat men op sommige momenten zelf het 
personage was. Wanneer de voice-over echter te horen was, werd men bewust dat er naar een 
personage gekeken werd. Op dat moment schakelde de identificatie weer om. Overigens blijkt ook 
dat het voor de kijkers zinvoller voelt om het perspectief samen te laten vallen met de hoofdpersoon, 
anders wordt het overbodig gevonden voor het verhaal en beoordeelt men de film negatiever. 

 

Realisme en het first-person perspectief 

Cloverfield probeert met zijn first-person perspectief de illusie te wekken alsof het door amateurs 
vanuit de hand gefilmd is. Het toont hiermee overeenkomsten met bestaande opvattingen over 
realisme. Uit verschillende filmstromingen komt naar voren dat amateurisme een film realistisch 
moet maken. Een film moet normale mensen bevatten zodat het echter aanvoelt. Cloverfield komt 
vooral overeen met de opvattingen van het Nieuwe Realisme. Zij zijn van mening dat naast het 
gebruik van normale mensen ook de filmstijl zelf amateuristisch moet aanvoelen. Dit wordt echter als 
onrealistisch ervaren door de kijkers. Het cameraperspectief voelt door de nadruk op amateurisme 
vaak te geforceerd. Juist doordat het moet lijken alsof iemand alles met zijn handycam filmt, worden 
de kijkers bewust van de film als de actie te geënsceneerd in beeld gebracht wordt. Maar 
tegelijkertijd moet de actie wel geënsceneerd in beeld worden gebracht, anders is het voor de kijkers 
niet te volgen en wordt men er alsnog bewust van dat er naar een film gekeken wordt. Het 
overdreven amateurisme om het realistischer te laten lijken wekt dan ook vooral irritatie op bij de 
kijkers. Le Scaphandre et le Papillon wordt daarentegen realistischer ervaren doordat het de 
menselijke perceptie probeert na te bootsen. Maar het realisme van Le Scaphandre et le Papillon 
heeft vooral te maken doordat het statische perspectief goed is afgestemd op de verlamming van de 
hoofdpersoon. Naast dat het voor de kijkers rustiger en aangenamer is om naar te kijken, plaatst het 
perspectief je vooral in dezelfde situatie als het personage. Het first-person perspectief komt dus het 
best tot zijn recht wanneer het de situatie van het personage nabootst en het qua gevoel versterkt 
voor de kijkers. Overigens is er geen verschil te vinden in wat mannen en vrouwen realistisch of 
onrealistisch vinden aan het first-person perspectief. Het spelen van first-person shooter spellen 
heeft geen invloed op de acceptatie van het first-person perspectief. 

 

Spanning en het first-person perspectief 

Daarnaast maken actiescènes gefilmd vanuit het first-person perspectief vooral indruk op mannen. 
Hierbij lijkt het voor de kijkers aan de ene kant alsof ze zelf aan het gevaar worden blootgesteld in de 
film en ontstaat er directe spanning. Daarnaast zijn de kijkers zich ervan bewust dat dit via een 
personage wordt ervaren. De kijkers voelen de spanning samen met het personage en tegelijkertijd 
ontstaat er gedeelde spanning. De gedeelde spanning werkt het sterkste, omdat hierbij de 
identificatie vergroot wordt en dus ook de immersie. Vrouwen kiezen toch eerder voor dramatische 
scènes waarbij verschillende personages met elkaar in conflict zijn. Het cameraperspectief zoals dat 
in Cloverfield wordt gebruikt, blijkt het meeste geschikt te zijn om dramatische scènes weer te geven. 
Dit komt doordat men het gezicht en daarmee de emoties kan zien van de hoofdpersoon. Hierbij is er 
alleen sprake van gedeelde spanning, omdat het perspectief niet overeenkomt met degene die in 
conflict is. In Le Scaphandre et le Papillon waarbij men het gezicht van de hoofdpersoon niet ziet, 
blijkt toch dat een dramatische scène saai wordt gevonden. Doordat men geen emoties kan aflezen 
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verliest het aan emotionele kracht. De directe spanning blokkeert hierbij de gedeelde spanning. Op 
dit vlak blijken Millar en Reisz toch gelijk te hebben. Om de emotie in een dramatische scène te 
voelen, is het nodig om de gezichten van de personages te zien. Een first-person film die nabootst 
alsof het allemaal met de hand gefilmd is en waarbij het gezicht van de hoofdpersoon te zien is, 
werkt op dezelfde manier als de standaard Hollywood film waarbij het point-of-view shot wordt 
afgewisseld met reactie shots. Dit blijkt toch het beste te werken om emoties voelbaar te maken. 
Toch wordt de first-person film waarbij het oog wordt nagebootst en het perspectief gelijk staat aan 
de hoofdpersoon over het algemeen positiever gewaardeerd. Scènes waarbij de hoofdpersoon in dit 
perspectief een crisis doormaakt en er iets engs te zien is, worden erg goed gewaardeerd door de 
kijkers. Ook hierbij is er sprake van zowel directe als gedeelde spanning en dit vergroot de immersie. 
Welk first-person perspectief het beste werkt, is echter afhankelijk van de doelgroep die de 
filmmakers voor ogen hebben. Het cameraperspectief dat gebruikt wordt in Cloverfield valt redelijk 
goed in de smaak bij de vrouwen, omdat hierbij dramatisch scènes beter tot hun recht komen. Het 
cameraperspectief in Le Scaphandre et le Papillon wordt echter door zowel mannen als vrouwen 
positief beoordeeld, alleen hierbij komen dramatische scènes niet goed uit de voeten. Het is aan de 
filmmakers om te kiezen welk perspectief zij willen gebruiken. 

 

Het is vrijwel zeker dat het first-person perspectief in de toekomst steeds vaker te zien zal zijn op 
televisie en in film. Hopelijk heb ik met dit onderzoek voldoende kunnen beantwoorden wat de 
werking van dit perspectief is op de kijkers. Er is natuurlijk altijd ruimte om diepere en grotere 
onderzoeken te doen naar first-person films. Hopelijk kan mijn scriptie dan dienen als springplank 
voor andere filmwetenschappers. 
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Bijlage 

Uitgeschreven Interviews 

 

Interview man 1 

Heb je de getoonde fragmenten al eerder gezien? 

Nee. 

Zijn de getoonde fragmenten een type film die je normaal ook zou gaan zien? 

Children of Men zou ik nog wel willen zien. Cloverfield ook wel, maar het deed me denken aan een 

rampenfilm, een alien-film zeg maar. En Children of Men is het weer iets anders, het is iets nieuws 

denk ik. 

Vind je de personages realistisch reageren in de fragmenten? 

Bij de eerste film heb ik te weinig fragmenten gezien om daar duidelijk iets over te zeggen. Maar bij 

Cloverfield zou ik denk ik wel hetzelfde reageren, dus dat vond ik wel realistisch. 

Zou je ook net als Hud door blijven filmen in zo’n situatie? 

Alleen als het me wordt opgedragen en het niet in de weg zit als ik moet vluchten. 

Wie zie jij als het hoofdpersonage in beide films? 

Bij Children of Men zie ik Theo als hoofdpersonage, omdat het verhaal om hem draait. 

Met welk personage kon je het meeste identificeren in de getoonde fragmenten en waarom? 

Bij Cloverfield met Hud, omdat hij nieuwsgierig is en alles op beeld vast legt. In de eerste instantie 

durfde hij het niet aan, hij wist niet hoe hij dat moest doen. Maar uiteindelijk doet hij het toch en 

vind het interessant om te filmen. 

Welk van de fragmenten vond je het meest realistisch aanvoelen en waarom? 

Bij Cloverfield vond ik de scène op de brug toch wel erg realistisch, omdat er complete chaos uitbrak, 

complete paniek. Dat je dan niet meer het overzicht hebt. Dat lijkt me wel heel realistisch dat zoiets 

gebeurd. Bij Children of Men vond ik sommige stukken juist weer helemaal niet realistisch. Theo 

wordt midden op straat ontvoerd door gemaskerde mannen en niemand grijpt in. Dat soort dingen. 

Ook toen er een brandende auto op de groep af kwam rollen, had de bestuurder veel eerder op de 

rem kunnen trappen. Die scene deed me niet zoveel. Het voelde oppervlakkig  voor mij. Ook was de 

setting niet zo geloofwaardig voor mij, dat er uit de bosjes ineens honderd man op je af komen 

rennen en zo. 
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Welk van de fragmenten sprak je het meeste aan en waarom? 

Bij Cloverfield sprak de brugscène mij het meeste aan, vanwege de chaos. 

Welk van de fragmenten sprak je het minste aan en waarom? 

Bij Children of Men als Theo ontvoerd is en in een kamertje zit opgesloten sprak me niet erg aan. Bij 

Cloverfield vond ik het begin op het feest erg irritant. De camera creëerde een chaos waar er 

eigenlijk helemaal geen chaos was. Dat er elke keer ingezoomd werd en dan weer uitzoomen, dan 

weer schuin gericht op de gezichten van mensen. Daar krijg je hoofdpijn van zeg maar. Terwijl op de 

brugscène wordt de camera meer op de schouder gedragen volgens mij. Dat was ook wat 

realistischer gedaan. 

Kijk je veel films? 

Nee, niet zoveel. Ik ben meer met muziek maken bezig. 

Naar welk genre films kijk je graag? 

Ik kan eerder zeggen waar ik niet graag naar kijk en dat zijn drama’s en politiefilms. 

Kun je een aantal favoriete films opnoemen? 

Lord of the Rings, Donnie Darko en Being John Malkovich. Dat vind ik leuke films omdat ze heel 

anders zijn, heel apart, dat er een ongelooflijke sfeer wordt gecreëerd, de absurditeit wat het 

interessant maakt. 

Met welke van de personages uit deze films kan je het meeste identificeren? 

Met Donnie Darko, omdat je jezelf blijft afvragen of hij schizofreen is of niet. 

Welke situaties uit deze films vind je het meest indrukwekkende? 

Bij Donnie Darko vind ik het einde wel indrukwekkend omdat er een paradox gecreëerd wordt. Op 

het einde gaat Donnie terug in de tijd en valt er een vliegtuigmotor door het dak op zijn lichaam en 

sterft hij. Maar als hij dood is dan zou zijn moeder nooit in dat vliegtuig zitten en zou de 

vliegtuigmotor er niet vanaf vallen. 

Wat trekt jou aan om een film te gaan bekijken?(Heeft dat te maken met een bekende acteur die erin 

speelt, vanwege het verhaal of juist de special effects?) 

Vaak vanwege positieve recensies. En dan kijk ik of het verhaal me aanspreekt, want dat is wel het 

belangrijkste voor me als ik een film moet kiezen. 

Waar bekijk je graag een film en wat zij de omstandigheden (donker, licht aan etc)? 

Het liefste kijk ik een film thuis op de bank met een dvd. 

Met wie bekijk je graag een film? 

Met mijn vriendin. 
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Wat doen jullie nadat een film is afgelopen? 

Dan praten we af en toe wel na over de film. Maar dat ligt ook aan de film zelf hoe diep die is en of je 

er van verschillende kanten tegenaan kunt kijken. 

Ga je anders over een filmen denken als je erover praat met anderen? 

Nee, dat niet. 

Speel je zelf ook videogames? 

Nee, niet meer. Ik heb nu geen tijd meer, andere prioriteiten. 

Welk genre videogames speelde je graag? 

Science-fiction flight simulators, strategiespellen. 

Kun je een aantal favoriete videogames opnoemen? 

Ik speelde graag Star Wars spellen zoals X-Wing, Tie-Fighter, Command and Conquer, Red Alert, Zelda 

en Civilization. Civilization vond ik interessant omdat je met meerdere parameters te maken hebt. En 

de Star Wars spellen vond ik leuk vanwege de vliegsimulatie en dat je opdrachten moest uitvoeren 

en niet alleen dingen moest neerschieten. Maar ook bijvoorbeeld je konvooi beschermen, dus dat je 

ook tactisch en strategisch bezig bent. En bij Command and Conquer en Red Alert vond ik het ook 

leuk dat je strategisch bezig kon zijn. Bij Zelda vond ik de sfeer heel gemoedelijk, heel vriendelijke 

gezellige sfeer. De setting vond ik daar erg leuk aan. Het is zo kleurrijk. 

Wie zijn je favoriete game-characters? 

Link uit de Zelda reeks. Maar dat heeft ook meer te maken met setting waarin het afspeelt. Want bij 

Link kun je niet echt spreken van een personage. Het is meer een avatar, zonder al te veel invulling 

wie hij is. 

Wat trekt jou aan om een videogame te gaan spelen? (Heeft dat te maken met dat het gebaseerd is 

op een bekende film of juist vanwege actie, puzzels of spanning?) 

Bij de Star Wars spellen was dat natuurlijk omdat het met de films te maken had, maar ook omdat 

het grafisch gezien geweldig was voor die tijd. En andere spellen omdat die werden aangeraden door 

mijn vrienden. 

Lees je ook boeken? 

Ja. 

Wat zijn je favoriete boeken? 

Het boek 1984 vind ik erg goed, het is een klassiek boek dat gaat over het gevaar van de 

informatiemaatschappij waarbij de informatie gecontroleerd wordt door een centrale organisatie. 

