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Abstract 
Het onderwerp van deze studie heeft betrekking op cross-culturele remakes. Meer bepaald zullen we 

kijken naar Amerikaanse remakes van Franse films. Voor ons onderzoek zullen we focussen op de 

Franse film L’Appartement (1996) en de Amerikaanse remake Wicker Park (2004). Hierbij willen we 

voornamelijk nagaan hoe de regisseurs uit twee verschillende landen (Gilles Mimouni en Paul 

McGuigan) eenzelfde film uitwerken. We willen op die manier nagaan of de verschillende cultuur 

waarin men leeft een effect heeft op de uitwerking van de films.  

 

Een vergelijkende filmanalyse zal meer duidelijkheid scheppen om na te gaan in welke mate en op 

welke vlakken de remake verschilt van de originele film. Hierbij zullen we ons voornamelijk 

concentreren op vormelijke kenmerken die te maken hebben met de mise-en-scène en de 

cinematografie van beide films. Daarnaast zullen we ook de narratieve verschillen bekijken. Bijgevolg 

is de centrale vraag in dit onderzoek wat de concrete vormelijke en cinematografische verschillen zijn 

tussen deze twee films.  

 

Het onderzoek toont aan dat we op meerdere vlakken duidelijke verschillen kunnen terugvinden. Zo is 

het einde in de remake compleet verschillend van het einde in de originele film. Ook krijgen we in de 

remake kortere shots, waardoor het tempo in de film hoger lijkt te liggen. Het verschil in de 

acteercodes valt eveneens op na het bekijken van beide films. De originele film komt bij momenten 

geforceerd en onnatuurlijk over. Bij de remake is dit niet het geval waardoor deze aangenamer is om 

naar te kijken. We merken ook op dat de remake onderdelen van de iconografie uit de originele film 

heeft overgenomen. Verder kunnen we nog verschillen ontdekken op vlak van narratie, cinematografie 

en de andere onderdelen van de mise-en-scène.  
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1. Inleiding  
De Amerikaanse remake van de Vlaamse film Loft (2008) van Erik Van Looy heeft ervoor gezorgd dat 

het onderwerp van remakes zeer actueel geworden is. Door deze film is bijna iedereen in België 

immers op de hoogte van het begrip film remake. In het geval van Loft is de remake eveneens van de 

hand van Erik Van Looy. Het gebeurt echter ook vaak dat auteurs inspiratie halen bij andere films of 

bij andere auteurs. Er zijn dan ook immens veel voorbeelden van remakes terug te vinden doorheen de 

filmgeschiedenis. We kunnen dit fenomeen zelfs al bij de start van cinema opmerken. Wanneer men in 

Hollywood een remake maakt van een buitenlandse film, komt hier ook een cultureel aspect bij kijken 

dat zeker niet te verwaarlozen is. De remake moet immers in de eerste plaats het eigen publiek 

aanspreken en daarvoor is het noodzakelijk dat deze zich verbonden kan voelen met hetgeen op het 

scherm te zien is. De meeste remakes vinden overigens plaats in Amerika, waar de films opnieuw 

gemaakt worden met grotere budgetten en bekende sterren. Daarnaast is de Amerikaanse markt zeer 

dominant met een grote export van eigen films. Dit zorgt ervoor dat remakes na verloop van tijd veelal 

meer succes vertonen dan de originele films (Leitch, 2002, p. 41). De originele film komt vaak uit een 

ander land waar men een minder universele taal spreekt. Ook dit vormt een barrière voor het succes 

van sommige originele films in vergelijking met de remake.  

 

In deze studie zullen we twee films met eenzelfde verhaal, gemaakt door twee verschillende regisseurs 

met elkaar vergelijken. Bovendien hebben de regisseurs een verschillende nationaliteit, hetgeen zeker 

een rol kan spelen bij het maken van een film. We beginnen echter met een literatuurstudie waarin we 

voornamelijk focussen op het fenomeen van de film remakes. Daarbij letten we onder andere op de 

redenen om een remake te maken en op de verschillende soorten remakes. Vervolgens gaat onze 

aandacht ook uit naar cross-culturele remakes. Amerikaanse remakes van Franse films waren vooral in 

de jaren 1980 en 1990 heel populair. Het overgrote deel van de Amerikaanse remakes werd toen 

immers gebaseerd op Franse films. 

 

In ons onderzoek zullen we nagaan wat de grote verschillen zijn tussen L’Appartement en Wicker 

Park. Om dit te ontdekken voeren we zowel een narratieve analyse als een analyse van de 

cinematografie en mise-en-scène uit. We zullen zien dat er in de Amerikaanse film een andere 

klemtoon gelegd zal worden dan in de Franse film. Dit kunnen we al meteen merken aan de titels die 

ze gebruiken voor hun film. Bij beide films verwijst de titel naar een belangrijke plaats in het verhaal. 

L’Appartement verwijst naar een belangrijke plaats voor Max en Alice. Terwijl men bij Wicker Park 

refereert naar de vaste ontmoetingsplaats van Matthew en Lisa. Hieraan kan je bijvoorbeeld al merken 

dat Alice in de originele film belangrijker zal zijn dan Lisa. Bij de remake stellen we net het 

omgekeerde vast. 
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2. Film remakes 
In het eerste deel zullen we dieper ingaan op het fenomeen film remakes. Volgens Forrest en Koos 

(2002, p. 26) is de remake een onderbelicht onderwerp en heeft het nog niet de aandacht gekregen die 

het verdient. Vooral de nationale en culturele tradities vereisen meer onderzoek. Ook de combinatie 

met de internationale commerciële cinema die nog steeds gedomineerd wordt door Hollywood kan 

nog verder uitgediept worden. Ook Quaresima (2002, pp. 73-75) en Verevis (2004, p. 100) bevestigen 

het feit dat er voorlopig nog niet veel onderzoek verricht werd naar de theorie rond film remakes. 

Quaresima (2002, pp. 73-75) voegt daar nog aan toe dat het fenomeen remake alom gekend is en ook 

steeds als dusdanig herkenbaar is, maar langs de andere kant blijft het iets ongedefinieerd dat 

bijgevolg meer onderzoek vraagt. 

 

De literatuur rond remakes is dus duidelijk gelimiteerd, het is dan ook niet meer dan normaal dat een 

aantal auteurs steeds opnieuw naar voor komen. We ontdekken dat auteurs zoals Leitch (2002), 

Verevis (2006), Horton en McDougal (1998) regelmatig opnieuw vernoemd worden. Hierdoor kunnen 

we stellen dat zij belangrijke auteurs zijn binnen het onderzoek naar film remakes. In het onderdeel 

over de methodologie worden Vos (2004), Bordwell en Thompson (2010) beschouwd als de 

belangrijkste auteurs. Zij hebben methodes ontwikkeld die filmanalyses gemakkelijker maken. Hierbij 

kunnen we bijvoorbeeld denken aan de vijf ideaaltypische stadia van Vos. Bordwell en Thompson 

hebben in hun boeken de verschillende kenmerken van films, zoals de verschillende onderdelen van de 

mise-en-scène, uiteengezet.  

 

De verschillende bronnen vullen elkaar aan en er zijn nauwelijks tegenstrijdigheden terug te vinden. 

Dit kan voor de remakes het gevolg zijn van het beperkte onderzoek rond film remakes. Ook over de 

manieren waarop men een film kan analyseren, is men het grotendeels eens over de verschillende 

onderdelen die te analyseren zijn. Voor een welbepaalde analyse worden wel soms verschillende 

theorieën teruggevonden zoals de vijf ideaaltypische stadia van Vos (2004, pp. 80-81) tegenover de 

three-act structure van Pramagiorre en Wallis (2008, p. 68). 

 

Het analyseren en vergelijken van twee films blijft subjectief. Het is dan ook zeker mogelijk iemand 

anders een andere focus zou leggen waardoor het onderzoek een andere kant uit zou kunnen gaan. Dit 

toont ook de mogelijkheden van onderzoek in verband met filmanalyses en filmremakes aan.  
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2.1. Wat zijn film remakes? 
We kunnen een film remake in de eerste plaats beschouwen als een speciale vorm van herhaling. Zo 

simpel is dit echter niet, het is namelijk een zeer complex begrip (Verevis, 2004, p. 87). Deze vorm 

van herhaling zal in veel gevallen de herhaling van een succesvol verhaal zijn. Er moet echter een 

duidelijke balans zijn tussen de herhaling en het verschil met de originele film om op die manier  

aantrekkelijk te blijven voor het publiek (Zanger, 2006, p. 16). Verevis (2006, pp. 1-2) heeft een aantal 

definities gegroepeerd en hieruit kunnen we afleiden dat film remakes films zijn, die gebaseerd 

worden op het scenario van een eerdere film. Het zijn met andere woorden nieuwe versies van 

bestaande films. Deze nieuwe versies zullen steeds aangepast worden aan het moment waarop de 

remake gemaakt wordt (Champoux, 1999, p. 210). We moeten echter een duidelijk onderscheid maken 

tussen remakes en adaptaties. Films zijn adaptaties wanneer ze gebaseerd worden op niet-filmische 

werken zoals boeken. We kunnen over remakes spreken wanneer de films gebaseerd worden op een 

ander scenario, al dan niet uit hetzelfde land en al dan niet door dezelfde regisseur. Een serie of 

vervolg behoort niet dus niet tot de categorie van de remakes, zij gaan gewoon verder met de 

personages uit een eerdere film (Mazdon, 2000, p. 2; Champoux, 1999, p. 210).  

 

Een film remake veronderstelt in de meeste gevallen dat het publiek reeds op de hoogte zal zijn van de 

inhoud en het verloop van de film. De kijkers hebben dan namelijk al ervaring met de originele film 

(Verevis, 2006, pp. 1-34). Dit is vooral het geval wanneer de originele film op veel succes en 

bekendheid kon rekenen. Bovendien heeft iedereen een verschillende kennis van de originele film. 

Sommigen hebben er nog nooit iets van gezien of gehoord, terwijl anderen de originele film tot in de 

details kennen (Verevis, 2006, p. 145). De meeste remakes zullen gemakkelijk verstaanbaar zijn voor 

kijkers die de originele film niet gezien hebben. In de ideale situatie zullen ze wel elementen bevatten 

die tot extra plezier kunnen leiden bij kijkers die reeds op de hoogte zijn van de originele versie 

(Leitch, 2002, p. 41). 

 

Huidige remakes worden vaak gekenmerkt door de stijl van verschillende filmmakers. We hebben 

steeds meer te maken met auteurs die een eigen individuele en persoonlijke kijk hebben op het maken 

van films. Ze slagen er dan ook steeds in om herkenbare elementen aan een bepaalde film mee te 

geven die eigen zijn aan de regisseur zelf (Verevis, 2006, pp. 1-34). Deze filmmakers/auteurs zorgen 

er dan ook voor dat remakes een relatief nieuwe indruk nalaten. Vaak worden film remakes 

concurrenten van de originele filmversies. Ze gaan ermee in competitie en soms zullen succesvolle 

remakes de originele film zelfs proberen te vervangen (Verevis, 2006, pp. 1-34). Wanneer dat gebeurt, 

komt de economische leefbaarheid van de originele film in het gedrang.  
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2.2. Geschiedenis van de remakes 
Remakes zijn van alle tijden en zijn reeds een oud fenomeen binnen de filmwereld; ze ontstonden 

bijna gelijktijdig met de film zelf (Harney, 2002, p. 65; Mazdon, 2000, p. 2). Zelfs de vroege cinema 

combineerde reeds herhalingen met aantrekkelijke nieuwe elementen (Quaresima, 2002, p. 74). Toch 

kunnen we een bepaalde structuur of opdeling herkennen. We kunnen de filmgeschiedenis opdelen in 

tijdsperioden. Deze perioden geven dan telkens de transformatie weer die remakes doorgemaakt 

hebben en ook de evolutie tussen de remake en de originele film wordt hierdoor duidelijk (Verevis, 

2006, p. 96). De opdeling ziet er als volgt uit: 

- de vroege cinema, tot voor de Hollywood productie (tot 1917) 

- het studiotijdperk, het klassieke Hollywood (1917 – 1960) 

- hedendaagse Hollywood cinema (1960 – nu). 

 

Tot voor 1917 maakten remakes reeds een hele evolutie mee. Oorspronkelijk begonnen ze als de 

tegenhangers van de vroege film en uiteindelijk konden we zelfs de eerste vormen van piraterij 

terugvinden. Hierdoor kregen ze een steeds groter wordend economisch belang. De strijd om 

industriële controle uitte zich vooral op vlak van structurele en juridische processen. Het ging dan 

vooral om het sluiten van verbonden en het aanvechten van juridische zaken met betrekking tot 

octrooien en inbreuken op het auteursrecht. Binnen deze context waarin men steeds meer aandacht 

vestigt op het beschermen van de film en zijn rechten, kunnen we twee vormen van piraterij 

onderscheiden, namelijk remakes en illegale kopieën. Vooral buitenlandse (niet-Amerikaanse) 

filmmakers die hun films niet van copyrights voorzien hadden, kregen hier problemen mee. Naarmate 

het moeilijker werd om films klakkeloos te kopiëren, steeg het aantal remakes (Verevis, 2006, pp. 96-

98). 

 

Standaardisatie werd steeds meer de norm en stilaan liet men de piraterij achter zich, waardoor er meer 

originele producties gemaakt werden. Tijdens het studiotijdperk bleven de remakes steeds trouw aan 

de originele versies. Ze volgden een lijn waarbij het originele verhaal duidelijk teruggevonden kon 

worden in een nieuwe film die de oorspronkelijke eigenschappen opnieuw zal uitvinden door met 

gewijzigde genreconventies of andere sterren en nieuwe technologieën te werken. Vooral in de jaren 

1960 en 1970 ging men op zoek naar alternatieve mogelijkheden zonder een al te grote invloed van de 

industrie. Recente ontwikkelingen hebben er mede voor gezorgd dat individuele stijlen steeds meer 

benadrukt worden door op bepaalde stukken te focussen of door nieuw materiaal te introduceren. In 

deze context moeten we zeker rekening houden met de huidige historische en culturele situatie 

(Verevis, 2006, pp. 96-97). 

 

Sinds het einde van de jaren 1980 maakt Hollywood steeds meer remakes, vooral van buitenlandse 

films. De Franse films nemen hier het grootste deel in (Forrest & Koos, 2002, p. 6; Mazdon, 2000, p. 
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51; Herbert, 2006, p. 29). We kunnen de oorzaak hiervoor terugvinden bij het feit dat Frankrijk het 

grootste aantal films produceert in Europa. We kunnen zelfs meer zeggen, na Amerika brengt 

Frankrijk de meeste films uit in het Westen (Forrest & Koos, 2002, p. 27).  

 

2.3. Soorten remakes 
Binnen de grote categorie van remakes kunnen we verschillende soorten of groepen remakes 

terugvinden. Allereerst zullen we een onderverdeling maken door remakes te bekijken vanuit een 

industrieel, een tekstueel en een kritisch opzicht. Volgens Verevis (2006, p. 2; 2004, p. 88) bestaat de 

industriële groep uit handel en auteurschap. Voor het tekstuele aspect kunnen we kijken naar de 

teksten zelf, maar ook naar de genres. En de kritische groep zal dan bestaan uit het publiek en de 

redevoering. Deze opsplitsing wordt gemaakt om de verschillende motieven voor het maken van 

remakes beter te kunnen ordenen. 

2.3.1.  De industriële categorie 

De industriële categorie kunnen we hoofdzakelijk opdelen in twee verschillende aspecten, namelijk de 

handel en het auteurschap. Bij handel kunnen we bijvoorbeeld marketingstrategieën onderscheiden die 

ervoor moeten zorgen dat het publiek zich verbonden voelt met de instituties die de films en producten 

voortbrengen. Hierbij zullen de grote media-instituten verder uitbreiden en de remake onder meer tot 

leven laten komen in muziek, printmedia, pretparken en soms zelfs in elektronische spelletjes 

(Verevis, 2006, p. 37).  

 

Remakes van films van Alfred Hitchcock vallen duidelijk binnen de categorie auteurschap. Het gaat 

hierbij namelijk om echte klassiekers en het zijn films die als monumenten gezien worden binnen de 

filmwereld (Verevis, 2006, p. 58). Het belangrijkste bij deze remakes is dat ze iets extra naar voren 

brengen. Het mogen geen gekopieerde versies zijn van de originele films want dat is allesbehalve 

interessant voor het publiek. Dat was dan ook de grootste kritiek die de remake van Psycho (1960) 

kreeg. De versie die Gus Van Sant maakte, Psycho (1998), was te weinig vernieuwend en kreeg 

daardoor zeer veel commentaar te verwerken. 

 

Volgens Druxman (Verevis, 2006, pp. 3-10) kunnen de film remakes uit een industrieel aspect in drie 

categorieën opgedeeld worden; de verborgen remake, de directe remake en de non-remake. Deze 

categorieën kennen uiteraard ook overlappingen en een bepaalde film kan dan tot meerdere 

categorieën behoren. Bij de verborgen remake zal de originele versie kleine veranderingen ondergaan 

of vertrekt men vanuit een literair werk waarvan men de titel, setting of personages zal veranderen. Bij 

deze remakes wil men niet de aandacht vestigen op het feit dat we met een remake te maken hebben. 

In deze categorie kunnen we de film High Society (1956) en de originele versie ervan The 

Philadelphia Story (1940) plaatsen. De directe remake zal enkele kleine aanpassingen ondergaan en 
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kan in sommige gevallen zelfs een nieuwe titel toegewezen krijgen. De films die onder deze categorie 

vallen, zullen er echter geen geheim van maken dat het verhaal gebaseerd is op een eerdere film. Beau 

Geste (1926) en zijn remake uit 1939 behoren tot deze soort. De non-remakes zijn films die titels van 

eerdere films overnemen, maar die inhoudelijk een heel ander verhaal gekregen hebben. Zo heeft The 

Sea Hawk (1940) nog maar weinig gelijkenissen met de originele film uit 1924. Op basis van deze 

opsplitsing neigen we in ons onderzoek naar de verborgen remake. Bij L’Appartement en Wicker Park 

krijgen we zowel met een nieuwe titel als een andere setting te maken. De personages zijn grotendeels 

dezelfde, al hebben ze wel nieuwe namen gekregen. 

 

Greenberg heeft in Verevis (2006, pp. 3-10) eveneens een opsplitsing van de verschillende soorten 

remakes gemaakt. Al is deze toch verschillend van de opsplitsing van Druxman. Greenberg heeft het 

over de erkende, gesloten remake; de erkende, getransformeerde remake en de niet-erkende, verborgen 

remake. Ben-Hur (1907, 1925, 1959) is een voorbeeld van de eerste categorie, de erkende, gesloten 

remake. De originele film wordt in dat geval gekopieerd met weinig of geen veranderingen in de 

narratie. Films die tot de erkende, getransformeerde categorie behoren, hebben wel substantiële 

veranderingen ondergaan op vlak van personages, tijd en/of ruimte. De originele films worden in dit 

geval steeds erkend. Deze categorie kunnen we illustreren aan de hand van A Star is Born (1937, 1954, 

1976). Ten slotte kunnen we bij de niet-erkende, verborgen remake zien dat er kleine of grote 

veranderingen (op vlak van personages, tijd en ruimte) gebeurd zijn. Het publiek is echter niet op de 

hoogte gebracht van het feit dat deze film een remake is. Als voorbeeld bij deze categorie kunnen we 

verwijzen naar The Wagons Roll at Night (1941) en de originele film  Kid Galahad (1937). 

 

Aangezien we kunnen stellen dat zowel L’Appartement als Wicker Park relatief kleine films zijn die 

geen bijproducten op de markt gebracht hebben, behoren deze films alvast niet tot deze categorie 

waarbij de nadruk ligt op handel. Het maakt eveneens niet deel uit van de onderverdeling die zich richt 

op auteurschap. Dat merken we aan het feit dat beide films eerder onbekend zijn en al zeker niet als 

monumenten binnen de filmgeschiedenis beschouwd worden. Ook zijn de regisseurs (Gilles Mimouni 

en Paul McGuigan) geen iconen uit de filmwereld. Toch passen ze binnen de onderverdeling van 

Druxman binnen de categorie van de verborgen remake. 
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2.3.2.  De tekstuele categorie 

Volgens de tekstuele benadering moeten we remakes bekijken vanuit de structuur en de tekst van een 

film. Ook in deze categorie werd een onderverdeling gemaakt, deze keer door Leitch in Verevis (2006, 

pp. 10-22). We maken een opsplitsing tussen vier verschillende categorieën: readaptatie, update, 

hommage en de werkelijke remake. 

 

Readaptaties gaan eerdere adaptaties negeren om de adaptaties van de originele literaire werken zo 

trouw mogelijk weer te geven. Macbeth (1948, 1971) is dan een voorbeeld van een readaptatie. De 

bedoeling is om zo trouw mogelijk te blijven aan de originele tekst en het originele verhaal (Verevis, 

2006, pp. 10-22; Leitch, 2002, p. 45). Onder de categorie updates zien we films als West Side Story 

(1961), China Girl (1987) en William Shakespeare’s Romeo + Juliet (1996) verschijnen als remakes 

van de originele verfilming van  Romeo and Juliet (1936 en 1968). Deze films gaan rechtstreeks de 

confrontatie aan met de originele literaire bronnen. Daarbij gaat men de originele versie openlijk 

herzien en transformeren tot een nieuwe film (Verevis, 2006, pp. 10-22; Leitch, 2002, p. 47). Net als 

de readaptatie wil de hommage de aandacht vestigen op de literaire bron. In deze categorie zien we 

Obsession (1975) en Body Double (1986) terug als eerbetoon aan de originele film Vertigo (1958) van 

Alfred Hitchcock. Een hommage zal zichzelf als een secundaire tekst beschouwen om op die manier 

een hulde te brengen aan de originele versie van de film. Deze remakes zullen dan ook nooit beweren 

beter te zijn dan de originele films. Een voorbeeld van zo’n hommage is de remake Nosferatu the 

Vampyre (1979). Deze film wil vooral hulde brengen aan de originele versie Nosferatu (1922) 

(Verevis, 2006, pp. 10-22; Leitch, 2002, p. 47). Binnen de tekstuele categorie hebben we ten slotte een 

laatste groep, namelijk de werkelijke remakes zoals Body Heat (1981) als remake van Double 

Indemnity (1944). De werkelijke remakes beweren in tegenstelling tot de hommages dat zij zoals de 

originele films zijn, maar dan beter. Ze willen de oorspronkelijke film relevanter maken door 

aanpassingen door te voeren en zich te concentreren op het filmische beeld (Verevis, 2006, pp. 10-22; 

Leitch, 2002, p. 49). Als we Wicker Park aan één van deze categorieën moeten toewijzen, dan past 

deze film best binnen de laatste categorie van de werkelijke remakes. Er is slechts één remake van de 

film L’Appartement gemaakt en daarbij wordt de aandacht niet gevestigd op de literaire bron. Met 

Wicker Park wil men eerder vernieuwen en verbeteren. 

 

De tekstuele categorie maakt duidelijk dat er verschillende soorten adaptaties mogelijk zijn. Zo 

kunnen films hun oorsprong vinden bij liedjes, krantenartikels of stripverhalen. Ook is het mogelijk 

dat de filmmakers geïnspireerd worden door computerspelletjes of televisieseries. Pas wanneer ze 

effectief door andere films beïnvloed worden, kunnen we spreken over remakes (Verevis, 2006, p. 81).  
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2.3.3.  De kritische categorie 

Het publiek zal zich van remakes vaak op voorhand een beeld proberen te vormen. Daarom zijn zij een 

groep die we zeker niet uit het oog mogen verliezen. Bovendien moeten we hier ook rekening houden 

met de verschillende manieren waarop een film gelezen kan worden (Verevis, 2006, p. 23). En ook 

intertekstualiteit is van groot belang, hiermee bedoelt men de verhouding van de ene tekst tot een 

andere tekst. Gaat het om een readaptie of een update, dan is de intertekstuele referentie literair. 

Daartegenover staat dat  ook een cinematografische referentie mogelijk is. Bij deze laatste categorie 

zien we meteen de directe intertekstuele relatie met de originele film. Intertekstualiteit is vooral 

herkenbaar voor een cinefiel publiek dat reeds over een grote filmkennis beschikt. We moeten 

eveneens rekening houden met het feit dat intertekstualiteit afhankelijk is van de interpretatie van het 

publiek (Verevis, 2006, p. 29). 

 

Het narratieve beeld van een film kan volgens John Ellis beschreven worden als een idee van een film 

dat wijd verspreid en gepromoot wordt (Verevis, 2006, p. 130). Er zijn een aantal factoren die er voor 

zorgen dat er zo’n beeld van een film gecreëerd wordt. Zo zijn de media (tv, pers, radio) en de 

filmindustrie zelf zeer invloedrijk. De filmindustrie kan namelijk grote middelen zoals marketing- en 

publiciteitscampagnes opzetten. Tot slot kunnen ook alledaagse gesprekken (op Internet, mond-tot-

mond, gesprekken met vrienden) ervoor zorgen dat je een bepaald beeld krijgt over een film die je nog 

niet eens gezien hebt.  

 

Als we dit specifiek op de remakes toepassen, zien we dat de kijker meteen met twee soorten 

beïnvloeding te maken krijgt. Langs de ene kant zien we de beïnvloeding door elementen die binnen 

de film plaatsvinden en langs de andere kant zijn er zaken die het publiek van buitenaf beïnvloeden. 

Aspecten die de kijker van binnen de film kunnen beïnvloeden, zijn zaken zoals de titel en ondertitels. 

Hierbij zijn het vooral remakes van films die een breed publiek bereiken zoals King Kong (1933) of 

films zoals Psycho (1960), die een vast punt vormen in de filmgeschiedenis en cultfilms zoals The 

Texas Chainsaw Massacre (1974) die vooral door hun titels duidelijk maken dat het om een remake 

gaat. Soms behoudt men de titel van de originele film om interesse op te wekken bij het publiek 

(Verevis, 2006, p. 130).  

 

Daarnaast zijn er ook veel remakes die gebaseerd zijn op relatief onbekende films. Niet alleen Meet 

the Parents (2000) en The Truth About Charlie (2002) zijn voorbeelden van zo’n remakes, maar ook 

Wicker Park hoort thuis in dit rijtje. Doordat deze films een andere titel gebruiken dan de originele 

film, verbergen ze hun herkomst. De titel kan ook veranderen om zo een esthetische, generische en/of 

ideologische betekenis toe te voegen (Verevis, 2006, p. 130). Wicker Park verwijst bijvoorbeeld naar 

een belangrijke plaats voor de twee geliefden in de film, bovendien is dit park ook zeer mooi in beeld 

gebracht. Als je een remake bekijkt, kan je deze ook herkennen doordat de originele film en de 
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originele scenaristen vermeld zullen worden in de voortiteling (Verevis, 2006, p. 131). Volgens 

Forrest en Koos (2002, p. 5) is dit echter niet altijd het geval. Soms beweert men dat een bepaalde film 

een remake is van een andere terwijl dit niet wordt erkend door de zogezegde remake. Om dit te 

duiden met een voorbeeld zegt Robert Ray (Forrest & Koos, 2002, p. 5) dat Flying Tigers (1942) een 

remake zou zijn van Only Angels Have Wings (1939). Nochtans is het volgens Forrest en Koos (2002, 

p. 5) betwijfelbaar of deze film al dan niet een remake is. 

 

Archieven, academici, filmmakers en filmliefhebbers (kijkers die extreem geïnteresseerd zijn in een 

bepaald genre of een bepaalde regisseur en hier ook kennis over hebben) kunnen in grote mate bepalen 

met welke films het publiek in aanraking komt. Bovendien kunnen ze het oordeel van het publiek in 

grote mate sturen (Verevis, 2006, pp. 151-152). 

  

2.4. Waarom maakt men een remake? 
De redenen waarom men een film remake zou maken zijn zeer divers. Remakes van cultfilms zoals 

King Kong (Merian C. Cooper en Ernest B. Schoedsack, 1933; John Guillermin, 1976; Peter Jackson, 

2005) en Planet of the Apes (Franklin J. Schaffner, 1968; Tim Burton, 2001) werden bijvoorbeeld 

nieuw leven ingeblazen omwille van het grote succes van de originele film (Verevis, 2006, p. 3; 

Pichel, 1952, p. 388). De remake in combinatie met gigantische productiebudgetten en sterke 

marketingcampagnes hebben als hoofddoel om zo veel mogelijk succes te boeken. Als gevolg van dit 

soort films, brengt men vaak ook gadgets op de markt zoals spelletjes, T-shirts of zelfs maskers van 

King Kong (Verevis, 2006, p. 3). 

 

Daarnaast hebben we grensoverschrijdende film remakes zoals Abre Los Ojos (Alejandro Amenabar, 

1997; Vanilla Sky, Cameron Crowe, 2001) en Insomnia (Erik Skjoldbjaerg, 1997; Christopher Nolan, 

2002). Dit zijn meestal films die een Engelstalige remake krijgen, waarbij de lokale identiteit van de 

originele film verdwijnt. Meestal zal het gaan om Hollywood die een film opnieuw zal maken voor 

verschillende motieven zoals het cultureel imperialisme of als marketingstrategie om de buitenlandse 

films uit de Amerikaanse markten te weren (Verevis, 2006, p. 3). Bovendien wil men in Hollywood de 

kans op mislukking vermijden en het succes van films garanderen door met film remakes te werken. 

Vele Amerikanen vinden het logischer om een eigen versie van een film op de markt te brengen in 

plaats van de buitenlandse originele film (Forrest & Koos, 2002, p. 6). Belangrijk bij deze remakes is 

dat de verhaallijn zodanig wordt aangepast dat deze het huidige publiek nog meer zal aanspreken 

(Pichel, 1952, p. 390). 
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Het hedendaagse Hollywood gaat steeds meer remakes maken, maar het blijft niet altijd bij die ene 

film remake. Soms krijgen film remakes een vervolgfilm of zelfs een serie. Anderen beweren dan 

weer dat film remakes het gevolg zijn van luiheid en een gebrek aan creativiteit in Hollywood 

(Verevis, 2006, pp. 3-4).  

 

De invloed van technologische innovaties speelt hier ook een grote rol. Doordat men gebruik kan 

maken van nieuwe technieken, kan de film een nieuwe dimensie krijgen. We kunnen bijvoorbeeld 

denken aan de komst van de kleurenfilm of het geluid. Ook de mogelijkheid tot het gebruik van 

special effects en computerdigitalisatie kunnen ervoor zorgen dat het interessant wordt om een 

bepaalde film opnieuw te maken. Budgetbeperkingen bij een originele film kunnen er ook voor zorgen 

dat een film de moeite wordt om opnieuw te maken (Forrest & Koos, 2002, pp. 3-4). 

 

De beslissing om een remake te maken kan ook te maken hebben met persoonlijke redenen voor de 

filmmaker (Eberwein, 1998, p.18). De oorzaak hiervoor kan te vinden zijn bij herinneringen over het 

thema van de film waardoor de regisseur zich persoonlijk verbonden kan voelen. Het is mogelijk dat 

de regisseur de film dan opnieuw wil maken om daar zijn eigen herinneringen in te verwerken. 

 

Als alternatief voor een remake, kan men ook opteren om een film te dubben in de taal van het eigen 

land. Deze praktijk is veel goedkoper en op die manier kunnen andere landen ook profiteren van het 

sterrensysteem van Hollywood (Forrest & Koos, 2002, p. 24). Europeanen en voornamelijk Fransen 

zijn dit gebruik heel erg gewoon geworden. Amerikanen hebben hier echter een weerstand tegen 

opgebouwd, de reden daarvoor zou het gebrek aan blootstelling aan andere culturen zijn. De manier 

waarop Hollywood steeds weer een gevoel van realiteit wil creëren kan ook een oorzaak zijn voor 

deze weerstand. Gedubde films trekken namelijk de aandacht naar het artificiële karakter van de film 

en hiermee verliezen ze het gevoel van realiteit (Forrest & Koos, 2002, p. 24).  

 

Eberwein (1998, pp. 28-30) beschrijft uitvoerig de verschillende remakes die mogelijks kunnen 

voorkomen. In deze lijst vinden we onder andere volgende soorten remakes terug: de stomme film die 

hermaakt wordt tot een geluidsfilm, een film die in de Verenigde Staten gemaakt werd met een remake 

uit het buitenland, een remake die het ras of het geslacht van de hoofdpersonages verandert of een 

remake waarbij de kleuren anders zijn ten opzichte van de originele film, dit kan bijvoorbeeld door 

een zwart-wit versie te maken. Deze lijst toont aan dat de redenen om een remake te maken eindeloos 

kunnen zijn. 
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2.5. Problemen en gevaren bij remakes 
Een eerste probleem waar remakes mee te kampen hebben is het feit dat de film saai kan worden voor 

kijkers die de originele versie ook gezien hebben (Leitch, 2002, p. 43). De film mag dus niet saai 

worden door de originele film gewoon te kopiëren en langs de andere kant moet het voldoende 

achtergrondinformatie geven zodat iedereen het verhaal kan volgen. De moeilijkheid ligt hem in het 

feit dat de remake aantrekkelijk moet blijven voor een publiek met een verschillende kennis. Een 

volgende probleem heeft te maken met de intertekstualiteit; de link tussen de remake en de originele 

film. De houding die een kijker aanneemt ten opzichte van de originele film zal namelijk ook 

reflecteren op de houding die diezelfde kijker aanneemt ten opzichte van de remake. Op die manier 

draagt intertekstualiteit bij aan de totale ervaring van de film (Leitch, 2002, p. 44). Dit aspect vraagt 

dan ook de nodige aandacht.  

 

De relatie tussen de remake en de originele film is heel dubbel. Langs de ene kant is deze zeer positief 

en belangrijk omdat het voor de nodige inspiratie zorgde voor de remake. Langs de andere kant 

concurreren de twee films met elkaar. Men gaat er over het algemeen immers van uit dat de originele 

film voortreffelijk moet zijn omdat men anders niet de moeite zou doen om een remake te maken van 

deze film. Bovendien gaat het publiek ervan uit dat de remake zoals de originele film zal zijn, maar 

dan beter. Als dat niet het geval is, kan je immers beter naar de originele film kijken. Op die manier 

krijgt de remake te maken met onverzoenbare wensen (Leitch, 2002, p. 44). De originele versie zal 

overigens voor een langere periode dan de remake betekenisvol blijven voor het publiek (Santos, 

2003, p. 51). 

 

Als een remake niet veel veranderingen ondergaat in vergelijking met de originele film, kan deze 

remake al snel het label krijgen van gewoon een kopie te zijn en niets meer (Mazdon, 2000, p. 93). Het 

blijft dan ook extreem belangrijk dat remakes origineel uit de hoek komen en niet alles klakkeloos 

overnemen uit de originele versie van de film.  

 

De remake moet zeer veel vertrouwen stellen in de personages, plot, situaties en stijl van de originele 

film. De remake staat echter eerder wantrouwig tegenover de levensduur van de originele film, 

aangezien deze nog steeds roet in het eten kan gooien. De nieuwe versie zal ook in de meeste gevallen 

hopen dat het publiek er plezier aan beleeft om de twee films naast elkaar te plaatsen en met elkaar te 

vergelijken (Quaresima, 2002, pp. 79-80). 
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2.6. Cross-culturele remakes: Amerikaanse remakes van Franse films 
Historische en culturele verschillen tussen de originele film en de remake vallen meer en meer op 

naargelang er meer tijd tussen de releases van de films zit. Ook het land van herkomst speelt daarbij 

een grote rol (Horton & McDougal, 1998, p. 6; Santos, 2003, p. 49). De culturele kwesties, waarden 

en normen uit een bepaalde periode worden namelijk gereflecteerd in een film (Champoux, 1999, p. 

210). Bij het maken van een remake is het dan ook essentieel om eerst na te gaan of het sociale 

klimaat niet zodanig veranderd is dat de gebeurtenissen uit de originele film ten tijde van de remake 

niet meer zouden voorkomen. Indien dit het geval zou zijn, is het belangrijk dat er aanpassingen 

gemaakt worden aan het originele scenario (Pichel, 1952, p. 392). 

 

Hollywood is een markt die zeer sterk staat en dit zorgt ervoor dat vele andere landen hiervan 

afhankelijk zijn voor de globale distributie van hun films. Hollywood kan dit voordeel uitbuiten door 

winst te maken uit de distributie van buitenlandse films. Hierdoor kan het ook zijn 

productiecapaciteiten extra versterken en kan het er dankzij de remakes voor zorgen dat ze de 

wereldwijde marketing controleren. Dit doen ze door net die films uit te kiezen die over heel de wereld 

sterk scoren (Herbert, 2006, p. 31). 

 

Één van de redenen waarom Franse films aantrekkelijk zijn voor Amerikaanse filmmakers is dat de 

remakes in Amerika meer geld zullen opbrengen dan de originele film (Horton & McDougal, 1998, p. 

5). Het financiële aspect speelt hier duidelijk een grote rol. Amerikaanse studio’s willen nieuwe ideeën 

zonder het grote financiële risico dat hiermee gepaard gaat. Op dat vlak zijn de Franse scenario’s zeer 

handig en vooral goedkoop (Mazdon, 2000, p. 4).  

 

Ondanks het feit dat Hollywoodfilms een aantal typische en herkenbare kenmerken hebben, streven ze 

ernaar om toch onderling verschillend te zijn. Remakes, en vooral deze uit Hollywood, versterken dat 

proces. Dankzij de remakes kan het publiek namelijk zelf verschillen tussen de films ontdekken 

(Horton & McDougal, 1998, p. 5). Nochtans is het imago van Franse films tegengesteld aan dat van 

Amerikaanse films. Franse films worden meestal gezien als een deel van de hoge cultuur waarbij men 

veel belang schenkt aan waarden en tradities. Ook de authenticiteit van de Franse originele films is 

hier zeer kenmerkend. Daartegenover staan de kenmerken van de Amerikaanse films, omdat de 

verschillen met de Franse films zo groot zijn, kunnen we hier zelfs spreken over binaire opposities. De 

Amerikaanse cinema staat namelijk eerder symbool voor commercialisme, populair vermaak en de 

zoveelste nabootsing van een andere film voor een massapubliek. Dit wil echter niet zeggen dat de 

Franse films automatisch beter zijn dan de Amerikaanse versies (Mazdon, 2000, p. 5). Door het feit 

dat de Amerikaanse filmcultuur originele ideeën van Franse films overneemt, wordt de Amerikaanse 

cultuur gezien als een bedreiging voor de Franse culturele identiteit (Mazdon, 2000, p. 69). Dit is 
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meteen het grootste struikelblok waarmee Amerikaanse remakes van Franse films te maken krijgen. 

Het publiek beschouwt Franse films veel sneller als kwaliteitsvol en de Amerikaanse films zijn daar de 

dupe van.  

 

Als we naar de verschillende genres binnen Franse films kijken die een Amerikaanse remake krijgen, 

merken we vooral op dat de komedies zeer populair waren, vooral in de jaren 1980 en 1990. De reden 

hiervoor vinden we onder andere terug bij het feit dat komedies in die tijd enorm geliefd waren in 

Frankrijk en bijgevolg ook veel kijkers naar de zalen trokken. Grote successen in het thuisland zorgen 

meteen voor een extra aantrekkingskracht naar het buitenland toe. Dit geeft niet alleen meer zekerheid 

dat de film een succes kan worden, maar het zorgt er ook voor dat de Amerikaanse filmmakers 

uitgedaagd worden om de film nog beter te maken (Mazdon, 2000, p. 91). De Amerikaanse versie zal 

er dan steeds voor zorgen dat de specifieke culturele elementen die zo eigen zijn aan de Franse cultuur 

verdwijnen in de remake (Forrest & Koos, 2002, p. 27-28). We merken ook op dat de Amerikaanse 

remakes binnen de Verenigde Staten zelf veelal succesvoller zijn dan de Franse originele films. Het 

Amerikaanse publiek staat namelijk niet alleen weigerachtig tegenover films die gesproken worden in 

een andere taal dan Engels, ook het culturele aspect speelt hier een belangrijke rol. En net dat cultureel 

aspect is doorslaggevend bij komedies. Iets wat voor een publiek uit Parijs heel grappig is, kan voor 

een publiek in New York het omgekeerde effect hebben. Bovendien is de distributie en expositie veel 

beter uitgewerkt in Noord-Amerika. Dit kan meteen verklaren waarom men er voor zal kiezen om een 

remake te maken van een Franse komedie (Mazdon, 2000, p. 92).  

 

Typisch voor Amerikaanse remakes van Franse films is dat men het einde verandert. Dit toont 

duidelijk het verschil aan tussen de Amerikaanse en de Franse filmtradities. De Amerikaanse remake 

zal steeds het geruststellende einde brengen terwijl dit vaak afwezig is in de Europese tegenhangers 

(Forrest & Koos, 2002, p. 8).  Verder kunnen we opmerken dat er ook met verschillende karakters 

gewerkt wordt. Amerikaanse films gaan veelal met zwart-wit tegenstellingen werken, zonder grijze 

zone ertussen. Iemand is dan bijvoorbeeld goed of slecht, maar niks anders. Hierdoor kunnen we ook 

een onderscheid maken in het doelpubliek van de twee verschillende landen. Amerika zal dan eerder 

films maken voor de naïeve en eerder kinderlijke Amerikanen, terwijl men zich in Europa richt op de 

ironische volwassenen (Forrest & Koos, 2002, p. 8). 
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3.  Methodologie 
Voor dit onderzoek zullen we ons richten op een eigen onderzoek waarbij we de mise-en-scène en de 

cinematografie van beide films aan een grondige analyse onderwerpen. Ook zullen we kort aandacht 

besteden aan een narratieve analyse van de films. Volgens Vos (2004, p. 15) is de analyse van een film 

mogelijk op drie verschillende niveaus. De analyse van de filmische of cinematografische laag focust 

op de manier waarbij men gebruik maakt van de filmische middelen en richt zich op het uiteindelijke 

resultaat van de film. De analyse van het verhaal richt zich voornamelijk op de narratieve analyse en 

uiteindelijk is er ook een analyse mogelijk van de symbolische of ideologische laag. Bij dit laatste 

kijkt men naar de maatschappelijke normen en waarden die in de film verwerkt worden. Wij zullen 

ons met ons onderzoek focussen op de filmische laag en daarnaast zullen we kort de narratieve analyse 

aanhalen. Vooraleer we hieraan beginnen, zullen we meer duiding geven bij onze onderzoeksobjecten. 

3.1. Onderzoeksobjecten 

3.1.1.  L’Appartement 

L’Appartement is een film uit 1996 die geregisseerd werd door Gilles Mimouni. De hoofdpersonages 

werden vertolkt door Vincent Cassel, Romane Bohringer, Jean-Philippe Écoffey en Monica Bellucci 

(Strauss, 1996, p. 63). L’Appartement vertelt het verhaal van Max die net verloofd is. In een restaurant 

hoort hij een telefoongesprek en herkent hij de stem van zijn oude geliefde (Lisa) die twee jaar eerder 

op mysterieuze wijze uit zijn leven verdween. Gedurende de vier dagen die volgen zou hij normaal op 

zakenreis moeten gaan naar Tokyo. In plaats daarvan besteedt hij die tijd aan het terugvinden van Lisa. 

Doorheen deze zoektocht kan hij uiteindelijk binnendringen in het appartement van Lisa. Daar treft hij 

echter een andere vrouw aan. Zij stelt zichzelf voor als Lisa en slaagt erin om Max te verleiden. Zoals 

later in de film zal blijken is zij niet Lisa, maar is haar echte naam Alice. Via flashbacks zien we dat 

Lisa en Alice heel goede vrienden waren en dat Alice geobsedeerd raakte door Max. Hij heeft op dat 

moment echter een relatie met Lisa. Plots moet Lisa op tournee vertrekken met haar theatergezelschap 

en ze vraagt dan aan Alice om een brief te geven aan Max waarin ze alles uitlegt. Zij zal deze brief 

echter nooit aan Max geven waardoor Max denkt dat Lisa hem gewoon verlaten heeft. Lisa denkt op 

haar beurt net hetzelfde. Terug in het heden wordt Lisa achtervolgd door Daniel (haar ex-vriend). Dit 

zorgt ervoor dat ze tijdelijk bij Alice intrekt waardoor haar appartement leeg komt te staan. 

Ondertussen heeft Alice een relatie met Lucien, de beste vriend van Max. De hele situatie komt 

uiteindelijk aan het licht wanneer Lucien Alice aan Max voorstelt als zijn vriendin. Bovendien krijgt 

Max net op dat moment de kans om Lisa terug te zien, maar hij kiest op dat moment toch voor Alice. 

Uiteindelijk blijkt dit slechts een beslissing van korte duur, want van zodra Max zijn verloofde Muriel 

terugziet, gaat hij met haar mee. Daniel vermoordt Lisa uiteindelijk uit jaloezie door haar appartement 

in brand te steken, waardoor hij zelf ook om het leven komt. 
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Volgens Powrie (1999, p. 10) bevat L’Appartement heel wat onbetwistbare verwijzingen naar een 

aantal thrillers van Hitchcock, hierbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan Vertigo (1958). Een 

duidelijke gelijkenis zijn de spiegels en sigaretten die steeds als motieven terugkeren. Dit wordt 

bevestigd door Romney (1997, p. 44), hij meent namelijk dat L’Appartement duidelijk een hommage 

is aan Hitchcock. Hiervoor verwijst hij naar het voyeurisme dat zeer prominent in de film aanwezig is 

en ook naar voren komt in de film Rear Window (1954). Ook Vertigo (1958) mogen we hier niet 

vergeten. In deze film wordt een obsessieve held verliefd op een vrouw die zich vermomd heeft als 

een andere vrouw en dit alles terwijl een derde vrouw (in ons geval Muriel) ondertussen verwaarloosd 

wordt. Ook Truffaut heeft een invloed uitgeoefend op Mimouni, meer bepaald met zijn film L’Amour 

en fuite (1978). Daarin wordt de kijker geconfronteerd met een ingewikkeld liefdesverhaal waarin het 

hoofdpersonage geïntrigeerd raakt door een telefoongesprek dat hij toevallig hoorde. Ook het einde is 

hier gelijkaardig, dan komen de mannen immers terecht bij de ‘juiste’ vrouw, of eerder de vrouw 

waarmee ze het verhaal begonnen zijn. 

 

Regisseur Gilles Mimouni is met L’Appartement aan zijn debuutstuk toe (Romney, 1997, p. 44). Het 

feit dat hij voor hij aan deze film begon architectuur studeerde, kunnen we terugzien aan het decor uit 

de film (Rosi, 1998, p. 42). Heel kenmerkend voor de jaren 1990 is dat veel films iets donkers over 

zich hebben in combinatie met de thema’s twijfel en wantrouwen (Powrie, 1999, p. 5).  Ook dat zien 

we terug in deze film. L’Appartement heeft een duister kantje en geeft op sommige moment de indruk 

een psychologische thriller te zijn. Het achtervolgen van de verschillende personages lijkt bijvoorbeeld 

bijna op stalking.  

3.1.2.  Wicker Park 

Wicker Park is de remake van L’Appartement uit 2004. Paul McGuigan nam de regie voor deze film 

op zich. Voordat McGuigan aan zijn carrière als regisseur begon, ging hij als fotograaf door het leven. 

Dit zorgde ervoor dat hij een eigen stijl kon creëren waarbij hij opvallend schilderachtige beelden 

combineerde met een sociaal-realistische esthetiek. Zijn films hebben vaak een absurde en 

surrealistische ondertoon. Hij heeft onder meer The Acid House (1998) en Gangster No. 1 (2000) 

geregisseerd (Allon, Cullen, & Patterson, 2001, p. 225).  De voornaamste acteurs uit de film zijn Josh 

Hartnett, Rose Byrne, Matthew Lillard en Diane Kruger. Wicker Park is een verhaal over een 

obsessionele passie dat gekenmerkt wordt door identiteitswissels en mysterie (Decabooter, 2005, p. 

32).  

 

Wicker Park gaat over Matthew die net verloofd is en gedurende vier dagen op zoek gaat naar zijn 

oude geliefde die twee jaar geleden op raadselachtige wijze uit zijn leven verdween. Heel even 

verschijnt ze opnieuw waardoor hij meteen geobsedeerd naar haar op zoek gaat en zijn zakenreis 

annuleert. Uiteindelijk belandt hij in haar appartement, maar daar treft hij een andere vrouw aan. Zij 
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stelt zichzelf voor als Lisa, maar later zal blijken dat haar echte naam Alex is. Zij was twee jaar 

geleden reeds heel goed bevriend met Lisa en ze was meteen ook de reden van de breuk tussen Lisa en 

Matthew. Lisa vertrok namelijk onverwacht op tournee van twee maanden met haar dansgezelschap en 

had aan Alex gevraagd om een brief aan Matthew te geven waarin ze alles uitlegt. Dit heeft ze nooit 

gedaan omdat zij zelf op dat moment verliefd was op Matthew. Nu heeft ze echter een relatie met de 

beste vriend van Matthew, namelijk Luke. Wanneer Luke Alex aan Matthew wil voorstellen, komt de 

volledige waarheid aan het licht. Hij heeft dan nog een kans om Lisa terug te vinden, maar hij is te laat 

waardoor zij al naar de luchthaven vertrokken is. Op de luchthaven botst hij op Rebecca, zijn 

verloofde, maar hij breekt met haar en legt uit dat zij niet degene is die zijn hart gestolen heeft. Daarna 

vindt hij Lisa terug op de luchthaven en zijn ze opnieuw herenigd. 

 

Ondanks het feit dat het een film is uit 2004, maakt men geen gebruik van de technologische 

mogelijkheden van dat moment. Ze betrouwen op handgeschreven briefjes en antwoordapparaten, 

maar maken bijna geen gebruik van de op dat moment reeds alomtegenwoordige gsm of het Internet 

(Winter, 2004). Ook het element van liefde op het eerste gezicht is kritiek in deze film. Het is een 

element dat zowel Matthew als Alex duidelijk overkomt (Gombeaud, 2005). 

 

Films uit de klassieke Hollywoodstijl hebben meestal een personage met een verlangen, dat 

geconfronteerd wordt met een conflictsituatie. Gedurende heel deze situatie zal men voornamelijk 

focussen op de persoonlijke en psychologische beweegredenen van het hoofdpersonage. Deze heeft 

een doel voor ogen en we krijgen dan ook meestal het proces te zien waarbij het personage dit doel 

probeert te bereiken. De conflictsituatie die hiermee nauw samenhangt, zorgt ervoor dat het bereiken 

van dit doel niet zo evident is. Het einde van de films binnen de klassieke Hollywoodstijl is zeer 

duidelijk en geeft je het gevoel dat je met een afgesloten hoofdstuk te maken hebt. Op het einde moet 

alles duidelijk zijn en is elk probleem opgelost. In de meeste gevallen krijgen we dan ook te maken 

met een happy end (Bordwell & Thompson, 2010, pp. 102-103). We kunnen dit alles in Wicker Park 

terugvinden door te stellen dat Matthew als doel heeft om Lisa terug te vinden. Zijn plan wordt echter 

gedwarsboomd door een conflictsituatie die naar voor komt in het personage Alex. Zij doet er alles 

aan om ervoor te zorgen dat de twee elkaar niet opnieuw ontmoeten om zo haar eigen doel te kunnen 

bereiken en Matthew voor zich te winnen. We herkennen de klassieke Hollywoodstructuur hier dus in, 

al wordt deze ingewikkelder gemaakt door meerdere personages met persoonlijke doelen toe te 

voegen. Op het einde wordt in Wicker Park alles duidelijk. De verschillende verhaallijnen komen 

samen en ook voor de kijker wordt nu duidelijk hoe het verhaal juist in elkaar zit. Het einde van de 

film is eveneens typisch voor de klassieke Hollywoodstijl en dat zien we aan het feit dat de twee 

geliefden uiteindelijk toch bij elkaar belanden waardoor het doel van het hoofdpersonage bereikt 

wordt. 
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3.2. Mise-en-scène 
We zullen de analyse van de filmische laag uitvoeren door gebruik te maken van het analysemodel van 

Bordwell en Thompson. Zij delen de mise-en-scène op in vier verschillende onderdelen: setting, 

kostuum en make-up, acteercodes en belichting (Bordwell & Thompson, 2010, p. 121; Pramaggiore & 

Wallis, 2008, p. 88). Holthof en Houben (1999, pp. 44-45) benadrukken het belang van de mise-en-

scène. Deze gaat namelijk je blik sturen bij het bekijken van een film. De filmvorm gaat je blik dan in 

een bepaalde richting sturen. De kijker wordt gemakkelijker aangetrokken door bewegingen, warme 

kleuren en door heldere en lichte plekken. Vos (2004, pp. 22-23) omschrijft de mise-en-scène als alles 

wat binnen het beeldkader is geconstrueerd: de decors, de locatie, de belichting, de kostuums,… Dit 

alles krijgt een sterk realistische inslag om zo geloofwaardig mogelijk te zijn. Tevens geven Holthof 

en Houben (1999, pp. 46-47) aan dat de mise-en-scène essentieel is om een film en bijhorende 

plotontwikkeling te begrijpen. Zo kan de mise-en-scène onder andere je verwachtingen sturen, maar 

kan het ook voor mogelijke identificatie met herkenbare personages zorgen. De beslissingen van de 

verschillende onderdelen van de mise-en-scène moeten dus duidelijk compatibel zijn met elkaar 

zodanig dat er geen tegenstrijdigheden zijn. Vooraleer we beginnen aan de effectieve vergelijking van 

L’Appartement en Wicker Park, zullen we de verschillende onderdelen van de mise-en-scène 

toelichten om ze nadien te kunnen toepassen op de films. 

3.2.1.  Setting 

Bij het bepalen van de setting heeft men voornamelijk keuze uit twee opties. Men kan voor een 

bestaande locatie kiezen, of men kan een specifieke setting creëren in een studio aan de hand van een 

decor. Hierbij zal men steeds proberen om de setting zo realistisch mogelijk te laten overkomen voor 

de cultuur waarin men op dat moment leeft (Bordwell & Thompson, 2010, pp. 121-123). Zo ziet een 

setting uit de jaren ‘50 er bijvoorbeeld helemaal anders uit dan een setting van vandaag. Afhankelijk 

van de situatie kan een setting minimalistisch of net zeer overdadig gepresenteerd worden. Dit alles 

kan ervoor zorgen dat men een film anders zal interpreteren. Tegenwoordig maakt men zelfs gebruik 

van digitale speciale effecten om delen van de setting vorm te geven (Bordwell & Thompson, 2010, p. 

123). Soms kan een voorwerp dat deel uitmaakt van een setting noodzakelijk zijn voor een bepaalde 

actie. In dat geval spreekt men van een prop.  

3.2.2.  Kostuum en make-up  

Aangezien kledij en make-up nauw met elkaar samenhangen, worden deze twee categorieën vaak 

samengenomen. De kledij van de acteurs kan een bepaalde functie vervullen en hiermee kan men alle 

kanten op gaan. De kostuums zullen in de meeste gevallen iets vertellen over de karakters van de 

personages in een film. Ook onderdelen van kostuums zoals bijvoorbeeld een bril, schoenen of een jas 

kunnen props zijn. Zo is The Wizard of Oz (1939) een voorbeeld van een film waarin men een jas als 

prop gebruikt en in Titanic (1997) is een bepaalde ketting zowel een schat als de romantische link 

tussen Rose en Jack. Daarnaast kan de kledij ervoor zorgen dat het verhaal of de thema’s binnen de 
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film versterkt kunnen worden. Bovendien zal men er steeds op letten dat de kostuums in de setting van 

de film passen (Bordwell & Thompson, 2010, pp. 125-128). Een aanpassing van de kledij kan 

symbool staan voor een evolutie of verandering die het personage doormaakt. De kleren van de 

personages kunnen geïnspireerd worden door de realiteit of door een periode in de geschiedenis. Hoe 

dan ook, de kostuums zullen in elk geval functioneel zijn (Holthof & Houben, 1999, p. 43).  

 

Oorspronkelijk werd make-up enkel gebruikt omdat de gezichten van de acteurs anders niet goed 

zouden overkomen op scherm. Tegenwoordig wordt het ook gebruikt om het uiterlijk van de acteurs te 

verbeteren (Bordwell & Thompson, 2011, pp. 128-130). Make-up kan er ook voor zorgen dat 

personages getransformeerd worden en op historische figuren of fantastische wezens zoals elfjes of 

heksen gaan lijken. Een andere functie van make-up is dat deze ervoor zorgt dat er een realistisch 

effect gecreëerd wordt. Mannen dragen make-up meestal zodanig dat het lijkt alsof ze er helemaal 

geen op hebben. Bovendien heeft de populariteit van horror en science fiction films ertoe bijgedragen 

dat make-up soms een echte kunst geworden is.  

3.2.3. Acteercodes 

Het gedrag van filmfiguren kan in grote mate onder controle gehouden worden. Bordwell en 

Thompson gebruiken bewust het woord figuren en niet acteurs omdat ook dieren, objecten zelfs 

gewoon vormen van zaken onder deze categorie vallen. Gezichtsuitdrukkingen en bewegingen komen 

dan ook niet uitsluitend bij mensen voor. We kunnen dit in science fiction of fantasy films 

bijvoorbeeld ook terugvinden bij monsters of zelfs robots (Bordwell & Thompson, 2010, p. 138). Om 

deze acteercodes te onderzoeken, zullen we vooral letten op de lichaamstaal en gezichtsexpressies van 

de verschillende personages. 

 

We kunnen een onderscheid maken tussen handelingen van acteurs die zeer realistisch overkomen of 

die net het omgekeerde effect hebben en erg onrealistisch zijn (Bordwell & Thompson, 2010, p. 140). 

Hierbij kunnen we stellen dat er realistisch geacteerd wordt als er niet overdreven gespeeld wordt of 

als er niet ondergedaan wordt. Verder kunnen we nog een onderscheid maken tussen 

geïndividualiseerd en gestileerd acteergedrag (Bordwell & Thompson, 2010, p. 140). Het is niet altijd 

noodzakelijk dat er realistisch geacteerd wordt. Wat wel belangrijk is, is dat de vertolking binnen de 

film past en overeenkomt met de functie van het personage. Ook stem en taal, en dus de dialogen, zijn 

belangrijk bij dit onderdeel (Holthof & Houben, 1999, p. 44). Ten slotte is het belangrijk dat acteurs 

hun acteerprestaties aanpassen aan de cinematografische elementen die op dat moment gebruikt 

worden in de film. Close-ups kunnen er namelijk voor zorgen dat elk detail van de gezichtsexpressie 

duidelijk te zien is en dit vergt dan ook een andere manier van acteren in vergelijking met het gebruik 

van een full shot (Bordwell & Thompson, 2010, p. 141). 
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3.2.4.  Belichting 

De impact van een film kan grotendeels bepaald worden door de belichting die gehanteerd wordt in de 

film. De lichtinval kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een bepaalde actie of een object extra 

benadrukt worden. Ook kan er dankzij de belichting gespeeld worden met schaduw. Het kan meteen 

ook een element zijn dat voor extra spanning zorgt binnen de film. De functie van het licht is 

vierledig, het gaat namelijk om de intensiteit, de richting van het licht, de lichtbron en de kleur 

(Bordwell & Thompson, 2010, pp. 131-132). De intensiteit van het licht verwijst naar de kwaliteit 

ervan, zo kunnen we een verschil onderscheiden tussen harde en zachte belichting. De richting van het 

licht geeft de weg weer tussen de lichtbron en het object dat belicht wordt. De lichtbron verwijst op 

zijn beurt naar de verschillende soorten belichting of naar het gebruik van natuurlijk licht. De kleur 

kan tenslotte veel invloed hebben op de sfeer en emoties die overgebracht worden aan de kijkers 

(Holthof & Houben, 1999, p. 44).  

 

Belangrijk is dat er steeds sprake moet zijn van een hoofdlicht en een aanvullend licht. Het hoofdlicht 

is dan de dominante lichtbron en het aanvullende licht zal er voor zorgen dat het hoofdlicht minder 

hard overkomt. Op die manier kan het aanvullende licht de schaduw zachter maken. Deze lichtbronnen 

kan men steeds verder aanvullen indien dat nodig blijkt te zijn. Ten slotte kunnen we hier ook 

opmerken dat men gebruik kan maken van achtergrondverlichting (Bordwell & Thompson, 2010, pp. 

132-134). Het gebruik van deze verschillende manieren van belichting vormen samen de 

driepuntsbelichting (Vos, 2004, p. 23). 

 

In de meeste gevallen, zal het gebruik van licht een realistische situatie creëren, maar de belichting kan 

er evenzeer voor zorgen dat de situatie niet met de realiteit overeenkomt. Belichting kan namelijk ook 

voor speciale effecten zorgen. Weinig belichting kan bijvoorbeeld een chiaroscuro effect veroorzaken. 

Daarnaast kan belichting ook als motief gebruikt worden (Bordwell & Thompson, 2010, p. 136).   

3.3. Cinematografie: kadrering en cameravoering 
De kadrering en bijhorende cameravoering zijn geen onderdelen van de mise-en-scène, maar het zijn 

cinematografische elementen. Nochtans is ook dit aspect belangrijk voor ons onderzoek aangezien het 

de mise-en-scène in grote mate kan beïnvloeden. Het zijn dan ook twee aspecten die je niet los van 

elkaar kan bekijken. Het kader binnen films is bijvoorbeeld zeer belangrijk omdat dit aangeeft hoeveel 

je van een bepaald beeld te zien krijgt. De plaats waar de camera geplaatst wordt en het kader 

waarbinnen men zal filmen, zal dan ook steeds een doordachte keuze zijn (Bordwell & Thompson, 

2010, p. 186). Zo kan een kadrering er bijvoorbeeld voor zorgen dat een bepaald detail extra benadrukt 

wordt (Bordwell & Thompson, 2010, p. 196).  
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Het kader kan de film op een aantal manieren beïnvloeden. Eerst en vooral hebben we de grootte en de 

vorm van het kader. Als tweede punt maken we een onderscheid tussen de ruimte die we op het 

scherm te zien krijgen en de ruimte daarnaast. Vervolgens kunnen we ook kijken naar de manier 

waarop kadrering een bepaalde afstand, hoek en hoogte heeft ten opzichte van het beeld. Ten slotte 

kan de kadrering ook de relatie met de mise-en-scène in grote mate beïnvloeden (Bordwell & 

Thompson, 2010, p. 186). Vooral omwille van dit laatste punt zijn we geïnteresseerd in de kadrering 

van onze films. Wij zullen ons binnen dit onderzoek beperken tot de laatste elementen, namelijk de 

afstand en hoek ten opzichte van het beeld. Ook zullen we nagaan of beide films op dezelfde manier 

gebruik maken van de camerabeweging.  

3.3.1.  De positie van de camera 

De positie waaruit gefilmd wordt, bepaalt het perspectief van de film en dus ook de manier waarop de 

kijker de film te zien krijgt (Bordwell & Thompson, 2010, p. 193). Hierbij kunnen we enkele 

belangrijke elementen onderscheiden, namelijk de hoek van de camera, de hoogte ervan, de afstand en 

of de camera al dan niet horizontaal staat. We kunnen drie verschillende hoeken van de camera 

herkennen. Het meest voorkomende is de rechte hoek, daarnaast hebben we ook het kikkerperspectief 

(dan filmt men van onderuit) en het vogelperspectief (hierdoor lijkt het alsof we naar beneden kijken). 

Hiermee hangt ook de hoogte van de camera samen, een vogelperspectief vereist namelijk een camera 

die hoog genoeg zal staan. Uiteraard is dit niet altijd het geval. In de meeste gevallen zal de camera 

horizontaal geplaatst worden, soms kan het echter nuttig zijn om met een gekanteld beeld te werken. 

Ten slotte hebben we ook nog de afstand; de camera kan ver van de mise-en-scène verwijderd zijn, 

maar er kan ook van zeer dichtbij gefilmd worden. In dit laatste geval hebben we te maken met een 

close-up. Uiteraard zijn er in de filmwereld heel wat verschillende afstanden waar te nemen. Er 

bestaan geen vaste afmetingen die bepalen of iets al dan niet een close-up is. Hiervoor moeten we 

vooral kijken naar de proportie van hetgeen in beeld gebracht wordt (Bordwell & Thompson, 2010, 

pp. 194-195). Hieruit blijkt nogmaals het belang van de camera bij het in beeld brengen van de mise-

en-scène. De verschillende beelduitsneden hebben we beschreven in bijlage 3. Bij het long shot zien 

we de mensen op het scherm volledig, van kop tot teen. Het medium shot laat de mensen ongeveer tot 

aan hun middel zien en bij een close-up krijgen we enkel de gezichten te zien. Deze laatste camera-

instelling wordt vaak gebruikt om details in beeld te brengen (Vos, 2004, pp. 23-24). Medium en long 

shots kunnen gebruikt worden om aan kijkers de vrijheid te geven om hun blik over het scherm te 

laten dwalen zodat zij zelf op zoek kunnen gaan naar de belangrijke elementen (Santos, 2003, p. 60). 

Wij zullen dit in onze analyse verder uitwerken aan de hand van onze shot-per-shot analyse. Op die 

manier kunnen we nagaan of de films op een verschillende gebruik maken van de positie van de 

camera, meer bepaald of er verschillen waar te nemen zijn in de hoeken van de camera en in de 

afstand. 
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3.3.2.  Mobiele kadrering 

De mobiele kadrering betekent dat de kadrering van een object verandert. De kadrering staat dan in 

dienst van de mise-en-scène. Het houdt dus in dat de camerahoek, hoogte, niveau of afstand van een 

bepaald beeld kan veranderen gedurende een gegeven shot. Er zijn verschillende soorten 

camerabewegingen die deze mobiliteit kunnen creëren. Eerst en vooral hebben we de panbeweging, 

deze kunnen we herkennen doordat de camera op een horizontale as beweegt, maar de camera zelf 

blijft op dezelfde plaats staan. Op die manier zorgt het als het ware voor een panoramisch beeld. Bij de 

tilt beweging lijkt het alsof de camera naar boven en naar onder kijkt, opnieuw zonder van plaats te 

veranderen. Zowel bij panwegingen als bij tiltbewegingen, is het belangrijk om de richting erbij te 

vermelden. Dit kan zijn van links naar rechts of onder naar boven. Bij een dolly shot of travelling shot 

verandert de camera wel van positie. De camera beweegt dan in eender welke richting over de grond; 

vooruit, achteruit, diagonaal of in cirkels. Tot slot kunnen we ook een crane shot opmerken in een 

film. De camera staat dan niet meer op de grond, maar filmt van bovenuit. In de meeste gevallen zien 

we de camera stijgen of dalen, het kan echter ook vooruit, achteruit of van de ene naar de andere kant 

bewegen. Verder hebben filmmakers ook steeds de optie om gebruik te maken van het in- of 

uitzoomen van het beeld (Bordwell & Thompson, 2010, p. 199; Vos, 2004, p. 25). De 

camerabewegingen die we zojuist opgesomd hebben, zijn uiteraard niet de enige mogelijke 

bewegingen die een camera kan maken, maar het zijn wel de meest voorkomende. 

 

3.4. Narratieve analyse 
In de loop van ons leven worden we continu geconfronteerd met verhalen: boeken, films, toneel, dans, 

schilderijen,… (Vos, 2004, p. 76). Dit zorgt ervoor dat mensen van nature een grote interesse hebben 

in universele verhalen. Ook bij films heeft het verhaal duidelijk een zeer groot belang. De studie van 

de narratieve analyse kunnen we op verschillende manieren aanpakken. Aangezien onze focus op de 

analyse van de mise-en-scène en cinematografie ligt, zullen we de narratieve analyse beperken.  

 

Volgens het analyseschema van Bordwell kunnen we drie belangrijke onderdelen terugvinden als we 

kijken naar de encodering en tekstconstructie. Deze zijn de fabula, plot en stijl (Holthof & Houben, 

1999, p. 34). De fabula kunnen we samenvatten in een synopsis, nochtans speelt het verhaal zich niet 

gewoon voor ons, op het scherm, af. We krijgen uitsluitend losse elementen te zien, zowel op het doek 

als in de klankband. Deze elementen vormen samen een geheel waardoor de kijker zich een 

totaalbeeld kan vormen van de film. Het verhaal wordt bijgevolg nooit perfect voorgeschoteld aan de 

kijker, deze moet zelf alle puzzelstukjes samenleggen. De plot bestaat uit de keuze van de te 

behandelen gebeurtenissen, of de keuze en de schikking van de verschillende elementen van de fabula. 

Dit is het onderdeel waar de kijker daadwerkelijk mee geconfronteerd wordt. Hieruit zal hij zijn eigen 

verhaal construeren. De stijl is de belichaming van de plot. Het wijst op het beeld en de klank die de 
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kijker ook effectief te zien krijgt. De stijl kunnen we volgens Bordwell opsplitsen in de opname, de 

montage, de mise-en-scène en het geluid (Holthof & Houben, 1999, pp. 34-35). Hieruit blijkt dat de 

mise-en-scène en de narratie meer met elkaar te maken hebben dan wat je op het eerste zicht zou 

verwachten.  

 

Volgens Vos (2004, p. 77) kan het verhaal op twee verschillende manieren onderzocht worden. We 

kunnen de horizontale en de verticale benadering onderscheiden. Aangezien wij slechts kort zullen 

focussen op de narratieve laag van de film, kiezen we voor de horizontale benadering waardoor we 

ons concentreren op de volgorde van de gebeurtenissen. Bij de verticale benadering wil men vooral de 

onderliggende patronen ontdekken en het verhaal koppelen aan een maatschappelijke context. Vos 

(2004, pp. 80-81) stelt bovendien dat we in een film vijf stadia kunnen ontdekken waarbinnen een 

conflict zich ontwikkelt. Het verhaal begint over het algemeen met een uiteenzetting van de 

basissituatie en een introductie van de partijen. Nadien kunnen we een ontwikkeling van het conflict 

tussen de partijen opmerken, dit kan zich kenmerken wanneer de hoofdrolspeler actie onderneemt. 

Vervolgens krijgen we een toename en differentiëring van het conflict; er kan dan bijvoorbeeld een 

rolconflict geïntroduceerd worden door een liefdesverhouding. Daarna krijgt de situatie een wending 

en uiteindelijk krijgen we een omkering van de positie van het hoofdpersonage en de tegenspeler. 

Deze akten worden echter niet altijd allemaal doorlopen, er kan ook sprake zijn van drie of vier stadia, 

maar de spanningsopbouw is sowieso in het verhaal aanwezig. Het doorlopen van drie stadia komt 

volgens Pramaggiore en Wallis (2008, p. 68) overeen met de three-act structure. De eerste akte stelt de 

verschillende personages voor met hun doel en mogelijke conflicten. Op het einde van deze akte zal er 

een eerste wenteling in het verhaal plaatsvinden. Door dit keerpunt komen we terecht in de tweede 

akte, hier ondervindt het hoofdpersonage moeilijkheden en obstakels. Deze zijn vaak het gevolg van 

een andere centrale figuur in het verhaal. De tweede akte zal eindigen met een climax. In de derde akte 

zal men ten slotte de conflicten uitklaren, waardoor op het einde van de film alles duidelijk is. Het 

verschil met de vier stadia die Thompson voorstelt, uit zich in het feit dat in het midden van de film 

een grote wending zou plaatsvinden. Bovendien duren de vier stadia die doorlopen worden ongeveer 

even lang. Bij onze analyseresultaten zullen we de vijf stadia toepassen op onze films. 

 

Bordwell benadrukt in Vos (2004, p. 85) met zijn analysesysteem dat het verhaal nauw verbonden is 

met de mise-en-scène. Volgens dit systeem moeten vier elementen onderzocht worden: fabula, 

syuzhet, style en excess. De fabula is dan de verbale synopsis van het geheel, de syuzhet is de manier 

waarop de fabula gepresenteerd wordt, de style beslaat de cinematografische kenmerken zoals de 

mise-en-scène, montage en geluid. En met het excess bedoelt hij uiteindelijk alles wat niet tot de 

vertelling behoort, zoals de aftiteling. 
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4. Analyseresultaten 
We hebben er bewust voor gekozen om sequenties met elkaar te vergelijken die zowel in 

L’Appartement als in Wicker Park qua verhaallijn dezelfde zijn. Op die manier kunnen we de 

vormelijke en cinematografische aspecten beter met elkaar vergelijken. Hiervoor was het uiteraard 

noodzakelijk om beide films eerst in sequenties op te delen (zie bijlage 1 en 2). Sequenties worden 

door Vos (2004, p. 81) omschreven als opeenvolgende scènes die gebaseerd zijn op een gebeurtenis of 

op een ander ordenend principe. We beginnen echter met de narratieve analyse.  