Het is vrij realistisch en veel zaken die in dat boek werden voorspeld zijn nu ook de realiteit 

geworden. Dat vind ik wel interessant. 
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Interview man 2 

Heb je de getoonde fragmenten al eerder gezien? 

Cloverfield heb ik al gezien. Children of Men had ik wel van gehoord, maar nooit gezien. Cloverfield 

vond ik wel vet, er zit een hele aparte stijl in. Het zo met een handycam opnemen heb ik nog niet 

eerder gezien bij andere films. Ik vond ook dat ze het goed uitvoerden. 

Zijn de getoonde fragmenten een type film die je normaal ook zou gaan zien? 

Bij Children of Men had ik naar aanleiding van het tekstje zoiets van “hmmm”. Maar nadat ik de 

stukjes gezien heb, zou ik de film wel willen zien. Dus als ik de trailer gezien had, dan had ik het wel 

willen kijken. Dat heb ik wel vaker bij een synopsis, dat een tekst mij niet zoveel zegt. Dan zie je ook 

niet wat voor soort stijl de film heeft en of het richting actie of komedie gaat. Het geeft heel moeilijk 

aan hoe een film speelt. 

Vind je de personages realistisch reageren in de fragmenten? 

Op de brug in Cloverfield had ik toch meer verwacht dat ze in shock zouden zijn en daar langer bij stil 

blijven staan. Op zich hebben ze daar ook niet de kans voor want de brug begint te kantelen. In de 

autoscène van Children of Men vond ik het wel toevallig dat hij meteen iets deed tegen de 

motorrijders zonder dat hij precies zag wat er gebeurde. Maar het kwam niet tijdens het kijken van 

de film over alsof het heel gemaakt was. 

Wie zie jij als het hoofdpersonage in beide films? 

Bij Children of Men zag ik Theo als hoofdpersonage, omdat hij degene is die het meest in beeld is. Hij 

wordt echt gevolgd, het beeld is gericht op hem. Bij Cloverfield is het wat lastiger, want je zou 

kunnen zeggen dat Hud die de camera vast heeft de hoofdpersoon is. Dat alles vanuit zijn perspectief 

bekeken wordt. Maar eigenlijk is hij degene die het minst naar voren komt zeg maar. Hij loopt meer 

achter mensen aan. Ik zou eerder zeggen dat Rob de hoofdpersoon is, omdat het feest voor hem is 

en ze gaan achter zijn ex-vriendin aan. 

Welk personage komt het meest overeen met jezelf in de getoonde fragmenten en waarom? 

Bij Children of Men komt Theo denk ik het meeste overeen met mezelf. Van Julian krijg je eigenlijk 

maar weinig te weten wie ze is. Bij Cloverfield in ieder geval niet Hud, die is een beetje een typische 

Amerikaanse jock type. Dus ik denk toch meer met Rob dan. 

Welk personage zou je zelf willen zijn in de getoonde fragmenten en waarom? 

Bij Children of Men vind ik Kee wel interessant, omdat zij toch de speciale persoon is. Zij kan een kind 

baren wat de rest van de wereld niet meer lukt, dat lijkt me wel apart. Bij Cloverfield denk ik Rob, 

omdat hij tussen alle chaos een duidelijk doel stelt. Hij heeft een punt om naar toe te werken, 

namelijk zijn ex-vriendin Beth redden. Dat zorgt toch voor een lichtpuntje in de duisternis. De rest 

volgt hem alleen maar. 
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Met welk personage kon je het meest identificeren in de getoonde fragmenten en waarom? 

Bij Children of Men kon ik me het meeste met Julian identificeren, omdat Theo niet echt een doel 

heeft. Die wil gewoon een beetje rondhangen en geld verdienen. Julian streeft naar iets en als zij in 

de autoscène sterft wordt het doel ook weer van haar afgepakt. Daarom leef je wel met haar mee 

vind ik. Van “Oh shit, zij gaat dood.” Maar naar haar dood identificeer ik me weer met Theo, omdat 

hij reageert op haar dood. Bij Cloverfield kon ik me het meeste identificeren met Rob, omdat hij zijn 

broer verliest en te horen krijgt dat zijn ex-vriendin vast is komen te zitten en gewond is. Je ziet ook 

telkens de reacties van Rob als er iets gebeurd. De reacties van Hud zie je niet. Hij kan wel helemaal 

in paniek zijn, maar daar heb je dan geen beeld bij. Alleen bij de actiestukjes waarbij Hud aan het 

wegrennen is, dan zit je wel in zijn personage omdat je ziet wat hij ziet. 

Welk van de fragmenten vond je het meest realistisch aanvoelen en waarom? 

Ik vond Children of Men het meest realistisch, omdat het zich richt op mensen die dit elkaar 

aandoen. Bij Cloverfield gaat het om een vreemd wezen die dood en verderf zaait, dat is minder 

normaal dan mensen die elkaar ernstige dingen aandoen. Dus voor mij voelde Children of Men 

realistischer aan. 

Heeft het camerastandpunt te maken met hoe realistisch je het fragment ervaart? 

Ja, Bij Cloverfield als Hud aan het rennen is dan zit je er de eerste paar seconden wel in, maar als het 

lang duurt dan heb je zoiets van “Ja oké, je bent aan het rennen, ja leuk.” Als je alleen maar voeten 

en onscherpe dingen in beeld ziet, dan verlies je op een gegeven moment de verbinding met de film. 

Je ziet niet wat er gebeurd. Je haalt dan de spanning uit de film. Maar voor de rest trekt het first-

person perspectief je wel in de film, vooral bij de actie. De autoscène in Children of Men was volgens 

mij ook in één shot gefilmd, dat maakte het wel realistischer denk ik 

Welk van de fragmenten sprak je het meeste aan en waarom? 

De autoscène in Children of Men sprak mij wel aan. Het was mooi gefilmd in één shot, dus moeilijk te 

maken. Je verwacht ook niet dat de bestuurde op het eind uitstapt en die agenten neerschiet. Dat 

springt er echt uit. Ik vind de scène na de brug in Cloverfield wel sterk als Rob in een steegje staat te 

ruziën over wat ze gaan doen. De scène op de brug is meer paniek actie, daarna is er meer kans om 

de personages naar voren te laten komen. 

Welk van de fragmenten sprak je het minste aan en waarom? 

Bij Children of Men vond ik scène in de bus het minste, omdat de relatie tussen hun twee niet echt 

sterk naar voren komt, waardoor het je niet zoveel met je doet. Ik vond bij Cloverfield het minste 

stuk als Hud Marlena aan het lastig vallen is, dat vond ik echt een loser moment. Het bouwt wel zijn 

personage op, je ziet wel wie hij is. Maar verder is het voor de kijker van: “Ja, ga eens wat nuttigs 

doen met je leven.” 

Kijk je veel films? 

Ik kijk wel regelmatig films, niet extreem veel of zo. 
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Naar welk genre films kijk je graag? 

Science-fiction, komedie, geen drama’s alleen. 

Kun je een aantal favoriete films opnoemen? 

Starship Troopers, omdat die heel erg visueel is. Het is ook een parodie op het leger. Ook heeft het 

een hele goede soundtrack. Scott Pilgrim Versus The World was heel goed, omdat die een ode is aan 

de oude videospellen. 

Met welke van de personages uit deze films kan je het meeste identificeren? 

In Starship Troopers heb ik niet echt een favoriete karakter. Maar ik identificeer wel het meeste met 

de pilote Carmen Ibanez, omdat ze het meest op mij lijkt. Ze is toch meer van het leren, meer de 

studie kant van beroepen dan de sportieve hoofdpersoon Johnny Rico. 

Welke situaties uit deze films vind je het meest indrukwekkende? 

Bij Starship troopers vond ik de scène erg vet dat ze boven de planeet Klandathu vliegen en al die 

schepen met soldaten droppen. En dat al die insecten op de grond met plasma schieten en dat al die 

schepen dan ontploffen. Het is een hele chaotische spectaculaire scène, maar het trekt je ook 

helemaal mee. 

Wat trekt jou aan om een film te gaan bekijken?(Heeft dat te maken met een bekende acteur die erin 

speelt, vanwege het verhaal of juist de special effects?) 

Meestal ga ik een film zien vanwege een goede trailer of door het aanraden van vrienden. Hoewel 

het verhaal het belangrijkste is voor mij, kan soms een titel mij ook wel overhalen om een film te 

gaan zien. Maar meestal zijn dat dan vervolgfilms. 

Waar bekijk je graag een film en wat zij de omstandigheden (donker, licht aan etc)? 

Voor echte spektakelfilms ga ik graag naar de bioscoop, omdat je de actie dan op een groot scherm 

kan zien en komt het beter tot zijn recht. Maar wat rustige ingetogenere films kijk ik liever thuis op 

de pc met licht aan. 

Met wie bekijk je graag een film? 

Ik kijk graag films met vrienden. 

Wat doen jullie nadat een film is afgelopen? 

We praten wel na over een film, maar niet heel diep of zo. Meer wat je leuk vond en wat niet. 

Ga je anders over een filmen denken als je erover praat met anderen? 

Mijn mening kan soms wel beïnvloed worden als ik er met anderen over praat. Maar als ik een film 

echt ruk vind, dan blijf ik het ook ruk vinden. Als ik het goed vind ook. 
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Speel je zelf ook videogames? 

Ja, maar minder dan vroeger dor mijn werk en nieuwe huis. 

Welk genre videogames speel je graag? 

Vaak role playing games en first-person shooters. Bij role playing games is dat vooral vanwege de 

combinatie van actie en een goed verhaal die je meetrekt in de wereld van het spel. En bij first-

person shooters vanwege de actie. 

Kun je een aantal favoriete videogames opnoemen? 

Dragon Age, Red Alert en Half-Life. 

Wie zijn je favoriete game-characters? 

In Half-Life is Gordon Freeman mijn favoriete personage. In het spel wordt je op sommige momenten  

door het verhaal meegenomen als persoon, dus niet als Gordon. Maar op de verhaalmomenten als ze 

tegen Gordon praten dan ben je wel dat personage. Soms zit je er helemaal in en op andere 

momenten kijk je meer met het personage mee. Bij role playing games heb je wel meer het gevoel 

dat je jezelf bent. Dat je een eigen karakter kan aanmaken in die spellen is wel leuk, maar echt veel 

tijd stop ik er niet in. 

Wat trekt jou aan om een videogame te gaan spelen? (Heeft dat te maken met dat het gebaseerd is 

op een bekende film of juist vanwege actie, puzzels of spanning?) 

Ik ga een spel vaak spelen door de omschrijving in plaats van een trailer. Bij spellen doen een trailer 

mij niet zoveel. 

Waar speel je videogames en wat zij de omstandigheden (donker, licht aan etc)? 

Thuis achter de pc of op de Nintendo DS met licht aan. 

Met wie speel je graag videogames? 

Meestal speel ik wel alleen, maar multiplayer spellen met vrienden. 
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Interview man 3 

Heb je de getoonde fragmenten al eerder gezien? 

Children of Men niet, maar Cloverfield wel. Cloverfield vond ik een hele vette film. Alles was ook 

gefilmd vanuit het first-person perspectief. Ik vond het erg cool toen de cameraman dood ging en zijn 

vriend de camera overnam. Het was een hele gave film. 

Zijn de getoonde fragmenten een type film die je normaal ook zou gaan zien? 

Children of Men is wel een film die ik nog zou willen zien ja. 

Vind je de personages realistisch reageren in de fragmenten? 

Nee, ik vond Rob in Cloverfield veel te timide reageren op de dood van zijn broer. Ik had verwacht 

dat hij daar veel meer door van slag zou zijn. Maar hij wilde alleen maar naar zijn ex-vriendin Beth 

toe. Dat snap ik wel, blijkbaar houdt hij heel veel van haar. Maar ik had verwacht dat hij toch meer 

van slag zou zijn. Bij Children of Men vind ik het wel realistisch. Omdat je het in een ander perspectief 

ziet. Het speelt zich volgens mij af in 2027 met een totaal andere situatie van de huidige 

samenleving. In Cloverfield gaat het om de huidige samenleving en daar gebeurt ineens iets 

onverwachts. En als de personages in die wereld, waarin wij ook leven, niet reageren zoals ik dat zou 

doen, dan vind ik dat eerder onrealistisch omdat de wereld herkenbaar is. Bij Children of Men is de 

samenleving veel meer verhard vergeleken met nu, dus dan kan ik ook begrijpen dat de personages 

anders reageren dan ik zelf zou doen. Dan is de identificering met de hoofdpersonen voor mij denk ik 

makkelijker, omdat je het niet zo op jezelf trekt. 

Wie zie jij als het hoofdpersonage in beide films? 

In Children of Men is dat Theo, omdat hij benaderd wordt door de groep Fishes en hij degene is die 

het illegale meisje moet begeleiden. Bij Cloverfield vind ik het moeilijker. Mijn eerste reactie is Rob, 

maar het wordt allemaal gefilmd vanuit de ogen van Hud. Maar ik denk dat het Rob is, want het gaat 

om hem die zijn broer verliest en hij die naar zijn ex wil. Dus ik denk dat het om Rob gaat. 

Welk personage komt het meest overeen met jezelf in de getoonde fragmenten en waarom? 