 

4.1. Narratieve analyse 
De narratieve elementen zullen we hier niet volledig bespreken maar even kort aankaarten. Het zou 

ons namelijk te ver leiden om ook dit onderdeel tot in de puntjes uiteen te zetten. Nochtans vinden we 

het belangrijk om dit aspect te overlopen zodat we een duidelijk overzicht krijgen van de grote 

verschilpunten tussen de twee films. We beginnen met een korte analyse van de narratieve laag, 

waarbij we ons voornamelijk focussen op de volgorde en verschillen in gebeurtenissen. Eerst 

overlopen we de opvallende narratieve verschillen, nadien zullen we gebruik maken van de vijf 

ideaaltypische stadia van Vos om op die manier de grote lijnen van de twee films met elkaar te kunnen 

vergelijken. 

 

4.1.1.  Opvallende narratieve verschillen 

We merken meteen op dat zowel L’Appartement als Wicker Park geen gebruik maken van een 

klassieke narratie. Er wordt continu gewerkt met flashbacks, waardoor de chronologie in de film 

steeds verspringt (Bordwell & Thompson, 2010, pp. 84-85). Sommige gebeurtenissen zien we zelfs 

twee keer, dit komt opnieuw door het gebruik van flashbacks in de film en het kan voor verwarring 

zorgen bij de kijkers. Dat de acties eerder onlogisch verlopen, komt voornamelijk door het steeds 

veranderende tijdsaspect. Beide films zijn mooie voorbeelden van films waarbij de kijker zelf alle 

puzzelstukjes moet samenleggen om zich zo een volledig beeld te kunnen vormen van de film.  

 

Qua narratie kunnen we een aantal grote verschillen opmerken. In Wicker Park is de verhaallijn rond 

Daniel amper uitgewerkt. In het begin lijkt het nog alsof hij een rol zal spelen doorheen de film, maar 

dan verdwijnt hij plots en wordt er niet meer over hem gesproken. In L’Appartement is dit niet het 

geval, daar blijft hij belangrijk tot op het einde wanneer hij het appartement van Lisa in brand steekt 

en zo zichzelf en haar vermoordt. 

 

Ook de iconografie is verschillend in beide films. In L’Appartement zijn vuur, voyeurisme, sigaretten 

en spiegels bijvoorbeeld terugkerende symbolen. Dit wordt aangepast in Wicker Park waardoor deze 
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symbolen bijna volledig verdwijnen. Vooral het aspect vuur vinden we niet meer terug in de remake. 

Nadat Lisa op tournee is vertrokken en Max denkt dat zij hem heeft achtergelaten, verbrandt hij al haar 

kleren die nog bij hem liggen. In Wicker Park reageert Matthew hierop door alle foto’s van haar die 

aan zijn muur hangen te verwijderen. Ook het einde waarbij Daniel het appartement van Lisa in brand 

steekt, komt niet voor in Wicker Park. De sigaretten zijn eveneens zo goed als verdwenen in de 

remake. De spiegel en het voyeurisme vinden we wel nog terug in beide films.  

 

Wanneer Max in L’Appartement Alice voor het eerst ziet, wordt zij zodanig in beeld gebracht dat het 

lijkt alsof ze zelfmoord wil plegen door uit het raam te springen. In Wicker Park staat Alex gewoon 

door het raam te kijken terwijl ze aan het wenen is. Hier kunnen we meteen een verschil merken 

waarbij het verschil in cultuur duidelijk naar voor komt. In Amerika zou het immers te choquerend 

zijn om op dat moment met een zelfmoordpoging geconfronteerd te worden. Verder merken we niet al 

te veel verschillen op qua cultuur of tijdsperiode. Aangezien er slechts 8 jaar tussen het uitkomen van 

de twee films zit, is het tijdsverschil nog redelijk beperkt. Het enige verschil dat we op dit vlak wel 

kunnen opmerken, is het feit dat Wicker Park iets meer gebruik maakt van de technologische 

mogelijkheden die op dat moment voorhanden waren. Wat we verder kunnen opmerken is dat de 

locaties in de films verschillend zijn. Zo speelt L’Appartement zich af in Parijs en Wicker Park in 

Chicago. Bovendien worden ook de personages ietwat verschillend in beeld gebracht. In 

L’Appartement komt Max eerder stalkerig over en Alice lijkt gek te zijn. Wicker Park wil eerder 

aantonen dat deze personages hopeloos verliefd zijn.  

 

Ook de twee eindes verschillen compleet van elkaar. Zoals we reeds gezegd hebben, is dit iets wat wel 

vaker voorkomt bij Amerikaanse remakes van Franse films. De Amerikaanse versie heeft een 

ondubbelzinnig happy end waarbij men de nadruk legt op ware liefde en het feit dat alles mogelijk is. 

Matthew kan zijn zoektocht dan succesvol beëindigen en hij vindt de vrouw waarnaar hij 

gepassioneerd op zoek was. In de originele film blijft Max uiteindelijk bij de vrouw met wie hij aan 

het verhaal begonnen was, namelijk zijn verloofde. Hierdoor lijkt het alsof hij gedurende vier dagen in 

een ideale wereld heeft geleefd, maar uiteindelijk beseft hij dat dit alles niet mogelijk is en gewoon 

verder moet gaan met zijn leven. 

 

De titels van de films verwijzen elk naar een verschillende plaats. Beiden weerspiegelen belangrijke 

momenten en plaatsen in de film. L’Appartement verwijst naar de het appartement van Lisa waar Max 

Alice voor het eerst ontmoet. Dit is eveneens de plaats waar de twee elkaar steeds zullen terugzien. 

Aangezien Max uiteindelijk Alice verkiest boven Lisa, is dit een belangrijke plaats in het verhaal. 

Wicker Park verwijst dan weer naar een gelijknamig parkje. Het was de vaste afspreekplaats van Lisa 

en Matthew toen zij nog een koppel waren. Bovendien is dit de plaats waar ze zullen proberen om 

elkaar op het einde terug te zien. De liefdesperikelen tussen Lisa en Matthew zijn in Wicker Park het 
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belangrijkste en daarom wordt hier een andere focus gelegd dan in L’Appartement. Dit alles wordt van 

bij de start aan de kijker meegegeven en de Amerikaanse versie maakt hiermee meteen duidelijk dat ze 

een andere klemtoon zullen leggen dan de originele Franse film. 

 

Opvallend in beide films is het gebruik van flashbacks. Deze techniek kan gebruikt worden om het 

verleden en het heden door elkaar te weven (Vos, 2004, p. 78). Zowel in L’Appartement als in Wicker 

Park maakt men daar gretig gebruik van. Door met flashbacks te werken kunnen bepaalde gedeelten 

uit het verleden, zoals de rol van Alice/Alex, geheim blijven waardoor meer spanning gecreëerd 

wordt. Wat wel verschillend is, is dat men in Wicker Park gebruikt maakt van split screen, waardoor 

men twee acties tegelijkertijd in beeld kan brengen. In L’Appartement wordt deze techniek niet 

toegepast. 

 

4.1.2.  Horizontale benadering 

Vervolgens zullen we de horizontale benadering van Vos (2004, pp. 77-81) uitwerken door de vijf 

ideaaltypische stadia toe te passen op onze films. Figuur 1 en 2 geven de verschillende sequenties 

weer met hun bijhorende nummer om op die manier de begin- en eindpunten van de verschillende 

stadia eenvoudig weer te geven. De laatste sequentie nemen we hier niet in op omdat dit in beide 

gevallen de aftiteling betreft. Voor de grafiek die we terugvinden in figuur 3 hebben we per stadium 

weergegeven hoeveel procent dit stadium inneemt in de gehele film. We werken hier met percentages 

omdat de films geen gelijke lengte hebben. Een vergelijking enkel en alleen op basis van de minuten 

zou dus een vertekend beeld geven. De berekeningen hiervoor zijn in tabel 1 en 2 terug te vinden. 

 

Voor de verdeling van de verschillende stadia hebben we voor beide films dezelfde redenering 

gevolgd. Aangezien het verhaal grotendeels hetzelfde was, hebben we telkens op dezelfde cruciale 

momenten een nieuw stadium laten beginnen. Het eerste stadium beslaat de uiteenzetting van de 

basissituatie en een introductie van de partijen. Hier leren we niet alleen het hoofdpersonage 

Max/Matthew kennen, maar ook de relaties die dit personage heeft. Dit stadium duurt in 

L’Appartement en Wicker Park ongeveer even lang, het neemt respectievelijk 9% en 10% van de 

volledige film in beslag.  

 

Hierna krijgen we de ontwikkeling van het conflict. We kunnen duidelijk zien dat dit in beide films 

het langste stadium is, met 32% in L’Appartement en 27% in Wicker Park. Dit stadium begint in beide 

films op het moment waarop Max/Matthew beslist om niet naar China/Japan te gaan. Dit is dus het 

moment waarop het hoofdpersonage een belangrijke beslissing neemt die essentieel is voor het verdere 

verloop van het verhaal. Max/Matthew komt hier in opstand en hij onderneemt actie door op zoek te 

gaan naar aanwijzingen om Lisa terug te vinden.  
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Figuur 1: Vijf ideaaltypische stadia in L’Appartement 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
 

   
   1e stadium: uiteenzetting basissituatie en introductie van de partijen           2e stadium: 
 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 
 

ontwikkeling van het conflict tussen de partijen 
 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

 
       3e stadium: toename en differentiëring van het conflict 
 

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

 

4e stadium: de situatie neemt een wending 
 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

 
 
 
               5e stadium: omkering van de positie 
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Figuur 2: Vijf ideaaltypische stadia in Wicker Park 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
 

  
 1e stadium: uiteenzetting basissituatie en introductie van de partijen      2e stadium: 
 
 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 
 

 
 ontwikkeling van het conflict tussen de partijen      3e stadium: toename en differentiëring 
 
 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

 van het conflict       4e stadium: de situatie neemt een wending 

 
46 47 48 49 50 51 52 

 
 

 
 
   5e stadium: omkering van de positie 
 



Figuur 3: Grafiek vijf ideaaltypische stadia toegepast op beide films 
 

 
 
 
Tabel 1: Berekeningen lengte stadia voor L’Appartement  
 
 Beginminuut Eindminuut Percentage Cumulatief percentage 
Stadium 1 0’ 10’ 9% 9% 
Stadium 2 11’ 45’ 32% 41% 
Stadium 3 46’ 63’ 17% 58% 
Stadium 4 64’ 93’ 28% 86% 
Stadium 5 94’ 108’ 14% 14% 
 
Tabel 2: Berekeningen lengte stadia voor Wicker Park 

 Beginminuut Eindminuut Percentage Cumulatief percentage 
Stadium 1 0’ 10’ 10% 10% 
Stadium 2 11’ 37’ 27% 37% 
Stadium 3 38’ 59’ 22% 59% 
Stadium 4 60’ 82’ 23% 82% 
Stadium 5 83’ 100’ 18% 100% 
 
 
 



In het derde stadium krijgen we een toename en differentiëring van het conflict. Max/Matthew komt 

dan in contact met de vrouw die zich voordoet als Lisa. Ze is echter niet de vrouw die hij kende uit 

zijn verleden en waarnaar hij op zoek was. Hierdoor lijkt de situatie van Max/Matthew verloren en 

lijkt het alsof hij Lisa niet meer zal terugvinden. Bovendien wordt er in deze fase ook een 

liefdesverhouding geïntroduceerd, namelijk deze tussen Max/Matthew en de vrouw die zich voordoet 

als Lisa. Dit stadium duurt langer in de remake, het neemt daar namelijk 22% van de totale film in 

beslag terwijl deze fase in de originele film 17% beslaat. 

 

In de vierde fase neemt de hele situatie een wending en dit uit zich in het feit dat we ontdekken dat de 

vrouw die zich voordoet als Lisa, eigenlijk Alice/Alex is. We komen dus te weten dat ze eigenlijk een 

bedrieger is en in dit deel wordt er gefocust op de ervaringen en herinneringen van Alice/Alex. Ook dit 

stadium neemt meer tijd in beslag in de originele film, met 28% tegenover 23% in de remake. 

 

Het vijfde en laatste stadium zorgt voor een omkering van de situatie en de positie van het 

hoofdpersonage en zijn tegenspeler. In dit deel komt namelijk de volledige waarheid aan het licht. In 

L’Appartement krijgt Max de kans om Lisa terug te zien. Hij besluit echter om Alice achterna te gaan, 

maar hij komt op dit besluit terug wanneer hij zijn verloofde terugziet. In Wicker Park krijgt Matthew 

eveneens de kans om Lisa terug te zien en hij grijpt deze kans met beide handen. Deze fase neemt in 

L’Appartement 14% van de tijd in beslag en in Wicker Park gaat het om 18%. 

 

Wat opvalt bij deze verschillende stadia is dat de beginfase duidelijk het minste tijd in beslag neemt. 

De verklaring hiervoor kan zijn dat de kijker zich meteen midden in het verhaal moet bevinden. Het is 

dan ook essentieel dat het verhaal snel genoeg op gang komt. In beide versies worden alle stadia 

doorlopen, het grootste verschil dat we hier kunnen opmerken is het feit dat de tijd die aan een bepaald 

stadium gespendeerd wordt, verschillend is. Als we naar de grafiek in figuur 3 kijken, valt bij Wicker 

Park op dat vooral de laatste drie stadia ongeveer even veel tijd in beslag nemen, terwijl dit in 

L’Appartement net heel verschillend is. Daar wisselt men een kort stadium steeds af met een langer 

stadium. Toch kunnen we besluiten dat beide films grotendeels dezelfde narratieve structuur bevatten. 

Ondanks het feit dat beide films ongeveer even lang duren, heeft L’Appartement een bijkomende 

verhaallijn die we in Wicker Park niet terugvinden. Hiervoor kunnen we verwijzen naar de verhaallijn 

rond Daniel die in de remake volledig verdwenen is. Bovendien focust Wicker Park meer op Matthew 

en Lisa waardoor je als kijker kan uitkijken naar het moment waarop de twee opnieuw herenigd zullen 

worden.  

 

 

 



4.2. Cinematografie 
De sequenties die we hier en bij de mise-en-scène zullen bespreken zijn voor L’Appartement de 

sequenties met als nummer 14, 15, 28, 36, 58 en 66. De sequenties die hiermee overeenkomen in 

Wicker Park zijn deze met de nummers 11, 12, 24, 26, 42 en 56. We hebben voor deze sequenties 

gekozen omdat ze inhoudelijk sterk gelijkend zijn. Dit zorgt ervoor dat wij ons kunnen focussen op de 

vormelijke aspecten. Het zou immers eerder nutteloos zijn om de cinematografie en mise-en-scène van 

sequenties met een verschillende inhoud te vergelijken. De inhoud wordt namelijk veelal weerspiegeld 

in de vormelijke aspecten van de film. Bovendien liggen de sequenties verspreid in de film waardoor 

we ons een algemeen beeld over de films kunnen vormen. Daarnaast hebben we geprobeerd om de 

verschillende personages aan bod te laten komen om op die manier een zo volledig mogelijk beeld te 

krijgen van de twee films.  

 

We hebben de verschillende sequenties een naam gegeven om zo gemakkelijk naar een bepaalde 

sequentie te verwijzen. Deze namen zijn voor L’Appartement en de overeenkomstige sequenties in 

Wicker Park telkens dezelfde. Sequenties 14 en 11 krijgen de naam hotelkamer; 15 en 12: 

schoenenwinkel; 28 en 24: café; 36 en 26: slaapkamer; 58 en 42: straat en tot slot 66 en 56: restaurant. 

 

Voor de analyse van dit onderdeel hebben we in bijlage 4 de verschillende sequenties shot-per-shot 

opgelijst. Per shot hebben we de lengte van het shot, de beeldgrootte, de camerabeweging en de 

camerahoek besproken.  

 

4.2.1.  Shotlengte 

Om de shotlengte van de verschillende sequenties optimaal met elkaar te kunnen vergelijken, hebben 

we deze samengevat in grafieken. Figuur 4 bevat de grafiek voor de vergelijking van de sequenties 

van het café. Alle grafieken die de shotlengtes vergelijken, zijn terug te vinden in bijlage 5.  

 

Over het algemeen kunnen we opmerken dat de verschillende sequenties consequent meer shots 

bevatten in Wicker Park. Hierbij willen we meteen opmerken dat dit niet enkel en alleen aan de gehele 

shotlengte te wijten kan zijn. Om dit aan te tonen hebben we telkens in de tabellen in bijlage 4 de 

volledige lengte van de sequentie opgenomen. De hotelkamer, schoenenwinkel en het restaurant 

hebben een langere lengte in Wicker Park. Bij de straat hebben beide sequenties nagenoeg dezelfde 

lengte. Bij het café en in de slaapkamer, hebben de sequenties telkens een langere lengte in 

L’Appartement. We kunnen hieruit afleiden dat de sequenties in Wicker Park meer shots bevatten, 

zelfs wanneer de sequentie korter is qua lengte in vergelijking met de overeenkomstige sequentie in 

L’Appartement. 

 



Figuur 4: Shotlengte in seconden: L’Appartement sequentie 28 – Wicker Park sequentie 24. 

 
 

We kunnen uit de verschillende grafieken afleiden dat Wicker Park veel shots bevat die korter zijn dan 

5 seconden. Voor L’Appartement is dit veel minder het geval. We zullen dit eerst meer in detail 

bekijken door figuur 4 te bestuderen. In deze figuur hebben we met kortere sequenties te maken. In 

L’Appartement duurt deze sequentie 1’54” en in Wicker Park neemt het slechts 1’27” in beslag. Dit 

zorgt ervoor dat we een eerder beperkt aantal shots krijgen. Vooral wanneer we dit vergelijken met de 

lengte van de sequentie van de schoenenwinkel in Wicker Park. Daar krijgen we immers 97 shots te 

zien in net geen 5 minuten tijd. Bij Wicker Park zien we overigens dat de lengtes per shot ongeveer 

evenredig verdeeld zijn. De meeste shots zijn hier gesitueerd tussen de 2 à 6 seconden. In 

L’Appartement is dit niet het geval; er is veel meer variatie in de lengte van elk shot terug te vinden. 

Bovendien kunnen we hier drie duidelijke uitschieters opmerken, namelijk shots 1, 5 en 6. 

 

Als we de shotlengtes voor de andere sequenties bekijken, valt op dat de shotlengtes van 

L’Appartement meestal net iets langer duren dan deze in Wicker Park. We zien uiteraard dat dit niet 

voor elk shot het geval is, maar voor de globale tendens is dit wel het geval. Hieruit kunnen we 

afleiden dat het tempo in Wicker Park hoger zal liggen. Een opeenvolging van verschillende korte 

shots geeft een dynamischer gevoel. Als we de verschillende grafieken in bijlage 5 overlopen, zien we 

ook dat we in zo goed als elke sequentie een aantal uitschieters in de lengte krijgen. We kunnen dit 

zowel bij L’Appartement als bij Wicker Park opmerken. Voor Wicker Park is dit enkel in de grafiek 

uit figuur 4 niet het geval. Het is mogelijk dat deze uitschieters weergeven dat er zich op die 

momenten belangrijke gebeurtenissen voordoen binnen de film. 
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In de sequentie op straat (sequentie 42) zien we bij Wicker Park bijvoorbeeld twee duidelijke 

uitschieters in de grafiek, namelijk shots 5 en 21. Om uit te zoeken of dit een achterliggende reden 

heeft, kijken we in bijlage 9 naar de handelingen die bij shots 5 en 21 horen. In shot 5 lopen Matthew 

en Lisa elkaar net mis en in shot 21 gebeurt dit opnieuw. Dan wordt Lisa immers tegengehouden door 

een oude vrouw die aan haar de weg vraagt. Indien dit niet gebeurd zou zijn, was ze recht naar 

Matthew toe gelopen. Hieruit kunnen we afleiden dat beide shots niet alleen cruciaal zijn voor de 

sequentie, maar ook voor de volledige film. Als de twee elkaar op dat moment reeds zouden 

tegenkomen, zou dat het verdere verloop van de hele film namelijk beïnvloeden. De uitschieters in 

lengte geven de kijkers bijgevolg ook meer tijd om een belangrijk shot in zich op te nemen.  

 

De shotlengte kan eveneens verbonden zijn met de beeldgrootte. Close-ups moeten immers niet lang 

in beeld blijven omdat de kijker dan niet veel tijd nodig heeft om het gehele beeld op te nemen. In een 

wijder shot is er veel meer informatie op het scherm en daardoor gaan deze shots meestal gepaard met 

een langere shotlengte. 

 

4.2.2.  Beeldgrootte 

Zoals reeds gezegd zijn er verschillende soorten beeldgroottes mogelijk. Afhankelijk van de gebruikte 

beeldgroottes kan men bepaalde emoties proberen op te wekken bij de kijkers. Via close-ups komen de 

emoties van de personages zelf ook veel duidelijker in beeld. Het is dan ook interessant om na te gaan 

of de films op een verschillende manier gebruikmaken van beeldgroottes. Om dit na te gaan hebben 

we voor de verschillende sequenties de proporties van de verschillende beeldgroottes berekend. Deze 

berekeningen zijn terug te vinden in bijlage 6. Om deze proporties te bekomen hebben we telkens het 

totaal genomen van het totaal aantal verschillende beeldgrootten. Dit kan namelijk in sommige 

gevallen verschillen van het totaal aan shots in die sequentie omdat camerabewegingen zoals in- of 

uitzoomen een tweede beeldgrootte kunnen geven binnen eenzelfde shot. Aangezien we de verschillen 

tussen de twee films willen ontdekken, hebben we per sequentie ook een grafiek gemaakt om op die 

manier duidelijk te zien welke beeldgroottes de films het meest hanteren. Dit zorgt er eveneens voor 

dat de overeenkomstige sequenties naast elkaar geplaatst kunnen worden. Deze grafieken vinden we 

terug in bijlage 7. We zullen eerst één van de sequenties bespreken om nadien een beeld te schetsen 

van de globale trend binnen de films. De sequentie waarvoor we gekozen hebben is deze van de 

slaapkamer.  

 

 

 

 

 



Figuur 5: Proporties van beeldgroottes ‘slaapkamer’ 

 
 

Wat meteen opvalt aan deze grafiek is dat beide films ongeveer in dezelfde mate gebruik maken van 

de verschillende beeldgroottes. Er is echter één duidelijk verschil op te merken. In L’Appartement 

maakt men duidelijk overwegend gebruik van medium shots in deze sequentie, deze beeldgrootte 

wordt in 34% van de sequentie gebruikt. In Wicker Park is dit helemaal niet het geval, we zien 

namelijk in 14% van de gevallen een medium shot. Daar maakt men veel meer gebruik van close-ups 

met 28% tegenover bijna 6 in L’Appartement. Dit sluit mooi aan bij hetgeen we gezegd hebben bij de 

shotlengtes. Close-ups vragen minder tijd om het beeld te bestuderen en hierdoor kan met kortere 

shots gewerkt worden in de remake. Aangezien er in Wicker Park meer met close-ups gewerkt wordt, 

kunnen we hier een verklaring vinden voor de kortere lengtes van de verschillende shots. 

 

Wanneer we alle grafieken bekijken om ons een globaal beeld te vormen van de gehanteerde 

beeldgroottes, zien we bij Wicker Park dat in de meerderheid van de shots gebruik wordt gemaakt van 

een medium close shot en in mindere mate ook van close-ups. Bij L’Appartement ligt de focus 

eveneens op het gebruik van medium close shots, maar dan eerder in combinatie met medium shots. 

De focus op medium close shots houdt in dat de personages ongeveer tot aan de borstkas in beeld 

komen. De gezichten van de verschillende personages zijn bij deze shots dus duidelijk ook nog zeer 

goed in beeld waardoor de verschillende emoties gemakkelijker aan het publiek kunnen overgebracht 

worden. De extreme shots zoals de extreme close-up of het wide shot worden amper gehanteerd. Dit 

zijn dan ook beeldgroottes die niet aangenaam zijn om lang naar te kijken. De extreme close-up is te 

gedetailleerd en bij het wide shot krijgen we net het omgekeerde probleem.  

 

 

Slaapkamer



4.2.3.  Camerabewegingen 

Zoals in bijlage 4 te zien is, hebben we voor elk shot genoteerd welke camerabewegingen in de shots 

voorkomen. We hebben deze camerabewegingen vervolgens gegroepeerd en in tabellen gegoten om 

een vergelijking tussen de overeenkomstige sequenties mogelijk te maken. Deze tabellen zijn terug te 

vinden in bijlage 8. Dankzij deze tabellen kunnen we ons een globaal beeld vormen van het gebruik 

van camerabewegingen in de twee films. Wij zullen onze aandacht specifiek richten op de sequentie 

‘schoenenwinkel’. Daarnaast zullen we kijken naar de grafiek in figuur 6 die de camerabewegingen 

voor de zes sequenties samen weergeeft waardoor we een duidelijk overzicht krijgen. Tabellen 3 en 4 

geven de berekeningen voor de slaapkamer weer.  

 
Tabel 3: Berekeningen proporties camerabeweging: schoenenwinkel: L’Appartement 

Beweging Aantal keer Aantal/totaal 
aantal shots 

Proportie Percentage 

Panbeweging 2 2/36 0,0556 5,56% 
Tiltbeweging     
Inzoomen 4 4/36 0,1111 11,11% 
Uitzoomen     
Travelling shot 4 4/36 0,1111 11,11% 
Crane shot     
Totaal 10 10/36 0,2778 27,78% 
 
 
Tabel 4: Berekeningen proporties camerabeweging: schoenenwinkel: Wicker Park 

Beweging Aantal keer Aantal/totaal 
aantal shots 

Proportie Percentage 

Panbeweging 16 16/97 0,1649 16,49% 
Tiltbeweging 3 3/97 0,0309 3,09% 
Inzoomen 6 6/97 0,0619 6,19% 
Uitzoomen 1 1/97 0,0103 1,03% 
Travelling shot 5 5/97 0,0515 5,15% 
Crane shot     
Totaal 31 31/97 0,3196 31,96% 
 

Tabellen 3 en 4 tonen aan dat er regelmatig gebruik gemaakt wordt van verschillende soorten 

camerabewegingen. In de ‘schoenenwinkel’ sequentie wordt gretig gebruik gemaakt van bewegingen. 

Zo zien we dat ongeveer 32% van de shots in deze sequentie in Wicker Park een camerabeweging 

bevat. In L’Appartement komt dit ongeveer overeen met 28%. Uit deze tabellen blijkt ook dat niet elke 

soort beweging in elke sequentie zal voorkomen. Bij Wicker Park zien we dat de panbeweging met 

voorsprong de meest gebruikte camerabeweging is, althans in deze sequentie. We zien dat de 

panbeweging voornamelijk gebruikt wordt om de verschillende personages te volgen wanneer ze van 

plaats veranderen. Bij L’Appartement is het voor deze sequentie moeilijker te onderscheiden welke 

bewegingen het meeste gehanteerd worden.  

 



Figuur 6 geeft een totaalbeeld van de gebruikte camerabewegingen in alle sequenties samen weer. 

Hieruit kunnen we gemakkelijker de meest en de minst gebruikte camerabewegingen onderscheiden. 

De gegevens die hiervoor gebruikt worden, zijn terug te vinden in bijlage 8. In de tabellen uit deze 

bijlage kunnen we eveneens opmerken dat het totaal aantal shots met beweging hoger is in 

L’Appartement (27,27%) dan in Wicker Park (22,59%), althans wanneer we naar de percentages 

kijken. Het is belangrijk om naar de percentages te kijken omdat we op die manier met een juiste 

schaal kunnen werken.  

 

Figuur 6: Camerabewegingen voor alle sequenties samen. 

 
 

In de zes sequenties samen werd in Wicker Park geen enkele keer gebruik gemaakt van het crane shot. 

Ook het uitzoomen werd amper gebruikt. Deze resultaten zijn ongeveer gelijklopend voor 

L’Appartement, ook voor deze film werd amper gebruik gemaakt van het uitzoomen en het crane shot. 

Beide films blijken een voorkeur te hebben voor de panbeweging. Verder willen we hier ook nog 

opmerken dat Wicker Park minder gebruik maakt van camerabewegingen omdat het met shots werkt 

die zeer kort zijn qua lengte. Hierdoor krijgt je vanzelf een gevoel van beweging omdat de camera 

vaak verspringt. Als deze bijvoorbeeld van een medium shot naar een medium close shot verspringt, 

krijg je de indruk dat er ingezoomd werd, terwijl dit niet het geval is. Daarnaast maakt Wicker Park 

ook in grote mate gebruik van shot reverse shots. Hierdoor creëer je dus de indruk van een 

camerabeweging zonder dat dit effectief het geval is. 

 

 

 

 

 

Camerabewegingen



4.2.4.  Camerahoeken 

Zoals we reeds gezegd hebben, kunnen we drie soorten camerahoeken herkennen. In onze analyse 

gaan we per shot na welke camerahoek in elk shot gehanteerd wordt. We verwachten dat het 

kikkerperspectief en het vogelperspectief eerder in beperkte mate gebruikt zullen worden. Dit zijn 

immers eerder ongewone camerahoeken. De berekeningen zijn terug te vinden in tabel 5. Naast deze 

berekeningen, hebben we nog een aantal bijkomstige berekeningen1 gemaakt, om de vergelijking beter 

mogelijk te maken. 

 

Tabel 5: Berekeningen proporties camerahoeken. 

Sequentie Vogelperspectief Kikkerperspectief Recht Proportie en percentage 
vogel- en kikker- 
perspectief/totaal 

Hotelkamer 
L’Appartement 

 2x 13x 2/15=0,1333 
=13,3% 

Hotelkamer 
Wicker Park 

8x 4x 24x 12/36=0,3333 
=33,33% 

Schoenenwinkel 
L’Appartement 

1x 2x 33x 3/36=0,0833 
=8,33% 

Schoenenwinkel 
Wicker Park 

3x 5x 89x 8/97=0,0825 
=8,25% 

Café 
L’Appartement 

1x  11x 1/12=0,0833 
=8,33% 

Café Wicker Park   20x 0% 
Slaapkamer 
L’Appartement 

3x 5x 24x 8/32=0,25 
=25% 

Slaapkamer 
Wicker Park 

8x   26x 8/34=0,2353 
=23,53% 

Straat 
L’Appartement 

1x 5x 15x 6/21=0,2857 
28,57% 

Straat Wicker Park 3x 6x 19x 9/28=0,3214 
=32,14% 

Restaurant 
L’Appartement 

1x  48x 1/49=0,0204 
=2,04% 

Restaurant Wicker 
Park 

1x 5x 80x 6/86=0,0698 
=6,98% 

 

Bijkomstige berekeningen: 

 Vogel- en kikkerperspectief/totaal (L’Appartement) = 21/165 = 0,1273 =12,73% 

 Vogel- en kikkerperspectief/totaal (Wicker Park) = 43/301 = 0,1429 = 14,29% 

 Aantal keer vogelperspectief in L’Appartement = 7/21 = 0,3333 = 33,33% 

 Aantal keer kikkerperspectief in L’Appartement = 14/21 = 0,6667 = 66,67% 

 Aantal keer vogelperspectief in Wicker Park = 23/43 = 0,5349 = 53,49%  

 Aantal keer kikkerperspectief in Wicker Park = 20/43 = 0,4651 = 46,51% 



Meteen kunnen we opmerken dat zowel L’Appartement als Wicker Park gebruik maken van de drie 

mogelijke camerahoeken. Zoals we verwacht hadden, komt de rechte hoek het meest voor. Dit is 

logisch aangezien het een zeer naturel beeld geeft aan de kijker. Als we de zes sequenties per film 

samen bekijken, valt op dat beide films ongeveer even veel gebruik maken van het kikker- en 

vogelperspectief. In L’Appartement komt dit namelijk in ongeveer 13% van de shots voor en in 

Wicker Park ligt dit slechts 1% hoger met iets meer dan 14% van het totaal aantal shots. 

 

Als we het vogel- en kikkerperspectief opsplitsen, zien we meteen een groot verschil tussen de twee 

films. L’Appartement maakt overwegend gebruik van het kikkerperspectief. Van alle vogel- en 

kikkerperspectieven samen, krijgen we in 67% van de shots een kikkerperspectief te zien. In Wicker 

Park is het verschil minder groot, maar ligt de focus op het gebruik van vogelperspectieven. Deze 

camerahoek zien we in ongeveer 55% van alle shots met een kikker- of vogelperspectief terugkeren. 

 

In beide films worden in de sequentie ‘straat’ de meeste vogel- en kikkerperspectieven gebruikt. Dit 

kunnen we verklaren doordat Max/Matthew in deze scène een sleutel uit een riool probeert te halen. 

Zowel in L’Appartement als in Wicker Park krijgen we in deze sequentie te maken met een 

overwegend gebruik van kikkerperspectieven. We illustreren dit aan de hand van illustratie 1.  

 

 
Illustratie 1: Still screen uit Wicker Park (1:12:31): het gebruik van een kikkerperspectief in Wicker Park. 

 

Door hier gebruik te maken van een kikkerperspectief, is het al snel duidelijk dat dit niet zomaar een 

riool is. Enkel en alleen op basis van de camera, kan men hier iets aan de kijkers vertellen. Het gebruik 

van een kikker- of vogelperspectief zal dan ook steeds functioneel zijn voor het verhaal. Indien men 

het beeld uit illustratie 1 zou gebruiken, terwijl er helemaal niks in dat riool ligt, kan dit een 

verwarrend effect hebben op de kijkers.  

 

 

 



Kikker- en vogelperspectieven kunnen ook gebruikt worden wanneer men de camera zodanig plaatst, 

dat we vanuit de blik van een personage kunnen meekijken. Dit kunnen we terugzien in illustratie 2. 

Het kikkerperspectief is in dit geval subtieler, zeker in vergelijking met illustratie 1. Illustratie 2 toont 

aan dat niet elk kikkerperspectief extreem moet zijn. In dit geval gebruikt men een kikkerperspectief 

waardoor het lijkt alsof we naar Lucien kijken vanuit het standpunt van Max en Lisa. Zij zitten 

namelijk neer waardoor zij zich automatisch lager bevinden dan Lucien. Op deze manier kan men dus 

ook spelen met het gebruik van de verschillende camerahoeken.  

 

 
Illustratie 2: Still screen uit L’Appartement (18:27): kikkerperspectief vanuit het standpunt van Max en Lisa. 

 

Het gebruik van deze camerahoeken kan er ook voor zorgen dat een personage dominant of net 

onderdanig in beeld gebracht wordt. Wanneer een personage via een kikkerperspectief in beeld komt, 

lijkt deze automatisch veel imposanter. We kunnen echter vaststellen dat dit bij onze onderzochte 

films niet echt het geval is. De nadruk ligt hier meer op het gebruik van de verschillende 

camerahoeken en perspectieven om ervoor te zorgen dat de film aangenaam en interessant blijft om 

naar te kijken. Bovendien helpt het de kijker tijdens het inlevingsproces in de betreffende situatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Mise-en-scène 
Vervolgens komen we tot het laatste onderdeel van onze analyse, namelijk deze van de mise-en-scène. 

Bij deze analyse zullen we gebruik maken van still screens uit de films. Hierdoor kunnen we 

gemakkelijk verschillen of gelijkenissen aantonen. In bijlage 9 is de shot-per-shot analyse voor de 

mise-en-scène uitgewerkt. De tabellen in deze bijlage bevatten de shotnummers (dezelfde als deze bij 

de cinematografie), de personages die aanwezig zijn in het shot, opvallende kenmerken in verband met 

setting, props, kledij, make-up en belichting. Vervolgens vinden we in deze tabellen ook iets terug 

over de acteercodes, meer bepaald de emoties die de acteurs overbrengen, of er al dan niet muziek in 

het shot aanwezig was en wat de verschillende handelingen binnen de shots zijn. Niet elk vakje in deze 

tabellen werd ingevuld, dit komt doordat de setting binnen een bepaalde sequentie nu eenmaal niet 

snel verandert. Om de tabel overzichtelijk te houden, hebben we de tabel enkel aangevuld wanneer de 

situatie veranderde, of wanneer we iets nieuw te zien kregen binnen een bepaald shot. 

4.3.1.  Setting 

Zoals reeds gezegd zal men proberen om een zo realistisch mogelijke setting te gebruiken voor de 

cultuur waarin men op dat moment leeft. Dit kunnen we reeds in de eerste sequentie die we onderzocht 

hebben (hotelkamer) opmerken.   

        
Illustratie 3: Still screen uit L’Appartement (14:32):                Illustratie 4: Still screen uit Wicker Park (13:05): 

heldere, Victoriaanse inrichting.       donker, simpel interieur. 
 

De inrichting van deze hotelkamers verschilt grondig van elkaar. We tonen dit aan met behulp van 

illustraties 3 en 4. Afgezien van de belichting, merken we op dat stijl helemaal anders is. De 

Amerikaanse versie (illustratie 4) is eerder simplistisch en ziet er uit als een gewone, moderne kamer. 

De Franse hotelkamer (illustratie 3) heeft meer een historische inrichting en heeft iets weg van een 

Victoriaans interieur. Bovendien ziet bijna elk interieur uit de Franse film er oubolliger uit dan de 

interieurs die in de Amerikaanse film voorkomen. De kamer in L’Appartement straalt iets kil en 

onbewoond uit waardoor het er minder gezellig uitziet. In de hotelkamer uit Wicker Park zien we dat 

het bed beslapen is. Ondanks het feit dat ook deze kamer niet echt ingericht is, straalt deze kamer meer 

gezelligheid uit. De reden hiervoor kan zijn dat het meer ingericht is als een huiskamer, met 

gemakkelijke zetels en een salontafeltje. De kleuren die we in L’Appartement voornamelijk zien 

verschijnen zijn beige, wit, rood en zwart. Ook in Wicker Park komen de kleuren beige en wit 



duidelijk naar voor. Deze kleuren zien we ook in de volgende sequentie, deze van de schoenenwinkel, 

duidelijk terugkeren. De kleurencombinatie valt dan het meeste op bij L’Appartement, zoals te zien is 

in illustraties 5 en 6. 

                    
Illustratie 5: Still screen uit L’Appartement (17:06) :        Illustratie 6: Still screen uit L’Appartement (18:14): 

opvallend gebruik van aardse kleuren.        terugkerende kleurencombinaties. 

 

We zien hier dat er vooral gebruik gemaakt wordt van aardse kleuren, namelijk rood, zwart, bruin en 

beige. Die kleuren zien we zelfs terug in de auto op de achtergrond. Bovendien geeft het een warm 

gevoel en zorgt het voor een contrast met de saaie grijze gebouwen die we aan de overkant van de 

straat kunnen zien. Zoals we eerder al gezegd hebben, wordt de kijker aangetrokken tot warme 

kleuren, dit kan een reden geweest zijn om voor deze kleuren te opteren. In shots 8 en 27 van deze 

sequentie in L’Appartement zien we bovendien dat de achtergrond eerder wazig is. Hierdoor wordt de 

kijker bijna verplicht om op de voorgrond en dus in dit geval op Lisa te focussen. 

        
Illustratie 7: Still screen uit Wicker Park (15:20):                       Illustratie 8: Still screen uit Wicker Park (16:45): 

gebruik van rode en witte kleuren.             rode en witte muren met paarse en oranje accenten. 

 

Illustratie 7 geeft aan dat we deze kleuren ook in Wicker Park te zien krijgen. Er wordt echter minder 

op gefocust. Men werkt namelijk niet meer uitsluitend met de aardse kleuren. Zoals we ook in 

illustratie 8 kunnen zien, zijn het vooral de rode en witte kleuren die terugkeren. Daarnaast zien we 

ook paarse accenten verschijnen. Een groot verschil dus met de Franse film waarin men de focus op 

een welbepaald kleurenpalet legt. Vervolgens kunnen we nog een verschil opmerken in vergelijking 

met de inrichting van de schoenenwinkel. De winkel in Wicker Park is nogal druk, er is veel te zien in 

vergelijking met de winkelinrichting in L’Appartement. Deze is namelijk eerder neutraal, we zien er 

enkel mensen en lege muren (illustratie 6). Zoals illustratie 8 aangeeft, zijn de muren van de 

schoenenwinkel in Wicker Park bekleed met schilderijen. We zien lampionnetjes aan het plafond en 

de toonbank aan de kassa is een soort etalage die vol ligt met verschillende kleine spulletjes. 



 

In de slaapkamer sequentie in L’Appartement zien we 

op een gegeven moment een beeld met één duidelijk 

overwegende kleur, namelijk beige. Illustratie 9 geeft 

dit duidelijk weer.  De enige andere kleur die we hier 

kunnen opmerken is de blauwe handdoek die Max in 

zijn hand heeft. Door de focus op deze ene kleur lijkt 

het bijna alsof Max in de setting opgaat.  
Illustratie 9: Still screen uit L’Appartement (54:26):  

opvallend gebruik van de kleur ‘beige’. 

 

Net in deze sequentie zien we de alomtegenwoordige kleuren uit L’Appartement (rood, wit en zwart) 

duidelijk verschijnen in Wicker Park, zie 

illustratie 10. De beige kleur in L’Appartement 

zorgt eerder voor een afstandelijke en neutrale 

sfeer, terwijl het rood dat bij Wicker Park gebruikt 

wordt, meer een warm en gezellig gevoel creëert. 
       

                        Illustratie 10: Still screen uit Wicker Park (52:29): 

       overwegend gebruik van de kleuren rood, wit en zwart. 

 

Ook kan de setting een invloed uitoefenen op de sfeer en het gevoel dat je krijgt als je naar een film 

kijkt. Dit aspect hangt echter nauw samen met andere aspecten waaronder de belichting. Want ook die 

is cruciaal bij het verkrijgen van de ideale sfeer. In de sequentie van de hotelkamer krijgen we in 

L’Appartement een heldere omgeving. In Wicker Park is dit veel minder het geval, de ruimte (behalve 

de badkamer) is donker en dit geeft meteen een gevoel van spanning. Hiervoor verwijzen we terug 

naar illustraties 3 en 4.  

 

Een ander voorbeeld kunnen we herkennen in 

de sequentie ‘restaurant’ in L’Appartement; zie 

illustratie 11. We kunnen hier een wazige 

schijn opmerken in het beeld, dit wordt 

veroorzaakt door sigarettenrook. Het zorgt voor 

een duister kantje in de film omdat het beeld 

hierdoor minder helder wordt.  

 
Illustratie 11: Still screen uit L’Appartement (1:38:59):  

aardse kleuren in combinatie met rokerige waas in het restaurant. 



In illustratie 11 kunnen we bovendien opnieuw de aardse kleuren opmerken die doorheen de film 

steeds opnieuw terugkeren. Dit wordt niet alleen weerspiegeld in het interieur van het restaurant, maar 

ook in de kleren die de verschillende personen dragen. De kledij zullen we echter in het volgende 

onderdeel van de mise-en-scène bespreken. 

 

Zoals we reeds gezegd hebben, kunnen ook belangrijke voorwerpen of props deel uitmaken van de 

mise-en-scène. Wanneer deze voorwerpen doorheen de film steeds opnieuw terugkomen en een 

belangrijke functie vervullen binnen de film, maken deze props deel uit van de iconografie. Deze 

worden in L’Appartement zeer duidelijk naar voor gebracht. Ook in Wicker Park zijn ze aanwezig, 

maar dan op een veel subtielere manier. In L’Appartement herkennen we vier zaken die meermaals 

terugkeren in de film, namelijk spiegels, sigaretten, vuur en voyeurisme. In Wicker Park blijft hier niet 

veel meer van over, daar zien we de spiegels en het voyeurisme nog wel terug, maar niet zo veel als in 

de Franse film en bovendien brengt de remake deze zaken veel subtieler in beeld. 

 

Een duidelijk voorbeeld van de steeds terugkerende spiegels zien we in illustratie 12. Hier kunnen we 

niet alleen negen spiegels onderscheiden die aan de muur hangen, rechts in beeld staat een grote 

spiegel en op de kast vinden we er ook nog één terug en ook de kast zelf doet hier dienst als spiegel.   

 
Illustratie 12: Still screen uit Wicker Park (50:59): 13 spiegels in één beeld. 

 

Vervolgens gingen we aan de hand van bijlage 9 na in hoeveel sequenties er spiegels te zien waren in 

beide films. In L’Appartement zien we in vijf van de zes onderzochte sequenties, minstens één spiegel 

verschijnen. In de meeste sequenties krijgen we zelfs meerdere spiegels te zien, al dan niet op de 

voorgrond. Bij Wicker Park zien we ongeveer hetzelfde, maar dan in vier van de zes sequenties. 

 

Sommige sequenties bevatten zelfs meerdere spiegels. Er is één spiegel die ook een narratieve functie 

heeft, namelijk het make-up spiegeltje van Lisa dat Max/Matthew in de hotelkamer gevonden heeft. 

Deze spiegel gaat doorheen de film mee, zo schrijft Max/Matthew op het briefje dat hij in het 

restaurant voor Lisa achterlaat dat hij haar make-up spiegeltje gevonden heeft. In L’Appartement zorgt 

dit voorwerp er zelfs voor dat Lucien plots beseft dat Alice zich voor gedaan had als Lisa. 



De andere onderdelen van de iconografie komen minder duidelijk aan bod. Vooral dan in het geval 

van Wicker Park. In L’Appartement beginnen de verschillende personages op regelmatige basis een 

sigaret te roken (zie illustratie 14). De elementen die betrekking hebben op het vuur werden in de 

Amerikaanse remake net zoals de sigaretten weggelaten. Nochtans heeft dit een groot belang in de 

originele film. Wanneer Max denkt dat Lisa hem verlaten heeft, steekt hij al haar kleren in brand. Op 

het einde van de film steekt Daniel uit jaloezie het appartement van Lisa in brand waardoor de twee 

om het leven komen. Tot slot komt ook het voyeurisme zeer duidelijk aan bod in L’Appartement. 

Illustratie 15 geeft hier een duidelijk voorbeeld van. Het voyeurisme zien we doorheen de film op 

verschillende manieren tot uiting komen. Doorheen de film volgt/stalkt/bespiedt elk personage een 

ander personage. Lisa is hier een uitzondering op en is meer degene die gevolgd of bekeken wordt.  

        
Illustratie 14: Still screen uit L’Appartement (53:25):            Illustratie 15: Still screen uit L’Appartement (18:06): 
roken als motief.                het terugkerende voyeurisme.   
 

4.3.2.  Kostuum en make-up 

Wat de make-up betreft hebben we in geen enkele van de onderzochte sequenties iets speciaal 

opgemerkt. Niemand gebruikt dit op een overdreven of speciale manier; het wordt enkel subtiel 

gebruikt waardoor het bijna niet opvalt. Dit geldt zowel voor L’Appartement als voor Wicker Park. De 

personages uit de films komen hierdoor zeer naturel over. De enige die op een gegeven moment 

duidelijk gebruik maakt van schmink is Alice/Alex. Dit is echter in een sequentie die we niet in onze 

shot-per-shot analyse hebben onderzocht. Alice/Alex is bovendien de enige persoon in de film die zich 

anders voordoet dan wie ze in werkelijkheid is. Het gebruik van make-up is dan ook zeer functioneel, 

dankzij het schminken (in L’Appartement) en ontschminken (in Wicker Park) ontdek je namelijk dat 

de vrouw die zich als Lisa voordoet in werkelijkheid Alice/Alex is. In L’Appartement heeft Max in de 

flashbacks lang haar, terwijl dat in het heden vrij kort is. Ook dit is functioneel, het zorgt er immers 

voor dat de kijkers duidelijk te zien krijgen wanneer een bepaalde situatie zich juist afspeelt. Hierdoor 

kan de kijker zich beter oriënteren in het verhaal. Dit is dan ook meteen de reden waarom we in bijlage 

1 steeds genoteerd hebben of Max op dat moment lang haar of kort haar had. De jaloezie van Alice ten 

opzichte van Lisa komt in L’Appartement ook gedeeltelijk tot uiting in het uiterlijk van Alice. 

Doorheen de jaren verandert haar kapsel immers zodanig dat ze meer op de Lisa van twee jaar geleden 

zal lijken. In Wicker Park komt dit element meer via de kledij tot uiting. 



De personages behouden doorheen de onderzochte sequenties vaak dezelfde kledij, tijdens de 

flashbacks zien we hier echter enige verandering in. Max/Matthew draagt bijvoorbeeld gedurende zijn 

vier dagen durende zoektocht hetzelfde kostuum. We kunnen hier wel opmerken dat de kledij 

ongeveer gelijkaardig is in beide films. Zo draagt Lisa in L’Appartement een rode jas en in Wicker 

Park een gelijkaardige oranje jas. Zowel Max als Matthew dragen het grootste gedeelte van de tijd een 

donker kostuum. Geen van de personages heeft een excentrieke kledingstijl waardoor we bijna geen 

grote verschillen kunnen opmerken wanneer we de kostuums per personage vergelijken. Door naar het 

globale beeld te kijken en dus ook de figuranten hierbij te betrekken, kunnen we wel nog een aantal 

zaken opmerken. Hiervoor willen we verwijzen terug naar illustraties 5 en 10. De kledij van iedereen 

in beeld past binnen een bepaald kleurenpalet. We zien daar namelijk de kleuren van de setting  (rood, 

zwart, bruin en beige) ook tot uiting komen in de kledij van de verschillende personages. Ook in 

illustratie 16 wordt het belang van de kledij van figuranten onderstreept.  

Iedereen die op dit moment in beeld is, draagt 

zwarte of donkergrijze kledij, behalve Lisa. Zij 

draagt opnieuw een rode jas en dat zorgt ervoor 

dat ze meteen opvalt in de massa. Dit is 

uiteraard essentieel aangezien de kijker haar 

absoluut moet gezien hebben. 
Illustratie 16: Still screen uit Wicker Park (1:12:05):  

iedereen draagt zwarte kledij behalve Lisa. 

 

In L’Appartement zien we dit element niet terug. 

Illustratie 17 toont namelijk dezelfde situatie als 

illustratie 16. Opvallend is hier dat er veel minder 

passanten zijn, althans op de voorgrond. 

Bovendien is de kledij in dit geval vrij saai 

aangezien men alleen grijs en zwart draagt.  Een 

ander element dat we hier kunnen opmerken is dat 

de passant aan Lisa vraagt of zij een vuurtje heeft. 

Dit terugkerende element zorgt er hier dus voor dat  Illustratie 17: Still screen uit L’Appartement: 

Lisa en Max elkaar niet te zien krijgen.            geen opvallende kledij. 

In een andere sequentie in L’Appartement valt Lisa dan weer wel op. Dit gebeurt ongeveer volgens 

hetzelfde principe als illustratie 16 aantoont in Wicker Park, maar dan omgekeerd. Lisa valt in 

illustratie 18 namelijk niet op door eruit te springen in een donkere massa, ze valt net op doordat de 

omgeving zo licht en helder is. De andere personen die op dat moment in beeld zijn, dragen opnieuw 

de gekende kleuren wit, bruin en zwart. De rode jas van Lisa zorgt binnen deze setting dan ook meteen 

voor de meeste aandacht. 



De sneeuw versterkt dit effect nog meer. De rode jas 

valt ook het meest op omdat de andere kleuren eerder 

neutraal zijn. Het feit dat dezelfde kleuren doorheen de 

film terugkeren, zorgt tevens voor continuïteit. Zowel 

L’Appartement als Wicker Park maken dus gebruik van 

dezelfde technieken om een persoon te laten opvallen, 

al wordt deze techniek in de films op een verschillende  

Illustratie 18: Still screen uit L’Appartement (39:12):      manier toegepast. 
Lisa draagt opvallende kledij (rode jas). 

 

Bovendien kunnen we in een aantal shots een sterk 

contrast opmerken tussen de kledij en de 

omgeving/setting. Illustratie 19 geeft dit duidelijk 

weer in het geval van Max, in de hotelkamer. De 

witte, serene achtergrond steekt hier enorm af tegen 

zijn donkere kledij. In tegenstelling tot de andere 

onderzochte sequenties, is Max met zijn kledij in dit 

geval dus niet complementair met de setting.       Illustratie 19: Still screen uit L’Appartement (14:49):  

We kunnen dit ook functioneel interpreteren. In deze         contrast tussen setting en kledij. 

sequentie is Max namelijk een indringer. Hij dringt binnen in een hotelkamer die niet van hem is. Het 

feit dat hij eigenlijk niet in deze omgeving hoort te zijn, wordt dan visueel versterkt door hier voor een 

contrast te zorgen. In Wicker Park is het contrast in de kleuren minder zichtbaar. Zoals illustratie 8 

echter reeds aantoonde, werken zij minder met het terugkerende kleurenpalet. Het visuele aspect en de 

kleuren om iets over de situatie duidelijk te maken, wordt bij Wicker Park dus minder toegepast. 

 

Het feit dat Lisa zowel in illustratie 16 als 18 de enige is die kledij met opgewekte kleuren draagt, kan 

aantonen dat ze een vrolijk karakter heeft. Het donkere kostuum van Max/Matthew (illustratie 19) 

verwijst dan weer eerder naar zijn serieuzere kijk op het leven. Zoals we reeds gezegd hebben, is de 

keuze voor de kledij immers in de meeste gevallen aanvullend voor het karakter van de verschillende 

personages. Ook bij Wicker Park kunnen we dit 

opmerken. Illustratie 20 toont aan dat Lisa kledij 

draagt met levendige kleuren. Dit geeft je het gevoel 

dat ze zeer levenslustig zal zijn. Matthew 

daarentegen draagt een eerder saaie outfit van kleur 

en het benadrukt dat hij verlegen en gesloten is. 
Illustratie 20: Still screen uit Wicker Park (46:55):    
vrolijke kledij van Lisa tegenover neutrale kledij van Matthew.       



4.3.3.  Acteercodes 

Een groot verschil tussen L’Appartement en Wicker Park vinden we terug in de acteercodes. De 

acteurs uit L’Appartement komen zeer geforceerd over en je ziet duidelijk dat ze aan het acteren zijn. 

Dat is uiteraard niet de bedoeling en het zorgt voor een onaangenaam gevoel. De acteurs uit Wicker 

Park komen daarentegen heel naturel en oprecht over. Dit aspect is moeilijker om in één beeld vast te 

leggen aangezien het ook in de taal en intonatie tot uiting komt. Daarom hebben we er voor gekozen 

om voornamelijk naar de emoties te kijken die de verschillende personages overbrengen aan de 

kijkers. Om de emoties van de verschillende personages zo goed mogelijk over te brengen, zal men 

vaak gebruik maken van een close-up. Dit zorgt er immers voor dat je het gezicht van de acteurs 

duidelijk kan zien en hierdoor kan je focussen op de emoties die zij willen overbrengen. Zoals we 

reeds vermeld hebben, kunnen we een onderscheid maken tussen geïndividualiseerd en gestileerd 

gedrag. In L’Appartement zien we eerder gestileerd gedrag terug bij de verschillende acteurs. Het is 

duidelijk dat de acteurs op voorhand te horen kregen hoe ze op de uiteenlopende situaties moesten 

reageren. Bij Wicker Park lijkt het alsof de acteurs hier meer vrijheid hebben gekregen waardoor hun 

gevoelens oprecht overkomen. Hier kunnen we dus eerder geïndividualiseerd gedrag opmerken. Over 

het algemeen kunnen we stellen dat men in L’Appartement minder of minder duidelijk emoties 

overbrengt naar de kijkers. Dat merken we als we de acteercodes in bijlage 9 bekijken. Niet alleen 

kunnen we veel meer emoties opmerken bij Wicker Park, we kunnen er tevens veel meer verschillende 

emoties waarnemen. In L’Appartement zien we ook vaak dat de personages uit de film neutraal of 

emotieloos reageren. Zo komt de sequentie in het café helemaal niet geloofwaardig over. De manier 

waarop Lisa tegen Max zegt dat ze weg moet, klinkt niet naturel. Als kijker is het op die manier 

moeilijk om haar reacties te snappen.  

 

Om de emoties van de personages in de twee films beter met elkaar te vergelijken, verwijzen we naar 

illustraties 21 tot en met 24. Hier bekijken we hetzelfde moment in de sequentie ‘restaurant’. Namelijk 

het moment waarop Alice/Alex alles opbiecht. Alice behoudt dezelfde neutrale gezichtsuitdrukking 

waardoor het lijkt alsof de hele situatie haar niet raakt, ze komt dan ook eerder gevoelloos en 

egoïstisch over.  

        
Illustratie 21: Still screen uit L’Appartement (1:39:11):    Illustratie 22: Still screen uit L’Appartement (1:39:04): 

emotieloze reactie van Max.            emotieloze gezichtsuitdrukking van Alice. 



 

        
Illustratie 23: Still screen uit Wicker Park (1:37:51):         Illustratie 24: Still screen uit Wicker Park (1:38:13): 

een droevige en geëmotioneerde Matthew.           de tranen rollen over de wangen van Alex. 

 

Wat meteen opvalt bij de vergelijking van deze illustraties, is het gevoel en de emoties die we 

terugzien op de gezichten van Matthew en Alex. Matthew doet hier duidelijk moeite om niet te 

beginnen wenen, terwijl bij Alex de tranen reeds over haar wangen rollen. Bij Max en Alice is dit 

absoluut niet het geval. Zij hebben beiden een eerder neutrale en emotieloze blik. Hierdoor merk je 

niet dat ze over een moeilijk en lastig onderwerp aan het praten zijn. Bovendien toont deze 

vergelijking ook aan dat de acteercodes in L’Appartement veel minder subtiel zijn. Dit heeft als gevolg 

dat de acteurs uit L’Appartement de kijkers niet voldoende kunnen overtuigen, Rosi (1998, p. 42) 

bevestigt dit. Om het verschil tussen de films nog duidelijker te maken, hebben we ook naar de 

reacties van Max en Matthew gekeken wanneer ze de hotelkamer binnengaan waarvan ze de sleutel 

gevonden hebben.  

 

    
Illustratie 25: Still screen uit Wicker Park (13:04):        Illustratie 26: Still screen uit L’Appartement (14:04): 

bange blik van Matthew.          emotieloze blik van Max. 

 

Illustraties 25 en 26 tonen de eerste reacties van Max en Matthew wanneer ze de hotelkamer 

binnenstappen. Aangezien ze de sleutel gevonden hebben zijn ze niet helemaal zeker van wie de 

kamer op dat moment huurt. Desondanks gaan ze de kamer binnen. Hierbij kunnen we in zekere zin 

zien dat er angst van het gezicht van Matthew te lezen valt. Max toont daarentegen niet veel emotie en 

gaat doelbewust de kamer binnen. Voor de meeste mensen zal de reactie van Matthew de meest 

logische zijn, hij weet immers nog niet waar hij terecht zal komen. Dit bevordert de oprechtheid die 

Wicker Park uitstraalt. 

 



Qua karakters zijn de personages uit de film gelijkaardig. Al kunnen we opmerken dat het karakter in 

Wicker Park duidelijker naar voor komt en meer uitgewerkt lijkt te zijn. We kunnen dit vooral voor 

Lisa opmerken. Haar personage wordt in de originele film minder uitgewerkt dan in de remake. We 

kunnen dit verklaren door het einde van de film te bekijken. In L’Appartement kiest Max op het einde 

eerst voor Alice om daarna terug te keren naar zijn verloofde. Matthew in Wicker Park gaat echter 

resoluut voor Lisa. Het is dan ook belangrijk dat de kijkers haar beter leren kennen en gaan 

appreciëren zodat ze uiteindelijk tevreden zijn met de keuze van Matthew. Aangezien Max een andere 

keuze maakt wordt het karakter van Lisa minder belangrijk.  

 

Ook kunnen we hier aanhalen dat de namen van de personages lichtelijk veranderd zijn zodat ze beter 

bij de eigen cultuur passen. Zo klinkt Alice bijvoorbeeld veel te Frans voor een Amerikaanse film. De 

Amerikaanse versie heeft dit opgelost door namen te nemen die op de originele namen lijken (Max – 

Matthew; Lucien – Luke; Alice – Alex). Enkel de naam Lisa werd behouden aangezien deze zowel in 

het Frans als in het Engels voorkomt.  

 

Ondanks het feit dat de muziek geen onderdeel is van de mise-en-scène, willen we deze toch kort 

behandelen omdat ook dit onderdeel essentieel is bij het beïnvloeden van het gevoel dat de kijkers aan 

de films overhouden. We plaatsen dit bij de acteercodes omdat de muziek de emoties van personages 

in verschillende situaties kan versterken. In bijlage 9 wordt aangegeven in welke shots men muziek 

gebruikt. Zowel bij de originele film als bij de remake kiest men voor een overwegend gebruik van 

instrumentale muziek. Dit wordt vooral gedaan om de spanning te versterken. Daarnaast is de 

instrumentale muziek ook handig om de gevoelens en emoties van verschillende personages aan de 

kijkers over te brengen. Zowel in L’Appartement als in Wicker Park zien we dit terug in de 

schoenenwinkel, meer bepaald op het moment waarop Max/Matthew Lisa aan de etalage van de 

winkel ziet staan. Het zweverige muziekje weerspiegelt dan als het ware de verliefdheid van 

Max/Matthew.  

 

We merken op dat Wicker Park meer gebruik maakt van de muziek om in te spelen op de emoties dan 

L’Appartement. Ook bij de sequentie op straat valt het verschil in gebruik van muziek op. De Franse 

film maakt immers doorheen heel deze sequentie gebruik van muziek. Bij Wicker Park begint de 

muziek op een speciaal moment, namelijk op het moment dat Lisa in beeld komt en Matthew net 

kruist. Opnieuw krijgen we het zweverige muziekje te horen en dit zorgt ervoor dat de aandacht nog 

meer op Lisa gevestigd wordt.  

 

 

 



De ongemakkelijke situatie in de sequentie slaapkamer, wordt in Wicker Park versterkt door het 

gebrek aan muziek. Hierdoor vallen langere stiltes meer op en krijgen deze ook meer aandacht. We 

kunnen dit vooral in Wicker Park opmerken omdat de stiltes hier ook effectief langer duren. In 

L’Appartement wordt er op dat moment meer gepraat of actie ondernomen. Het feit dat er dan geen 

muziek speelt is niet langer functioneel voor het verhaal. 

 

Ook geeft de muziek soms heel subtiel aan dat er een verandering in de situatie op komst is. Dit 

kunnen we bijvoorbeeld in Wicker Park in de sequentie ‘restaurant’ opmerken. Net voordat Luke 

Matthew aan Alex voorstelt, horen we een verandering in de muziek. Daarna, op het moment waarop 

de twee elkaar ook effectief zien, wordt er een extra, eerder onheilspellende toon aan de muziek 

toegevoegd. Als we deze sequentie vergelijken met de overeenkomstige sequentie in L’Appartement, 

valt op dat men geen muziek heeft toegevoegd op het moment waarop Alice en Max elkaar zien. Meer 

zelfs, vanaf het moment waarop Lucien Max begroet stopt de muziek en deze herbegint gedurende de 

volledige sequentie niet meer opnieuw. In Wicker Park herbegint de muziek nogmaals in deze 

sequentie, namelijk wanneer Alex de brief van Lisa aan Matthew geeft. Opnieuw heeft de muziek hier 

een emotionele functie. De brief verklaart immers waarom Lisa twee jaar geleden plots het leven  van 

Matthew verdwenen is. Wanneer Luke terug aan de tafel komt, stopt de muziek. Dit benadrukt het feit 

dat het intieme moment tussen Alex en Matthew afgelopen is. 

 

De spanning binnen de film wordt in Wicker Park soms versterkt door net geen gebruik te maken van 

muziek, zoals in de sequentie van de hotelkamer. Wel krijgen we hier geluiden te horen zoals het 

kraken van de vloer. De reden waarom dit voor meer spanning zorgt is dat het natuurlijker overkomt 

voor de kijkers. Ook in de sequentie van het restaurant in Wicker Park en in L’Appartement kunnen 

we opmerken dat het weglaten van de muziek een functie heeft. Het zorgt er namelijk voor dat de 

intieme sfeer van het gesprek behouden blijft.  

 

In L’Appartement kunnen we over het algemeen opmerken dat men de muziek meer gebruikt om 

leegtes in het gesprek op te vullen. Doorheen de film horen we immers de muziek vooral verschijnen 

op momenten waarop er niet veel gesproken wordt, zo zien we dit bijvoorbeeld doorlopend terug in 

sequenties 68 tot 70. De overeenkomstige sequenties in Wicker Park zijn sequentie 57 en 58.  Ook hier 

worden de beelden doorlopend ondersteund door de muziek. We krijgen echter steeds dezelfde tonen 

te horen en krijgen dus een herhaling in de muziek, het zorgt ervoor dat de spanning wordt opgebouwd 

waardoor je nog meer benieuwd bent naar wat er zal volgen. Naarmate Matthew dichter in de buurt 

van Lisa komt, horen we een verandering in de muziek, de muziek loopt door maar de zweverige 

muziek van eerder wordt toegevoegd. Het wordt echter abrupt beëindigt omdat Matthew’s verloofde 

plots voor hem staat. Wanneer zij weg is en Matthew zijn zoektocht verder zet begint de muziek 

opnieuw te spelen, deze neemt zelfs helemaal over en is compatibel met de emoties van dat moment. 



4.3.4. Belichting 

Het laatste onderdeel van de mise-en-scène is de belichting. Voor veel kijkers is dit een element dat 

eerder onopgemerkt voorbijgaat, nochtans bepaalt het vaak de algemene sfeer die aan de kijkers 

overgebracht wordt. In bijlage 9 zijn onze bevindingen in verband met de belichting per shot voor de 

onderzochte sequenties terug te vinden. Over het algemeen kunnen we stellen dat men in beide films 

een realistisch effect probeert te verkrijgen door middel van de belichting. De belichting wordt hier 

immers niet gebruikt om een speciaal effect te creëren. Het staat meer in dienst van de creatie van 

sfeer en gevoel bij de films. Afgezien van het gelijkaardige effect dat men bij de kijkers wil bekomen, 

kunnen we een aantal duidelijke verschillen tussen beide films opmerken.   

 

In de stock van de schoenenwinkel kunnen we zoals illustraties 27 en 28 aantonen, bijvoorbeeld een 

groot verschil opmerken tussen de originele film en de remake. In L’Appartement krijgen we een 

eerder donkere ruimte met een duidelijke lichtinval door de ramen te zien. Diezelfde ruimte is in 

Wicker Park zeer helder en goed verlicht.  

 

       
Illustratie 27: Still screen uit L’Appartement (16:11):            Illustratie 28: Still screen uit Wicker Park (15:30): 

donkere ruimte met duidelijke lichtinval door het raam.         goed verlichtte en heldere ruimte. 

 

Dat Wicker Park hier gebruik maakt van kunstmatig licht is in geen geval storend. We zien immers 

geen ramen in de ruimte waardoor het logisch is dat men met deze vorm van belichting zal werken. 

Bovendien zorgt het voor een aangenaam en helder effect. 

 

Het gebruik van licht kan ook de spanning in de film beïnvloeden. We zien dit duidelijk terug in 

sequentie 22 van Wicker Park. Dit is een sequentie die we niet in onze shot-per-shot analyse hebben 

onderzocht, maar het illustreert het spanningselement wel heel duidelijk. We vinden het verschil 

zodanig opmerkelijk, dat we deze sequentie zeker de moeite vinden om hier te behandelen. Matthew is 

op dit moment binnengedrongen in het appartement van Lisa. Terwijl hij daar nog rondloopt komt er 

iemand thuis. Een groot contrast met de donkere ruimte in Wicker Park (zie illustratie 29) is de heldere 

en lichtovergoten kamer in L’Appartement (illustratie 30). In beide illustraties bevinden Max en 

Matthew zich in de slaapkamer, net voor er iemand in het appartement zal binnenkomen. De donkere 



ruimte in illustratie 29 geeft meteen weer dat Matthew zich ergens bevindt waar hij eigenlijk niet zou 

mogen zijn. Hierbij willen we opnieuw naar illustraties 3 en 4 verwijzen. Toen kregen we immers 

dezelfde situatie en drongen Max en Matthew ook een kamer binnen waar ze eigenlijk niet hoorden te 

zijn, namelijk de hotelkamer. Wicker Park versterkt dit gevoel door de lichtinval eraan aan te passen. 

Door gebruik te maken van veel licht, neemt L’Appartement deze spanning in zekere zin weg. 

          
Illustratie 29: Still screen uit Wicker Park (39:15):        Illustratie 30: Still screen uit L’Appartement (44:29): 

het appartement waar Matthew is binnengedrongen is zeer donker.               het appartement van Lisa is heel helder verlicht. 

 

Het gebruik van licht kan ook functioneel zijn. Zo kan het de blik van de kijker bepalen of kan het een 

bepaald voorwerp extra in de verf zetten. Aangezien de aandacht van de kijker vooral uitgaat naar 

lichte plekken, heeft dit het meeste effect in een donkere ruimte waarin bepaalde zaken duidelijk 

verlicht worden. Dit kunnen we aantonen met behulp 

van illustratie 31. Aangezien de hele ruimte donker is, 

gaat de aandacht meteen naar de smalle lichtstrook die 

uit een andere kamer komt. Dit kan ervoor zorgen dat 

je als kijker meteen geprikkeld wordt om te weten wat 

er achter deze deur te zien is.  
                 Illustratie 31: Still screen uit Wicker Park (13:22): 

                de aandacht wordt getrokken door het licht dat uit de badkamer komt. 

 

Ook wanneer een bepaald shot heel erg hard belicht wordt, kan dit een bepaalde betekenis hebben. In 

illustratie 32 is Lisa omgeven door zeer veel licht en dit kan aantonen hoe Matthew naar Lisa kijkt. Dit 

shot is duidelijk helderder dan de 

shots die ervoor en erna komen. In 

combinatie met de muziek geeft dit 

perfect weer hoe Matthew naar 

Lisa kijkt. 

 

 
Illustratie 32: Still screen uit Wicker Park (16:31): 

Lisa in een heldere omgeving met zeer veel sterk licht. 

 



De lichtinval kan echter ook op een andere manier functioneel zijn. Voor L’Appartement kunnen we 

dit aantonen en toepassen in illustraties 33 en 34. Het licht maakt hier duidelijk dat Max het 

belangrijkste personage is en dat de focus op hem zal liggen. Terwijl het gezicht van Max een groot 

deel van het licht opvangt, staat Lucien telkens in de schaduw. We kunnen dit ook terugkoppelen aan 

het verhaal. Max krijgt immers steeds alle aandacht, zelfs van Alice, de vrouw waarop Lucien verliefd 

is.  

       
Illustratie 33: Still screen uit L’Appartement (16:35):         Illustratie 34: Still screen uit L’Appartement (17:58): 

lichtinval geconcentreerd op Max.      Lucien staat duidelijk in de schaduw. 

 

L’Appartement maakt doorheen de film meer gebruik van natuurlijke belichting, of alleszins de 

impressie van natuurlijk belichting, want dit kunnen we niet met zekerheid zeggen. Dit zorgt ervoor 

dat de meerderheid van de scènes in de film donkerder zullen uitvallen dan deze in de remake. 

Illustraties 35 en 36 tonen dit aan. In deze sequentie in het restaurant krijgen we echter ook een 

rokerige waas over het beeld bij L’Appartement. Dit zorgt ervoor dat de lichtinval minder hard lijkt en 

hierdoor lijkt illustratie 35 donkerder en minder helder dan illustratie 36. 

 

       
Illustratie 35: Still screen uit L’Appartement (1:37:04):          Illustratie 36: Still screen uit Wicker Park (1:34:32) 

wazige schijn en niet zo helder beeld.              heldere situatie en sterk belicht. 

 

 

 

 



5. Conclusie 
Na een literatuuronderzoek rond het fenomeen van film remakes, werd al snel duidelijk dat dit een 

onderwerp is dat nog meer onderzoek vraagt. Remakes zijn in het algemeen namelijk een onderbelicht 

thema. We kunnen nochtans vaststellen dat remakes van alle tijden zijn. Het is dus geen recent 

fenomeen, want reeds bij de start van cinema doken de eerste remakes op. Ze worden om 

verschillende redenen gemaakt, we kunnen ze dan ook in verschillende categorieën indelen. Wicker 

Park valt volgens de indeling zowel in de categorie van de verborgen remakes, als in de categorie van 

de werkelijke remakes. Toch past onze film het best in de kritische categorie. Het is namelijk een 

remake die gebaseerd is op een relatief onbekende film en door de titel te veranderen, wordt ook de 

herkomst gecamoufleerd. Het maken van een remake houdt overigens een risico in. Deze moet 

namelijk steeds interessant blijven voor het publiek dat de originele film reeds gezien heeft. De relatie 

tussen de remake en de originele film is dan ook steeds dubbel. Opvallend genoeg zijn de meeste 

cross-culturele remakes sinds 1980 Amerikaanse remakes van Franse films. Vooral Franse komedies 

waren populair in de jaren 1980 en 1990. 