Bij Cloverfield denk ik meer met Hud, omdat hij overkomt als een meer normalere jongen. Rob gaat 

naar Japan en heeft problemen met zijn ex. Marlena kan ik me ook helemaal niet mee identificeren, 

want die komt over als een raar meisje. Bij Children of Men is het met Julian, omdat zij zich afzet 

tegen de verharde samenleving. Zij blijft strijden voor haar eigen idealen. Maar ze is geen doetje, ze 

is toch redelijk hard. Maar van de twee films komt Hud toch het meeste overeen met mezelf. 

Met welk personage kon je het meeste identificeren in de getoonde fragmenten en waarom? 

Bij Children of Men met Theo en bij Cloverfield met Rob. Ik identificeer meer met Rob dan met Hud, 

omdat je meer de emoties van Rob ziet. En bij Hud zie ik die niet. Je ziet Rob’s emoties en je ziet wat 

hij doet. In de film wordt neergezet wat hij doet en wat het met hem doet dat zijn ex gewond is 

geraakt en vast zit. Dat zie je niet met Hud. Je ziet niet wat er met Hud gebeurd als Jason overlijdt. Je 

ziet wel in de scène waarbij hij Marlena probeert te versieren dat hij ongemakkelijk is. Maar dat komt 



39 

 

dan op mij anders over. Dan voel ik mij ook sneller ongemakkelijk, dan wanneer het op een 

traditionele manier getoond wordt. Die emotie brengt het wel beter over. Maar van de twee films 

identificeer ik het meeste mee met Theo, maar dat kan komen doordat ik die film nog niet gezien 

heb. Bij Theo vroeg me ik me meer af hoe het zou aflopen met hem dan bij Rob. Ook vind ik het een 

interessantere rampenfilm, ik vind de ramp realistischer eigenlijk. Bij Cloverfield gaat het om een 

enorm wezen dat ineens verschijnt en daar geloof ik niet zo in, dat vind ik niet zo realistisch. Maar 

een virus of een terreurgroepering zoals in Children of Men, dat vind ik toch realistischer. 

Heeft het camerastandpunt te maken met wie je het meeste identificeert? 

Ja, dat denk ik wel. Maar als het op een traditionele manier gefilmd was geweest, dan was de 

rolverdeling ook anders geweest denk ik tussen Rob en Hud. Ik denk dan dat je Hud als een veel 

belangrijker personage ziet. 

Welk van de fragmenten vond je het meest spannend aanvoelen en waarom? 

De meest spannende scène in Children of Men vond ik toen ze in de auto zaten en werden 

aangevallen. Ze werden echt van alle kanten aangevallen, het was echt een hinderlaag. Ook op een 

weg waarbij je geen kant op kunt. Ze werden ook nog eens aangehouden door de politie waardoor 

hun hele plan kon mislukken. Bij Cloverfield vond ik de scène op de brug erg spannend. Niet zozeer 

dat die staart van het beest door de brug heen sloeg, maar wel de paniek onder de grote mensen die 

het oplevert. 

Vond je deze fragmenten ook realistisch weergegeven? 

Ja, bij Cloverfield vond ik de paniek wel realistisch. Ze hadden alleen meer moeten laten zien dat 

mensen echt in de verdrukking komen en zo. Dan is het echt ieder voor zich. Dat zag je hier niet echt. 

Je zag mensen wel rennen, maar dat was het ook. 

Heeft het camerastandpunt te maken met hoe realistisch je het fragment ervaart? 

Ik vond dat het cameraperspectief juist voor minder realisme zorgde in Cloverfield, omdat het 

precies goed filmde wat er gebeurde. Terwijl als ik ren met een hele menigte die in paniek is, dan kan 

je nooit zo goed filmen wat er gebeurd. Maar ik snap wel waarom ze het hebben gedaan, want zo 

kan je goed overbrengen wat je wil. 

Welk van de fragmenten sprak je het meeste aan en waarom? 

Bij Children of Men sprak de autoscène mij het meeste aan., maar ook de scène in het begin waarbij 

er een bom ontploft in het café waar Theo koffie haalt. Het karakter van hem wordt daarbij wel 

meteen sterk neergezet vind ik. Hij haalt koffie, trekt zich geen bal aan van de menigte die overstuur 

is door het overlijden van de jongste mens op aarde. Buiten giet hij er ook nog eens wodka in zijn 

koffie of zo. En ja dan ontploft er ineens een bom. Dat vind ik wel echt een gave scène, die pakt je 

meteen. Dat vond ik ook wel realistisch, gezien sommige verhalen die je hoort over 

terreurdreigingen. 
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Welk van de fragmenten sprak je het minste aan en waarom? 

Het begin van Cloverfield als Hud die interviewtjes moet doen en een blauwtje loopt bij Marlena. En 

die situatie tussen Rob en Beth. Daar heb ik gewoon niks mee. Ik hoef zelf niet op dat feestje te zijn, 

maar daar wordt ik wel naar toe gebracht op zo’n manier van filmen. Als je dat perspectief gebruikt 

wil ik juist worden gebracht naar iets waar ik niet kan zijn. Ik vind het onderwerp gewoon saai en te 

in elkaar gezet, het is een surprise party omdat iemand naar Japan gaat. En tijdens het 

afscheidsfeestje van Rob gaat het dan mis. Ja dat vind ik een beetje makkelijk. Ik had het bijvoorbeeld 

leuker gevonden als hij met een vriendengroepje in een restaurant had gezeten en hij kwam daar 

Beth tegen. Zij zat daar toevallig. Dan was er een ongemakkelijke situatie geweest. Dat had ik leuker 

gevonden. 

Kijk je veel films? 

Ja. 

Naar welk genre films kijk je graag? 

Het liefste thriller. Horror vind ik ook leuk, maar dan moet het wel wat realistisch zijn en moet er een 

verhaal in zitten. Niet horror alleen maar voor het bloed. Humoristische horror vind ik ook leuk. 

Drama’s vind ik ook leuk, vooral als het wel realistisch is. En actiefilms natuurlijk. 

Kun je een aantal favoriete films opnoemen? 

Iron Man, Hard Candy, Saw, The Shining. 

Met welke van de personages uit deze films identificeer je het meeste? 

Tony Stark uit Iron Man spreekt me wel aan, omdat het zwaar over de top is. Het is echt een 

jongensdroom, onbeperkte mogelijkheden in elk opzicht. Dat vind ik zo leuk. Wat je wil als jongen 

zijnde heeft Tony om zich heen, sportauto’s, vechtpak, hij kan alles. Ik identificeer me wel met hem, 

omdat hij ook fouten in zijn karakter heeft. Hij wordt niet neergezet als superheld, maar een 

superheld met foutjes. Dat heeft ieder mens, dat maakt hem dan ook weer realistisch. In Hard Candy 

denkt de oude mannelijke hoofdpersoon Jeff via een internetdate te kunnen scoren met het 

minderjarige meisje Rose. Je denkt dan dat Rose zijn prooi wordt, maar hij wordt echter haar prooi. 

Ik vind het echt een hele mooie mindfuck, daar hou ik wel van. Ik identificeer me ook wel met Jeff, 

omdat het ook wel de angst van iedereen is dat je iets overkomt als je met een onbekende via 

internet afspreekt. Het speelt goed in op die angst. Het is dan ook misschien meer de situatie waarin 

ik me kan herkennen, dan in het personage van Jeff zelf. 

Welke situaties uit deze films vind je het meest indrukwekkende? 

Eigenlijk vooral de humoristische stukken uit Iron Man. Zo moet Tony in deel 2 bij een hoorzitting zijn 

van de senaat en dat neemt hij helemaal niet serieus. Allemaal met een dikke vette knipoog. Het is 

een beetje een Amerikaanse versie van James Bond, omdat het zo over de top is. Bij Saw vind ik de 

paniek van de slachtoffers goed neergezet. Je voelt echt hun machteloosheid. 
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Wat trekt jou aan om een film te gaan bekijken?(Heeft dat te maken met een bekende acteur die erin 

speelt, vanwege het verhaal of juist de special effects?) 

Ten eerste de titel, het hoesje van een dvd of de poster, maar ook de beschrijving. Acteurs maakt me 

eigenlijk niet zoveel uit. De arthouse films vind ik bijvoorbeeld veel interessanter, omdat die iets 

aparts neerzetten en dan gaat het juist om dat ze harder moeten werken. Zij hebben niet het budget 

om zoiets neer te zetten als Iron Man. En met die creativiteit moeten ze iets anders neerzetten, dat 

vind ik juist heel leuk. Dus dan kijk ik liever naar de beschrijving ervan. 

Waar bekijk je graag een film en wat zij de omstandigheden (donker, licht aan etc)? 

Meestal thuis in de woonkamer met het licht aan. 

Met wie bekijk je graag een film? 

Met mijn vriendin. 

Wat doen jullie nadat een film is afgelopen? 

We praten meestal wel na, dat vind ik ook altijd wel heel erg leuk om te doen. Vooral als het een film 

die je aan het denken zet en waar je stil van wordt. Soms heb je na een film ook echt een naar gevoel 

en dan moet je ook echt iets anders gaan doen, zoals bij Saw. 

Ga je anders over een filmen denken als je erover praat met anderen? 

Ja, soms zie je dingen niet hoe ze worden neergezet en soms ziet de ander dat wel. Dus kan het je 

mening veranderen, zowel verzwakken of versterken. 

Speel je zelf ook videogames? 

Ja. 

Welk genre videogames speel je graag? 

Misdaad, racespellen. 

Kun je een aantal favoriete videogames opnoemen? 

Grand Theft Auto, omdat het zich afspeelt in een hele realistische setting. Ze hebben heel New York 

nagemaakt voor dat spel. Grafisch is het echt heel sterk. Ik hou ervan als je in een game dingen moet 

opbouwen. Dus je krijgt steeds meer geld, je kunt meer kopen, daardoor ben je sterker en kun je 

meer dingen voor elkaar krijgen. Dat soort dingen vind ik leuk. Bij racespellen gaat het vooral om het 

realisme, dat het grafisch mooi is en het moet verslavend zijn. Dus het moet niet te makkelijk zijn. En 

het is ook vet als je geld krijgt voor een race waarmee je de auto kan upgraden en tunen, waardoor je 

ook weer meer races wint. 
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Welk perspectief kies je in een racespel? 

 Het liefste kies ik bij racespellen het perspectief vanuit de bumper, als je zelf rijdt zie je ook ongeveer 

dit perspectief want je kijkt niet constant naar je stuur en zo. Het is voor mij dus realistischer, maar 

ook makkelijker want dan kan ik alles beter inschatten. 

Wie zijn je favoriete game-characters? 

Niko Bellic uit Grand Theft Auto, omdat het een beetje een anti-held is. Hij is zwaar ongeduldig, hij 

scheld tegen iedereen, hij is niet harteloos, maar soms wel snoei en snoei hard. Dat is wel grappig. 

Welke van deze game-characters zou je wel willen zijn en waarom? 

Niko Bellic uit Grand Theft Auto zou ik echter niet willen zijn, omdat ik hartstikke bang zou zijn in die 

situatie. 

Wat trekt jou aan om een videogame te gaan spelen? (Heeft dat te maken met dat het gebaseerd is 

op een bekende film of juist vanwege actie, puzzels of spanning?) 

Bij een spel ga ik meer af op wat er wordt aangeraden. Ook download ik wel eens demo’s om een 

spel uit te proberen. Maar bij een spel in de winkel kijk ik toch ook naar het hoesje en de titel. 

Waar speel je videogames en wat zij de omstandigheden (donker, licht aan etc)? 

Thuis in de woonkamer, ook met licht aan. 

Met wie speel je graag videogames? 

Bijna altijd alleen. 
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Interview vrouw 1 

Heb je de getoonde fragmenten al eerder gezien? 

Cloverfield wel, maar Children of Men niet. Cloverfield vond ik in het begin apart gefilmd, omdat het 

vanuit één persoon is gefilmd. Daar moest ik aan wennen, maar daarna vond ik hem echt kei goed. 

Zijn de getoonde fragmenten een type film die je normaal ook zou gaan zien? 

Ja hoor, door de fragmenten ben ik wel nieuwsgierig geworden naar Children of Men. Dus naast dat 

ik Cloverfield al gezien heb, zou ik Children of Men wel willen kijken ja. 

Vind je de personages realistisch reageren in de fragmenten? 

Bij Children of Men vond ik ze bij de autoscène wel paniekerig reageren, dat was wel realistisch. 

Maar ze werden ook wel heel snel kalm om haar dood, dat vond ik niet realistisch. Cloverfield vond ik 

wel heel realistisch. Iedereen was in paniek en hij wil natuurlijk zijn ex-vriendin redden, hij wil daar 

naar toe en niemand kan hem daarvan vanaf praten. Dat vind ik wel heel realistisch. 

In Cloverfield heeft een personage ook te maken met de dood van zijn broer. Hoe vond je dat ze 

daarop reageerden? 

Realistischer dan in Children of Men. Ze moeten natuurlijk zelf weg van de brug anders gaan ze er 

ook aan. Rob was ook wel overstuur, maar hij moet ook verder, want hij wil zijn ex-vriendin vinden. 

Dus ja ik vind het wel heel realistisch. 

Wie zie jij als het hoofdpersonage in beide films? 

In Children of Men Theo, omdat het draait om hem. Hij moet actie gaan ondernemen. In Cloverfield 

Rob, omdat het om hem gaat denk ik. 

Niet de persoon die de camera vast heeft? 

Nee, want daar kan ik me niet mee identificeren. Ik kan me eerder met Rob identificeren, omdat je 

steeds hem volgt. 

Welk personage komt het meest overeen met jezelf in de getoonde fragmenten en waarom? 

In Children of Men weet ik niet. Nee daar kan ik me minder goed mee vergelijken. In Cloverfield denk 

ik toch gek genoeg Rob ook als is het een man. Omdat hij in paniek is, maar blijkbaar houdt hij nog 

van zijn ex-vriendin en die gaat hij redden. En dat zou ik in dat geval ook gaan doen, wat er ook 

gebeurd als er een ramp is. 

Welk personage zou je wel willen zijn in de getoonde fragmenten en waarom? 

Bij Children of Men denk ik Theo sowieso niet, die staat veel te veel onder druk met wat hij moet 

gaan doen en de keuze die hij moet maken. Wel geld of geen geld en dat gaan doen. Ik denk die 

Julian dan. Puur omdat ik de rest helemaal niet zou willen zijn. Bij Cloverfield denk ik Marlena, omdat 

zij het er verste vanaf staat. Ze staat het verste van die broer af meen ik en ook het verst van Beth af. 

Dus zij heeft het minste verdriet op dat moment. 
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Met welk personage identificeer je het meeste mee in de getoonde fragmenten en waarom? 

Bij Cloverfield met Rob, omdat zijn gedachten en gevoelens worden neergezet vind ik. Je volgt hem 

constant. Bij Children of Men Theo. 

Heeft het camerastandpunt te maken met wie je het meeste identificeert? 

Ik denk het wel, want de camera volgde hem. Als de camera Lily of Jason zou volgen, dan zou ik met 

die mee gaan leven. Omdat dan die voortdurend worden gevolgd. 

Welk van de fragmenten vond je het meest realistisch aanvoelen en waarom? 

In Cloverfield vond ik de surprise party wel realistisch, dat voelde heel normaal en kan gebeuren. In 

Children of Men niet veel, want ik leef niet in die wereld. 

Welke van de fragmenten vond je het meest spannend aanvoelen? 

Het meest spannende fragment in cloverfield vond ik toen de staart van dat beest door de brug 

klapte. Ik vond het spannend omdat zoiets niet dagelijks gebeurt. Bij Children of Men vond ik de 

autoscène het meest spannend. De brugscène van Cloverfield vond ik het spannendste van de 2, 

omdat Children of Men te maken had met bomaanslagen, oproer, geweld, dat is iets wat voorkomt in 

deze wereld. Maar ineens een monster dat uit het water komt opduiken, dat komt niet voor hier. Dus 

dat was voor mij het meest apart en het meest spannend. 

Welk van de fragmenten sprak je het meeste aan en waarom? 

Ik denk bij Cloverfield toen die staart door de brug stortte. 

Welk van de fragmenten sprak je het minste aan en waarom? 

Ik denk het moment in Cloverfield toen ze weg waren van de brug en hem probeerden terug te 

halen. Bij Children of Men als ze in de bus zitten samen. 

Maar dat moment was wel emotioneel, omdat het ging over hun overleden zoon. Waarom sprak je 

dat niet aan? 

Omdat het voor mij daar niet over ging in de film op dat moment. Dat was niet het belangrijkste. 

Kijk je veel films? 

Ja. 

Naar welk genre films kijk je graag? 

Drama, romantiek, science-fiction en horror soms. Science-fiction trekt me wel aan omdat het gaat 

om wat er over zoveel jaar mogelijk zou kunnen zijn en of dat goed gaat of juist niet. En hoe de 

maatschappij daarmee omgaat. 
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Kun je een aantal favoriete films opnoemen? 

The Titanic uiteraard, omdat zoiets heftigs waar gebeurd is. Heel realistisch. En het liefdesspel wat 

erbij komt kijken, de romantiek. Verder The Notebook, Planet of the Apes qua science fiction, The 

island en Hard Candy. Hard Candy trekt me wel aan vanwege de ziekelijke gedachten van beide 

hoofdpersonen. Ja heel goed neergezet. 

Met welke van de personages uit deze films identificeer je het meeste? 

Bij The Titanic met Rose denk ik, omdat je ziet dat ze heel ongelukkig is. Het hoort niet bij die tijd om 

zomaar bij je verloofde weg te gaan. Dat is de problematiek waarmee zij worstelt. Daar kan ik me wel 

goed mee identificeren. En bij Hard Candy met het jonge meisje Haley. Het andere personage Jeff is 

een oudere man, daar kan ik me sowieso al minder mee identificeren. En zij, puur omdat ze wraak wil 

nemen op pedofielen denk ik. Ze is daar zo boos om en wil wraak nemen. Dat kan ik wel begrijpen 

dat je wraak wil nemen, alleen dan niet op zo’n ziekelijke manier. Maar ik snap de wraak wel. 

Welke situaties uit deze films vind je het meest indrukwekkende? 

Bij Titanic vond ik het moment dat die boot verticaal in het water staat erg indrukwekkend. Het is 

heel goed neergezet en indrukwekkend omdat het juist zo’n groot ding is die verticaal staat. Bij Hard 

Candy vond ik het einde wel indrukwekkend, zij dwingt hem om zelfmoord te plegen door van een 

dak af te springen. Maar ze beloofd hem dat ze alle sporen zal uitwissen van zijn pedofilie. En als hij is 

gesprongen komt ze haar belofte helemaal niet na. Dat vind ik wel heel sterk neergezet. Vooral ook 

omdat je er over na gaat denken waarom ze dat niet doet. Je blijft er wel over nadenken, alsof het 

een literatuur boek is of zo. 

Wat trekt jou aan om een film te gaan bekijken?(Heeft dat te maken met een bekende acteur die erin 

speelt, vanwege het verhaal of juist de special effects?) 

Vaak omdat ik er al over heb gehoord van “Oh, die is leuk” “Die moet je kijken” “Die is spannend”. Of 

omdat ik op tv voorstukjes heb gezien. Maar niet omdat ik nou zelf opzoek ga naar een film. Vaak 

omdat ik dus al iets van de film weet. En dat is vooral vanwege het verhaal. 

Waar bekijk je graag een film en wat zij de omstandigheden (donker, licht aan etc)? 

Vaak gewoon thuis, op de tv of met een dvd’tje met de lichten aan. 

Met wie bekijk je graag een film? 

Met me vriendinnen, me vriend of me broer. 

Wat doen jullie nadat een film is afgelopen? 

Dan praten we soms wel na over een film. 

Ga je anders over een filmen denken als je erover praat met anderen? 

Nee, meestal niet. Ik blijf meestal bij me eigen standpunt. 
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Speel je zelf ook videogames? 

Nee, ik hou er niet van. Het boeit me niet genoeg. Het verveelt me heel snel. 

Lees je ook boeken? 

Ja , dat juist weer heel veel. 

Wat voor genre boeken lees je graag? 

Uiteraard romans, maar ook informatieve boeken. Niet zozeer geschiedenisboeken voor de lol, maar 

bijvoorbeeld psychologische boeken. 
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Interview vrouw 2 

Heb je de getoonde fragmenten al eerder gezien? 

Cloverfield wel, maar Children of Men niet. Cloverfield vond ik wel een vage film toen ik het voor het 

eerst op dvd zag. Maar het was wel leuk genoeg om hem te blijven kijken. In het begin was het zo’n 

teenmovie idee met jongeren en een feestje enzo en ineens verandert de sfeer helemaal. Dat vond ik 

wel onverwacht. Wat me opvalt is dat het gefilmd is vanuit het perspectief van Hud. 

Zijn de getoonde fragmenten een type film die je normaal ook zou gaan zien? 

Nu dat ik er wat van gezien heb is Children of Men wel een film die ik zou willen zien. Het leek me 

wel een vette film. 

Vind je de personages realistisch reageren in de fragmenten? 

Bij Cloverfield vind ik de personages wel realistisch reageren, niet overdreven of zo. Misschien zelfs 

wel een beetje rustig. Rob die op zoek gaat naar zijn ex-vriendin Beth is wel kalm zeg maar. Bij 

Children of Men vind ik het denk ik minder realistisch, omdat Theo wel rustig reageert als hij 

ontvoerd wordt. Ik zou niet zo reageren bijvoorbeeld. Dus voor mij is dat minder realistisch. 

Vond je Rob in Cloverfield realistisch reageren op de dood van zijn broer? 

Ja, op zich wel. Je zou zo kunnen reageren. Hij is best wel verslagen. Hij raakt ook in shock, dus dan 

hoef je ook niet te gaan gillen of zo. En op dat moment ben je natuurlijk ook op de vlucht en dan kan 

je er niet rustig stil bij gaan staan. Dus dan vind ik het wel realistisch. 

Wie zie jij als het hoofdpersonage in beide films? 

Bij Children of Men zie ik Theo als hoofdpersoon, omdat je hem de hele tijd in beeld ziet. Het verhaal 

draait om hem. En bij Cloverfield Rob, omdat het feest echt voor hem is georganiseerd en het gaat 

om zijn ex-vriendin. Hij wordt ook het meeste gevolgd eigenlijk. Het is ook zijn plan om achter Beth 

aan te gaan. Het draait dus om hem. 

Welk personage komt het meest overeen met jezelf in de getoonde fragmenten en waarom? 

Bij Children of Men herken ik mezelf het meeste in Theo, omdat hij in situaties waarvan je denkt 

“Shit!” dat hij het toch gewoon doet. Hij gaat toch dingen regelen zeg maar. Bij Cloverfield komt 

Marlena het meest overeen met zelf, omdat Hud een praatje met haar probeert te maken en dat zij 

zoiets heeft van: “Nee, ga weg.” Ik kan me wel indenken bij zoiets. Dat iemand een paar keer tegen je 

praat en dat je denkt van: “Nee.” Ze reageert uiteindelijk wel met humor met: “Ok, ik maak er maar 

wat van.” 

Welk personage zou je wel willen zijn in de getoonde fragmenten en waarom? 

Bij Children of Men zou ik wel Julian willen zijn, omdat ze wel stoer is en doet waarvoor ze staat. Ze 

ziet er ook wel cool uit. En bij Cloverfield Marlena, omdat ik haar wel grappig vond. 

 



48 

 

Met welk personage identificeer je het meeste in de getoonde fragmenten en waarom? 

Bij Children of Men vond ik het wel erg dat julian beschoten werd. Ik vraag me dan ook af hoe het 

met haar afloopt. Met haar identificeer ik me dan ook het meeste. Bij Cloverfield vind ik het wel 

lastig. Aan de ene kant met Rob, omdat hij wanhopig op zoek is naar zijn ex-vriendin. Aan de andere 

kant ook met Beth. Als je haar op de voicemail hoort, dat ze gewoon ergens ligt en vast zit en aan het 

bloeden is. Dat geeft me een nogal wanhopig gevoel. Dus dan leef ik ook wel erg mee met haar. 

Heeft het camerastandpunt te maken met wie je het identificeert? 

Mijn eerste antwoord is eigenlijk nee. Voor mij is het meer het verhaal en wat er allemaal gebeurt 

dat zorgt met wie ik meeleef. En niet vanuit welk perspectief je het bekijkt. Ik zat ook meer in 

Children of Men. 

Welk van de fragmenten vond je het meest spannend en waarom? 

Bij Children of Men dat ze in de auto zitten en dat er dan ineens een brandende auto op hun af komt. 

Dat ze dan allemaal aangevallen worden. Dat vond ik wel spannend. Bij Cloverfield op het laatst als 

Rob naar een groep mensen wijst in een andere straat en zegt: “Je kunt ook met die mensen mee.” 

En dat hij toch per se zijn ex-vriendin wil redden. Dat hij daar staat in een verlaten straat. Die sfeer 

vond ik wel spannend. Children of Men vond ik wel spannender, omdat er meer speelt heb ik het 

idee. Bij Cloverfield gaat het om één ding. Er is een feest en opeens is er iets aan de hand. Ze worden 

aangevallen en dat speelt gewoon de hele tijd. Bij Children of Men heb je meer een verhaal dat van 

het een naar het andere gaat. Waar je echt helemaal het verhaal volgt. Waar verschillende dingen 

gebeuren, dat hij eerst ontvoerd wordt, alsnog de papieren regelen en aangevallen worden. Daarom 

vind ik die denk ik spannender. Er gebeurt meer. 

Welk van de fragmenten vond je het meest realistisch aanvoelen en waarom? 

Children of Men vond ik het meest realistisch, omdat de film voortborduurt op de problemen die er 

nu spelen. En ook iets dat je niet precies zo in je hoofd hebt van: “Zo gaat het in de toekomst zijn.” 

Maar het zou wel meer kunnen zeg maar. Bij Cloverfield zou het ook kunnen, maar dat is toch iets 

meer bedacht of zo. Voor mij staat dat verder van me af. 

Welk van de fragmenten sprak je het meeste aan en waarom? 

Bij Children of Men als ze proberen te ontkomen nadat ze zijn aangevallen, worden ze plotseling 

achterna gezeten door de politie. De bestuurder van de auto schiet dan die agenten ineens neer. Dat 

sprak mij wel het meeste aan. Het moment in Cloverfield dat ze door een verlaten straat lopen en 

aan de andere kant een groep mensen zien die geëvacueerd worden. En dat zij toch de stad in gaan 

om Beth te redden. Het heeft een beetje een onheilspellende sfeer zeg maar. Children of Men sprak 

me overigens in het algemeen meer aan. 