 

Met ons onderzoek willen we nagaan of we duidelijke verschillen kunnen opmerken tussen de Franse 

film L’Appartement en de Amerikaanse remake Wicker Park. We hebben de films op diverse aspecten 

met elkaar vergeleken. Op basis van de narratieve analyse en de analyse van de cinematografie en 

mise-en-scène kunnen we vaststellen dat de remake een aantal cruciale veranderingen doorvoert. De 

meest opvallende verandering zien we terug in de narratie van de twee films. Uit onze literatuurstudie 

bleek dat Amerikaanse remakes van Franse films vaak het einde van de film aanpassen om op die 

manier een meer geruststellend einde te geven aan de kijkers. Ook bij onze films is dit het geval. Het 

einde van de remake wijkt namelijk compleet af van het einde in de originele film. Een andere 

verandering kunnen we merken aan de kortere shotlengtes in Wicker Park. Het zorgt ervoor dat we 

meer afwisseling in de shots krijgen en dat het tempo in de remake hoger ligt. Voor de verschillen in 

de cinematografie en mise-en-scène hebben we ons gefocust op zes sequenties die in beide films qua 

verhaallijn dezelfde zijn. Op die manier werd een optimale focus op de vormelijke elementen 

mogelijk. De nadruk ligt dus op deze twaalf sequenties, maar voor bepaalde onderdelen, zoals de 

belichting, hebben we ook andere sequenties betrokken in ons onderzoek. Dit hebben we gedaan 

wanneer ze duidelijk de verschillen tussen de twee films illustreerden. 

 

De verschillen in mise-en-scène kunnen te wijten zijn aan de aanpassingen die men heeft doorgevoerd 

omdat men met een ander publiek te maken heeft. De verschillen tussen de Franse en de Amerikaanse 

cultuur kunnen hier dus een oorzaak van zijn. We kunnen onder andere opmerken dat de emoties van 

de acteurs veel meer en beter overkomen in de remake. Ook het acteren zelf komt meer naturel en 

minder gemaakt over in de remake.  



 

We kunnen hier besluiten dat in elk onderdeel van de analyse verschillen terug te vinden zijn. Zowel 

narratief, cinematografisch als qua mise-en-scène hebben we duidelijke verschillen gevonden. Naast 

de verschillen konden we ook nog een aantal duidelijke gelijkenissen opmerken. Zo is de structuur in 

beide films dezelfde. Dat merken we door de toepassing van de vijf ideaaltypische stadia van Vos op 

de films. Daaruit blijkt dat zowel de originele film als de remake dezelfde structuur volgt. Ook is het 

gebruik van muziek en belichting in bepaalde sequenties functioneel voor het verhaal. Dit zijn dan ook 

niet te onderschatten elementen van de mise-en-scène die mee de sfeer van de film bepalen. In de 

originele film merken we trouwens duidelijk dat men gebruik maakt van de iconografie. We zien 

spiegels, sigaretten, vuur en voyeurisme regelmatig en duidelijk terugkomen. In de remake zien we dit 

slechts in beperkte mate, de sigaretten en het vuur komen namelijk niet meer terug. Bovendien worden 

de verschillende onderdelen van de iconografie veel duidelijker in beeld gebracht in de originele film, 

bijvoorbeeld door deze door middel van een close-up in beeld te brengen. Daarnaast besluiten we dat 

de Amerikaanse remake subtieler te werk gaat waardoor deze geloofwaardiger overkomt. De 

geloofwaardigheid wordt ook in grote mate beïnvloed door de acteercodes. Dit is een aspect dat enorm 

opvalt als we de verschillen tussen beide films bekijken. 

 

Tot slot kunnen we nog stellen dat uitbreiding van het onderzoek nog mogelijk is. Meer analyses van 

Amerikaanse remakes van Franse films maken het immers mogelijk om algemene conclusies te 

trekken over dit fenomeen. Op basis van ons onderzoek is dit nog niet mogelijk. Ook willen we 

nogmaals benadrukken dat de analyse van een film of in dit geval van twee films persoonlijk is. Een 

andere auteur zou mogelijks andere conclusies trekken en bovendien is het niet zeker dat deze 

conclusies overeenkomen met de bedoelingen van de regisseurs. 
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7. Bijlagen 
 



7.1. Bijlage 1: Sequentieverdeling L’Appartement 
 
Seq. Duur van 

sequenties 
Locatie Personages Omschrijving van de scène 

1 00:10 – 
1:17 

Juwelier Max (kort 
haar), 
juwelier 

Max kijkt naar verlovingsringen, maar kan nog niet beslissen. 

2 1:18 – 2:06 Parijs Max (kort 
haar) 

Titelsequentie 

3 2:07 – 2:45 Kantoor van Max Max (kort 
haar), 
Madeleine 

Madeleine (de secretaresse van Max) brengt hem op de hoogte van de details van zijn zakenreis 
naar Tokyo die vier dagen zal duren. 

4 2:46 – 3:39 Straat Max (kort 
haar), Lucien 

Max komt zijn oude vriend Lucien tegen en belooft hem om contact op te nemen van zodra hij 
terug is uit Japan. 

5 3:40 – 4:59 Café Max (kort 
haar), 
Muriel, 
collega en 
broer van 
Muriel, 
zakenpartner
s uit Japan 

Max gaat bij zijn collega en zakenpartners aan tafel zitten. Als Muriel (de verloofde van Max) 
het café binnenkomt, loopt er een vrouw naar buiten en zij loopt Muriel bijna omver. Ook Muriel 
gaat aan de tafel zitten en ze geeft Max een aantal pilletjes die hij moet innemen voor op het 
vliegtuig. Max gaat van tafel omdat hij iemand moet bellen. 

6 5:00 – 6:20 Café: gang, 
toiletten, 
telefooncel 

Max (kort 
haar), Lisa, 
collega van 
Max 

Lisa staat in de telefooncel van het café te bellen, waardoor Max ongeduldig staat te wachten. 
Hij gaat ondertussen naar het toilet terwijl hij wacht. Vanuit de toiletten kan hij het 
telefoongesprek horen en plots herkent hij de stem van Lisa. Lisa loopt net weg uit de telefooncel 
en Max loopt er snel achterna. Hij ziet dat Lisa valt en haar hak breekt. Zijn collega helpt haar en 
Max verschuilt zich snel. 

7 6:21 – 7:11 Café: gang, 
telefooncel 

Max (kort 
haar) 

Max loopt verward terug naar de telefooncel. Hij ontdekt dat Lisa daar een krant met een 
hotelsleutel heeft achtergelaten. 

8 7:12 – 8:08 Winkel en 
reparatieplaats 
voor camera’s 

Max (lang 
haar), Fredo, 
collega, Lisa 

Max heeft nu een ander kapsel en hij werkt in een winkel voor camera’s. Het is de eerste keer dat 
hij Lisa ziet, op een tape van een camera die kapot is. Hij lijkt meteen verliefd. 

9 8:09 – 9:40 Camerawinkel, Max (lang Max ziet Lisa plots aan de andere kant van de straat wandelen. Hij stormt naar buiten om haar te 



straat, gebouw, 
theaterzaal 

haar), Lisa, 
klant, 
Michelle 

kunnen volgen en loopt daar bij een vrouwelijke klant omver. Hij achtervolgt Lisa tot ze een 
gebouw binnenwandelt. Binnen begroet Lisa Michelle en wandelt ze verder tot in een theaterzaal 
waar ze op het podium staat. Max blijft naar haar kijken. 

10 9:41 – 
11:12 

Straat, trappenhal, 
appartement Lisa 

Max (lang 
haar), Lisa 

Max blijft Lisa van kortbij volgen. Zij heeft dit door en begint achterom te kijken. Lisa gaat een 
appartementsgebouw binnen en Max gaat binnen in het appartementsgebouw rechtover, aan de 
andere kant van de straat. Max ziet Lisa door de ramen van de trappenhal naar boven lopen. Lisa 
gaat haar appartement binnen en Max blijft vanuit de donkere trappenhal aan de overkant gluren. 
Als het licht in de trappenhal plots aangaat ziet Lisa hem staan vanuit haar appartement. Max 
loopt weg.  

11 11:13 – 
11:51 

Café: telefooncel, 
luchthaven 

Max (kort 
haar), Muriel 

Muriel komt kijken waar Max blijft. Hij steekt snel de hotelsleutel in zijn zak. Ze moeten zich 
haasten naar de luchthaven voor de vlucht van Max. Max en Muriel nemen afscheid.  

12 11:52 – 12: 
45 

Luchthaven, 
straat, taxi, 
telefooncel 

Max (kort 
haar), Muriel 

Het vliegtuig stijgt op, dan loopt Max plots door de deur naar buiten en stapt in een taxi. De taxi 
rijdt voorbij Muriel die net in haar auto stapt. Max kijkt naar de sleutel van de hotelkamer die hij 
gevonden had. Hij belt naar zijn contactpersoon in Tokyo en zegt dat hij later zal komen omdat 
hij ziek is.  

13 12:46 – 
13:53 

Hotel Max (kort 
haar), 
receptionist, 
bediende 
hotel  

Max wil telefoneren met de persoon in de kamer waarvan hij de sleutel gevonden heeft, maar dit 
gaat niet. Hij gaat dan gewoon op zoek naar de kamer. Hij botst tegen een bediende van het hotel 
en laat zijn sleutel vallen. De bediende wijst hem de weg naar de kamer die hij zoekt. 

14 X 13:54 – 
15:27 

Hotel, hotelkamer Max (kort 
haar) 

Max klopt aan op de deur van de kamer die hij zocht. Wanneer niemand opendoet, gaat hij zelf 
de kamer binnen met de sleutel. Hij hoort water lopen in de badkamer en gaat kijken. Er is 
niemand maar hij vindt wel een make-up spiegeltje. Hij wrijft de grote spiegel die helemaal 
aangedampt is terug schoon. 

15 X 15:28 – 
19:32 

Schoenenwinkel Lucien, 
Josiane 
(collega 
Lucien) 
klanten, Max 
(lang haar) 

Max begroet Lucien in zijn winkel en vertelt hem dat hij iemand ontmoet heeft. Plots staat Lisa 
aan de etalage van de schoenenwinkel en ze kijkt naar Max. Dan komt ze de winkel binnen. Ze 
wil rode schoenen met maat 37 passen. Ze hebben de schoenen echter alleen in zwart. Dan 
confronteert Lisa Max en ze vraagt hem of hij wel vaker mensen bespioneert. Lisa wil hier geen 
uitleg voor krijgen maar ze geeft hem een papiertje met haar telefoonnummer om gecontacteerd 
te worden als de rode schoenen in de winkel zijn. Op het papier staat ook een boodschap voor 
hem om af te spreken.  

16 19:33 – 
21:40 

Café, park, auto, 
appartement Lisa 

Lisa, Max 
(lang haar) 

Max en Lisa hebben hun eerste date. Ze praten vooral en leren elkaar kennen. Op het einde 
brengt Max Lisa naar haar appartement. Wanneer hij wegrijdt, bedenkt hij zich en keert hij terug 
om aan Lisa haar deur aan te kloppen. Ze beginnen meteen te kussen en gaan met elkaar naar 
bed.  



17 21:41 -  
23:23 

Hotelkamer  Max (kort 
haar), 
bediende 
hotel, 
receptionist 

Max wordt wakker in de hotelkamer door iemand die aan de deur klopt. Net wanneer Max wil 
vertrekken, vindt hij een verscheurd krantenartikel. Ondertussen heeft de bediende van het hotel 
een probleem met de kamer waarin Max zit gemeld en keren ze terug naar die kamer. Max heeft 
het krantenartikel terug in elkaar gepuzzeld en er staat iets in over een aankomende begrafenis. 
Hij herinnert zich iets wat Lisa in de telefooncel gezegd had dat daarmee te maken had. Dan gaat 
hij snel weg uit de kamer en hij staat iets verder in de gang wanneer de bedienden op komst zijn.   

18 23:24 – 
24:10 

Café Ober, Max 
(kort haar) 

Max is terug in het café en geeft de ober een briefje om aan Lisa te geven als hij haar nog eens 
zou zien.  

19 24:11 – 
25:56 

Schoenenwinkel, 
appartement 
Lucien 

Max (kort 
haar), Lucien 

Max gaat Lucien halen in zijn schoenenwinkel om te praten. Hij legt uit dat hij Lisa 
teruggevonden heeft. Lucien laat het make-up spiegeltje vallen waardoor er een barst in zit. Max 
wil de auto van Lucien lenen om naar de begrafenis te gaan in de hoop dat Lisa daar ook is. 
Lucien geeft zijn sleutels, maar benadrukt dat hij de auto ten laatste om 19 u moet terughebben 
omdat hij dan een date heeft.  

20 25:57 – 
27:23 

Begraafplaats Max (kort 
haar), 
priester, 
Daniel 

Max komt aan op de begraafplaats terwijl de dienst bezig is, maar hij ziet Lisa nergens. Daniel 
legt een roos op de kist, daarna wordt deze samen met de kist gecremeerd.  

21 27:24 – 
30:52 

Begraafplaats, 
auto, 
winkelgalerij, 
trappenhal van 
appartement Lisa 

Max (kort 
haar), Daniel 

Max volgt Daniel die net in zijn auto gestapt is en wegrijdt. Max luistert een gesprek van Daniel 
bij de schoenenmaker af, waar hij net sleutels liet bijmaken. Max blijft Daniel volgen totdat hij 
bij een huis stopt en naar binnen gaat. Hij gaat meteen in de achtervolging en volgt Daniel in de 
richting van het appartement van Lisa. Lisa doet niet open en daarom laat Daniel een enveloppe 
en een roos achter aan haar deur. Als Daniel weg is met de lift neemt Max de enveloppe en hij 
neemt die mee om daarna opnieuw de achtervolging op Daniel in te zetten. Hij komt Daniel nog 
tegen in de gang.  

22 30:53 – 
32:10 

Straat, café Max (kort 
haar), Daniel 

Even lijkt het alsof Daniel Max achtervolgt, maar hij gaat uiteindelijk gewoon naar zijn auto. 
Max gaat een cafeetje binnen terwijl Daniel wegrijdt. Hij bestelt een glas wijn en ondertussen 
leest hij de brief die Daniel achterliet voor Lisa. Dan verfrommelt hij de brief en schrijft hij zelf 
een nieuwe brief voor haar.   

23 32:11 – 
34:46 

Appartement 
Lucien 

Lucien, Max 
(kort haar) 

Lucien kijkt op zijn horloge en het is al 20u40 wanneer Max eindelijk terugkomt. Lucien is boos 
omdat hij door Max zijn schuld zijn date gemist heeft. De telefoon gaat en Alice (de date van 
Lucien) belt om te vragen waar hij zit. Lucien vraagt aan Max om uit te leggen waarom hij er 
niet op tijd kon geraken. Ondertussen begint Max zijn zoektocht naar Lisa uit te leggen aan 
Alice.  

24 34:47 – 
35:37 

Appartement 
Lucien 

Lucien, Max 
(kort haar) 

Lucien maakt zich klaar om naar Alice te vertrekken. Lucien vraagt aan Max om te vertrekken 
uit zijn appartement omdat hij van plan is om daar met Alice te slapen.  



25 35:38 – 
36:55 

Auto Lucien, 
theaterzaal 

Lucien, Max 
(kort haar), 
Alice, 
toneelspeler, 
regisseur 

Lucien laat Max achter in de schoenenwinkel en vertrekt naar Alice. Daar ziet hij nog net het 
einde van de repetitie van haar toneelstuk. De regisseur wordt boos op Alice omdat ze het niet 
goed doet.  

26 36:56 – 
37:52 

Schoenenwinkel  Max (kort 
haar) 

Max telefoneert met Muriel, maar hij doet alsof hij in Tokyo zit. Daarna valt Max in slaap op de 
zetel in de schoenenwinkel. 

27 37:53 – 
38:58 

Appartement 
Lisa, park 

“Lisa”, Max 
(kort haar) 

“Lisa” gaat haar appartement binnen en vindt de roos en de brief van Max waarin hij vraagt om 
de volgende dag af te spreken op hun gebruikelijke plaats. De volgende dag zit Max in een park 
op Lisa te wachten, maar zij komt niet.  

28 X 38:59 – 
40:52 

Park, café Max (lang 
haar), Lisa 

Max staat Lisa op te wachten. Op café vertelt hij haar dat hem een job aangeboden is in New 
York. Dan vraagt Max aan Lisa of ze met hem wil gaan samenwonen. Lisa antwoordt niet omdat 
ze snel weg moet. Ze spreken de volgende dag op hun gebruikelijke plaats en uur.  

29 40:53 – 
41:36 

Park, trappenhal Max (lang 
haar) 

De volgende dag wacht Max op Lisa, maar ze komt niet opdagen. Hij loopt dan naar haar 
appartement, maar daar doet niet open.  

30 41:37 – 
42:47 

Theater, 
appartement Max 

Max (lang 
haar), 
Michelle 

Michelle vertelt aan Max dat Lisa met het theatergezelschap vertrokken is op een tournee van 
twee maanden. Max kan dit eerst niet geloven en daarna wordt hij boos. In zijn appartement 
gooit hij alle kleren van Lisa die daar liggen in bad en daarna steekt hij ze in brand.  

31 42:48 – 
44:49 

Park, 
appartements-
gebouw Lisa, 
appartement Lisa 

Max (kort 
haar) 

Omdat Lisa niet in het park komt opdagen, gaat Max terug naar haar appartement. Daar ziet hij 
dat de sleutel die Daniel in haar brievenbus had gelegd, daar nog steeds ligt. Max gebruikt de 
sleutel van Lisa om in haar appartement binnen te gaan. Hij ziet zijn briefje op tafel liggen en 
weet dus dat Lisa dit gezien heeft. 

32 44:50 – 
45:55 

Appartement Lisa Lisa, Max 
(lang haar) 

Lisa en Max staan te dansen in het appartement.  

33 45:56 – 
50:04 

Appartement Lisa Max (kort 
haar), “Lisa” 

Max vindt de rode schoen van Lisa met de kapotte hak. Dan komt er plots iemand binnen. Hij 
verstopt zich in de kleerkast en begluurt “Lisa” via een spleet. Ze weent en wanneer ze naar een 
andere kamer gaat, volgt hij haar. Dan ziet hij dat ze uit het raam hangt en wil springen. Hij roept 
haar waardoor ze verschiet en uit haar raam valt, maar Max kan haar nog net opvangen en 
uiteindelijk ook naar binnen trekken. Nadien is “Lisa” boos op hem en vraagt ze wat hij daar 
komt doen. Hij zegt dat hij een vriend van Lisa is, maar de vrouw zelf beweert Lisa te zijn. 
Daarna legt Max uit wat hij daar kwam doen. Uiteindelijk beseft Max dat het niet de Lisa is die 
hij zocht.  

34 50:05 – 
51:54 

Appartement Lisa “Lisa”, Max 
(kort haar), 
Daniel 

“Lisa” en Max zijn over elkaars leven beginnen praten. Wanneer hij besluit om te vertrekken, 
probeert “Lisa” hem te overhalen om toch bij haar te blijven. Max besluit dan om op de zetel te 
slapen bij Lisa. Als hij nog even op het balkon gaat staan voordat hij het licht uit doet, staat 



Daniel naar hem te kijken.  
35 51:55 – 

53:14 
Appartement Lisa “Lisa”, Max 

(kort haar) 
Midden in de nacht wordt “Lisa” wakker en begint ze Max te kussen die in zetel ligt te slapen. 
Daarna gaan ze met elkaar naar bed. 

36 X 53:15 – 
56:38 

Appartement Lisa “Lisa”, Max 
(kort haar) 

De volgende dag gedraagt “Lisa” zich heel raar in haar huis, alsof ze haar weg er niet in 
terugvindt. Max is verward en gedraagt zich eerder ongemakkelijk. “Lisa” vertrekt naar haar 
werk en neemt de roos mee. Ze zegt dat Max in het appartement mag blijven totdat ze terugkomt. 

37 56:39 – 
57:50 

Café: telefooncel, 
straat 

Lisa, Max 
(kort haar) 

Opnieuw het telefoongesprek van in het begin van de film, in de telefooncel. Maar dan vanuit 
Lisa haar standpunt. Het is niet de Lisa die we in het appartement hebben gezien. Ze spreekt af 
met een andere vrouw met wie ze normaal gezien net had afgesproken. Daarna loopt ze weg en 
ze passeert “Lisa” die in een telefooncel op straat staat. 

38 57:51 – 
58:32 

Appartement 
Lisa, straat, auto 
“Lisa” 

Max (kort 
haar), “Lisa” 

Max kijkt naar “Lisa” terwijl zij in haar auto stapt en wegrijdt. Voordat Max vertrekt, neemt hij 
de rode schoen (maat 37) met gebroken hak mee. 

39 58:33 – 
59:56 

Appartement 
Lisa, appartement 
“Lisa” 

Lisa, 
minnaar, 
“Lisa” 

“Lisa” bespioneert Lisa en haar minnaar. Hij ziet “Lisa” kijken en doet het gordijn dicht, maar 
Lisa doet dit terug open en kijkt ook naar “Lisa” die in haar appartement aan de overkant van de 
straat zit.  

40 59:57 – 
1:00:40 

Appartement 
“Lisa”, 
appartement Lisa 

“Lisa”, Lisa, 
minnaar 

Lisa is uit haar raam gekropen en staat op de vensterbank. “Lisa” denkt dat ze gaat springen en 
roept dat ze het niet mag doen. Lisa stapt langs de reling van het gebouw en vraagt of ze bij 
“Lisa” binnen mag komen.  

41 1:00:41 – 
1:01:35 

Straat, 
camerawinkel 

“Lisa”, Max 
(lang haar) 

“Lisa” zit op een bankje op straat in een boekje te schrijven en ziet Max uit een huis komen. Ze 
achtervolgt hem en begluurt hem door het raam van de camerawinkel.  

42 1:01:36 – 
1:02:32 

Bibliotheek, straat “Lisa”, Lisa Lisa komt “Lisa” bezoeken in de bibliotheek waar ze in een boek zit te schrijven, daarna gaan ze 
even wandelen. Als het gesprek plots over de liefde gaat, bijt “Lisa” van zich af. 

43 1:02:33 – 
1:02:47 

Auto van “Lisa” “Lisa” “Lisa” rijdt rond en stapt uit de auto. 

44  1:02:48 – 
1:03:16 

Luchthaven, straat Max (kort 
haar) 

Max besluit om toch nog naar Tokyo te gaan en gaat een vliegtuigticket kopen. Hij mag een paar 
uur later terugkeren om zijn ticket op te halen. Op straat gooit hij de sleutel van “Lisa” haar 
appartement in de goot. 

45 1:03:17 – 
1:04:54 

Kleedkamer Alice, Lucien “Lisa” begint zich te schminken voor een toneelstuk. Iemand komt de kleedkamer binnen en 
begroet haar met de naam Alice. Hij zegt dat er bezoek is voor haar en dan komt Lucien de 
kamer binnen. Hij komt haar opzoeken omdat ze niet kwam opdagen op hun date van de dag 
ervoor.  

46 1:04:55 – 
1:05:58 

Appartement Lisa Lisa, Alice Alice begint Lisa te filmen terwijl ze een tekst opzegt. Daarna kijken ze naar wat ze net 
opgenomen hebben, maar er is geen geluid. Alice zal de camera naar de camerawinkel brengen 
waar hij hersteld kan worden.  



47 1:05:59 – 
1:06:33 

Straat Lisa, Alice, 
Max (lang 
haar) 

Lisa en Alice lopen samen op straat. Alice gaat naar de winkel om de camera terug op te halen. 
Als ze de winkel binnengaat, wordt ze omver gelopen door Max.  

48 1:06:34 – 
1:06:57  

Appartement 
Alice, 
appartement Lisa 

Alice, Lisa, 
Max (lang 
haar) 

Alice kijkt door haar raam naar Lisa en Max en naar hoe zij zich amuseren met elkaar.  

49 1:06:58 – 
1:08:14 

Appartement 
Alice, parkje 

Alice, Lisa Lisa komt bij Alice aankloppen omdat ze ineens op tournee moet vertrekken naar Italië met haar 
theatergezelschap voor 2 maanden en ze Max nergens kan bereiken. Ze vraagt aan Alice om een 
brief naar hem op te sturen omdat ze er zelf geen tijd meer voor heeft. Lisa zegt tegen Alice dat 
ze met Max gaat samenwonen als ze terug is.  Alice gaat dan naar de plaats waar Max en Lisa 
met elkaar hadden afgesproken, maar ze zegt niets tegen Max.  

50 1:08:15 – 
1:09:01 

Appartement 
Alice 

Lisa, Alice Lisa vertelt tegen Alice dat ze naar Rome gaat vertrekken. Alice zegt dat ze niet meekan omdat 
ze iemand heeft leren kennen, maar dat ze tegelijkertijd al met een vriend van hem uitgaat.  

51 1:09:02 – 
1:13:11 

Schoenenwinkel, 
auto Lucien, 
straat 

Lucien, Max 
(kort haar), 
Alice 

Max is met Lucien in de schoenenwinkel en hij vertelt over de avond die hij met Alice heeft 
doorgebracht, maar liegt over sommige delen ervan. Hij zegt wel dat hij ervan overtuigd is dat 
hij bij Muriel wil blijven. Lucien vertelt op zijn beurt over zijn avond met Alice. In de auto is 
Alice enorm geïnteresseerd in Max. Daarna wil Alice plots meteen naar huis. Lucien is de 
stemmingswisselingen van Alice beu, maar ze besluiten om de volgende dag af te spreken. In 
plaats van haar appartement binnen te gaan, loopt Alice meteen weer naar buiten. Ondertussen 
verzint Lucien een ander einde van de avond wanneer hij het verhaal aan Max vertelt. Lucien 
vraagt of Max ’s avonds meegaat naar het toneelstuk waarin Alice speelt zodat ze elkaar kunnen 
zien.  

52 1:13:12 – 
1:13:38 

Appartement 
Alice 

Lisa, Alice Lisa vertelt aan Alice dat ze van Max gedroomd heeft en ze vraagt zich af hoe het nu nog met 
hem is. 

53 1:13:39 – 
1:14:43 

Appartement 
Alice 

Lisa, Alice Lisa is verdrietig en boos omdat Max vertrokken is zonder iets van hem te laten horen. Alice 
geeft haar een reis cadeau die ze gewonnen had. Uit een kaartje dat ze naar Alice opstuurt blijkt 
dat ze een nieuwe man heeft leren kennen.  

54 1:14:44 – 
1:15:37 

Appartement 
Alice 

Lisa, Alice Alice was in haar gedachten verzonken. Ze vraagt of ze de auto van Lisa mag lenen waardoor ze 
ook de sleutels van haar appartement heeft. Lisa zegt dat ze heel bang is van Daniel en dat Alice 
daarom moet opletten waar ze de auto parkeert. 

55 1:15:38 – 
1:17:06 

Auto Daniel, café: 
telefooncel 

Daniel, Lisa, 
ober 

Lisa telefoneert met Daniel vanuit de telefooncel in het café. Hij zegt dat hij de andere man in 
haar appartement gezien heeft. Als Lisa wegloopt uit het café, houdt de ober haar tegen omdat 
hij een briefje voor haar heeft. 

56  1:17:07 – 
1:17:54 

Appartement 
Lucien, 

Max (kort 
haar), Lisa 

Lisa belt Max op, maar hij hoort dit niet omdat hij net in de douche staat. Vervolgens belt Lisa 
naar de luchthaven om de datum van haar vlucht te veranderen, maar daarvoor moet ze in de 



telefooncel luchthaven zelf langsgaan. 
57 1:17:55 –

1:18:54 
Schoenenwinkel, 
straat 

Max (kort 
haar), Lucien 

Max gaat afscheid nemen van Lucien en zegt dat hij ’s avonds niet naar de theatervoorstelling 
zal kunnen komen. Lucien geeft dan toe dat het toch niet zo goed gaat met hem en Alice en kan 
Max zo overtuigen om toch te komen.  

58 X 1:18:55 – 
1:20:29 

Trein, taxi, 
luchthaven, straat 

Lisa, Max 
(kort haar), 
receptioniste 
luchthaven 

Lisa en Max zijn allebei onderweg naar de luchthaven. Max gaat er zijn ticket voor die avond 
ophalen. Net als hij buiten gaat, komt Lisa er ook aan, maar ze zien elkaar net niet. Max stopt bij 
de goot waarin hij de sleutel van het appartement van Lisa heeft gegooid en probeert die er weer 
uit te halen. Opnieuw lopen Lisa en Max elkaar net niet tegen het lijf.  Uiteindelijk lukt het Max 
om de sleutel eruit te halen. 

59 1:20:30 – 
1:24:57 

Theaterzaal, 
kleedkamer 

Alice, 
acteurs, 
Lucien, Max 
(kort haar), 
regisseur 

Max komt aan wanneer de theatervoorstelling van Alice al bezig is en hij gaat naast Lucien 
zitten. Wanneer Alice Max ziet, panikeert ze. Max en Lucien nemen afscheid en Lucien gaat 
kijken hoe het met Alice gaat. Wanneer Lucien bij haar kleedkamer aankomt, hoort hij dat 
regisseur boos is op haar en ze wordt ontslagen. Nadat ze met Lucien over Max gepraat heeft, 
wordt ze gek. 

60 1:24:58 – 
1:26:18 

Slaapkamer 
Lucien, 
appartement Lisa, 
appartement Alice 

Alice, 
Lucien, Max 
(kort haar), 
Lisa 

Alice en Lucien gaan met elkaar naar bed. Ondertussen loopt Max dronken rond in het 
appartement van Lisa en valt hij daar in slaap. Lisa ligt te woelen in haar bed (in het appartement 
van Alice, waar ze logeert). Lucien geeft Alice een liefdesverklaring.  

61 1:26:19 – 
1:27:07 

Appartement 
Lucien 

Lucien, Alice Lucien maakt het ontbijt klaar en is heel vrolijk, hij staat te zingen in de keuken. Alice ligt nog in 
het bed als de telefoon van Lucien rinkelt.  

62 1:27:08 – 
1:29:00 

Appartement 
Alice, café, 
telefooncel 
(straat) 

Alice, 
Lucien, Lisa, 
Max (kort 
haar), 
Muriel, ober 

Lisa belt naar Alice om met haar af te spreken. Alice en Lucien nemen afscheid van elkaar 
voordat Alice in een café binnengaat. In het café ziet Alice plots Max zitten en loopt ze weg, 
daarbij loopt ze Muriel bijna omver. Lisa gaat ondertussen ook het café binnen en Alice belt dan 
naar het café vanuit de telefooncel op straat. Net op dat moment besluit ook Max om even te 
gaan bellen. 

63 1:29:01 – 
1:32:52 

Appartement 
Lucien, 
appartement Lisa, 
telefooncel 

Alice, 
Lucien, Max, 
Lisa 

Alice schrikt wakker van de rinkelende telefoon. Wanneer Alice hoort dat het Max is die belt, 
kleedt ze zich snel aan en loopt ze weg. Ondertussen loopt Alice naar een telefooncel op straat, 
maar ze krijgt de bezettoon. Ook Lisa probeert tevergeefs Max te bereiken. Ze kan wel Lucien 
bereiken. Alice kan uiteindelijk ook Max bereiken. Daarna gaat ze terug naar Lucien waar hij het 
hele verhaal van Max vertelt. Na het verhaal loopt Alice snel weg. 

64 1:32:53 – 
1:34:57 

Appartement Lisa Alice, Max 
(kort haar) 

Alice en Max gaan met elkaar naar bed. Ze besluiten om ’s avonds opnieuw af te spreken. 
Daarna geeft Max haar nieuwe rode schoenen cadeau, maar de schoenen zijn te klein. Alice zegt 
dat ze maat 39 heeft. Max reageert verbaast. 

65 1:34:58 – 
1:35:39 

Appartement 
Alice, telefooncel 

Lisa, Alice, 
Max (kort 

Alice belt naar Lisa om te zeggen dat ze constant heeft gelogen. Lisa stelt dan voor om haar 
vliegtuigticket te gebruiken omdat zij niet wil vertrekken. Daarna biecht Alice alles op aan Lisa.   



haar) 
66 X 1:35:40 –

1:41:41 
Straat, Belucci’s Max (kort 

haar), Alice, 
Lucien 

Alice en Max stappen op dezelfde plaats uit de auto en Max kijkt waar ze naartoe gaat en waar 
ze gaat zitten in een café. Plots begroet Lucien Max en neem hij hem mee naar Alice. Lucien 
stelt de twee dan aan elkaar voor. Hij is dan nieuwsgierig naar hoe het verder is afgelopen bij 
Max en vraagt naar de uitleg. Daarna vertelt Lucien dat de echte Lisa hem gebeld heeft om af te 
spreken. Lucien gaat even sigaretten halen en ondertussen geeft Alice een boekje aan Max. 
Hierna vertrekt Max. Meteen daarna maakt Alice een einde aan de relatie met Lucien en loopt ze 
weg. In haar tas vindt Lucien plots het make-upspiegeltje met gebroken glas. Tevergeefs 
probeert hij Alice nog achterna te lopen. 

67 1:41:42 – 
1:42:17 

Straat Lisa, Alice Alice ontmoet Lisa voordat zij naar Max gaat. Lisa geeft haar vliegtuigticket dan aan Alice zodat 
zij naar Rome kan gaan.  

68 1:42:18 – 
1:44:31 

Straat, parkje, 
appartement Lisa, 
luchthaven 

Lucien, Max 
(kort haar), 
Lisa, Alice 

Lucien is op zoek naar Lisa. Max zit op Lisa te wachten in het parkje terwijl hij het boekje leest 
dat Alice aan hem gegeven had. Als Lisa in het parkje aankomt, is er niemand meer. Lucien gaat 
dan in het café aan de overkant van het appartementsgebouw van Lisa binnen en er kijkt iemand 
uit het raam van haar appartement. Alice loopt ondertussen al op de luchthaven rond. Max komt 
daar naartoe gelopen en zoekt haar. Lisa keert terug naar haar appartement. Op de luchthaven 
zien Max en Alice elkaar terug en vliegen ze in elkaars armen.  

69 1:44:32 – 
1:45:52 

Café, appartement 
Lisa 

Lucien, Lisa, 
Daniel 

Lucien ziet de auto van  Lisa en weet daardoor dat ze thuis gekomen is. Lisa in ondertussen in 
haar appartement, maar ook Daniel loopt daar rond en hij steekt het appartement in brand. Het 
appartement wordt opgeblazen en Lucien wordt op straat achteruit geblazen van de knal. 

70 1:45:53 – 
1:47:33 

Luchthaven Alice, Max 
(kort haar), 
Muriel 

Alice besluit om toch niet naar Rome te gaan en ze gaat haar bagage terughalen. Ze bedenkt zich 
en gaat toch in de richting van de vliegtuigen. Muriel staat Max op te wachten in de luchthaven, 
de vlucht van Tokyo is net geland. Max besluit om toch niet op Alice te wachten en botst dan 
plots op Muriel.  

71 1:47:34 – 
1:48:36  

Luchthaven Alice, Max 
(kort haar), 
Muriel 

Alice checkt in. Van achter een venster ziet ze Max met Muriel praten en knuffelen. Dan ziet 
Max haar ook. Maar ze gaan elk hun eigen weg uit. 

72 1:48:37 – 
1:51:24 

  Aftiteling. 



7.2. Bijlage 2: Sequentieverdeling Wicker Park 
 
Seq. Duur van 

sequenties 
Locatie Personages Omschrijving van de scène 

1 0:00 – 1:33 Chicago Matthew Voortiteling 
2  1:34 – 1:59 Juwelier Matthew, 

juwelier 
Matthew is op zoek naar een verlovingsring. 

3 2:00 – 2:56 Kantoor Matthew, 
collega 

Matthew wordt voorbereid op zijn zakenreis naar China. Hij wordt gebrieft en krijgt tips. 

4 2:57 – 4:08 Straat Matthew, 
Luke 

Matthew en Luke zijn oude vrienden en komen elkaar voor het eerst sinds jaren terug tegen. 
Matthew belooft hem te bellen als hij terugkomt van China. 

5 4:09 – 5:52 Belucci’s 
restaurant 

Matthew, 
schoonbroer, 
zakenpartner
s uit China 

Matthew heeft een zakenlunch met zakenpartners uit China. Als Matthew’s verloofde, Rebecca, 
het restaurant binnenkomt, wordt ze half omver gelopen door een andere vrouw. Rebecca sluit 
zich aan bij de tafel van Matthew en geeft hem een pillendoosje om te kunnen slapen op het 
vliegtuig. Matthew gaat van tafel om te telefoneren. In de hal beneden heeft hij echter geen 
ontvangst en de telefooncel van het restaurant is bezet. 