Welk van de fragmenten sprak je het minste aan en waarom? 

Bij Children of Men toen Theo in een hok zat nadat hij was ontvoerd. Toen Julian hem ging 

ondervragen met een lamp erop. Ik weet niet precies waarom dat gedaan werd. Bij Cloverfield het 

feest, toen het nog rustig was. Dat Beth dan in de keuken iets in de camera gaat zeggen voor Rob’s 
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afscheid. Misschien ook wel omdat ik weet wat er gaat gebeuren. Maar het was nu niet echt een 

spannend moment in de film. 

Kijk je veel films? 

Niet heel veel. Af en toe. 

Naar welk genre films kijk je graag? 

Thrillers en animatiefilms. En geen horror of flauwe komedies. 

Kun je een aantal favoriete films opnoemen? 

Shawshank Redemption, Harry Potter en Lemony Snicket: A Series of Unfortuante Events. 

Met welke van de personages uit deze films identificeer je het meeste? 

Bij Shawshank Redemption met Andy, omdat hij de hoofdpersoon is. Bij Harry Potter voornamelijk 

met Harry zelf, omdat hij de meeste last op zijn schouders heeft. En dat het ook heel erg benadrukt 

wordt. Maar ik identificeer me ook wel met Hermione, omdat zij qua personage meer op me lijkt. 

Welke situaties uit deze films vind je het meest indrukwekkende? 

Bij Shawshank Redemption op het eind als Andy ontsnapt is en op de boot aan het werken is op zee. 

Dat was zijn droom voor als hij vrij zou zijn. Red komt dan aanlopen op het strand, die is vervroegd 

vrijgelaten. Je ziet Andy dan op die boot en zijn vriend komt eraan. Dat ze elkaar toch nog ontmoeten 

in vrijheid zeg maar. Ja, dat was heel cool. Bij Harry potter moest ik wel een traantje laten toen 

Dumbledore dood ging. Omdat ik dat een heel indrukwekkend personage vind en hij een soort hoop 

is dat het nog allemaal goed komt. En dat hij dan weg valt. 

Wat trekt jou aan om een film te gaan bekijken?(Heeft dat te maken met een bekende acteur die erin 

speelt, vanwege het verhaal of juist de special effects?) 

Vooral vanwege het verhaal. Een slap verhaal zou ik niet zo snel kijken. Of ik moet van tevoren weten 

dat een bepaalde komedie bijvoorbeeld heel erg goed is. Zoals bijvoorbeeld Notting Hill. Maar 

meestal een goed verhaal of goede acteurs zoals Morgan Freeman of Johnny Depp. 

Waar bekijk je graag een film en wat zij de omstandigheden (donker, licht aan etc)? 

Ligt eraan wat voor soort film. Maar een film zoals Harry Potter wil ik wel eerst in de bioscoop zien, 

omdat het mooie beelden heeft. Anders gewoon thuis met een lichtje aan op de achtergrond. Omdat 

het dan gezelliger is. 

Met wie bekijk je graag een film? 

Alleen of met me vriend. 
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Wat doen jullie nadat een film is afgelopen? 

Als we naar de bioscoop gegaan zijn, dan praten we sowieso altijd wel na. Omdat je dan de film voor 

het eerst ziet en als ik naar de bioscoop ga ik ook weet dat ik de film zeker wil zien. En thuis als het 

een indrukwekkende film is, dan praat ik nooit zoveel. Dan moet ik echt een beetje los komen. 

Ga je anders over een filmen denken als je erover praat met anderen? 

Niet echt, behalve als het iets is dat ik niet begrijp in de film en het wordt dan duidelijk. Dan kan je 

wel denken van :“Oja, het heeft wel echt een betekenis gehad in de film.” Dat je het dan daardoor 

meer gaat waarderen. Dat je eerst dacht: “Waarom is dat?” Maar verder niet denk ik. 

Speel je zelf ook videogames? 

Ja, heb ik wel een tijdje gedaan. Maar ik heb nu geen Wii meer. 

Welk genre videogames speel je graag? 

Mariocart racespellen en sportspellen. 

Kun je een aantal favoriete videogames opnoemen? 

Mariocart. 

Wie zijn je favoriete game-characters? 

Peach, de prinses in Mario. Ik koos haar altijd omdat ze ook een fijn autotje had. Maar bij een spel 

kies ik ook gewoon standaard een meisje als ik die keuze heb. 

Welke van deze game-characters zou je wel willen zijn en waarom? 

Ook wel Peach. 

Wat trekt jou aan om een videogame te gaan spelen? (Heeft dat te maken met dat het gebaseerd is 

op een bekende film of juist vanwege actie, puzzels of spanning?) 

Vanwege de ontspanning. 

Waar speel je videogames en wat zij de omstandigheden (donker, licht aan etc)? 

Thuis op de bank, ook met een licht aan. 

Met wie speel je graag videogames? 

Met zowel vrienden als alleen. Alleen vind ik toch leuker, omdat je ook tegen de computer kan op 

een groot scherm. Met anderen ben ik minder geconcentreerd en doe ik het meer voor de lol. 
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Interview vrouw 3 

Heb je de getoonde fragmenten al eerder gezien? 

Nee. 

Zijn de getoonde fragmenten een type film die je normaal ook zou gaan zien? 

Niet niet door de beschrijving. Maar na het zien va de fragmenten, wil ik er wel meer van weten. 

Vind je de personages realistisch reageren in de fragmenten? 

Bij Children of Men toen die vrouw werd neergeschoten in de auto, vond ik de personages niet zo 

realistisch reageren. Ik zou nooit zo reageren. Ik zou echt wegrennen en in paniek raken. Ze raakten 

ook wel in paniek, maar voor de film bleven ze er toch redelijk koel onder. Aan Cloverfield vond ik het 

enige onrealistisch dat als er een monster in je stad is, je echt niet gaat doorfilmen. Voor de rest vond 

ik het wel realistisch. Als ik van iemand houd, ga ik daar ook achteraan. 

In Cloverfield heeft een personage ook te maken met de dood van zijn broer. Hoe vond je dat ze 

daarop reageerden? 

Rob was helemaal flabbergasted. Maar nu dat je het aanhaalt denk ik wel dat ik veel heftiger zou 

reageren als ik mijn broer zou verliezen. Dus dat was niet zo realistisch. 

Wie zie jij als het hoofdpersonage in beide films? 

Bij Children of Men Theo, omdat we hem volgen. Bij Cloverfield zit ik te twijfelen tussen Hud en Rob. 

Hud is natuurlijk de filmer, maar Rob wordt elke keer gefilmd. Het gaat meer om Rob omdat het bij 

hem allemaal begon. Maar Hud is natuurlijk wel de ogen van de film. Als ik moet kiezen, dan kies ik 

toch voor Rob, omdat je hem ook echt ziet. 

Welk personage komt het meest overeen met jezelf in de getoonde fragmenten en waarom? 

Bij Children of Men Julian, als ik iets wil dan ga ik ook wel door het gaatje. Bij Cloverfield Beth, omdat 

zij van het weglopen is. Moeilijk, maar als ik zou moeten kiezen, dan is het Beth. 

Welk personage zou je willen zijn in de getoonde fragmenten en waarom? 

Bij Children of Men denk ik Theo, omdat hij een avontuur beleeft. En bij Cloverfield Lily, die was een 

beetje neutraal en paniekerig. 

Met welk personage identificeer je meeste in de getoonde fragmenten en waarom? 

Bij Children of Men het zwangere meisje, omdat ze illegaal is en ze moest vluchten en het gaat 

eigenlijk allemaal om haar. De hele film draait om dat zij zich nog kan voortplanten. Ik denk dat ik me 

daardoor wel goed kon inleven, ook al kwam ze kort in beeld. Bij Cloverfield Beth, omdat ze de ex is 

van Rob en ik kom zelf ook net uit een relatie. 
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Heeft het camerastandpunt te maken met wie je het meeste identificeert? 

Ik vond het cameraperspectief in Cloverfield heel onrustig. Ik had echt zoiets van “Wow”. Het is wel 

dat je door de ogen van een acteur kijkt, waardoor je dus misschien meer in die situatie zou zitten. 

Maar ik vond het wel veel onrust geven. En ik denk dat als de film mij niet zou interesseren, ik de film 

ook zou uitzetten. 

Heeft het camerastandpunt te maken met hoe realistisch je het fragment ervaart? 

Tijdens het brugscène in Cloverfield vond ik het cameraperspectief niet realistisch, want als je wordt 

aangevallen dan houdt je echt niet je camera standvast voor je. Als je zo’n film realistisch wil maken, 

dan moet je ook hebben dat de camera zich niet constant op de situatie richt. En dat gebeurde bij 

deze film juist wel te veel. 

Was het je opgevallen dat de autoscène in Children of men in 1 shot is opgenomen? 

Nee, dat was me niet opgevallen. Maar het voelde wel realistisch aan. 

Welk van de fragmenten sprak je het meeste aan en waarom? 

Bij Cloverfield was dat toen Rob zijn ex-vriendin wilde gaan redden ondanks het gevaar voor zijn 

eigen leven. Dat sprak me wel heel erg aan. En bij Children of Men is de autoscène het meest bij 

gebleven. Maar Cloverfield sprak mij het meeste aan, omdat het meer emotie toonde. Hoewel er ook 

emotie in Children of Men zat, draaide het toch vooral om actie. 

Welk van de fragmenten sprak je het minste aan en waarom? 

Bij Children of Men dat hij koffie ging halen in het begin, maar het was wel een essentieel stuk omdat 

op het nieuws kwam dat de jongste persoon op aarde was overleden. Als ik moet kiezen is het dat 

fragment. En bij Cloverfield de surprise party. Het is leuk en hoort bij de film, maar als ik moet kiezen 

tussen dat en de actie met het monster, dan vind ik dit het minst interessant. 

Kijk je veel films? 

Ja. 

Naar welk genre films kijk je graag? 

Ik hou wel van psychologische thrillers, ook wel vrouwenfilms en Nederlandse films vind ik ook wel 

leuk. 

Kun je een aantal favoriete films opnoemen? 

Memento, Seven Years in Tibet, Shawshank Redemption, Prestige, en Inglorious Bastards. 

Met welke van de personages uit deze films identificeer je het meeste? 

Bij Memento met Leonard, omdat hij problemen heeft met zijn korte termijngeheugen. Dat is een 

soort handicap van hem en hoe hij zijn eigen leven daaraan aanpast. Dat hij er daardoor dan ook in 

problemen raakt. Ik vind het heel goed in elkaar gezet, waardoor je wel met hem meeleeft. En bij 
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Seven Years in Tibet met Heinrich, hij wordt gegijzeld door de Britten. Het is al een tijdje geleden dat 

ik hem heb gezien. Maar dan komt hij in Tibet, maar daar komt je niet zomaar in. En hoe hij dat dan 

doet mijn zijn sympathie en zijn doorzettingsvermogen. En dat hij een soort meester wordt van de 

Dalai Lama. Het toont karakter en dat spreekt me wel aan. 

Welke situaties uit deze films vind je het meest indrukwekkende? 

Ik doe een hulpverlenende opleiding en dat zie je terug in hoe Heinrich omgaat met de Dalai Lama. 

En dat spreekt me wel aan, het psychologische aspect ervan. In een scène droomt de Dalai Lama dat 

hij wordt aangevallen door Chinezen en moet er een monnik een andere monnik doodschieten onder 

dwang van de Chinezen. Dat blijft wel heel erg bij. 

Wat trekt jou aan om een film te gaan bekijken?(Heeft dat te maken met een bekende acteur die erin 

speelt, vanwege het verhaal of juist de special effects?) 

Voor mij is het verhaal het belangrijkste. Als mij dat aanspreekt dan ga ik wel een film zien. Ik kijk 

vaak trailers en lees vaak recensies op het internet en kom er zo achter of het verhaal van een film 

goed is. 

Waar bekijk je graag een film en wat zij de omstandigheden (donker, licht aan etc)? 

Ik kijk graag films thuis met het licht uit. Vooral thuis omdat het goedkoper is, dat je meer ruimte en 

vrijheid hebt. In een bioscoop moet je toch rekening houden met anderen. 

Met wie bekijk je graag een film? 

Ik kijk graag films met mijn huisgenoten. 

Wat doen jullie nadat een film is afgelopen? 

We kijken eerst de hele aftiteling af, daarna praten er wel over. Maar heel casual, meer in de trant 

van :“Toffe film, wat vond jij ervan?”, “ik vond dat om die reden”. 

Ga je anders over een filmen denken als je erover praat met anderen? 

Heel vaak niet, als ik iets vind, dan blijf ik dat ook zo vinden. 

Speel je zelf ook videogames? 

Nee. Vroeger wel. 

Kun je een aantal favoriete videogames opnoemen? 

Vroeger heb ik wel The Sims gespeeld en Worms. 
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Wat trok jou aan om The Sims te gaan spelen? 

Om het echte leven proberen na te bootsen of juist het leven te creëren dat je graag zou willen 

hebben. Ik vergelijk het altijd met een soap, het is heel verslavend en dat maakte het ook toen wel 

leuk. Worms was leuk omdat je dan tegen elkaar kon strijden op een grappige manier met 

bananenbommen en ontploffende schapen. De overwinning was altijd heel leuk. 