6 5:53 – 7:28 Toiletten, gang, 
restaurant, 
telefooncel 

Matthew, 
Lisa 

Terwijl hij wacht gaat Matthew in de toiletten binnen en neemt hij de pil die hij net gekregen 
heeft. Ondertussen hoort hij de vrouw uit de telefooncel roepen aan de telefoon. Plots is hij enorm 
gefascineerd door deze vrouw en hij denkt terug aan een vrouw die hij vroeger kende, Lisa. Als hij 
hoort dat ze wegloopt uit de telefooncel, loopt hij haar nog snel achterna. Hij ziet nog juist dat de 
vrouw tegen zijn schoonbroer botst en haar hak breekt. Daarna keert hij terug naar de telefooncel. 

7 7:29 – 8:50 Camerawinkel Matthew, 
Mary, Lisa, 
klant 

Matthew werkt in een camerawinkel waar ook reparaties van camera’s gebeuren. Hij gaat zijn 
collega Mary helpen bij het maken van een camera. Meteen is hij gefascineerd door de vrouw op 
de film (Lisa) en hij zal de camera proberen te repareren. Terwijl hij daarmee bezig is, ziet hij Lisa 
plots op straat staan en hij loopt haar meteen achterna. Wanneer hij naar buiten loopt, loopt hij een 
vrouw half omver. 

8 8:51 – 
10:27 

Straat, 
dansacademie 

Matthew, 
Lisa, dansers 

Matthew achtervolgt Lisa op straat en volgt haar zelfs tot in haar dansacademie. Lisa danst op een 
repetitie met haar dansgezelschap en Matthew komt naar deze repetitie kijken. 

9 10:28 – 
11:06 

Telefooncel 
restaurant 

Matthew, 
Rebecca 

Matthew vindt een sleutel van een hotelkamer in hotel The Drake in de telefooncel. Hij steekt die 
snel weg als Rebecca binnenkomt. 

10 11:07 – 
12:45 

Luchthaven, 
straat 

Matthew, 
Rebecca 

Matthew gedraagt zich vreemd op de luchthaven als hij afscheid neemt van Rebecca. Hij keert 
echter kort nadien om en stapt niet op het vliegtuig. Op straat ziet hij Rebecca in een auto stappen 
en verstopt hij zich snel. Hij meldt zich ziek en zegt dat hij binnen een paar dagen zal komen. Hij 
rijdt met de taxi naar het hotel The Drake. 



11 X 12:46 – 
14:59 

Hotel Matthew Matthew klopt aan bij de kamer waarvan hij de sleutel vond. Als er niemand open doet, gaat hij 
zelf naar binnen. Hij hoort water stromen in de badkamer, maar er is niemand. Hij vindt er wel een 
make-upspiegeltje. Hij valt in slaap op het bed van de hotelkamer. 

12 X 15:00 – 
19:55 

Schoenenwinkel Matthew, 
Luke, Lisa 

Matthew vertelt aan Luke over het meisje dat hij gezien heeft. Dan komt ze plots de 
schoenenwinkel binnen. Ze vraag zwarte schoenen met rode zool in maat 8 ½ aan Matthew. Deze 
maat hebben ze niet meer, maar Matthew stelt voor om ze te bestellen en haar op te bellen als ze er 
zijn. Daarna vraagt ze hem of hij regelmatig mensen bespioneert. Net voor ze weggaat, schrijft ze 
een bericht op de schoendoos om met hem af te spreken. 

13 19:56 – 
24:17 

Café, straat, 
auto van 
Matthew, 
appartement van 
Lisa 

Lisa, 
Matthew 

Lisa en Matthew leren elkaar beter kennen op hun eerste date. Daarna zet Matthew haar af bij haar 
appartement, ze kust hem en neemt afscheid, daarna rijdt Matthew weg. Hij bedenkt zich meteen 
en rijdt terug om haar achterna te lopen. Als hij bij haar appartement aankomt, beginnen ze elkaar 
meteen te kussen en gaan ze met elkaar naar bed. De volgende ochtend worden ze samen wakker. 

14 24:18 – 
24:54 

Hotelkamer Matthew, 
hotel-
personeel 

Matthew wordt wakker in de hotelkamer. Op het tafeltje in de kamer vindt hij een verscheurd 
krantenartikel en hij steekt het in zijn zak. Hij neemt ook nog snel het make-up spiegeltje mee. 

15 24:55 – 
27:20 

Straat, 
schoenenwinkel, 
appartement 
Luke 

Matthew, 
Luke 

Matthew gaat naar de schoenenwinkel van Luke om met hem te praten over Lisa. Ze zien dat het 
krantenartikel over een begrafenis van die dag gaat. Luke laat het make-upspiegeltje vallen 
waardoor er een barst in komt. Matthew wil Lisa vinden om te weten waarom ze weggegaan was 
een paar jaar geleden en hij besluit om naar de begrafenis te gaan. Hij vraagt aan Luke of hij 
daarvoor zijn auto mag lenen. Luke geeft hem de sleutels, maar zegt dat hij de auto zeker om 19u 
terug moet hebben omdat hij dan een date heeft. 

16 27:21 – 
28:02 

Belucci’s Matthew, 
ober 

Matthew schrijft een briefje voor Lisa waarin staat dat hij haar make-upspiegeltje heeft en laat het 
telefoonnummer van Luke achter om hem op te bellen. Hij laat het briefje achter bij de ober en 
beschrijft hoe Lisa eruit ziet voor als ze nog eens naar het restaurant gaat. 

17 28:03 – 
31:36 

Kerkhof, auto 
van Luke, straat, 
appartements-
gebouw, 
appartement 
Lisa 

Matthew, 
Daniel, Lisa 

Hij volgt de man die met een foto in het krantenartikel stond tot in een appartementsgebouw. Daar 
hoort hij de man naar Lisa roepen aan de deur van een appartement. Daarna verstopt hij zich en 
ziet hij dat de man een roos en een enveloppe achterlaat bij de deur. Als de man weg is, slaagt 
Matthew er in om de enveloppe van onder de deurspleet te halen. In de enveloppe zit naast een 
briefje, ook een sleutel van Lisa haar appartement. Matthew gooit het briefje weg en schrijft zelf 
een nieuw. Ondertussen denkt hij terug aan leuke herinneringen met Lisa en hij besluit om de 
sleutel van haar appartement bij te houden. De brief die hij zelf geschreven heeft, schuift hij 
opnieuw onder haar deur. 

18 31:37 – 
34:42 

Straat, 
appartement 

Matthew, 
Luke, Alex 

Matthew brengt de auto te laat terug naar Luke, waardoor hij zijn date met Alex gemist heeft. Net 
dan belt Alex hem op. Zij wilt dat Matthew de situatie bevestigt en uitlegt. Hij begint dan zelfs 



Luke zijn zoektocht naar Lisa uit te leggen. 
19 34:43 – 

36:02 
Straat Luke, Alex, 

regisseur, 
acteurs 

Luke gaat naar de toneelrepetitie van Alex. Net dan wordt de regisseur boos op haar.  

20 36:03 – 
36:49 

Schoenenwinkel Matthew, 
Rebecca 

Matthew belt met Rebecca en doet alsof hij in China zit. 

21 36:50 – 
38:02 

Appartement 
Lisa, park 

‘Lisa’, 
Matthew 

‘Lisa’ vindt de roos en het briefje bij haar appartement. In het briefje vraagt Matthew om de 
volgende dag af te spreken in het park. Er komt echter niemand opdagen in het park.  

22 38:03 – 
43:07 

Appartement 
Lisa 

Matthew, 
‘Lisa’ 

Matthew besluit dan om terug te keren naar het appartement van Lisa. Als er niemand opendoet, 
gebruikt hij de sleutel om zichzelf binnen te laten. Hij ziet dat zijn briefje uit de enveloppe gehaald 
is. In het appartement ziet hij de zwarte schoenen, met rode zool (maat 8 ½) en kapotte hak liggen. 
Dan hoort hij plots iemand binnenkomen. ‘Lisa’ staat aan het raam en Matthew gaat er naartoe. 
Dan ziet hij dat het niet Lisa is en de vrouw valt hem aan. De vrouw zelf beweert wel Lisa te zijn. 
Hij geeft het make-upspiegeltje teleurgesteld terug. ‘Lisa’ zegt dat hij nog even mag blijven.  

23 43:08 – 
46:40 

Appartement 
Lisa, straat 

Matthew, 
‘Lisa’, 
Daniel 

‘Lisa’ en Matthew praten met elkaar en ze drinken. ‘Lisa’ vertelt over de situatie met Daniel. 
Matthew besluit te vertrekken, maar ‘Lisa’ slaagt erin hem ervan te overtuigen om toch bij haar te 
blijven die nacht. Daniel ziet dat er een man in het appartement is bij Lisa. Midden in de nacht 
schrikt Matthew wakker doordat ‘Lisa’ naast hem zit en naar hem zit te kijken. Dan kleedt ze zich 
uit en begint ze hem te kussen. 

24 X 46:41 – 
48:07 

Straat, café  Lisa, 
Matthew 

Matthew staat Lisa op straat op te wachten om iets met haar te gaan drinken omdat hij iets met 
haar moet bespreken. Hij zegt dat hij een job kan krijgen in New York. Daarna vraagt hij of Lisa 
met hem wil samenwonen. Ze antwoordt nog niet, maar ze spreken de volgende dag af in het park.  

25 48:08 – 
50:19 

Park, 
dansacademie, 
appartement 
Matthew 

Matthew, 
danser, Lisa 

Matthew wacht de volgende dag tevergeefs in het park. Daarna gaat hij op zoek naar Lisa in haar 
dansschool. Daar vertelt een andere danser dat ze net op een Europese tournee vertrokken is. Als 
hij op zijn appartement aankomt, heeft hij geen enkele boodschap van haar op zijn 
antwoordapparaat staan. Hij scheurt dan alle foto’s van haar af de muur. Hij denkt terug aan mooie 
herinneringen van Lisa en begint te wenen. 

26 X 50:20 – 
53:18 

Appartement 
Lisa 

Matthew, 
‘Lisa’ 

Matthew wordt wakker naast ‘Lisa’ en voelt zich daar heel ongemakkelijk bij. ‘Lisa’ gaat op zoek 
naar koffie in de keuken, maar gedraagt zich heel erg verward. ‘Lisa’ zegt dat ze vandaag 2 shiften 
in het ziekenhuis moet werken, maar ze zegt dat hij wel in het appartement mag blijven. ‘Lisa’ 
neemt de zakdoek van Matthew mee.  

27 53:19 – 
54:13 

Belucci’s, 
telefooncel 

Matthew, 
Lisa, ‘Lisa’ 

In de telefooncel van Belucci’s was het wel de Lisa die Matthew kent van vroeger die aan het 
telefoneren was en niet de ‘Lisa’ die hij juist heeft leren kennen. Lisa was toen met ‘Lisa’ aan het 
telefoneren en ze vraagt of ze een tijdje bij haar mag logeren. Als Lisa wegloopt uit de telefooncel, 
loopt Matthew haar achterna. Een beetje verder breekt ze haar hak. ‘Lisa’ heeft dit allemaal zien 



gebeuren.  
28 54:14 – 

55:07 
Appartement 
Lisa, auto Lisa 

‘Lisa’, 
Matthew 

‘Lisa’ neemt de roos mee uit het appartement en vertrekt. Matthew kijkt op straat toe hoe ‘Lisa’ 
vertrekt en in haar auto stapt. In de auto denkt ‘Lisa’ aan wat Matthew gezegd heeft en ze begint te 
wenen.  

29 55:08 – 
56:56 

Appartement 
‘Lisa’ 

‘Lisa’, Lisa ‘Lisa’ ziet Lisa vanuit haar appartement en vanaf dan begluurt ze Lisa. Tijdens een ruzie met haar 
toenmalige vriend kruipt Lisa op haar terras en denkt ‘Lisa’ dat ze gaat springen. Via de reling 
gaat Lisa dan van haar appartement naar dat van ‘Lisa’. Het is de eerste keer dat ze met elkaar 
praten.  

30 56:57 – 
56:06 

Auto Lisa ‘Lisa’ ‘Lisa’ schrikt op en vertrekt met de auto.  

31 56:07 – 
57:50 

Appartement 
‘Lisa’ 

Lisa, ‘Lisa’ ‘Lisa’ komt aan op haar appartement waar Lisa ook is. Lisa zegt dan dat ze naar Londen zal gaan 
om er te gaan dansen.  

32  57:51 – 
58:36 

Luchthaven, 
straat 

Matthew, 
receptioniste 

Matthew probeert op de luchthaven zo snel mogelijk een vlucht naar China te boeken. Hij kan die 
avond vertrekken, maar moet om 16 u nog eens langsgaan op de luchthaven.  Als hij op straat 
komt, gooit hij de sleutel van het appartement van Lisa in de goot.  

33 58:37 – 
59:25 

Appartement 
‘Lisa’  

Lisa, ‘Lisa’ Lisa vraagt of ‘Lisa’ mee wil gaan naar Londen. Ze verzint dan een verhaal over de man die haar 
de roos gaf en ze zegt dat hij een dokter is in het ziekenhuis waar ze werkt. Maar ze zegt dat ze al 
uitgaat met zijn beste vriend.  

34 59:26 – 
1:03:53 

Schoenenwinkel
, theaterzaal, 
auto Luke, straat 

Luke, 
Matthew, 
Alex 

Matthew vertelt het verhaal over Lisa en ‘Lisa’, maar hij vertelt niet de volledige waarheid. Luke 
vertelt dan over zijn date met Alex. Alex ontschminkt zich voordat ze meegaat met Luke en als dit 
gebeurd is, blijkt ze ‘Lisa’ te zijn. Luke heeft het verhaal over Matthew en Lisa aan Alex vertelt. 
Meteen daarna voelt ze zich niet zo goed en wil ze naar huis. Luke wordt dan boos op Alex, maar 
heeft er ook meteen weer spijt van. Alex gaat niet binnen in haar appartement, maar draait zich 
meteen om en neemt de taxi naar het appartement van Lisa. Daar vindt ze de roos en het briefje 
van Matthew. Luke liegt over een deel van de avond en zegt dat ze met elkaar geslapen hebben. 
Luke zegt dat Matthew die avond naar de première van haar toneelstuk moet komen om haar te 
ontmoeten.  

35 1:03:54 – 
1:04:40 

Appartement 
Alex 

Lisa, Alex Lisa is op zoek naar haar make-upspiegeltje terwijl ze haar valies inpakt. Dan ziet ze plots de 
zakdoek van Matthew in de tas van Alex zitten en ze vraagt waar ze die vandaan heeft. Het doet 
haar denken aan Matthew. 

36 1:04:41 – 
1:05:36 

Park, straat, 
camerawinkel 

Alex, 
Matthew 

Alex merkt Matthew op in het parkje en ze volgt hem.   

37 1:05:37 – 
1:08:13 

Appartement 
Lisa, straat, 
camerawinkel 

Lisa, Alex, 
Matthew 

Alex filmt Lisa terwijl ze uit een boek voorleest. Als ze naar de beelden kijken, merken ze op dat 
er geen geluid op staat. Lisa gaat de camera dan naar een winkel brengen waar ze ook 
herstellingen uitvoeren. Lisa en Alex lopen dan op straat en Alex gaat de camera ophalen in de 



winkel. Aan het raam staat ze naar Matthew te kijken, maar dan merkt ze plots op dat hij Lisa in 
de gaten houdt. Als ze de winkel gaat, wordt ze half omver gelopen door Matthew. 

38 1:08:14 – 
1:08:31 

Appartement 
Lisa 

Lisa, 
Matthew, 
Alex 

Lisa en Matthew kussen en dansen met elkaar. Alex bekijkt ze vanuit haar appartement. 

39 1:08:32 – 
1:09:02 

Appartement 
Alex 

Alex, Lisa Alex vraagt of ze die avond de auto van Lisa nog eens mag gebruiken waardoor ze ook de sleutel 
van haar appartement heeft.  

40 1:09:03 – 
1:10:21 

Belucci’s, 
appartement 
Luke 

Lisa, ober, 
Matthew 

Lisa gaat op zoek naar haar make-upspiegeltje in het restaurant Belucci’s. De ober geeft haar dan 
het briefje dat Matthew voor haar heeft achtergelaten. Ze probeert hem dan meteen op te bellen, 
maar Matthew zit net in de douche waardoor hij niet opneemt. 

41 1:10:22 – 
1:11:50 

Straat, 
schoenenwinkel 

Matthew, 
Luke 

Matthew wil Luke spreken om afscheid te nemen voor hij naar China vertrekt. Luke biecht dan op 
dat het helemaal niet zo goed gaat tussen hem en Alex. Daarom wil hij dat Matthew naar de 
toneelvoorstelling komt die avond. Matthew belooft dan om toch te komen.  

42 X 1:11:51 – 
1:13:22 

Luchthaven Matthew, 
receptioniste, 
Lisa, oude 
vrouw  

Matthew gaat zijn vliegtuigtickets halen voor zijn vlucht van die avond. Net nadat hij naar buiten 
wandelt, komt Lisa aan op de luchthaven, maar ze missen elkaar net. Lisa gaat haar vlucht naar 
Londen met een dag uitstellen zodat ze pas de volgende dag zal vertrekken. Ondertussen denkt 
Matthew terug aan de kapotte schoenen van Lisa en hij besluit om de sleutel terug uit de goot te 
proberen halen. Als Lisa uit de luchthaven komt, loopt ze in de richting van Matthew, maar ze 
wordt tegengehouden door een oude vrouw die de weg vraagt. Matthew slaagt erin om de sleutel 
er terug uit te halen. 

43 1:13:23 – 
1:16:49 

Kleedkamer, 
taxi, theaterzaal, 
straat 

Alex, 
Matthew, 
Luke, 
publiek, 
acteurs, 
regisseur 

Alex maakt zich klaar voor haar toneelvoorstelling. Matthew komt wat te laat binnen tijdens het 
toneel waardoor hij meteen opvalt en Alex hem opmerkt. Hierdoor is ze helemaal afgeleid. Alex 
denkt terug aan wat de regisseur haar tijdens de repetities vertelde. Meteen na het toneelstuk 
vertrekt Matthew naar de luchthaven. 

44 1:16:50 – 
1:17:47 

Kleedkamer Luke, Alex Luke wil Alex feliciteren in haar kleedkamer, maar zij heeft geweend en wil hem (en vooral zijn 
vriend) niet zien. Luke zegt dan dat Matthew al vertrokken is en Alex wil weten hoe het afgelopen 
was met Matthew en Lisa.  

45 1:17:48 – 
1:20:47 

Appartement 
Alex, 
appartement 
Matthew, park 

Alex, Lisa, 
Matthew 

Lisa vertelt aan Alex dat ze mee mag op een Europese tournee, maar ze kan Matthew nergens 
vinden en ze vraagt aan Alex om hem een briefje te geven. Ze geeft Alex ook de sleutel van het 
appartement van Matthew om het briefje op zijn bed achter te laten. Lisa zegt dan ook dat zij en 
Matthew gaan samenwonen. Alex gaat naar het appartement van Matthew. Net dan belt Lisa en 
spreekt ze een boodschap in op zijn antwoordapparaat. Alex wist de 10 berichten die Lisa had 
achtergelaten. Ze gaat dan ook weer weg zonder de brief achter te laten. Alex kijkt van op een 



afstand naar Matthew wanneer hij in het park op Lisa wacht. 
46 1:20:48 – 

1:21:38 
Appartement 
Alex 

Alex, Lisa Lisa zegt tegen Alex via de telefoon dat ze terug wil keren om Matthew te zoeken omdat hij niets 
van zich laat horen. Alex verzint dan dat hij haar bedroog met een andere vrouw toen zij het 
briefje naar zijn appartement bracht.  

47 1:21:39 – 
1:22:18 

Kleedkamer Alex, Luke Alex weent en verontschuldigt zich bij Luke. Lukt zegt haar dan dat hij van haar houdt.  

48 1:22:19 – 
1:23:04 

Appartement 
Lisa, 
appartement 
Alex, 
appartement 
Luke 

Matthew, 
Lisa, Alex, 
Luke 

Matthew zit in het appartement van Lisa te wachten. Hij ziet dat er geen kleren meer in de kasten 
hangen. Lisa ligt in haar bed te woelen. Alex en Luke gaan met elkaar naar bed.  

49 1:23:05 – 
1:26:26 

Appartement 
Luke, 
appartement 
Lisa, 
appartement 
Alex, straat 

Alex, Luke, 
Matthew, 
Lisa 

Alex en Luke liggen de volgende ochtend nog in bed wanneer de telefoon rinkelt. Alex neemt op, 
maar schrikt wanneer ze hoort dat het Matthew is. Hij vertelt dan aan Luke dat hij terug naar het 
appartement is gegaan. Ondertussen kleedt Alex zich snel aan en gaat ze naar buiten. Lisa probeert 
nog eens naar Matthew te bellen, maar ze krijgt de bezettoon. Ook Alex probeert hem tevergeefs 
te bellen. Matthew zegt dat hij naar Luke zal komen. Dan belt Lisa nog eens en Luke neemt de 
telefoon op. Als Alex naar het appartement van Lisa belt, neemt Matthew de telefoon op. Hij 
besluit om op haar te wachten. Lisa vraagt aan Luke om aan Matthew te zeggen dat ze met hem 
wil afspreken om 15u in het park.  

50 1:26:27 – 
1:26:42 

Café Matthew, 
Lisa 

Nadat Matthew aan Lisa vraagt om samen te wonen, vertrekt zij onmiddellijk naar een repetitie. 
Wat hij niet gezien heeft, is dat ze naar buiten gaat met een grote lach op haar gezicht.  

51 1:26:43 – 
1:26:55 

Appartement 
Alex, 
appartement 
Luke 

Lisa, Luke, 
Alex 

Luke belooft Lisa dat hij de boodschap zal overbrengen. Lisa weent als ze terugdenkt aan haar 
herinneringen van Matthew. 

52 1:26:56 – 
1:27:44 

Appartement 
Luke, auto Lisa 

Luke, Alex Luke vertelt wat Matthew aan de telefoon gezegd heeft over Lisa. Hij zegt ook dat de echte Lisa 
net gebeld heeft. Dan gaat Alex er plots vandoor.  

53 1:27:45 – 
1:30:11 

Belucci’s, straat, 
telefooncel 

Luke, Alex, 
Matthew, 
Lisa, 
collega’s van 
Matthew, 
Rebecca 

Luke neemt afscheid van Alex voordat ze binnen gaat in het restaurant Belucci’s. Dan botst hij op 
Matthew die hij 2 jaar lang niet gezien heeft. In het restaurant wacht Alex op Lisa. Als zij toekomt 
ziet ze Alex nog niet zitten. Net wanneer Alex haar wil roepen, ziet zij Matthew en loopt ze snel 
weg uit het restaurant. Terwijl ze wegloopt, botst ze tegen Rebecca. Ze heeft geen netwerk op haar 
gsm waardoor ze Lisa niet kan bereiken. Ze gebruikt dan een betaaltelefoon om naar het restaurant 
te bellen. Lisa gaat de telefoon beantwoorden in de telefooncel nadat de ober het haar gezegd 
heeft. Net dan gaat Matthew in dezelfde richting als Lisa om te telefoneren.  



54 1:30:12 – 
1:30:18 

Auto Lisa Alex Alex vertrekt met haar auto naar het appartement van Lisa. 

55 1:30:19 – 
1:32:46 

Appartement 
Lisa, straat, taxi, 
Belucci’s 

Matthew, 
Alex, Luke 

Matthew is nog in het appartement als Alex daar aankomt. Hij heeft een cadeau bij voor haar. 
Dezelfde schoenen als diegene waarvan de hak afgebroken was. De schoenen zijn echter veel te 
groot en dan zegt Alex dat zij maat 7 heeft. En dus niet 8 ½ zoals Matthew bij zich had. Daarna 
vertrekt Matthew. Alex belt dan naar Luke om ergens af te spreken. Matthew volgt Alex tot ze 
naar binnengaat in Belucci’s.  

56 X 1:32:47 – 
1:38:54 

Belucci’s Matthew, 
Luke, Alex 

Terwijl Matthew naar Alex staat te kijken, komt hij plots Luke tegen. Hij wil Matthew voorstellen 
aan zijn vriendin, Alex. De vrouw die zich als Lisa voordeed, blijkt dan Alex te zijn. Luke vraagt 
dan aan Matthew hoe het nog afgelopen is op het appartement. Nadat hij zijn uitleg gedaan heeft, 
vraagt Matthew hoe Alex over de situatie denkt. Daarna zegt Luke tegen Matthew dat de echte 
Lisa gebeld heeft en met hem wil afspreken. Als Luke even van tafel gaat, legt Alex de situatie uit 
aan Matthew. Ze geeft hem ook het briefje dat Lisa 2 jaar geleden voor hem achterliet. Matthew 
vertrekt dan om Lisa te zoeken. Alex maakt het uit met Luke omdat ze hem gewoon gebruikt 
heeft. 

57 1:38:55 – 
1:40:36 

Straat, park, taxi Matthew Matthew loopt rond op straat op zoek naar Lisa. Lisa staat in het park op Matthew te wachten. Als 
Matthew aankomt in Wicker Park is Lisa al weg. 

58 1:40:37 – 
1:45:41 

Luchthaven Matthew, 
Lisa, 
Rebecca 

Matthew zoekt verder naar Lisa op de luchthaven omdat hij weet dat ze naar Londen ging 
vertrekken. Net als hij haar ziet, duikt Rebecca op voor zijn neus. Dan zegt hij tegen haar dat hij 
nooit naar China geweest is. Ondertussen belt Lisa met Alex. Aan de telefoon legt Alex alles uit 
wat ze gedaan heeft. Matthew maakt het uit met Rebecca. Wanneer Rebecca weggelopen is, gaat 
Matthew verder op zoek naar Lisa. Hij ziet haar zitten en gaat er naartoe. Ze zien elkaar terug, 
kussen elkaar en nemen elkaar vast zonder iets te zeggen. 

59 1:45:42 – 
1:50:09 

  Aftiteling 
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7.3. Bijlage 3: Gebruikte afkortingen 
Beeldgrootte: 

 Close-up: 

o ECU = Extreme close-up  

o FCU = Full/big close-up 

o CU = Close-up 

 Medium shot: 

o MCS = Medium close shot 

o MS = Medium shot 

o MLS = Medium long shot 

 Total shot: 

o LS = Long shot 

o WS = Wide shot 

 

Camerabewegingen: 

 P = Panbeweging 

 T = Tiltbeweging 

 IZ = Inzoomen 

 UZ = Uitzoomen 

 TS = Travelling shot 

 TSV = Travelling shot naar voor 

 TSA= Travelling shot naar achter 

 CS = Crane shot 

 LR = Van links naar rechts 

 RL = Van rechts naar links 

 BO = Van boven naar onder 

 OB = Van onder naar boven 

 

Cameraperspectief: 

 R = Recht 

 Vp = Vogelperspectief 

 Kp = Kikkerperspectief 
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7.4. Bijlage 4: Shot-per-shot analyse: cinematografie 
Sequentie 14 in L’Appartement – hotelkamer:  
 
Shot Duur Lengte shot Beeldgrootte Camerabeweging Camerahoek 
1 13:54 – 13:58 5” MLS  R 
2 13:59 – 14:07 9” MCS  R 
3 14:08 – 14:12 5” LS P – LR R 
4 14:13 – 14:17 5” MCS  R 
5 14:18 – 14:24 7” LS P – RL  R 
6 14:25 – 14:28  4” LS  R 
7 14:29 – 14:31 3” LS TSV R 
8 14:32 – 14:35 4” MCS  R 
9 14:36 – 14:38 3” MS  R 
10 14:39 – 14:55 17” MLS P – LR  Kp 
11 14:56 – 15:00 5” MCS IZ R 
12 15:01 – 15:04 4” ECU  R 
13 15:05 – 15:09 5” MCS T – BO  R 
14 15:10 – 15:14 5” CU  Kp 
15 15:15 – 15:27 13” FCU T – OB  R 
  = 1’34”    
 
Sequentie 11 in Wicker Park – hotelkamer:  
 
Shot Duur Lengte shot Beeldgrootte Camerabeweging Camerahoek 
1 12:46 – 12:48 3” MCS  R 
2 12:49 – 12:50 2” WS  R 
3 12:51 – 12:54 4” MCS  R 
4 12:55 – 12:59 5” CU  R 
5 13:00 – 13:04 5” MCS  R 
6 13:05 – 13:07 3” LS TSV R 
7 13:08 – 13:11 4” MLS  R 
8 13:12 – 13:13 2” MCS  R 
9 13:14 – 13:18 5” LS TSV R 
10 13:19 – 13:21 3” MS TSA R 
11 13:22 – 13:23 2” LS P - LR R 
12 13:24 – 13:27 4” MCS P - RL R 
13 13:28 – 13:30  3” MS TSV R 
14 13:31 – 13:33 3” MCS P – RL R 
15 13:34 – 13:36 3” CU TSV Vp 
16 13:37  1” CU  R 
17 13:38 – 13:39 2” MCS  Vp 
18 13:40 – 13:41 2” MCS  R 
19 13:42 – 14:44 3” MCS  R 
20 13:45 – 13:53 9” MS 

CU 
T –BO Kp 

21 13:54 – 13:55 2” MCS IZ Vp 
22 13:56 – 13:58 3” MCS  Kp 
23 13:59 – 14:03 5” FCU T – OB Vp 
24 14:04 1” MCS  R 
25 14:05 – 14:07 3” MS  Kp 
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26 14:08   1” FCU  Vp 
27 14:09 – 14:11 3” MCS  Kp 
28 14:12 – 14:20 9” MLS 

MS 
IZ R 

29 14:21 1” CU  R 
30 14:22 – 14:28  7” MS 

MCS 
IZ R 

31 14:29 – 14:33 5” MCS  R 
32 14:34 – 14:49 16” MS  Vp 
33 14:50  1” MCS  R 
34 14:51 – 14:53 3” MS  Vp 
35 14:54 – 14:57 4” MS  Vp 
36 14:58 – 14:59 2” FCU  R 
  = 2’14”    
 
Sequentie 15 in L’Appartement – schoenenwinkel: 
 
Shot Duur Lengte shot Beeldgrootte Camerabeweging Camerahoek 
1 15:28 – 15:42 15” LS P – LR R 
2 15:43 – 15:51 9” MCS P – LR R 
3 15:52 – 16:19 28” MS TS - RL R 
4 16:20 – 16:44 25” MLS 

MS 
TSA R 

5 16:45 – 17:05 21” MS 
CU 

IZ R 

6 17:06 – 17:15 10” LS 
MCS 

IZ R 

7 17:16 – 17:17 2” CU  R 
8 17:18 – 17:28 11” MCS TSA R 
9 17:29 – 17:32 4” MS  R 
10 17:33 – 17:34 2” CU  R 
11 17:35 – 17:42 8” MS  R 
12 17:43 – 17:47 5” MCS  R 
13 17:48 – 17:50 3” MS  R 
14 17:51 – 17:55 5” MCS  R 
15 17:56 – 18:07 12” MS 

CU 
TSA 
TSV 
IZ 

R 

16 18:08 – 18:11 4” MCS  R 
17 18:12 – 18:17 6” LS  R 
18 18:18 – 18:20 3” MS  Kp 
19 18:21 – 18:25 5” LS  R 
20 18:26 – 18:28 3” MS  Kp 
21 18:29 – 18:33 5” CU  R 
22 18:34 – 18:36 3” CU  R 
23 18:37 – 18:39 3” CU  R 
24 18:40 – 18:44 5” CU  R 
25 18:45 – 18:47 3” CU  R 
26 18:48 – 18:49 2” CU  R 
27 18:50 – 18:55 6” LS  R 
28 18:56 – 18:59 4” CU  R 
29 19:00 – 19:06 7” CU  R 
30 19:07 – 19:08 2” CU  R 
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31  19:09 – 19:12 4” CU  R 
32 19:13 – 19:15 3” CU  R 
33 19:16 – 19:18 3” LS  R 
34 19:19 – 19:22 4” MCS  R 
35 19:23 – 19:27 5” FCU  Vp 
36 19:28 – 19:32 5” MCS 

CU 
IZ R 

  = 4’05”    
 
Sequentie 12 in Wicker Park – schoenenwinkel: 
 
Shot Duur Lengte shot Beeldgrootte Camerabeweging Camerahoek 
1 15:00 – 15:01 2” MS UZ 

P – RL  
R 

2 15:02 – 15:10 9” MS TSA R 
3 15:11 – 15:13 3” MS P – RL  R 
4 15:14 – 15:15 2” MCS TSA R 
5 15:16 – 15:20 5” MLS P – RL  R 
6 15:21 – 15:32 12” MLS P – RL  

P – LR  
R 

7 15:33 – 15:34 2” MCS  R 
8 15:35 – 15:36 2” CU  R 
9 15:37  1” CU  R 
10 15:38 – 15:43 6” MS  R 
11 15:44  1” MCS  R 
12 15:45  1” MCS  R 
13 15:46 – 15:48 3” MCS  R 
14 15:49  1” MCS  R 
15 15:50 – 15:51 2” MS  R 
16 15:52 – 15:56 5” MCS  R 
17 15:57 – 16:03 7” MS P – RL  R 
18 16:04 – 16:05 2” MS  R 
19 16:06  1” MCS  R 
20 16:07 – 16:11 5” MS P –RL 

IZ 
R 

21 16:12 – 16:14 3” MLS 
MS 

IZ R 

22 16:15 – 16:16 2” MCS 
CU 

IZ R 

23 16:17 – 16:19 3” MCS 
CU 

IZ R 

24 16:20 – 16:22 3” MCS  R 
25 16:23 – 16:24 2” MCS  R 
26 16:25 – 16:26 2” MCS P – LR  R 
27 16:27 – 16:28 2” MLS 

MCS 
TSV R 

28 16:29  1” CU  R 
29 16:30 – 16:31 2” MCS P – LR  R 
30 16:32  1” CU  R 
31 16:33 – 16:39 7” MS TSV R 
32 16:40 – 16:41 2” MS  R 
33 16:42 – 16:54  13” LS 

MS 
 R 
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34 16:55 – 17:02 8” MCS  R 
35 17:03 – 17:04 2” MCS  R 
36 17:05 – 17:06 2” MCS  R 
37 17:07 – 17:09 3” MCS  R 
38 17:10 – 17:11 2” MLS  R 
39 17:12 – 17:14 3” MCS  R 
40 17:15 – 17:16 2” MLS  R 
41 17:17 – 17:18 2” MCS  R 
42 17:19  1” MS P – LR R 
43 17:20 – 17:24 5” MCS  R 
44 17:25 – 17:26 2” MCS  R 
45 17:27 – 17:29 3” MCS  R 
46 17:30 – 17:32 3” MLS P – LR  R 
47 17:33  1” MS P – RL  R 
48 17:34 – 17:36  3” MS  R 
49 17:37  1” MCS  R 
50 17:38 1” MLS T –OB  R 
51 17:39 – 17:40  2” MCS P – RL  R 
52 17:41  1” MCS P – LR  R 
53 17:42 – 17:43 2” MCS  Kp 
54 17:44 – 17:47 4” MCS P – RL  R 
55 17:48 – 17:55  8” MS P – RL  R 
56 17:56 – 17:59 4” MS  R 
57 18:00 – 18:05 6” LS  R 
58 18:06 – 18:07 2” MS  R 
59 18:08  1” MS  R 
60 18:09 – 18:10 2” MS  R 
61 18:11 – 18:12  2” LS  R 
62 18:13 – 18:14 2” CU  Vp 
63 18:15 – 18:16 2” MCS  R 
64 18:17 1” CU  Vp 
65 18:18  1” MCS  Kp 
66 18:19 – 18:20 2” MCS  R 
67 18:21  1” MCS  Kp 
68 18:22 – 18:24 3” LS T – OB  R 
69 18:25 – 18:27 3” MS  R 
70 18:28 – 18:29  2” MLS  R 
71 18:30 – 18:34 5” MS 

CU 
P – RL  R 

72 18:35 – 18:37 3” MLS  R 
73 18:38 – 18:39 2” MS  R 
74 18:40 – 18:41 2” MS T – OB  R 
75 18:42 – 18:45 4” MS  R 
76 18:46 – 18:49 4” MCS  R 
77 18:50 1” MLS  R 
78 18:51 – 18:52 2” MS  Kp 
79 18:53 – 18:54 2” MCS  R 
80 18:55 – 18:57 3” MCS  Kp 
81 18:58 – 18:59 2” MCS 

CU 
IZ R 

82 19:00 – 19:02 3” CU  R 
83 19:03 – 19:05 3” CU  R 
84 19:06 – 19:07 2” MS  R 
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85 19:08 – 19:09 2” CU  R 
86 19:10 – 19:11  2” MS  R 
87 19:12 – 19:13 2” CU  R 
88 19:14 – 19:15 2” MS  R 
89 19:16 – 19:19 4” CU  R 
90 19:20  1” MS  R 
91 19:21 – 19:23 3” CU  R 
92 19:24 – 19:25 2” MCS  R 
93 19:26 – 19:28 3” MS 