Waar speel je nu geen videogames meer? 

Omdat ik het geld er niet voor heb. Het is me veel te duur. 
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Interview man 4 

Heb je de getoonde fragmenten al eerder gezien? 

Born on the Fourth of July had ik wel eerder gezien ja. Het is erg lang geleden dat ik hem gezien heb, 

maar ik vond het toen wel een indrukwekkende film. Veel confronterende beelden en zo. 

Is Le Scaphandre et le Papillon een type film die je normaal ook zou gaan zien? 

Ja ik hou wel van arthouse films. Dus ik kijk wel graag dit soort films. 

Vind je de personages realistisch reageren in de fragmenten? 

Bij Born on the Fourth of July kan ik me wel in Ron verplaatsen hoe hij zich moet voelen. Dat hij zo 

emotioneel en opgehitst wordt van de dingen die hij niet voor elkaar kan krijgen die hij wil. Dat hij 

zich belazert voelt door de doktoren. Ik vind dat het wel goed is neergezet. Bij Le Scaphandre et le 

Papillon kan ik me ook wel indenken dat Jean-Dominique gefrustreerd raakt doordat hij dingen niet 

kan, dat hij sneller wil dan dat het allemaal gaat en zo. Ik kan me wel goed begrijpen hoe iemand zich 

dan zou voelen. 

Wie zie jij als het hoofdpersonage in beide films? 

Bij Born on the Fourth of July is Ron de hoofdpersoon, omdat hij degene is die wordt neergeschoten 

en moet revalideren. Bij Le Scaphandre et le Papillon is het natuurlijk Jean-Dominique omdat je alles 

door zijn ogen ziet. Het hele verhaal gaat over hem. Hij is degene waar het allemaal om draait in de 

film. Als hij iemand zou volgen of bespioneren, dan zou je nog eventueel kunnen twijfelen wie de 

hoofdpersoon is. Maar dat gebeurt dus niet in deze film. 

Welk personage komt het meest overeen met jezelf in de getoonde fragmenten en waarom? 

Ik denk Jean-Dominique, omdat ik zelf ook wat passiever ben dan Ron in Born on the Fourth of July. 

Die komt zelf veel meer op over wat hij vindt van hoe hij behandeld wordt. Ik ben meer iemand die 

alles rustig laat gebeuren en er niet zo snel op ingaat zeg maar. Wat dat betreft lijkt Jean-Dominique 

meer op mij, die kan natuurlijk ook niet veel doen. Hij raakt alleen een beetje geïrriteerd doordat hij 

dingen niet kan doen. Maar niet dat hij nou uitbarstingen heeft. 

Welk personage zou je niet willen zijn in de getoonde fragmenten en waarom? 

Ik zou liever niet Jean-Dominique zijn, omdat hij volledig is verlamd. Dan maar liever in een rolstoel 

zitten zoals Ron. 

Met welk personage identificeer je het meeste in de getoonde fragmenten en waarom? 

Met Jean-Dominique, omdat hij ook echt niets meer kan. Ron is misschien wel veel onrecht 

aangedaan door het leger en het land die niets meer voor hem doen, maar hij kan nog wel meer dan 

Jean-Dominique. Hij kan nog in een rolstoel zich voortbewegen en wie weet nog een baan en hobby’s 

hebben. Terwijl Jean-Dominique alleen maar stil op een bed kan liggen. Ik identificeerde ook meer 

met Jean-Dominique, omdat ik meer medelijden met hem had en het verhaal ook misschien rustiger 

is. 
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Heeft het camerastandpunt te maken met wie je het meeste identificeert? 

Dat zou ook wel kunnen ja. Born on the Fourth of July is vrij druk en je ziet ook meer wat mensen om 

Ron heen aan het doen zijn enzo. Bij Le Scaphandre et le Papillon zie je wat Jean-Dominique ziet en 

hoort wat hij denkt. Het is 1 rechte lijn wat hij meemaakt zeg maar. Ik denk dat je daardoor wel goed 

in het verhaal zit vanuit zijn standpunt. 

Welk van de fragmenten vond je het meest realistisch aanvoelen en waarom? 

Ik ben nooit in de Vietnam-oorlog geweest, dus ik weet niet hoe het eraan toe ging daar. Maar ik kan 

me voorstellen dat beide films wel realistisch zijn. Born on the Fourth of July vond ik echter wel 

spannender, veel meer bloed en zo. 

Heeft het camerastandpunt te maken met hoe realistisch je het fragment ervaart? 

Het kan wel bijdragen hoe realistisch een film is natuurlijk, als je in een rolstoel zit dan hoort ook 

niets te hobbelen en dan zit je ook vanuit één standpunt te kijken. Het camerastandpunt in Le 

Scaphandre et le Papillon was daarom ook wel realistisch. Je ziet ook een keer zijn spiegelbeeld en 

weet je hoe hij eruit ziet. Het verbergt ook wel het totaalplaatje van hem. Dus je ziet telkens maar 

stukjes en flarden van zijn lichaam. Daardoor krijg je wel het idee dat je naar een personage kijkt. 

Hoe ervoer je dat mensen in Scaphandre et le Papilion tegen de camera praatten? 

Dat vond ik wel realistisch. Als je vanuit het first-person perspectief kijkt, dan verwacht je ook dat de 

camera de persoon is natuurlijk. Dan is het logisch dat ze tegen de camera praten. 

Welk van de fragmenten sprak je het meeste aan en waarom? 

Bij Le Scaphandre et le Papillon sprak mij de scène waarbij Jean-Dominique moest leren praten door 

middel van het knipperen met de ogen het meeste aan. Dat het allemaal niet lukt en dat het allemaal 

te snel gaat en dat hij zich begint te ergeren en zo. Maar het begin als hij erachter komt dat hij niet 

kan praten dat vond ik ook wel een indrukwekkend moment. Bij Born on the Fourth of July vond ik 

het wel indrukwekkend dat Ron zoveel inzet toont om toch voor elkaar te krijgen wat hij wil, om toch 

te kunnen lopen. Dat zit door al die fragmenten verweven. 

Welk van de fragmenten sprak je het minste aan en waarom? 

Bij Le Scaphandre et le Papillon toen Jean-Dominique zijn ex-vrouw ontmoette, daar zaten wat saaie 

stukjes in. Zoals dat ze een sigaretje staat te roken of de vragen die ze stelden van :“Wil je je 

kinderen zien?” En dat soort dingen. Misschien hadden ze dat anders kunnen doen. Bij Born on the 

Fourth of July vond ik de familiehereniging toch emotioneler of zo. De ex-vrouw van Jean-Dominique 

toonde volgens mij weinig emotie toen ze hem zag. Ze kuste hem wel, maar haar gezicht toonde 

weinig emotie vind ik. Dus misschien is het meer het acteerwerk van die vrouw. Maar het is ook wel 

weer zijn ex-vrouw, dus misschien weet ze ook niet hoe ze met de situatie om moet gaan. 

Denk je dat die scene beter had kunnen zijn als het op een traditionele manier was gefilmd? 

Het past niet bij deze film vind ik. Als je de hele film vanuit zijn ogen filmt, dan moet je deze scène 

ook op dezelfde manier filmen natuurlijk. Ik denk niet dat het de film ten goede was gekomen. 
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Kon je ondanks dat je het gezicht van Jean-Dominique niet zien toch goed met hem meevoelen? 

Ja, want je hoort zijn gedachten. Dat drukt hem wel uit. 

Kijk je veel films? 

Ja best wel. 

Naar welk genre films kijk je graag? 

Best wel divers, animatiefilms, actiefilms, science-fiction, eigenlijk bijna alles wel. Alleen niet van de 

dramatische vrouwenfilms. 

Kun je een aantal favoriete films opnoemen? 

The Orphanage en Pan’s Labyrinth. 

Met welke van de personages uit deze films identificeer je het meeste? 

Met het jongetje Simon, ook al komt hij niet veel voor in de film. Je denkt wel steeds met wat er met 

het jongetje is gebeurd. Bij Pan’s Labyrinth leefde ik het meeste mee met Ofelia en identificeerde ook 

met haar, omdat het verhaal om haar draait. Je maakt het mee vanuit haar wereld. 

Welke situaties uit deze films vind je het meest indrukwekkende? 

Bij The Orphanage als je erachter komt dat Simon een tochtje voor zijn moeder heeft uitgezet om 

hem te vinden. En dat zij doordat ze dingen in de kast omgooit hem de weg heeft versperd en dat hij 

er niet meer uit kan komen. Dat hij al die tijd daar heeft gezeten en dat je denkt van: “Er is iets aan 

de hand.” Je hoort geklop, dus je denkt dat er iets paranormaals aan de hand is. Terwijl het gewoon 

dat jongetje is die zit te bonken dat hij eruit wil. En de film legt de nadruk op dat het geesten kunnen 

zijn en zo. Bij Pan’s Labyrinth vind ik de hele film door wel indrukwekkend, allemaal van die kleine 

dingen. Het feit dat je niet weet of het haar droomwereld is of niet. 

Wat trekt jou aan om een film te gaan bekijken?(Heeft dat te maken met een bekende acteur die erin 

speelt, vanwege het verhaal of juist de special effects?) 

De acteurs die erin spelen vind ik wel belangrijk of dat de regisseur al een vorige film heeft gemaakt 

die ik wel goed vond. En een goed in elkaar gezette trailer denk ik, niet met veel spoilers want daar 

houd ik niet van. Meer dat je er nieuwsgierig door wordt. Ik kijk die dan veel in de bioscoop, voordat 

een film begint. Niet dat ik op internet ga zoeken naar trailers. 

Waar bekijk je graag een film en wat zij de omstandigheden (donker, licht aan etc)? 

Ik ga graag naar de bioscoop. Sommige films wil ik graag in de bioscoop zien, meer de spectaculaire 

actiefilms. Dat vind ik toch leuker om op het grote doek te zien. En als een film die mij leuk lijkt, maar 

die ik toch niet goed genoeg vind om voor naar de bioscoop te gaan, dan kijk ik die thuis. Meestal 

heb ik wel een lichtje achter in de kamer aan dan. 
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Met wie bekijk je graag een film? 

Met me vriendin. 

Wat doen jullie nadat een film is afgelopen? 

Vooral als we van de bioscoop komen praten we nog na over de film. 

Ga je anders over een filmen denken als je erover praat met anderen? 

Soms wel, soms heeft mijn vriendin wel dingen anders gezien dan ik. Die denkt soms wel langer door 

over sommige zaken dan ik. Dan denk ik soms wel van: “als je er zo naar kijkt, dan is het inderdaad 

wel anders.” 

Speel je zelf ook videogames? 

Ja. 

Welk genre videogames speel je graag? 

First-person shooters, puzzelspelletjes. 

Kun je een aantal favoriete videogames opnoemen? 

Half Life, Sam and Max. 

Wie zijn je favoriete game-characters? 

Gordon Freeman uit Half-Life. 

Waarom zie je Gordon Freeman als een personage? 

Omdat er echt een verhaallijn zit in het spel. Tijdens het spelen ervaar je het personage wel als jezelf, 

maar tijdens de in-game-cutscènes zie je het wel als een personage dat buiten jezelf staat. 

Welke van deze game-characters zou je wel willen zijn en waarom? 

Ik zou niet Gordon Freeman willen zijn in het echt, omdat je dan tussen de zombies zit. 

Wat trekt jou aan om een videogame te gaan spelen? (Heeft dat te maken met dat het gebaseerd is 

op een bekende film of juist vanwege actie, puzzels of spanning?) 

Vaak speel ik wel een demo van een spel als die beschikbaar is. En als ik dat leuk vind, dan koop ik 

het spel soms wel. Ik speel niet per se spellen omdat ze gebaseerd zijn op een film of stripboek ofzo. 

Waar speel je videogames en wat zij de omstandigheden (donker, licht aan etc)? 

Ook thuis met wat lichtjes op de achtergrond aan. 

Met wie speel je graag videogames? 

Ik speel graag alleen op internet tegen andere mensen. 
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Interview vrouw 4 

Heb je de getoonde fragmenten al eerder gezien? 

Born on the Fourth of July wel, maar Le Scaphandre et le Papillon niet. Born on the Fourth of July 

vond ik wel een goede film, maar het is lang geleden dat ik die had gezien. 

Is Le Scaphandre et le Papillon een type film die je normaal ook zou gaan zien? 

Ja ik ben er wel benieuwd naar. Le Scaphandre et le Papillon heeft wel een apart camerawerk waar je 

vanuit de persoon zelf ziet. En het lijkt me wel boeiend om verder te kijken. 

Reageren de personages in de fragmenten ook zoals jij zou reageren? 

BIj Born on the Fourth of July dacht Ron in eerste instantie dat hij wel kon lopen en ging er heel hard 

voor trainen. En toen lukte het steeds niet. Hij wilde het niet accepteren in het begin. Dat is wel 

normaal, ik denk dat iedereen in het begin het niet zou accepteren dat je verlamt bent. En later 

accepteerde hij het wel volgens mij en ging toen naar familie. Hij wilde niet dat de mensen hem 

hielpen. Bij Le Scaphandre et le Papillon vooral het moment dat Jean-Dominique zijn spiegelbeeld 

ziet. Hij dacht: “Wat is dat nou, ben ik dat dan?” Dat is wel realistisch en ik zou ook helemaal gek 

worden als ik niet kan bewegen. Dus ik denk dat beide films wel realistisch zijn. 