MCS 
TSV R 

94 19:29 – 19:34 6” MS  R 
95 19:35 – 19:45 11” MS  R 
96 19:46 – 19:47 2” FCU  Vp 
97 19:48 -  19:55 8” MS 

CU 
IZ R 

  = 4’56”    
 
Sequentie 28 in L’Appartement – café: 
 
Shot Duur Lengte shot Beeldgrootte Camerabeweging Camerahoek 
1 38:59 – 39:17 19” WS CS (RL, OB & BO)  Vp 

R 
2 39:18 – 39:21 4” MCS  R 
3 39:22 – 39:27 6” WS  R 
4 39:28 – 39:30 3” CU  R 
5 39:31 – 39:54 24” LS 

MS  
P – LR   R 

6 39:55 – 40:23 29” MS  R 
7 40:24 – 40:28 5” CU  R 
8 40:29 – 40:40 12” MS  

MCS 
IZ R 

9 40:41 – 40:43 3” MS  R 
10 40:44 – 40:45 2” CU  R 
11 40:46 – 40:49 4” MS  R 
12 40:50 – 40:52 3” CU  R  
  = 1’54”    
 
Sequentie 24 in Wicker Park – café: 
 
Shot Duur Lengte shot Beeldgrootte Camerabeweging Camerahoek 
1 46:41 – 46:51 11” MCS TSV R 
2 46:52 – 46:59 8” MS 

MLS 
P – LR  R 

3 47:00 – 47:03 4” MS  R 
4 47:04 – 47:06 3” MS  R 
5 47:07 – 47:08 2” MCS  R 
6 47:09 – 47:10 2” MCS  R 
7 47:11 – 47:18 8” MCS  R 
8 47:19 – 47:23 5” MCS  R 
9 47:24 – 47:25 2” MCS  R 
10 47:26 – 47:29 4” MCS  R 
11 47:30 – 47:32 3” MCS  R 
12 47:33 – 47:38 6” MCS  R 
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13 47:39 – 47:44 6” MCS  R 
14 47:45 – 47:50 6” MLS  R 
15 47:51 – 47:53  3” MCS  R 
16 47:54 – 47:55 2” LS  R 
17 47:56 – 47:58 3” MLS  R 
18 47:59 – 48:00 2” MLS  R 
19 48:01 – 48:03  3” MLS  R 
20 48:04 – 48:07 4” MCS  R 
  = 1’27”    
 
Sequentie 36 in L’Appartement – slaapkamer:  
 
Shot Duur Lengte shot Beeldgrootte Camerabeweging Camerahoek 
1 53:15 – 53:31  17” LS 

MS 
IZ 
CS 

Kp 

2 53:32 – 53:48 17” MS 
MLS 

TSA 
P - RL 

R 

3 53:49 – 53:50 2” MS  Kp 
4 53:51 – 53:54 4” MCS  R 
5 53:55 – 53:58 4” MS  Kp 
6 53:59 – 54:00 2” MCS  R 
7 54:01 – 54:02 2” MCS  Vp 
8 54:03 – 54:08 6” MLS  Kp 
9 54:09 – 54:10 2” MCS  R 
10 54:11 – 54:19 9” MLS  R 
11 54:20 – 54:24 5” MCS  R 
12 54:25 – 54:37 13” MLS TSA 

T - BO 
Kp 
R 

13 54:38 – 54:41 4” LS  R 
14 54:42 – 54:43 2” MLS  R 
15 54:44 – 54:45 2” MCS  R 
16 54:46 – 55:09 24” FCU 

MLS 
UZ Vp 

R 
17 55:10 – 55:14 5” MCS  R 
18 55:15 – 55:44 30” MLS  R 
19 55:45 – 55:46 2” ECU  R 
20 55:47 – 55:48 2” MS  R 
21 55:49 – 55:50 2” MS  R 
22 55:51 – 55:54 4” MS  R 
23 55:55 – 55:56 2” ECU  Vp 
24 55:57 – 56:00 4” MS  R 
25 56:01 – 56:04  4” MS  R 
26 56:05 – 56:06 2” MS  R 
27 56:07 – 56:08 2” MS  R 
28 56:09 – 56:16 8” MS  R 
29 56:17 – 56:20 4” CU  R 
30 56:21 – 56:24 4” MLS  R 
31 56:25 – 56:28 4” CU  R 
32 56:29 – 56:38 10” MCS TSA 

T - OB 
R 

  = 3’24”    
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Sequentie 26 in Wicker Park – slaapkamer:  
 
Shot Duur Lengte shot Beeldgrootte Camerabeweging Camerahoek 
1 50:20 – 50:32  13” CU  Vp 
2 50:33 – 50:37 5” MLS  Vp 
3 50:38 – 50:41 4” CU  Vp 
4 50:42 – 50:43 2” CU  Vp 
5 50:44 – 50:48 5” CU  R 
6 50:49 – 50:50 2” LS  R 
7 50:51 – 50:55 5” MLS  Vp 
8 50:56 – 50:58 3” CU  Vp 
9 50:59 – 51:00 2” LS P – RL 

TSV 
R 

10 51:01 – 51:05 5” MS   Vp 
11 51:06 – 51:08 3” MCS  R 
12 51:09 – 51:10 2” MCS T – OB R 
13 51:11 – 51:13 3” MCS IZ R 
14 51:14  1” CU  Vp 
15 51:15 – 51:18 4” MS  R 
16 51:19 – 51:48 30” CU 

MLS 
UZ R 

17 51:49 – 51:50 2” MCS  R 
18 51:51 – 51:53 3” CU  R 
19 51:54 – 52:13 20” MLS  R 
20 52:14 – 52:16 3” MLS T – OB R 
21 52:17 – 52:20 4” MLS  R 
22 52:21 – 52:22 2” MCS  R 
23 52:23 – 52:24 2” MS  R 
24 52:25 – 52:28 4” MLS  R 
25 52:29 – 52:31 3” MS  R 
26 52:32 – 52:34 3” MLS  R 
27 52:35 – 52:36 2” MS TSA R 
28 52:37 – 52:40 4” MLS  R 
29 52:41 – 52:44 4” MCS  R 
30 52:45 – 52:48 4” MCS  R 
31 52:49 – 53:00 12” MCS 

CU 
P – LR 
T – BO 

R  

32 53:01 – 53:04 4” MCS  R 
33 53:05 – 53:07 3” FCU P - RL R 
34 53:08 – 53:18 11” CU TSA 

IZ 
R 

  = 2’59”    
 
Sequentie 58 in L’Appartement – straat: 
 
Shot Duur Lengte shot Beeldgrootte Camerabeweging Camerahoek
1 1:18:55 – 1:19:02 8” MCS  R 
2 1:19:03 – 1:19:09 7” WS T – BO  Kp 

R 
3 1:19:10 – 1:19:19 10” MS  Kp 
4 1:19:20 – 1:19:23 4” MCS  R 
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5 1:19:24 – 1:19:25 2” MS  R 
6 1:19:26 – 1:19:28 3” LS  R 
7 1:19:29 – 1:19:34 6” LS  R 
8 1:19:35 – 1:19:39 5” MS 

MCS 
 R 

9 1:19:40 – 1:19:43 4” FCU P –LR 
IZ 

Vp 

10 1:19:44 – 1:19:45 2” MCS  R 
11 1:19:46 – 1:19:48 3” MS  Kp 
12 1:19:49 – 1:19:51 3” FCU  Kp 
13 1:19:52 – 1:19:57 6” MCS  R 
14 1:19:58 – 1:20:00 3” FCU  Kp 
15 1:20:01 – 1:20:02 2” MLS  R 
16 1:20:03 – 1:20:05 3” LS 

MCS 
 R 

17 1:20:06 – 1:20:10 5” MCS  R 
18 1:20:11 – 1:20:12 2” MCS  R 
19 1:20:13 – 1:20:23 11” LS 

MS 
TSA R 

20 1:20:24 – 1:20:26 3” ECU  R 
21 1:20:27 – 1:20:29 3” FCU  R 
  = 1’35”    
 
Sequentie 42 in Wicker Park – straat:  
 
Shot Duur Lengte shot Beeldgrootte Camerabeweging Camerahoek 
1 1:11:51 – 1:11:52 2” WS  R 
2 1:11:53 – 1:11:54 2” MS  R 
3 1:11:55 – 1:11:56 2” MS  R 
4 1:11:57 – 1:11:59 3” MLS  R 
5 1:12:00 – 1:12:15 16” LS 

MCS 
 R 

6 1:12:16 – 1:12:20 5” MS P – RL  R 
7 1:12:21 – 1:12:23 3” MCS 

MS 
 R 

8 1:12:24  1” CU  R 
9 1:12:25 – 1:12:26 2” CU  Vp 
10 1:12:27  1” CU  R 
11 1:12:28 – 1:12:29 2” FCU  Vp 
12 1:12:30 – 1:12:31 2” CU  R 
13 1:12:32 – 1:12:33 2” MS  Kp 
14 1:12:34 – 1:12:35 2” FCU 

 
 Vp 

15 1:12:36 1” MS  R 
16 1:12:37 – 1:12:41 5” LS  R 
17 1:12:42 – 1:12:43 2” FCU  R 
18 1:12:44 – 1:12:45 2” CU  Kp 
19 1:12:46 – 1:12:49 4” MLS P – LR  R  
20 1:12:50 – 1:12:51 2” CU  Kp 
21 1:12:52 – 1:13:04 13” LS 

MCS 
P – LR  R 

22 1:13:05 – 1:13:06 2” LS  R 
23 1:13:07  1” CU  Kp 
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24 1:13:08 – 1:13:10 3” LS  R 
25 1:13:11 – 1:13:12 2” CU  Kp  
26 1:13:13 – 1:13:14 2” FCU  R 
27 1:13:15 – 1:13:16 2” CU  Kp 
28 1:13:17 – 1:13:22 6” LS  R  
  1’32”    
 
Sequentie 66 in L’Appartement – restaurant: 
 
Shot Duur Lengte shot Beeldgrootte Camerabeweging Camerahoek 
1 1:35:40 – 1:35:45 6” MCS  R 
2 1:35:46 – 1:35:52 7” LS P – RL R 
3 1:35:53 – 1:35:59 7” MLS P – LR  R 
4 1:36:00 – 1:36:05 6” MLS T – BO R  
5 1:36:06 – 1:36:07 2” CU  R 
6 1:36:08 – 1:36:12 5” MS  R 
7 1:36:13 – 1:36:32 20” MS 

MLS 
TSA R 

8 1:36:33 – 1:36:36 4” MLS 
CU 

IZ R 

9 1:36:37 – 1:36:38 2” MCS  R 
10 1:36:39 – 1:36:54 6” CU 

MS 
UZ R 

11 1:36:55 – 1:36:56 2” MCS  R 
12 1:36:57 – 1:37:17 21” MS  R 
13 1:37:18 – 1:37:23 6” MCS  R 
14 1:37:24 – 1:37:32 7” MS  R 
15 1:37:33 – 1:37:37 5” MCS  R 
16 1:37:38 – 1:37:41 4” MS  R 
17 1:37:42 – 1:37:43 2” MCS  R 
18 1:37:44 – 1:37:51 7” MS 

MCS 
P – RL 
IZ 

R 

19 1:37:52 – 1:37:56 5” MCS  R 
20 1:37:57 – 1:38:01 4” MCS  R 
21 1:38:02 – 1:38:05 4” MCS  R 
22 1:38:06 – 1:38:11 6” MCS  R 
23 1:38:12 – 1:38:16 5” MCS  R 
24 1:38:17 – 1:38:19 3” MCS  R 
25 1:38:20 – 1:38:26 7” MCS  R 
26 1:38:27 – 1:38:30 4” CU  R 
27 1:38:31 – 1:38:36 6” MCS  R 
28 1:38:37 – 1:38:40 4” CU  R 
29 1:38:41 – 1:38:46 6” MCS  R 
30 1:38:47 – 1:38:58 12” MLS P – RL R 
31 1:38:59 – 1:39:08 10” CU  R 
32 1:39:09 – 1:39:10 2” CU  R 
33 1:39:11 – 1:39:15 5” CU  R 
34 1:39:16 – 1:39:19 4” CU  R 
35 1:39:20 – 1:39:22 3” CU  R 
36 1:39:23 – 1:39:28 6” CU  R 
37 1:39:29 – 1:39:32 4” CU  R 
38 1:39:33 – 1:39:34 2” CU  R 
39 1:39:35 – 1:40:27 53” MS P -LR R 
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40 1:40:28 – 1:40:31 4” MCS  R 
41 1:40:32 – 1:40:36 5” MCS  R 
42 1:40:37 – 1:40:41 5” MCS  R 
43 1:40:42 – 1:40:52 11” MCS  R 
44 1:40:53 – 1:41:17 25” MLS 

MS 
T – BO  R 

45 1:41:18 – 1:41:20 3” ECU  Vp 
46 1:41:21 – 1:41:25 5” MCS  R 
47 1:41:26 – 1:41:29 4” LS  R 
48 1:41:30 – 1:41:38 9” MLS 

LS 
 R 

49 1:41:39 – 1:41:41 3” MCS TSA R 
  = 5’48”    
 
Sequentie 56 in Wicker Park – restaurant:  
 
Shot Duur Lengte shot Beeldgrootte Camerabeweging Camerahoek 
1 1:32:47 – 1:32:48 2” MCS  R 
2 1:32:49 – 1:32:50 2” MCS  R 
3 1:32:51 – 1:32:53 3” MCS  R 
4 1:32:54 – 1:32:55 2” MCS  R 
5 1:32:56 – 1:33:01 6” MCS  R 
6 1:33:02 – 1:33:04 3” MLS  R 
7 1:33:05 – 1:33:06  2” MCS  R 
8 1:33:07 – 1:33:08 2” MLS  R 
9 1:33:09 – 1:33:11 3” MCS  R 
10 1:33:12 – 1:33:14 3” MCS TSA R 
11 1:33:15 – 1:33:17 3” FCU  R 
12 1:33:18 – 1:33:23 6” MS 

MCS 
IZ R 

13 1:33:24 – 1:33:27 4” FCU  R 
14 1:33:28 – 1:33:30 3” MS  R 
15 1:33:31 – 1:33:34 4” MS T – BO R 
16 1:33:35 – 1:33:39 5” MCS  R 
17 1:33:40 – 1:33:41 2” MCS  R 
18 1:33:42 – 1:33:46 5” MS  Kp 
19 1:33:47 – 1:33:49 3” MCS  R 
20 1:33:50 – 1:33:55 6” MCS  R 
21 1:33:56 – 1:34:02 7” MCS  R 
22 1:34:03 – 1:34:07 5” MS  Kp 
23 1:34:08 – 1:34:16 9” MS  R 
24 1:34:17 – 1:34:19 3” MCS  R 
25 1:34:20 – 1:34:23 4” CU  R 
26 1:34:24 – 1:34:25 2” MCS  R 
27 1:34:26 – 1:34:30  5” MCS  R 
28 1:34:31 – 1:34:34 4” MS  R 
29 1:34:35 – 1:34:44 10” MCS   R 
30 1:34:45 – 1:34:47 3” MCS  R 
31 1:34:48 – 1:34:50 3” MCS  R 
32 1:34:51 – 1:34:52 2” MCS  R 
33 1:34:53 – 1:34:57  5” MCS  R 
34 1:34:58 – 1:35:05 8” MCS  R 
35 1:35:06  – 1:35:13  8” MS  R 



90

36 1:35:14 – 1:35:16  3” MCS  R 
37 1:35:17  1” MCS  R 
38 1:35:18 – 1:35:19  2” MCS  R 
39 1:35:20  1” MCS  R 
40 1:35:21  1” MCS  R 
41 1:35:22 – 1:35:25  4” MS  Kp 
42 1:35:26 – 1:35:27 2” MCS  R 
43 1:35:28 – 1:35:39 12” CU  R 
45 1:35:40  1” MCS  R 
46 1:35:41 – 1:35:43 3” MCS  R 
47 1:35:44 – 1:35:48 5” MCS  R 
48 1:35:49 – 1:35:53 5” MCS  R 
49 1:35:54 – 1:36:07  14” MCS P – RL  R 
50 1:36:08 – 1:36:10 3” MCS  R  
51 1:36:11 – 1:36:13 3” MCS  R 
52 1:36:14 – 1:36:15 2” MCS  R 
53 1:36:16 – 1:36:19 4” MCS  R 
54 1:36:20 – 1:36:26 7” MS  Kp 
55 1:36:27 – 1:36:28 2” MCS  R 
56 1:36:29 – 1:36:32 4” MCS  R 
57 1:36:33 – 1:36:35 3” MCS  R 
58 1:36:36 – 1:36:39  4” MCS  R 
59 1:36:40 – 1:36:41 2” MS  Kp 
60 1:36:42 – 1:36:44 3” MCS  R 
61 1:36:45  1” MCS  R 
62 1:36:46 – 1:36:48 3” MS  R 
63 1:36:49 – 1:36:50 2” MCS  R 
64 1:36:51 – 1:36:54 4” MS  R 
65 1:36:55 – 1:36:57 3” MS  R 
66 1:36:58 – 1:37:02 5” MS  R 
67 1:37:03 – 1:37:08 6” MCS  R 
68 1:37:09 – 1:37:13 5” MS P – RL 

P – LR  
R 

69 1:37:14 – 1:37:16 3” MCS  R 
70 1:37:17 – 1:37:19 3” MCS  R 
71 1:37:20 – 1:37:21 2” FCU  R 
72 1:37:22 – 1:37:47 26” CU 

MCS 
T – OB  
IZ 

R  

73 1:37:48 – 1:37:49 2” MCS  R 
74 1:37:50 – 1:37:52 3” MCS  R 
75 1:37:53 – 1:38:02 10” MCS  R 
76 1:38:03 – 1:38:10 8” MCS  R 
77 1:38:11 – 1:38:13 3” MCS  R 
78 1:38:14 – 1:38:19 6” MCS  R 
79 1:38:20 – 1:38:22 3” MCS  R 
80 1:38:23 – 1:38:29  7” MS  Vp 
81 1:38:30 – 1:38:31 2” MCS  R 
82 1:38:32 – 1:38:36 5” MCS  R 
83 1:38:37 – 1:38:40 4” MCS  R 
84 1:38:41 – 1:38:45 5” MCS  R 
85 1:38:46 – 1:38:50 5” MCS  R 
86 1:38:51 – 1:38:54 4” MCS  R 
  = 6’08”    
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7.5. Bijlage 5: Grafieken met shotlengte in seconden 
L’Appartement sequentie 11 – Wicker Park sequentie 14 (hotelkamer) 
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Shotlengte in seconden
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L’Appartement sequentie 15 – Wicker Park sequentie 12 (schoenenwinkel) 
 

 

Sh
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L’Appartement sequentie 28 – Wicker Park sequentie 24 (café) 
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L’Appartement sequentie 36 – Wicker Park sequentie 26 (slaapkamer) 
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L’Appartement sequentie 58 – Wicker Park sequentie 42 (straat) 
 
 

 
 

Sh
ot
le
ng
te
in
se
co
nd
en

Shotnummer

Shotlengte in seconden
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L’Appartement sequentie 66 – Wicker Park sequentie 56 (restaurant) 
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ot
le
ng
te
in
se
co
nd
en

Shotnummer

Shotlengte in seconden
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7.6. Bijlage 6: Berekeningen van proporties bij de beeldgroottes 
Hotelkamer: L’Appartement 
 
Beeldgrootte Aantal keer Aantal/totaal  Proportie Percentage 
ECU 1 1/15 0,0667 6,67% 
FCU 1 1/15 0,0667 6,67% 
CU 1 1/15 0,0667 6,67% 
MCS 5 5/15 0,3333 33,33% 
MS 1 1/15 0,0667 6,67% 
MLS 2 2/15 0,1333 13,33% 
LS 4 4/15 0,2667 26,67% 
WS 0 0/15 0 0% 
 
Hotelkamer: Wicker Park 
 
Beeldgrootte Aantal keer Aantal/totaal  Proportie Percentage 
ECU 0 0/39 0 0% 
FCU 3 3/39 0,0769 7,69% 
CU 5 5/39 0,1282 12,82% 
MCS 16 16/39 0,4103 41,03% 
MS 9 9/39 0,2308 23,08% 
MLS 2 2/39 0,0513 5,13% 
LS 3 3/39 0,0769 7,69% 
WS 1 1/39 0,0256 2,56% 
 
Schoenenwinkel: L’Appartement 
 
Beeldgrootte Aantal keer Aantal/totaal  Proportie Percentage 
ECU 0 0/41 0 0% 
FCU 1 1/41 0,0244 2,44% 
CU 16 16/41 0,3902 39,02% 
MCS 8 8/41 0,1951 19,51% 
MS 9 9/41 0,2195 21,95% 
MLS 1 1/41 0,0244 2,44% 
LS 6 6/41 0,1463 14,63% 
WS 0 0/41 0 0% 
 
Schoenenwinkel: Wicker Park 
 
Beeldgrootte Aantal keer Aantal/totaal  Proportie Percentage 
ECU 0 0/106 0 0% 
FCU 1 1/106 0,0094 0,94% 
CU 17 17/106 0,1604 16,04% 
MCS 39 39/106 0,3679 36,79% 
MS 34 34/106 0,3208 32,08% 
MLS 11 11/106 0,1038 10,38% 
LS 4 4/106 0,0378 3,78% 
WS 0 0/106 0 0% 
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Café: L’Appartement 
 
Beeldgrootte Aantal keer Aantal/totaal  Proportie Percentage 
ECU 0 0/14 0 0% 
FCU 0 0/14 0 0% 
CU 4 4/14 0,2857 28,57% 
MCS 2 2/14 0,1429 14,29% 
MS 5 5/14 0,3571 35,71% 
MLS 0 0/14 0 0% 
LS 1 1/14 0,0714 7,14% 
WS 2 2/14 0,1429 14,29% 
 
Café: Wicker Park 
 
Beeldgrootte Aantal keer Aantal/totaal  Proportie Percentage 
ECU 0 0/20 0 0% 
FCU 0 0/20 0 0% 
CU 0 0/20 0 0% 
MCS 12 12/20 0,6 60% 
MS 3 3/20 0,15 15% 
MLS 5 5/20 0,25 25% 
LS 0 0/20 0 0% 
WS 0 0/20 0 0% 
 
Slaapkamer: L’Appartement 
 
Beeldgrootte Aantal keer Aantal/totaal  Proportie Percentage 
ECU 2 2/35 0,0571 5,71% 
FCU 1 1/35 0,0286 2,86% 
CU 2 2/35 0,0571 5,71% 
MCS 8 8/35 0,2286 22,86% 
MS 12 12/35 0,3429 34,29% 
MLS 8 8/35 0,2286 22,86% 
LS 2 2/35 0,0571 5,71% 
WS 0 0/35 0 0% 
 
Slaapkamer: Wicker Park 
 
Beeldgrootte Aantal keer Aantal/totaal  Proportie Percentage 
ECU 0 0/36 0 0% 
FCU 1 1/36 0,0278 2,78% 
CU 10 10/36 0,2778 27,78% 
MCS 9 9/36 0,25 25% 
MS 5 5/36 0,1389 13,89% 
MLS 9 9/36 0,25 25% 
LS 2 2/36 0,0556 5,56% 
WS 0 0/36 0 0% 
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Straat: L’Appartement 
 
Beeldgrootte Aantal keer Aantal/totaal  Proportie Percentage 
ECU 1 1/24 0,0417 4,17% 
FCU 4 4/24 0,1667 16,67% 
CU 0 0/24 0 0% 
MCS 8 8/24 0,3333 33,33% 
MS 5 5/24 0,2083 20,83% 
MLS 1 1/24 0,0417 4,17% 
LS 4 4/24 0,1667 16,67% 
WS 1 1/24 0,0417 4,17% 
 
Straat: Wicker Park 
 
Beeldgrootte Aantal keer Aantal/totaal  Proportie Percentage 
ECU 0 0/31 0 0% 
FCU 4 4/31 0,1290 12,9% 
CU 9 9/31 0,2903 29,03% 
MCS 3 3/31 0,0968 9,68% 
MS 6 6/31 0,1935 19,35% 
MLS 2 2/31 0,645 6,45% 
LS 6 6/31 0,1935 19,35% 
WS 1 1/31 0,0322 3,22% 
 
Restaurant: L’Appartement 
 
Beeldgrootte Aantal keer Aantal/totaal  Proportie Percentage 
ECU 1 1/55 0,0182 1,82% 
FCU 0 0/55 0 0% 
CU 13 13/55 0,2364 23,64% 
MCS 22 22/55 0,4 40% 
MS 9 9/55 0,1636 16,36% 
MLS 7 7/55 0,1273 12,73% 
LS 3 3/55 0,0545 5,45% 
WS 0 0/55 0 0% 
 
Restaurant: Wicker Park 
 
Beeldgrootte Aantal keer Aantal/totaal  Proportie Percentage 
ECU 0 0/87 0 0% 
FCU 3 3/87 0,0345 3,45% 
CU 3 3/87 0,0345 3,45% 
MCS 62 62/87 0,7126 71,26% 
MS 17 17/87 0,1954 19,54% 
MLS 2 2/87 0,0230 2,3% 
LS 0 0/87 0 0% 
WS 0 0/87 0 0% 
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7.7. Bijlage 7: Grafieken percentages beeldgroottes 
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7.8. Bijlage 8: Berekeningen proporties camerabewegingen 
Hotelkamer: L’Appartement 
 

Beweging Aantal keer Aantal/totaal 
aantal shots 

Proportie Percentage 

Panbeweging 3 3/15 0,2 20% 
Tiltbeweging 2 2/15 0,1333 13,33% 
Inzoomen 1 1/15 0,0667 6,67% 
Uitzoomen     
Travelling shot 1 1/15 0,0667 6,67% 
Crane shot     
Totaal 7 7/15 0,4667 46,67% 
 
Hotelkamer: Wicker Park 
 

Beweging Aantal keer Aantal/totaal 
aantal shots 

Proportie Percentage 

Panbeweging 3 3/36 0,0833 8,33% 
Tiltbeweging 2 2/36 0,0556 5,56% 
Inzoomen 3 3/36 0,0833 8,33% 
Uitzoomen     
Travelling shot 5 5/36 0,1389 13,89% 
Crane shot     
Totaal 13 13/36 0,3611 36,11% 
 
Schoenenwinkel: L’Appartement 
 

Beweging Aantal keer Aantal/totaal 
aantal shots 

Proportie Percentage 

Panbeweging 2 2/36 0,0556 5,56% 
Tiltbeweging     
Inzoomen 4 4/36 0,1111 11,11% 
Uitzoomen     
Travelling shot 4 4/36 0,1111 11,11% 
Crane shot     
Totaal 10 10/36 0,2778 27,78% 
 
Schoenenwinkel: Wicker Park 
 

Beweging Aantal keer Aantal/totaal 
aantal shots 

Proportie Percentage 

Panbeweging 16 16/97 0,1649 16,49% 
Tiltbeweging 3 3/97 0,0309 3,09% 
Inzoomen 6 6/97 0,0619 6,19% 
Uitzoomen 1 1/97 0,0103 1,03% 
Travelling shot 5 5/97 0,0515 5,15% 
Crane shot     
Totaal 31 31/97 0,3196 31,96% 
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Café: L’Appartement 
 

Beweging Aantal keer Aantal/totaal 
aantal shots 

Proportie Percentage 

Panbeweging 1 1/12 0,0833 8,33% 
Tiltbeweging     
Inzoomen 1 1/12 0,0833 8,33% 
Uitzoomen     
Travelling shot     
Crane shot 1 1/12 0,0833 8,33% 
Totaal 3 3/12 0,25 25% 
 
 
Café: Wicker Park 
 

Beweging Aantal keer Aantal/totaal 
aantal shots 

Proportie Percentage 

Panbeweging 1 1/20 0,05 5% 
Tiltbeweging     
Inzoomen     
Uitzoomen     
Travelling shot 1 1/20 0,05 5% 
Crane shot     
Totaal 2 2/20 0,1 10% 
 
Slaapkamer: L’Appartement 
 

Beweging Aantal keer Aantal/totaal 
aantal shots 

Proportie Percentage 

Panbeweging 1 1/32 0,0313 3,13% 
Tiltbeweging 2 2/32 0,0625 6,25% 
Inzoomen 1 1/32 0,0313 3,13% 
Uitzoomen 1 1/32 0,0313 3,13% 
Travelling shot 3 3/32 0,0938 9,38% 
Crane shot 1 1/32 0,0313 3,13% 
Totaal 9 9/32 0,2813 28,13% 
 
Slaapkamer: Wicker Park 
 

Beweging Aantal keer Aantal/totaal 
aantal shots 

Proportie Percentage 

Panbeweging 3 3/34 0,0882 8,82% 
Tiltbeweging 3 3/34 0,0882 8,82% 
Inzoomen 2 2/34 0,0588 5,88% 
Uitzoomen 1 1/34 0,0294 2,94% 
Travelling shot 3 3/34 0,0882 8,82% 
Crane shot     
Totaal 12 12/34 0,3529 35,29% 
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Straat: L’Appartement 
 

Beweging Aantal keer Aantal/totaal 
aantal shots 

Proportie Percentage 

Panbeweging 1 1/21 0,0476 4,76% 
Tiltbeweging 1 1/21 0,0476 4,76% 
Inzoomen 1 1/21 0,0476 4,76% 
Uitzoomen     
Travelling shot 1 1/21 0,0476 4,76% 
Crane shot     
Totaal 4 4/21 0,1905 19,05% 
 
Straat: Wicker Park 
 

Beweging Aantal keer Aantal/totaal 
aantal shots 

Proportie Percentage 

Panbeweging 3 3/28 0,1071 10,71% 
Tiltbeweging     
Inzoomen     
Uitzoomen     
Travelling shot     
Crane shot     
Totaal 3 3/28 0,1071 10,71% 
 
Restaurant: L’Appartement 
 

Beweging Aantal keer Aantal/totaal 
aantal shots 

Proportie Percentage 

Panbeweging 5 5/49 0,1020 10,2% 
Tiltbeweging 2 2/49 0,0408 4,08% 
Inzoomen 2 2/49 0,0408 4,08% 
Uitzoomen 1 1/49 0,0204 2,04% 
Travelling shot 2 2/49 0,0408 4,08% 
Crane shot     
Totaal 12 12/49 0,2449 24,49% 
 
Restaurant: Wicker Park 
 

Beweging Aantal keer Aantal/totaal 
aantal shots 

Proportie Percentage 

Panbeweging 2 2/86 0,0233 2,33% 
Tiltbeweging 2 2/86 0,0233 2,33% 
Inzoomen 2 2/86 0,0233 2,33% 
Uitzoomen     
Travelling shot 1 1/86 0,0116 1,16% 
Crane shot     
Totaal 7 7/86 0,0814 8,14% 
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L’Appartement: totaal 
 

Beweging Aantal keer Aantal/totaal 
aantal shots 

Proportie Percentage 

Panbeweging 13 13/165 0,0788 7,88% 
Tiltbeweging 7 7/165 0,0424 4,24% 
Inzoomen 10 10/165 0,0606 6,06% 
Uitzoomen 2 2/165 0,0121 1,21% 
Travelling shot 11 11/165 0,0667 6,67% 
Crane shot 2 2/165 0,0121 1,21% 
Totaal 45 45/165 0,2727 27,27% 
 
Wicker Park: totaal 
 

Beweging Aantal keer Aantal/totaal 
aantal shots 

Proportie Percentage 

Panbeweging 28 28/301 0,0930 9,3% 
Tiltbeweging 10 10/301 0,0332 3,32% 
Inzoomen 13 13/301 0,0432 4,32% 
Uitzoomen 2 2/301 0,0066 0,66% 
Travelling shot 15 15/301 0,0498 4,98% 
Crane shot     
Totaal 68 68/301 0,2259 22,59% 
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7.9. Bijlage 9: Shot-per-shot analyse: mise-en-scène 
Sequentie 14 in L’Appartement: hotelkamer 
 
 
Shot Persona-

ges 
Setting en props (sfeer) Kledij en make-

up (kleuren) 
Belichting  Acteercodes 

(lichaamstaal + 
emoties) 

Muziek Handelingen 

1 Max Heldere omgeving 
(witte muren) 

Zwart kostuum Harde belichting, 
warm 

  Max klopt op de deur en luistert. 

2 Max Witte deur  Matig, warm   Max komt de kamer binnen. 
3  Donkere ruimte  Zacht, donker    
4 Max Heldere, witte 

achtergrond (deur) 
 Matig, kil   Max kijkt de kamer rond. 

5 Max Donkere ruimte, zwarte 
aktetas 

 Zacht, donker   Max wandelt door de kamer en 
legt zijn tas op het bed. 

6 Max Linkerkant is donker, 
rechterkant is licht qua 
kleur 

 Matig, helder Vol spanning: 
handen voor zijn 
mond 

Ja Max loopt verder door de kamer. 

7  Kille en onbewoonde 
kamer, deur naar 
badkamer is open 
Prop: spiegel 

 Hard, helder  Ja  

8 Max   Matig Neutrale blik Ja   
9 Max Lichte kleuren: door het 

raam + gordijnen 
 Matig  Ja Max gaat naar de badkamer. 

10 Max Heel licht, witte of gele 
kleuren 
Prop: spiegel 

 Hard, helder Onderzoekende 
blik 

Ja  Max is in de badkamer en kijkt 
rond. 

11 Max Saaie achtergrond, focus 
ligt op Max 

 Hard, helder Neutrale blik Ja Max kijkt naar iets. 

12  Witte achtergrond 
(lavabo) 
Prop: zilver make-up 

 Hard, helder  Ja Max neemt het make-up 
spiegeltje. 
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spiegeltje 
13 Max Neutrale achtergrond, 

focus op make-up 
spiegeltje 

 Hard, helder  Ja Max bekijkt het make-up 
spiegeltje 

14 Max Neutrale achtergrond 
(wit) 

 Hard, helder Neutrale blik Ja  

15 Max Prop: spiegel + make-up 
spiegeltje 

 Matig, rozige waas  Ja De spiegel is plots aangedampt 
en Max veegt deze schoon om 
zichzelf te bekijken 

 
Sequentie 11 in Wicker Park: hotelkamer 
 
Shot Persona-

ges 
Setting en props Kledij en make-

up 
Belichting Acteercodes Muziek Handelingen 

1 Matthew Witte deur met 
kamernummer 679. 

Matthew is donker 
(zwart) gekleed 

Sterk, helder. Matthew: nerveus Ja Matthew klopt aan bij de 
hotelkamer waarvan hij de sleutel 
vond. 

2  Lange lege gang.  Matig, helder.  Ja Er is niemand in de gang te zien. 
3 Matthew   Sterk, helder. Matthew: nerveus Ja  
4 Matthew Aan de deur hangt een 

kaartje om niet te 
storen. 

 Matig, helder.  Ja Matthew gebruikt zijn sleutel om 
naar binnen te gaan. 

5 Matthew Beige muren en een 
witte deur. 

 Matig, helder. Matthew: bang  Matthew doet de deur open. 

6  In de kamer brandt 
slechts één lamp. 

 Zwak, donker.   De kamer ligt er verlaten bij. 

7 Matthew De muren zijn wit en 
beige, er zijn wel 
donkere meubels (kast). 

Matthew heeft een 
zwarte jas aan. 

Matig, helder, iets 
donkerder. 

  Matthew gaat kijken of er 
iemand in de kamer is. 

8 Matthew   Zwak, donker. Matthew: bang  Matthew beseft dat er niemand in 
de kamer is. 

9 Matthew Muren van de volgende 
kamer zijn heel donker. 

 Zwak, heel donker.  Ja De hotelkamer bestaat uit 
meerdere kamers en Matthew 
gaat ook in de andere kamers een 
kijkje nemen. 
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10 Matthew   Zwak, heel donker. 
Tegenlicht omdat 
er enkel achter hem 
licht brandt. 

 Ja Matthew gaat verder in de 
hotelkamer. 

11  Beige deur  Zwak, donker. Één 
duidelijke lichtbron 
die uit een andere 
kamer komt. 

 Ja Er staat een deur open naar een 
kamer waar wel licht brandt. 

12 Matthew   Zwak, redelijk 
helder. 

Matthew: hoopvol Ja Matthew gaat een kijkje nemen. 

13  Badkamer waar 
rook/stoom hangt. 

 Matig, helder: 
buiten de verlichte 
kamer is het heel 
donker. 

 Ja De kamer waar licht brandt, is de 
badkamer. Er stroomt ook water. 

14 Matthew  Enkel het gezicht 
van Matthew valt 
op door de 
donkere kleren en 
ruimte. 

Matig, helder. Matthew: probeert 
zijn moed bijeen te 
rapen. 

Ja Matthew gaat naar de badkamer 
binnen. 

15  Witte lavabo, witte 
handdoeken en witte 
toiletzak. 

 Sterk, helder.  Ja Het water van de kraan in de 
lavabo stroomt op volle kracht. 
Matthew roept Lisa. 

16 Matthew   Matig, helder. Matthew: bang Ja Matthew komt de badkamer 
binnen. 

17  Wit bad, toilet en 
handdoeken. 

 Matig, helder.  Ja De badkamer is leeg. 

18 Matthew   Matig, helder. Matthew: 
teleurgesteld 

Ja Matthew is teleurgesteld omdat 
Lisa er niet is. 

19 Matthew Prop: aangedampte 
spiegel 

 Matig, wazig (door 
de damp van het 
water). 

Matthew: droevig Ja Matthew veegt de aangedampte 
spiegel schoon. 

20 Matthew Prop: 2 spiegels  Matig, wazig. Matthew: 
teleurgesteld. 

Ja Matthew kijkt in de spiegel naar 
zijn eigen spiegelbeeld. Hij 
neemt een handdoek. 

21  Prop: zilveren make-up  Sterk, helder.  Ja  Uit de handdoek valt een zilveren 
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spiegeltje. make-up spiegeltje.  
22 Matthew   Matig, wazig.  Ja Matthew kijkt naar het spiegeltje 

en pakt het. 
23 Matthew   Matig, helder.  Ja Matthew klapt het spiegeltje 

open. 
24 Matthew   Matig, wazig.  Ja  
25 Matthew Prop: 3 spiegels 

tegelijkertijd in beeld. 
 Matig, helder.  Ja Matthew kijkt naar het spiegeltje. 

26 Matthew   Matig, helder.  Ja Matthew klapt het spiegeltje 
terug dicht. 

27 Matthew   Matig, helder. Matthew: hoopvol Ja Matthew krijgt een idee. 
28 Matthew Beige kamer met beige 

en bruine lakens die al 
beslapen zijn. 

Matthew doet zijn 
jas uit en legt deze 
op bed. Hij heeft 
nu een lichtblauw 
hemd en zwart 
kostuum aan. 

Zwak, donker. Matthew: slaperig Ja Matthew doet zijn jas uit en zet 
zich op het bed. 

29 Matthew, 
Rebecca 

Witte en beige tinten in 
het restaurant. 

 Matig, helder.  Ja Matthew denk terug aan de 
pilletjes die Rebecca hem 
gegeven had. 

30 Matthew Beige kamer met beige 
en bruine lakens die al 
beslapen zijn. 

 Zwak, donker.  Ja Matthew heeft duidelijk moeite 
om wakker te blijven. 

31 Matthew Prop: make-up 
spiegeltje. 

 Zwak, donker.  Ja  

32 Matthew Bed met beige lakens  Zwak, heel donker, 
het gezicht van 
Matthew ligt net in 
een strook licht. 

 Ja Matthew valt neer op het bed. Hij 
ruikt aan de kussens. 

33 Matthew, 
Lisa 

Op de achtergrond 
hangen veel foto’s. 

 Zwak, helder, 
warm, rood getint. 

 Ja  Matthew denkt terug aan een 
herinnering met Lisa. 

34 Matthew Bed met beige lakens.  Zwak, donker, 
helder. 

 Ja  

35 Matthew Prop: make-up 
spiegeltje 

 Zwak, donker.  Ja  Matthew ligt te woelen in het 
bed. 
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36 Matthew Prop: make-up 
spiegeltje 

 Zwak, helder.  Ja Matthew bekijkt zijn eigen 
reflectie in het spiegeltje. 

 
Sequentie 15 in L’Appartement: schoenenwinkel 
 
Shot Persona-

ges 
Setting en props Kledij en make-

up 
Belichting Acteercodes Muziek Handelingen 

1 Lucien, 
klanten 

Schoenenwinkel: 
aardse kleuren: rood, 
bruin, beige en zwart.  

Iedereen in de 
winkel draagt iets 
rood, zwart of 
beige. 

Matig, warm. 
Achtergrond wordt 
meest belicht 

  Lucien helpt een klant bij het 
passen van schoenen. 

2 Lucien, 
Max 

Neutrale achtergrond Lucien draagt 
zwarte kledij en 
Max een 
donkerbruine jas. 

Max staat recht in 
het licht en Lucien 
heeft eerder een 
schaduw over zich. 

Lucien: 
ongeïnteresseerd 

 Max komt de winkel 
binnengelopen om Lucien iets te 
vertellen. 

3 Lucien, 
Max 

Beige, rode, witte en 
bruine schoendozen. 
De dozen worden  meer 
belicht dan de 
personen. Prop: 
spiegel. 

 Hard, helder. Max 
vangt het licht op 
en Lucien krijgt 
schaduw over zijn 
gezicht. 

Lucien: 
ongeïnteresseerd 

 Max doet zijn uitleg, maar 
Lucien luistert er niet echt naar. 

4 Lucien, 
Josiane, 
Max 

  Zacht, helder.    Max vraagt raad aan Lucien 

5 Lucien, 
Max 

Neutrale achtergrond: 
bruine muren. Prop: 
spiegel. 

 Hard, helder. Max: verschrikt en 
draait zich weg. 

Ja 
(laatste 
sec.) 

Lucien en Max komen terug in 
de winkel en praten verder. 

6 Lisa Straat met grijze 
huizen, bruin en rood 
interieur van de winkel. 
Prop: rode auto 

Iedereen in de 
winkel en op straat 
draagt rode, zwarte 
of beige/bruine 
kledij. 

Hard, helder op 
straat en eerder 
zacht en warm 
binnen. 

Lisa: emotieloos Ja Lisa staat door het raam van de 
deur naar binnen te kijken. 

7 Max   Hard, helder Max: emotieloos Ja Max kijkt naar Lisa. 
8 Lisa Achtergrond en setting 

is wazig, focus ligt op 
Lisa (zwart haar) 
heeft een zwart 

Hard, helder Lisa: emotieloos Ja Lisa wandelt naar Max en 
Lucien. 
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Lisa. Personen op de 
achtergrond stappen 
snel door terwijl Lisa in 
slow motion lijkt te 
wandelen. 

kleed aan met een 
rode jas over. 

9 Lucien, 
Max, Lisa 

  Hard, helder. 
(achtergrond is 
overbelicht) 

Lucien: klaart op Ja Lisa komt bij Max en Lucien 
staan. 

10 Lisa   Hard, helder. Gele 
schijn/waas (zorgt 
voor afgewassen 
effect). 

  Lisa vraagt om schoenen te 
kunnen passen. 

11 Max, 
Lucien, 
Lisa 

  Hard, helder. Gele 
schijn/waas.  

Lucien en Max: 
wisselen een blik 
van 
verstandhouding. 
Max: verdwaasd 

 Lisa toont welke schoenen ze wil 
passen en Lucien zegt dat Max 
haar zal helpen. 

12 Lisa Beige muren als 
achtergrond 

 Matig, helder, 
warm. 

  Lisa vraagt of ze de schoenen in 
rood hebben. 

13 Max Achtergrond 
overbelicht, eerder 
saaie achtergrond: 
enkel beige en bruine 
kleuren in beeld. 
Prop: spiegel. 

 Matig, helder, koel. Max: verward  Max antwoordt dat hij het niet 
weet. 

14 Lisa   Matig, helder, 
warm. 

  Lisa stelt voor dat hij eens gaat 
kijken. 

15 Max, 
Lucien 

Donkere omgeving.  Matig, helder. Max 
is goed belicht en 
Lucien staat 
opnieuw in de 
schaduw. Einde van 
het shot: enkel 
gezicht van Lucien 
belicht. 

Max: gestresseerd 
en zenuwachtig 
Lucien: vol 
spanning 

 Max gaat op zoek naar de 
schoenen voor Lisa. 
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16 Lisa   Sterk, helder, gele 
waas 

  Lisa wacht op Max. 

17 Lisa, Max Settng: bruine en rode 
kleuren. 
Prop: spiegel 

 Sterk, helder, gele 
waas 

  Max geeft Lisa zwarte schoenen. 

18 Lucien   Matig, iets 
donkerder 

Lucien: 
nieuwsgierig, 
geamuseerd 

 Lucien komt toekijken. 

19 Lisa, Max   Matig, helder, gele 
waas. 

Max: verward  Lisa wil de schoenen, maar dan 
in het rood. 

20 Lucien   Matig, iets 
donkerder 

  Lucien onderbreekt om te zeggen 
dat de rode uitverkocht zijn. 

21 Lisa Bijna geen achtergrond 
te zien in beeld. 

 Matig, helder. Lisa 
wordt sterk belicht, 
haar gezicht wordt 
geaccentueerd. 

  Lisa zegt dat ze het spijtig vindt. 

22 Max   Matig, iets 
donkerder. Max 
wordt slechts langs 
1 kant sterk belicht.  

  Max stelt voor om de schoenen te 
bestellen. 

23 Lisa   Sterk, helder, 
vooral 1 kant is 
helderder dan de 
andere kant, maar 
subtieler verschil 

  Lisa luistert naar Max. 

24 Max   Matig, helder Max: verbazing  Max vraagt het telefoonnummer 
van Lisa. Lisa confronteert hem 
met het spioneren. 

25 Lisa   Sterk, helder    
26 Max   Matig, helder    
27 Lisa, Max Achtergrond is wazig, 

duidelijke focus op de 
voorgrond. 
Prop: spiegel. 

 Sterk, helder. Meer 
licht dan voorheen. 

  Lisa vraagt aan Max waarom hij 
haar volgt. 

28 Max Bijna geen achtergrond  Matig, donkerder   Max wil de situatie uitleggen en 
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te zien in beeld. stelt voor om iets te gaan 
drinken. 

29 Lisa, Max   Sterk, linkerkant 
waar Lisa zit: 
helder. Max: 
donkerder 

Lisa: geïrriteerd  Lisa wil niet naar hem luisteren. 

30 Max   Matig, donkerder Max: ontwijkend  Lisa zegt dat hij haar alleen mag 
bellen als de schoenen er zijn. 

31  Lisa   Sterk, helder Lisa: streng  Lisa gaat vertrekken 
32 Max   Matig, helder. Max: verdwaasd + 

spijt 
 Max blijft achter met de 

schoendoos en heeft spijt. 
33 Lisa De mensen in beeld 

bewegen bijna niet, 
behalve Lisa, zij loop 
tussen de mensen door. 

Iedereen in beeld 
draagt nu zwart of 
grijs, behalve Lisa: 
rood. 

Fel en helder licht 
op straat, binnen is 
het zachter. 

  Lisa gaat naar buiten. 

34 Max Bijna geen 
achtergrond: enkel de 
lichtbruine muur achter 
hem. 

 Sterk, helder  Max: verbitterd  Max kijkt naar wat Lisa op de 
schoendoos heeft geschreven. 

35    Sterk, helder  Ja Max leest de wat Lisa op de doos 
heeft geschreven. 

36 Max   Sterk, helder Max: hoopvol Ja Max kijkt op nadat hij de 
boodschap heeft gelezen. 

 
Sequentie 12 in Wicker Park: schoenenwinkel 
 
Shot Persona-

ges 
Setting en props Kledij en make-up Belichting Acteercodes Muziek Handelingen 

1 Matthew Schoenenwinkel met 
rode Chinese letters op 
de deur. 

 Sterk, helder.   Matthew komt de 
schoenenwinkel van zijn vriend 
Luke binnen. 

2 Matthew, 
Luke, 
klant 

Kleurrijk interieur. Matthew draagt een 
grijs T-shirt en 
bruine vest. Luke 
een donkerblauw 

Sterk, helder. Luke: enthousiast. 
Matthew: heel blij 

 Luke slaat een praatje met een 
klant om schoenen te verkopen. 
Ondertussen wacht Matthew om 
met hem te kunnen praten. 
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T-shirt met grijze 
kostuumvest en de 
klant is zwart 
gekleed. 

3 Matthew, 
Luke, 
verkoopst
er (Ellie) 

Kleurrijk interieur: 
gekleurde lampionnen, 
schilderijen. Vooral 
paarse tinten. 

 Sterk, helder.   Luke vraagt waar Matthew 
gezeten heeft. 

4 Luke, 
Matthew, 
Ellie. 

 Ellie heeft een 
Chinese outfit aan. 

Sterk, helder.   Luke vraagt aan een andere 
verkoopster naar bepaalde 
schoenen. 

5 Luke, 
Matthew, 
Ellie. 

Witte en rode muren. 
Prop: spiegel. 

 Sterk, helder.   Luke en Matthew gaan naar de 
stock. 

6 Matthew, 
Luke 

Prop: schoendozen  Matig, helder. Luke: nieuwsgierig 
Matthew: gelukkig 

 Luke vraagt naar de nieuwe 
vrouw in het leven van Matthew. 
Hij zegt dat hij haar naam zelfs 
niet kent. 

7 Matthew   Matig, helder. Matthew: gelukkig  Matthew zegt dat hij weet dat ze 
een danseres is. 

8 Luke   Matig, helder. Luke: 
geïnteresseerd 

 Luke vraagt of ze een stripper is. 

9 Matthew   Matig, helder.   Matthew zegt dat ze een echte 
danseres is. 

10 Matthew, 
Luke 

  Matig, helder. Matthew: 
gepassioneerd 

 Luke zoekt verder naar de 
schoenen terwijl Matt zijn uitleg 
doet. 

11 Matthew   Matig, helder. Matthew: verliefd  Matthew probeert uit te leggen 
wat er zo speciaal is aan Lisa. 

12 Luke   Matig, helder.   Luke kijkt naar Matthew terwijl 
hij zijn uitleg probeert te doen. 

13 Matthew   Matig, helder. Matthew: verliefd  Matthew komt niet meer uit zijn 
woorden. 

14 Luke   Matig, helder. Luke: geamuseerd   
15 Matthew,   Sterk, helder. Matthew: vrolijk   
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Luke 
16 Luke   Matig, helder. Luke: geamuseerd  Luke lacht met het feit dat 

Matthew niet meer deftig kan 
praten. 

17 Luke, 
Matthew 

Prop: paarse 
schoendoos 

 Sterk, helder.   Luke zegt dat hij niet snapt hoe 
Matthew zich tot één vrouw kan 
beperken. 

18 Luke, 
Matthew 

Rode muur achter 
Matthew en Luke, 
voor hun: een soort 
van hekken.  
Prop: spiegel met 
draak op.  

 Sterk, helder.   Luke overloopt de verschillende 
vrouwen in zijn winkel om aan te 
tonen dat zij ook mooi zijn. 

19 Ellie, 
klanten 

  Sterk, helder. Ellie: geïrriteerd  Ellie kijkt geïrriteerd op wanneer 
ze haar naam hoort. 

20 Matthew, 
Luke 

  Sterk, helder. Matthew: 
verschrikt. 

 Luke overloopt nog meer 
vrouwen. 

21 Lisa Het interieur van de 
winkel ziet er nog 
vrolijk uit, maar de 
straat en gebouwen 
zien er eerder saai uit. 

Lisa draagt en 
oranje jas. 

Sterk, helder.  Ja Lisa staat naar schoenen in de 
etalage te kijken. Dan kijkt ze 
naar binnen, in de winkel. 

22 Matthew   Sterk, helder. Matthew: bang Ja Matthew verstijft wanneer hij 
Lisa ziet. 

23 Lisa   Sterk, helder.  Ja Lisa lacht vriendelijk en kijkt 
naar binnen. 

24 Matthew, 
Luke 

  Sterk, helder. Matthew: bang Ja Luke vraagt wat er met Matthew 
is. 

25 Lisa   Sterk, helder. Lisa: zelfverzekerd Ja Lisa komt binnen en blijft naar 
Matthew kijken. 

26 Matthew, 
Luke 

  Sterk, helder. Luke: geamuseerd Ja  Van zodra Lisa binnenkomt, 
loopt Matthew weg in de stock 
en beseft Luke dat dat de vrouw 
is waar Matthew het over had. 

27 Matthew Rode muur en veel  Matig, helder. Matthew: Ja Matthew gaat langs een raampje 
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schoendozen. geschrokken in de stock naar Lisa kijken. 
28 Matthew Voor Matthew zijn 

gezicht is er een soort 
tralies waardoor we 
zijn gezicht niet goed 
kunnen zien. Het is 
ook donkerder. 

 Matig, donker.  Ja Matthew kijkt door het raampje. 

29 Lisa Heldere omgeving, 
duidelijk contrast met 
vorig shot. 

 Sterk, helder.  Ja Lisa komt de winkel binnen. 

30 Matthew   Matig, donker. Matthew: blij Ja Matthew ziet dat Lisa de winkel 
is binnengekomen. 

31 Matthew, 
Luke 

 Matthew doet zijn 
jas uit. 

Matig, helder.  Matthew: 
enthousiast 
Luke: nieuwsgierig 

 Matthew wil zich voordoen als 
een verkoper in de winkel. 

32 Matthew, 
Luke 

Prop: spiegel met de 
draak op. 

 Sterk, helder. Matthew: 
vastberaden 
Luke: geamuseerd 

 Matthew bereidt zich voor om 
naar Lisa te gaan. 

33 Matthew, 
Luke, 
Lisa, 
Ellie, 
klant 

Interieur heeft vooral 
witte, rode en paarse 
elementen. 

 Sterk, helder. Matthew: verlegen.  Lisa staat naar schoenen te kijken 
en Matthew gaat naar haar toe. 
Hij vraagt haar of hij kan helpen. 

34 Lisa, 
Matthew. 

Op de schilderijen in 
de winkel staan niet 
alleen Chinese 
vrouwen, maar ook 
veel bloemen. 

 Sterk, helder.   Lisa wil schoenen uit de etalage 
passen. 

35 Matthew, 
Lisa 

  Sterk, helder.   Matthew zegt dat hij de schoenen 
zal halen in de stock. 

36 Lisa Drukke achtergrond.  Sterk, helder.    
37 Matthew, 

Lisa 
  Sterk, helder. Matthew: 

zenuwachtig, 
beschaamd 

 Matthew zegt dat ze de schoenen 
in de stock bewaren. 

38 Lisa Het is rustig in de  Sterk, helder.   Matthew gaat de schoenen halen. 
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winkel. Dan roept Luke hem terug. 
39 Luke Paarse achtergrond, in 

de etalage staan de 
zwarte schoenen met 
rode zool die Lisa wil 
passen. 

 Sterk, helder.   Luke zegt dat hij de schoenmaat 
van Lisa nog moet vragen. 

40 Matthew, 
Lisa 

  Sterk, helder.   Lisa antwoordt hier meteen op. 

41 Matthew, 
Lisa 

  Sterk, helder.   Matthew maakt een mopje. 

42 Lisa   Sterk, helder. Lisa: onverschillig  Lisa reageert hier niet echt op. 
43 Lisa, 

Matthew 
  Sterk, helder. Matthew: 

zenuwachtig 
 Matthew wil zich herpakken en 

legt zijn mopje uit. 
44 Lisa, 

Matthew 
  Sterk, helder. Lisa: 

ongemakkelijk 
  

45 Matthew   Sterk, helder. Matthew: 
beschaamd 

 Matthew zegt dat hij de schoenen 
gaat halen. 

46 Matthew Terug in de stock.  Sterk, helder. Matthew: 
beschaamd 

 Matthew snapt niet waarom hij 
dat allemaal gezegd heeft. 

47 Luke   Sterk, helder. Luke: geamuseerd  Luke lacht met de situatie. 
48 Matthew   Matig, helder.    
49 Luke   Sterk, helder. Luke: geamuseerd   
50 Matthew   Sterk, helder. Matthew: 

geamuseerd 
  

51 Luke De twee mannen zitten 
elk aan een ander kant 
van een schoenenrek 

 steeds rekken en 
schoendozen in beeld. 

 Sterk, helder.   Luke zegt dat hij haar ook knap 
vindt. 

52 Matthew   Matig, helder.    
53 Luke   Sterk, helder.   Luke zegt ook dat Matthew gek 

is. 
54 Matthew   Matig, helder.   Matthew lacht met de hele 

situatie. 
55 Luke,   Sterk, helder.   Luke wil zelf zijn kans wagen bij 
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Matthew Lisa. Matthew neemt dan snel de 
schoenen voor Lisa en lacht nog 
eens. 

56 Matthew Rode achtergrond & 
soort van hekken. 

 Sterk, helder. Matthew: 
gestresseerd 

 Matthew komt terug in de winkel 
met de schoenen voor Lisa. 

57 Matthew, 
Lisa, 
Ellie, 
klanten 

 Lisa heeft haar ene 
schoen al 
uitgedaan. 

Sterk, helder.   Matthew heeft de schoenen mee 
voor Lisa. Zij legt haar voet op 
zijn been om ze te kunnen 
passen. 

58 Lisa, 
Matthew 

  Sterk, helder. Matthew: bang  Matthew neemt de schoenen uit 
de doos. 

59 Lisa, 
Matthew 

  Sterk, helder. Lisa: geamuseerd  Lisa kijkt toe; 

60 Lisa, 
Matthew 

  Sterk, helder.   Lisa plooit haar been zodat 
Matthew de schoen makkelijk bij 
haar kan aandoen. 

61 Lisa, 
Matthew, 
Ellie, 
klanten 

 Er komt een nieuwe 
klant binnen, in het 
zwart gekleed. 

Sterk, helder.   Matthew doet de schoen aan bij 
Lisa. 

62 Lisa, 
Matthew 

 Lisa past zwarte 
schoenen met rode 
zool. 

Sterk, helder.    

63 Matthew   Sterk, helder.    
64 Lisa, 

Matthew 
  Sterk, helder.    

65 Lisa   Sterk, helder.    
66 Matthew   Sterk, helder.    
67 Lisa   Sterk, helder. Lisa: geamuseerd.  Lisa kijkt geamuseerd toe omdat 

Matthew het duidelijk moeilijk 
heeft. 

68 Matthew, 
Lisa, 
Ellie, 
klanten 

  Sterk, helder.   Lisa gaat de schoen in de spiegel 
bekijken. 
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69 Matthew   Sterk, helder. Matthew: 
ontlading. 

 Matthew had het duidelijk 
moeilijk en is er even niet goed 
van. 

70 Matthew, 
Lisa, 
Luke, 
Ellie, 
klanten 

Prop: spiegel  Sterk, helder.   Matthew herpakt zich. 

71 Matthew, 
Lisa, Ellie 

Prop: spiegel  Sterk, helder.   Matthew vraagt aan Lisa wat ze 
van de schoenen vindt. Zij zegt 
dat ze te groot zijn. 

72 Lisa, 
Matthew, 
Luke, 
Ellie 

  Sterk, helder.   Lisa gaat terug zitten en Matthew 
ziet dat de schoenen een maat te 
groot zijn. 

73 Lisa, 
Matthew 

  Sterk, helder.   Matthew roept naar Luke dat de 
schoenen te groot zijn. 

74 Luke, 
Ellie 

Kassa: schoendozen en 
erachter een raam met 
draak op. Door dat 
raam kan je in de stock 
binnenkijken. 

 Sterk, helder.   Luke verontschuldigt zich en 
zegt dat ze geen kleinere maat 
hebben. 

75 Matthew, 
Lisa 

  Sterk, helder.   Lisa vindt dat jammer. 

76 Matthew, 
Lisa 

  Sterk, helder.   Matthew stelt voor om de 
schoenen te bestellen. 

77 Luke, 
Ellie 

  Sterk, helder. Luke: geamuseerd 
Ellie: geamuseerd 

 Luke en Ellie kijken naar 
Matthew en lachen stiekem. 

78 Matthew, 
Lisa 

  Sterk, helder.   Matthew stelt voor dat Lisa haar 
nummer geeft zodat hij haar kan 
contacteren als de schoenen er 
zijn. 

79 Matthew, 
Lisa 

  Sterk, helder.    

80 Lisa,   Sterk, helder.   Lisa vraagt of Matthew wel vaker 
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Matthew mensen bespioneerd.  
81 Matthew   Sterk, helder. Matthew: voelt zich 

betrapt 
 Matthew kan niet echt reageren. 

82 Matthew, 
Lisa 

  Sterk, helder.   Lisa gelooft niet dat hij oprecht 
geïnteresseerd is in moderne 
dans. 

83 Matthew   Sterk, helder. Matthew: triestig & 
gelukzalig lachje 

  

84 Lisa, 
Matthew 

Prop: schoendoos  Sterk, helder.   Lisa neemt de schoendoos en 
begint er op te schrijven. 

85 Matthew    Sterk, helder. Matthew: lief  Matthew kijkt naar Lisa. 
86 Lisa, 

Matthew 
  Sterk, helder.   Matthew wil de situatie 

uitleggen. 
87 Matthew   Sterk, helder. Matthew: 

verontschuldigend 
 Hij zegt dat hij zoiets nog nooit 

eerder gedaan heeft. 
88 Lisa, 

Matthew 
  Sterk, helder. Lisa: speels & 

geamuseerd 
 Lisa blijft op de doos schrijven. 

89 Matthew   Sterk, helder.   Matthew vraagt of ze een koffie 
met hem wil drinken zodat hij het 
kan uitleggen. 

90 Matthew, 
Lisa, 
Ellie, 
klanten 

  Sterk, helder.   Lisa geeft de schoendoos aan 
Matthew en zegt dat ze dat niet 
wil. 

91 Matthew   Sterk, helder.    
92 Lisa, 

Matthew 
  Sterk, helder.   Lisa zegt dat hij gewoon moet 

bellen als de schoenen er zijn. 
93 Lisa, 

Matthew, 
Luke 

Het is heel rustig in de 
winkel. 

 Sterk, helder.   Lisa gaat naar buiten en Matthew 
probeert zichzelf nog te 
verdedigen. 

94 Lisa Taxi op straat.  Sterk, helder.   Lisa wandelt weg uit de winkel. 
95 Matthew, 

Ellie, 
klanten 

  Sterk, helder. Matthew: 
teleurgesteld 

Ja Matthew blijft teleurgesteld 
achter. Dan kijkt hij naar wat ze 
op de doos heeft geschreven. 

96  Tekst op de  Sterk, helder.  Ja Op de doos staat dat Lisa wel 
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schoendoos. met hem wil afspreken. 
97 Matthew   Sterk, helder. Matthew: blij en 

hoopvol 
Ja Matthew leest de tekst op de 

doos. 
 
Sequentie 28 in L’Appartement: café 
 
Shot Persona-

ges 
Setting en props Kledij en make-

up 
Belichting Acteercodes Muziek Handelingen 

1 Kinderen, 
Max, 
Lisa, 
collega 
acteurs 

Witte achtergrond 
(sneeuw), ook alle 
huizen (behalve één) 
zijn wit 

Iedereen draagt 
zwarte, bruine of 
witte kledij. 
Behalve Lisa: rode 
jas  

Sterk, helder  Ja Er zijn spelende kinderen. Lisa 
komt buiten samen met haar 
collega acteurs. Max staat haar 
op te wachten. 

2 Max De achtergrond is 
aanvullend bij Max en 
zijn kledij: beige 
achtergrond en donkere 
details. 

Max draagt een 
witte trui en muts, 
zwarte sjaal en 
bruine jas. 

Sterk, helder  Ja Max roept Lisa. 

3 Kinderen, 
Max, 
Lisa, 
collega 
acteurs 

De achtergrond is heel 
statisch, enkel de 
kinderen lopen rond. 
De andere personen in 
beeld bewegen bijna 
niet. 

 Sterk, helder  Ja Max loopt naar Lisa toe. 

4 Lisa, Max   Sterk, helder Lisa: gelukkig 
Max: verliefd 

Ja Lisa en Max begroeten elkaar en 
hij zegt dat hij met haar wil 
praten. 

5 Lisa, 
Max, 
collega 
acteurs  

  Sterk, helder Max: verward Ja Ze besluiten op café te gaan om 
daar te praten omdat het buiten te 
koud is. 

6 Lisa, Max In het café zien we 
vooral aardekleuren: 
beige en bruin. 

Lisa en Max 
houden hun jas 
(rood en bruin) aan 

Matig, helder   Max zegt dat hij een 
jobaanbieding in New York heeft 
gekregen. Dan vraagt hij of ze 
met hem wil samenwonen. 
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7 Lisa   Sterk, helder Lisa: emotieloos, 
niet geloofwaardig 

 Lisa zegt dat ze plots weg moet. 

8 Lisa, Max Prop: spiegel.  Sterk, helder   Lisa vertrekt en antwoordt niet 
op de vraag van Max 

9 Lisa Prop: rode automaat 
met (bruine) nootjes in 

 Sterk, helder   Ze spreken af om elkaar de 
volgende dag te zien. 

10 Max   Sterk, helder, 
vooral langs één 
kant. 

Max: weemoedig   

11 Lisa   Sterk, helder Lisa: blij  Ze nemen afscheid. 
12 Max   Sterk, helder, 

vooral langs één 
kant. 

Max: triestig  Max blijft triestig achter. 

 
Sequentie 24 in Wicker Park: café 
 
Shot Persona-

ges 
Setting en props Kledij en make-

up 
Belichting Acteercodes Muziek Handelingen 

1 Lisa, 
Matthew, 
collega 
dansers 

Het sneeuwt buiten. Lisa draagt haar 
oranje jas met een 
blauwe muts. 
Matthew heeft een 
bruine jas met 
zwarte muts. 

Sterk, helder.  Ja Matthew wil met Lisa over iets 
belangrijks praten. 

2 Matthew, 
Lisa 

Door de sneeuw lijkt de 
achtergrond vrij saai. 

 Sterk, helder.  Ja Ze gaan naar een café omdat het 
buiten te koud is. 

3 Matthew, 
Lisa 

Binnen is het gezellig 
en lijkt het lekker 
warm. 

Matthew heeft zijn 
jas uitgedaan, Lisa 
heeft de hare nog 
aan. 

Sterk, helder.   Matthew vertelt dat hij een 
jobaanbieding heeft gekregen in 
New York. 

4 Matthew, 
Lisa 

Op de achtergrond zit 
iemand te roken. 
Vooral beige en buine 
kleuren in het café. 

 Matig, helder.    

5 Matthew   Matig, helder.    
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6 Lisa   Matig, helder.   Lisa reageert hierop dat ze dat 
geweldig vindt. 

7 Matthew   Matig, helder.   Matthew lacht, maar is niet echt 
enthousiast. Dan vraagt hij om 
samen te gaan wonen. 

8 Lisa   Matig, helder. Lisa: geschrokken  Lisa lacht eens maar is dan weer 
serieus. 

9 Matthew   Matig, helder.    
10 Lisa   Matig, helder.   Matthew zegt dat hij voor haar 

niet naar New York wil gaan. 
11 Matthew   Matig, helder.   Hij wil zijn leven met haar 

opbouwen. 
12 Lisa   Matig, helder. Lisa: emotieloos  Lisa zegt dat ze moet vertrekken 

en vraagt om er de volgende dag 
over te praten. 

13 Matthew   Matig, helder. Matthew: 
teleurgesteld & 
verward 

 Matthew zegt dat dat goed is. 

14 Lisa, 
Matthew 

  Matig, helder. Matthew: bang  Lisa zegt tegen Matthew dat hij 
haar moet vertrouwen. 

15 Matthew, 
Lisa 

  Matig, helder. Matthew: 
teleurgesteld 

 Lisa staat op en gaat vertrekken. 

16 Matthew, 
Lisa 

  Matig, helder.  Ja Lisa wandelt weg. 

17 Lisa   Matig, helder. 
Buiten is er heel fel 
licht terwijl het 
binnen een zeer 
warm gevoel geeft. 

 Ja  

18 Matthew   Matig, helder. Matthew: 
teleurgesteld 

Ja  Matthew blijft alleen achter. 

19 Lisa   Sterk, helder.  Ja  
20 Matthew   Matig, helder Matthew: triest Ja  
 
Sequentie 36 in L’Appartement: slaapkamer 
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Shot Persona-

ges 
Setting en props Kledij en make-

up 
Belichting Acteercodes Muziek Handelingen 

1 Alice Grijze, majestueuze 
gebouwen. Prop: 
sigaret. 

Alice draagt een 
wit hemd 

Sterk, helder   Alice staat op het balkon te roken 
en ze laat haar sigaret naar 
beneden vallen. 

2 Alice, 
Max 

Interieur is combinatie 
van witte en beige 
kleuren. 

Prop: rood deken Matig, helder Max: verward  Alice wandelt door de 
slaapkamer en Max schrikt 
wakker. 

3 Alice   Matig, helder   Alice begroet Max. 
4 Max Schilderij achter Max: 

vrouw met rode 
schoenen. 

Max: ontbloot 
bovenlichaam 

Matig, helder Max: beschaamd  Max kruipt snel terug onder het 
laken. 

5 Alice   Matig, helder Alice: lachend  Alice stelt voor om een koffie te 
maken voor Max. 

6 Max   Matig, helder Max: verward  Max kijkt naar Alice 
7 Alice, 

Max 
 Prop: er vallen 

donkere kleren uit 
de kast. 

Matig, helder Alice: geschrokken 
en alsof ze betrapt 
is 

 Alice doet de deur van een kast 
open waardoor er kleren op haar 
vallen. 

8 Alice   Matig, helder   Ze doet nog een deur open en die 
gaat naar de badkamer. 

9 Alice   Matig, helder Alice: geschrokken 
en alsof ze betrapt 
is 

  

10 Alice De badkamer bestaat 
ook uit witte en bruine 
kleuren. 
Prop: spiegel 

 Matig, helder Alice: verward  Alice zegt dat ze eerst een 
douche zal nemen. 

11 Max   Matig, helder Max: verward  Max kijkt verward rond zich 
alsof hij niet goed meer weet wat 
er gebeurd is.  

12 Max De achtergrond heeft 
net dezelfde kleuren als 
Max en zijn handdoek. 
Prop: spiegel 

Max heeft enkel 
een beige 
handdoek rond 
zich. Prop: een 

Matig, iets 
donkerder 

Max: 
ongemakkelijk & 
opgeschrikt 

 Max heeft zich ook gedoucht en 
gaat terug de kamer binnen. 
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blauwe handdoek 
13 Alice In de keuken zijn ook 

alle kasten wit, met 
beige muren. 

Alice draagt nu 
een paars kleed. 

Matig, iets 
donkerder 

  Alice roept Max. 

14 Max Prop: spiegel  Matig, iets 
donkerder 

Max: bang  Max antwoordt. 

15 Alice   Matig, helder   Alice vraagt of hij thee of koffie 
wilt. 

16 Max, 
Alice 

Max zit aan de 
linkerkant van het bed 
en Alice aan de 
rechterkant met een 
dienblad ertussen. 

Max draagt een wit 
hemd en Alice een 
donkerpaars kleed. 

Sterk, helder, 
wazige schijn 

Max: 
ongemakkelijk 

 Ze drinken koffie uit 
champagneglazen 

17 Alice   Sterk, helder, 
wazige schijn 

Alice: hoopvol  Alice wil op hun twee toosten. 

18 Alice, 
Max 

 Alice doet een 
donkere jas aan. 

Sterk, helder, 
wazige schijn 

Alice blijft naar 
Max kijken en Max 
probeert haar blik 
te ontwijken 

 Ze drinken koffie. Alice doet 
haar jas aan en Max vraagt of ze 
weg gaat. Ze zegt dat ze 
verpleegster is. 

19  Prop: sleutel met een 
sleutelhanger van een 
doodshoofd aan 

 Sterk, helder, 
wazige schijn 

  Alice neemt haar sleutels. 

20 Alice Witte en beige 
achtergrond. 

Alice in donkere 
kledij met bruin 
opgestoken haar. 

Sterk, helder   Max zegt dat hij haar moeilijk 
kan voorstellen in witte kledij. 

21 Max Beige achtergrond Max met wit hemd Matig, helder, maar 
iets donkerder 

  Ze praten over het werk van 
Alice. 

22 Alice   Sterk, helder Alice: vrolijk   
23  Wazige achtergrond 

met duidelijke focus op 
voorgrond 
Prop: rode roos 

 Sterk helder   Alice neemt de roos mee. 

24 Alice Prop: rode roos  Sterk, helder   Alice gaat vertrekken. 
25 Max   Sterk, helder, maar 

iets donkerder 
Max: ontwijkend  Alice zegt tegen Max dat hij mag 

blijven als hij wil. 
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26 Alice   Sterk, helder Alice: opgewekt  Ze vraagt of hij de sleutels nog 
heeft. 

27 Max   