Wie zie jij als het hoofdpersonage in beide films? 

BIj Born on the Fourth of July is Ron de hoofdpersoon, omdat hij het meeste in beeld is en het gaat 

over hem. Bij Le Scaphandre et le Papillon zie je de persoon niet, dat is wel heel anders dan bij Born 

on the Fourth of July. Je ziet alleen mensen naar de camera kijken steeds en je weet dat ze naar 

iemand kijken. En dat de camera vanuit een persoon is, dus je weet dat Jean-Dominique die in bed 

ligt het hoofdpersonage moet zijn. Alles gaat over hem, mensen willen hem helpen en zo. 

Welk personage komt het meest overeen met jezelf in de getoonde fragmenten en waarom? 

Ik denk dat ik meer zou reageren zoals Ron in Born on the Fourth of July. Hij was ook boos en ik zou 

ook heel boos zijn en het niet willen accepteren in het begin. Ik zou dan ook wel denken dat het goed 

zal komen als ik er maar hard voor train. Bij Le Scaphandre et le Papillon is het erg moeilijk. Je kunt 

Jean-Dominique alleen maar horen praten in zichzelf eigenlijk. Hij reageert niet echt op wat er aan de 

hand is met hem. Hij reageert alleen op de omgeving. Ik denk dat ik veel banger zou zijn dan hem. Ik 

vind dat hij niet veel angst uit straalt in zijn monoloog. 

Wat vind je ervan dat je alleen de stem van Jean-Dominique hoort en niet zijn gezicht ziet? 

Je bent wel nieuwsgierig naar hoe hij eruit ziet. En dat de dokter zijn oog dichtnaait. Je wil dan wel 

even weten hoe hij eruit ziet. Zijn ex-vrouw keek hem in eerste instantie ook angstaanjagend en met 

medelijden aan. Het wekt wel nieuwsgierigheid op. Ik vind het niet storend dat ik zijn gezicht niet 

ziet. 
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Welk personage zou je wel willen zijn in de getoonde fragmenten en waarom? 

Ik zou dan toch liever Ron uit Born on the Fourth of July willen zijn, omdat hij meer kan dan Jean-

Dominique uit Le Scaphandre et le Papillon. 

Met welk personage identificeer je het meeste in de getoonde fragmenten en waarom? 

Met Jean-Dominique uit Le Scaphandre et le Papillon, omdat hij niks kan, hij kan niet bewegen, hij 

kan niet eens communiceren met anderen. Ron uit Born on the Fourth of July kan in ieder geval 

zeggen wat hij denkt. Hij kan in ieder geval zijn boosheid nog tonen. Jean-Dominique kan dat niet. 

Heeft het camerastandpunt te maken met wie je het meeste identificeert? 

Ook, maar ook met de situatie waarin Jean-Dominique uit Le Scaphandre et le Papillon zit. Niemand 

zal ontkennen dat de situatie van Jean-Dominique erger is dan die van Ron. Stel dat het camerawerk 

niet vanuit de persoon was gefilmd, dat zou dat minder medelijden opwekken denk ik. Want nu zit je 

als het ware als kijker met hem gevangen. Je kunt buiten zijn gezichtsveld ook niets zien. Dus het 

camerawerk heeft geholpen om de mensen in zijn wereld te laten absorberen. 

Doordat je het gezicht van Ron in Born on the Fourth of July kan zien, weet je welke emoties hij voelt. 

Het gezicht van Jean-Dominique kan je echter niet zien. Hoe kan je dan toch met hem identificeren? 

Je moet het er dan toch zelf bij fantaseren wat jij voor emotie zou voelen als je die persoon bent. Bij 

Le Scaphandre et le Papillon moet je er zelf meer bij fantaseren en meer je eigen emoties in de film 

stoppen. 

Wordt je voor jouw gevoel op dat moment Jean-Dominique of besef je dan nog steeds dat je naar een 

personage kijkt? 

Nee, dan wordt je wel het personage in die film. 

Ook al hoor je wel de gedachten Jean-Dominique? 

Op het moment dat je zijn gedachten hoort, dan geeft hij zichzelf wel een persoonlijkheid ja. Dan is 

hij niet alleen maar de kijker die in zijn wereld wordt geplaatst. Ik vind het ook niet hinderlijk, anders 

wordt het ook snel saai. Het is ook leuk dat je dan even afstand kan nemen, dat je dan zelf kunt 

horen wat hij vindt. Bijvoorbeeld dat die twee vrouwen binnen komen lopen en hij vindt ze erg mooi. 

Dat is wel grappig en dan weet je: “Oh, hij is een man”. 

Welke van de fragmenten vond je het meest realistisch aanvoelen en waarom? 

Bij Born on the Fourth of July vond ik de familiehereniging het meest realistisch aanvoelen, vanwege 

hoe de familie reageert, zoals zijn broer die naar hem kijkt. Je ziet hem kijken naar de benen van Ron 

en trekt een gezicht van “Oh nee”. En zijn moeder die het even niet aankon en terug het huis in gaat. 

Dat vond ik wel realistisch uit. Bij Le Scaphandre et le Papillon vond ik de hereniging van Jean-

Dominique met zijn ex-vrouw denk ik toch met meest realistisch. Net als bij Born on the Fourth of 

July vond ik de reactie wel realistisch. 
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Bij welk van de 2 films zat je meer in de film? 

Bij Le Scaphandre et le Papillon omdat je alles vanuit het standpunt van Jean-Dominique zag.  

Welk van de fragmenten sprak je het meeste aan en waarom? 

Bij Le Scaphandre et le Papillon is het dichtnaaien van het oog van Jean-Dominique mij het meest 

bijgebleven. Je voelt bijna alsof dat jouw oog is. Je ziet de naald en draad echt door het ooglid gaan, 

alsof dat jouw eigen oog is die dicht wordt genaaid. Bij Born on the Fourth of July is het moment 

waarop Ron valt en het bot uit zijn been steekt mij het meest bijgebleven. Ik vond dat echt 

verschrikkelijk om te zien, omdat het horror is voor mij. 

Welk van de fragmenten sprak je het minste aan en waarom? 

Ik vond geen enkel moment echt saai eigenlijk. Bij Le Scaphandre et le Papillon ging het alleen erg 

lang door toen Jean-Dominique moest leren praten via het knipperen van de ogen. Het duurt best 

wel lang. Ik denk ook wel dat het een functie heeft, want zoiets duurt ook echt lang en heeft de kijker 

een besef van hoe verschrikkelijk zoiets is. Bij Born on the Fourth of July sprak de familiehereniging 

mij het minste aan, omdat het ook wel lang duurt. Als ik moet kiezen zou dat die scene zijn. Maar ik 

vind het niet echt saai hoor, het is meer relatief omdat ik antwoord moet geven op de vraag. 

Kijk je veel films? 

Ja. 

Naar welk genre films kijk je graag? 

Wel zo’n beetje alles eigenlijk. Thrillers, romantische komedies en drama vind ik wel leuk. Actiefilms 

vind ik wat minder. 

Kun je een aantal favoriete films opnoemen? 

Pan’s Labyrinth, La Vita e Bella en Into the Wild. 

Met welke van de personages uit deze films identificeer je het meeste? 

In Pan’s Labyrinth met Ofelia, omdat ze zoveel problemen heeft met haar vader en haar moeder die 

zo depressief is. Ze staat er eigenlijk helemaal alleen voor. Daarom heeft ze die fantasie en daar kan 

ik mezelf wel in vinden. Dat ik ook een eigen fantasiewereld zou willen creëren in die situatie. En dat 

ze haar broertje wil redden op het eind en dan ze daardoor dood ging. Erg dramatisch, maar 

daardoor leef je met haar mee. Bij Into the Wild identificeer ik me met Chris, omdat hij een apart 

personage is die niets te maken wil hebben met materialisme. Op zich een soort held. Op het eind 

doet hij dan iets doms, waardoor hij dan doodgaat. Echt verschrikkelijk. Maar voor mij is hij een soort 

held, daarom leef ik het meeste met hem mee. 
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Welke situaties uit deze films vind je het meest indrukwekkende? 

Bij Pan’s Labyrinth vond ik de scène met het monster die zijn ogen in zijn handen had zitten wel 

indrukwekkend. Het was leuk gemaakt, maar ook angstaanjagend en erg grappig tegelijkertijd. Dat 

was een heel spannende scene. Ook aan het eind dat Ofelia doodgeschoten werd. Dat is natuurlijk 

verschrikkelijk, want je hoopt dat ze niet dood gaat. Het is geen Hollywood-einde en dat onthoudt je 

toch wel beter. Bij Into the Wild is me wel bijgebleven dat hij op het eind zo dun was. Dat was echt 

verschrikkelijk. Je zag echt zijn ribben, want hij had niks te eten. Dat blijft me nog steeds wel bij ja. 

Wat trekt jou aan om een film te gaan bekijken?(Heeft dat te maken met een bekende acteur die erin 

speelt, vanwege het verhaal of juist de special effects?) 

Meestal als ik een samenvatting heb gelezen van een film en ik vind het een boeiend verhaal en ik wil 

verder weten wat er gebeurt, dan ga ik wel naar die film toe. Het verhaal is toch voor mij het 

belangrijkste. 

Waar bekijk je graag een film en wat zij de omstandigheden (donker, licht aan etc)? 

Het liefste ga ik naar de bioscoop.  

Met wie bekijk je graag een film? 

Wat doen jullie nadat een film is afgelopen? 

We praten ook wel na als een film is afgelopen.  

Ga je anders over een filmen denken als je erover praat met anderen? 

Nee, want ik heb meestal wel een hele sterke mening over de films die ik heb gezien. En zeker van 

het verhaal, want ik ben daar nogal kritisch over. 

Speel je zelf ook videogames? 

Nee, heel af en toe met mijn vriend, er zijn niet veel spellen die ik leuk vind en ik heb ook niet zoveel 

tijd. 

Kun je een aantal favoriete videogames opnoemen? 

Ik speel dan af en toe op de Wii, zoals Brain Academy, geen schietspellen in ieder geval. Ik kan er ook 

niet tegen als het beeld zo snel heen en weer beweegt zoals in die first person shooters. Daar word ik 

misselijk van. Die film van net ging wel, die is natuurlijk heel langzaam. Maar als het een personage 

met actie is, dan kan ik daar niet tegen. Zoals bij Cloverfield werd ik echt misselijk in de bioscoop. 

Toen moest ik echt even me ogen dicht doen om van de misselijkheid af te komen. 

Lees je ook boeken? 

Ja. 
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Welk genre boeken lees je? 

Drama, boeken over oorlog en  ook thrillers. 
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Interview vrouw 5 

Heb je een van deze films eerder gezien? 

Nee. 

Zijn dit films die je normaal ook zou willen zien? 

Als ze op tv zouden komen wel ja. 

Vind je de personages realistisch reageren op de situaties waarin ze zaten? 

Ja. 

Reageren de personages in de fragmenten ook zoals jij zou reageren? 

Ik denk het wel. In Le Scaphandre et le Papillon kan ik me denk ik beter inleven dan bij Born on the 

Fourth of July, omdat Born on the Fourth of July natuurlijk met de oorlog te maken heeft. Maar een 

beroerte kan iedereen krijgen. 

Wie zie jij als het hoofdpersonage in beide films? 

Bij Born on the Fourth of July Ron, omdat het de hele tijd over hem gaat. En bij Le Scaphandre et le 

Papillon Jean-Dominique, omdat je vanuit zijn ogen kijkt. 

Welk personage komt het meest overeen met jezelf in de getoonde fragmenten en waarom? 

Bij Le Scaphandre et le Papillon Jean-Dominique, omdat bijvoorbeeld iedereen moet knipperen. En 

daarbij kan je met de ogen niet makkelijk hele woorden en zinnen maken door alleen ja of nee te 

knipperen. Dat vond ik wel herkenbaar. 

Welk personage zou je niet willen zijn in de getoonde fragmenten en waarom? 

Bij Le Scaphandre et le Papillon Jean-Dominique, omdat hij volledig is verlamd. 

Met welk personage identificeer je het meeste in de getoonde fragmenten en waarom? 

Bij Le Scaphandre et le Papillon met Jean-Dominique, omdat hij ook echt niet kan praten. Hij kan zich 

ook niet duidelijk maken. Hij zit blijkbaar in een rolstoel en zijn ene oog doet het niet. Dus ja ik vond 

hem heel triest. Niet triest als persoon, maar ik vond het triest van de situatie waarin hij zat. 

Heeft het camerastandpunt te maken met wie je het meeste identificeert? 

Ja, ik denk dat als je iets ziet vanuit het zicht van een personage, dat het dan anders is dan wanneer 

je er gewoon zo naar kunt kijken. Dus bij Born on the Fourth of July kijk je naar de persoon zelf en bij 

Le Scaphandre et le Papillon maak je het mee vanuit de ogen van Jean-Dominique en je op die 

manier meer een voorstelling van iets kan maken. Je ziet niet de persoon, maar je ziet wat hij ziet. 

 

 



65 

 

Had je er geen moeite mee dat je zijn gezicht en daardoor zijn emoties niet kon zien? 

Nee, dat voel je wel gewoon. Omdat je vanuit zijn ogen kijkt wordt je in zijn persoon geplaatst als je 

naar die film kijkt. 

Welk van de fragmenten vond je het meest realistisch aanvoelen en waarom? 

Bij Born on the Fourth of July als Ron thuis komt, hoe al die mensen op hem reageren. Ik denk dat het 

ook wel zo is dat mensen in het begin zoiets hebben van: “Oké, hij zit in een rolstoel, hoe moet ik nu 

eigenlijk reageren?” Bij Le Scaphandre et le Papillon denk ik toch als Jean-Dominique moet leren 

praten met zijn ogen, omdat toen ik er naar aan het kijken was zoiets had van: “Ja, dat kan niet.” Ik 

had zelf heel erg het gevoel dat het niet kon, omdat je altijd moet knipperen met je ogen, dus het 

kan niet wat ze nu willen doen. Bij Born on the Fourth of July zal het wel zo zijn geweest, maar daar 

vroeg ik me af of het niet heel overdreven was neergezet om het juist zo realistisch mogelijk te 

maken. Een beroerte kan iedereen krijgen, dus dat zou mij ook kunnen gebeuren. Daarom vond ik Le 

Scaphandre et le Papillon het meest realistische van de twee films. 

Welk van de fragmenten sprak je het meeste aan en waarom? 

Bij Born on the Fourth of July toen Ron vastgeketend zat aan het bed. Dat hij met zijn gezicht naar 

beneden hing terwijl hij moest kotsen. Dat blijft me wel bij. Bij Le Scaphandre et le Papillon de scène 

waarin het oog werd dichtgenaaid van Jean-Dominique, omdat je ook echt die naald zo zag en dat 

het dicht ging. Toen had ik echt iets van: “Oh, dat lijkt me echt verschrikkelijk als je dat gewoon kunt 

zien gebeuren dat ze je oog dichtnaaien.” 

Welk van de fragmenten sprak je het minste aan en waarom? 

Bij Born on the Fourth of July niet zoveel eigenlijk, alleen het moment nadat Ron is neergeschoten, 

dan gebeurt er niet zoveel. Bij Le Scaphandre et le Papillon als Jean-Dominique wakker wordt, toen 

had ik zoiets van: “Oké, schiet op, beetje vaart maken.” 

Welk van de films sprak je het meeste aan en waarom? 

Le Scaphandre et le Papillon, omdat het meest dichtbij me staat. En dat je het vanuit zijn ogen ziet, 

dat vind ik wel interessant om te zien. 

Kijk je veel films? 

Ja. 

Naar welk genre films kijk je graag? 

Naar horror, fantasy en thrillers. 

Kun je een aantal favoriete films opnoemen? 

Ik vind Charly and the Chocolate Factory heel leuk, Avatar, Harry Potter. The idee van Inception vond 

ik goed, de uitwerking wat minder. 
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Met welke van de personages uit deze films identificeer je het meeste? 

Bij Charly and the Chocolate Factory voelde ik me meer verbonden met Willy Wonka. Ik vond het 

personage heel erg leuk. En dat heeft niet zozeer met Johnny Depp te maken, want in de oude film 

vond ik het personage ook leuk. Bij Harry Potter leefde ik het meeste mee met Harry zelf, omdat hij 

allerlei leuke dingen mag doen. 

Welke situaties uit deze films vind je het meest indrukwekkende? 

Bij Charly and the Chocolate Factory zijn de scènes met de Umpa Lumpa’s het meest bijgebleven. Als 

een kind wegvalt, gaan alle Umpa Lumpa’s zingen. Dat was wel leuk. Bij Harry Potter is de scène 

waarbij het moet vechten tegen draken het meest bijgebleven, dat vond ik wel leuk.  

Wat trekt jou aan om een film te gaan bekijken?(Heeft dat te maken met een bekende acteur die erin 

speelt, vanwege het verhaal of juist de special effects?) 

Wat ik heel vaak doe als ik een trailer heb gezien van een film, dat ik dan even ga googlen wat de 

recensies daarvan zijn. Op basis daarvan ga ik meestal naar een film. Het verhaal is voor mij het 

belangrijkste, de acteurs maakt me niet zoveel uit. 

Waar bekijk je graag een film en wat zij de omstandigheden (donker, licht aan etc)? 

In de bioscoop. En als ik thuis een film kijk is het afhankelijk van de film of ik het licht aan of uit doe. 

Meestal doe ik alleen achter in de kamer een klein lichtje aan. 

Met wie bekijk je graag een film? 

Met vrienden, me vriend en me familie. 

Wat doen jullie nadat een film is afgelopen? 

Nadat ik een film in de bioscoop gezien heb, dan praten we nog na. Thuis wat minder. Als je thuis een 

film kijkt, zijn het meestal films die je al een keer gezien hebt. 

Ga je anders over een filmen denken als je erover praat met anderen? 

Soms, ik heb wel eens gehad dat ik een recensie van een film had gelezen en dat ze die film een 9 

gaven. Nadat ik de film zelf had gezien vond ik het eigenlijk niet zo bijzonder. Dat had ik dus bij de 

film The Sorcerer’s Apprentice. Dat vond ik wel jammer. 

Speel je zelf ook videogames? 

Nee, ik heb geen spelcomputer, anders zou ik het wel doen. Maar ik vind het zonde om aan te 

schaffen. Ik weet dat ik het dan 1 of 2 keer zou doen en daarna laat ik het liggen. Dus dan maar beter 

niet. 

Lees je graag boeken? 

Ja. 
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Welk genre boeken lees je graag? 

Thrillers en romans. 

Wie zijn je favoriete personages uit boeken? 

In de boeken van Karin Slaughter is er een dokter Sara Linton, ze woont in een klein dorpje en daar is 

ze de huisarts, dierenarts, kinderarts en ook nog de patholoog anatoom voor de politie. Zij wordt er 

dan altijd op een of andere manier bij betrokken als er een moord is gepleegd of iemand is 

overleden. Dat vind ik wel heel leuk, omdat ze haar daar altijd voor gebruiken. 
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Interview man 5 

Heb je de getoonde fragmenten al eerder gezien? 

Nee, ik heb beide films nog niet eerder gezien. 

Zijn de getoonde fragmenten een type film die je normaal ook zou gaan zien? 

Ja, het zijn allebei wel films die ik zou willen zien. 

Vind je de personages realistisch reageren in de fragmenten? 

Bij Born on the Fourth of July vond ik Ron wel realistisch. Maar bij Le Scaphandre et le Papillon vond 

ik Jean-Dominique niet realistisch weergegeven. Ik vond het iets te gemaakt. Het maakt de wereld 

een beetje mooier, terwijl er ook beelden zijn van het oog dichtnaaien en dat je dat ook door zijn 

ogen ziet. Ja dat is niet echt realistisch. In het echt wordt je natuurlijk verdoofd als ze zoiets doen, 

dus dan ben je helemaal niet bij bewustzijn. Ik vond Jean-Dominique ook soms nogal laconiek 

reageren op de situatie. Een beetje met humor. Maar of het nu zo humoristisch is? Hij zou meer 

emotioneel moeten reageren. Een beetje meer zoals in Born on the Fourth of July, meer vloeken en 

kwaad worden. Het personage is misschien te verstandig voor dat, maar dat weet ik niet. 

Wie zie jij als het hoofdpersonage in beide films? 

Bij Born on the Fourth of July is dat Ron, omdat de film om hem draait. Bij Le Scaphandre et le 

Papillon is dat Jean-Dominique, ook omdat alles om hem draait. 

Welk personage komt het meest overeen met jezelf in de getoonde fragmenten en waarom? 

Ik kon me vooral vinden in Ron van Born on the Fourth of July, omdat ik ook zo zou reageren qua 

emoties. Ik zou ook kwaad worden in die situatie. 

Met welk personage leef identificeer je het meeste in de getoonde fragmenten en waarom? 

Ik identificeer me wel met beide personages in de films. Bij Ron kon ik me wel vinden in zijn reacties. 

Bij Le Scaphandre et le Papillon pakte de situatie waarin Jean-Dominique zat mij wel. Je ziet een hoop 

machteloosheid. Born on the Fourth of July wordt van buiten het personage gefilmd, bij Le 

Scaphandre et le Papillon is de camera zijn ogen. Je krijgt dan een andere perceptie, dat pakt je wel. 

Heeft het camerastandpunt te maken met wie je het meeste identificeert? 

Jawel hoor, het cameraperspectief maakt Le Scaphandre et le Papillon heel direct. Je kruipt als het 

ware in de huid van Jean-Dominique. 
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Als Le Scaphandre et le Papillon op een traditionele manier was gefilmd, zou je dan nog steeds die 

machteloosheid voelen? 

Dat denk ik wel ja. Doordat je alles vanuit zijn ogen ziet, is het nodig om zijn gedachten te horen via 

een voice-over. En dat vind ik toch wel een handicap voor de film dat je afhankelijk bent van een 

voice-over om duidelijk te maken wat een personage voelt. Als je het op een traditionele manier 

filmt kan je denk ik beter zijn gevoelens laten zien zonder een voice-over te moeten gebruiken. 

Wat vond je er van dat je het gezicht van Jean-Dominique niet kon zien door het perspectief waaruit 

het gefilmd is? 

Ja, je vraagt je wel af hoe hij eruit ziet. Dat zou je wel willen zien en dat zie je niet. Maar door middel 

van zijn voice-over kan je toch er achter komen wat hij voelde. 

Welk van de fragmenten sprak je het meeste aan en waarom? 

Bij Born on the Fourth of July vond ik de scène in het begin in het veldhospitaal wel indrukwekkend. 

Maar dat komt ook omdat ik zelf nog in het leger heb gezeten als verpleger net voordat de 

dienstplicht werd afgeschaft. Dus het was me niet helemaal vreemd. Maar verder vond ik ook de 

machteloosheid van de mensen toen Ron thuis kwam mooi om te zien. Bij Le Scaphandre et le 

Papillon sprak de scène waarbij het oog van Jean-Dominique werd dicht genaaid mij wel aan, ook al is 

het niet realistisch. Het blijft je toch wel bij. En ik vond het ook wel mooi hoe hij naar zijn 

verpleegsters keek. Typisch hoe een man naar vrouwen kijkt. Dat vond ik wel goed neergezet. 

Welk van de fragmenten sprak je het minste aan en waarom? 

Bij Born on the Fourth of July vond ik de revalidatie zelf minder interessant. Tja dat is gewoon typisch 

hoe het gaat, heel moeilijk allemaal. Maar het sprak me niet zo aan. Dat heb ik al vaker in andere 

films gezien. Bij Le Scaphandre et le Papillon vond ik de ontmoeting tussen Jean-Dominique en zijn 

ex-vrouw niet zo geslaagd. Het werd wel duidelijk dat hij niet meer zoveel met zijn vrouw had. Maar 

het is moeilijk om zo’n situatie te laten zien via zijn perspectief, terwijl hij helemaal verlamd is en niks 

kan. Via zijn voice-over moest dan duidelijk worden gemaakt dat hij eigenlijk niet veel voor haar 

voelde. Ik vind het moeilijk om dan een goed beeld te krijgen vanuit dat cameraperspectief. Via een 

traditionele manier van filmen zou je meer emotie kunnen laten zien van omstanders. Andere 

personages zie je nu bijna niet. 

Kijk je veel films? 

Zo nu en dan wel ja, meestal op televisie. 

Naar welk genre films kijk je graag? 

Actiefilms, komedie, thrillers, misdaadfilms, oorlogsfilms en ik vind oude westerns eigenlijk ook wel 

leuk. 

Kun je een aantal favoriete films opnoemen? 

Pulp Fiction, The Big Lebowski en The Good, the Bad and the Ugly. 
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Met welke van de personages uit deze films identificeer je het meeste? 

Clint Eastwood vind ik een geweldige acteur, die westerns waren gewoon Clint Eastwood. Zijn 

machogedrag vond ik geweldig en dat hij zoveel mensen afmaakte. En met Bruce Willis in Pulp 

Fiction is het eigenlijk een beetje hetzelfde. 

Welke situaties uit deze films vind je het meest indrukwekkende? 

Meestal vind ik de hele films wel goed. Dus er is dan niet een bepaalde scène die eruit steekt. 

Wat trekt jou aan om een film te gaan bekijken?(Heeft dat te maken met een bekende acteur die erin 

speelt, vanwege het verhaal of juist de special effects?) 

Meestal vanwege goede recensies die ik lees op internet of de krant. Of ik hoor van iemand anders 

dat het een goede film is. Voor mij is het verhaal wel erg belangrijk. Acteurs maakt me meestal niet 

zoveel uit, op Clint Eeastwood en Bruce Willis na dan. 

Waar bekijk je graag een film en wat zij de omstandigheden (donker, licht aan etc)? 

Thuis op de tv of juist achter de computer met licht aan. 

Met wie bekijk je graag een film? 

Meestal alleen, dan word ik niet afgeleid. 

Speel je zelf ook videogames? 

Weinig. 

Welk genre videogames speel je graag? 

Zo af een toe puzzels en kaartspelletjes op de pc. 

Lees je veel boeken? 

Weinig. 

Welk genre boeken lees je graag? 

Maakt me niet zoveel uit, van liefdesromans tot thrillers. 

 


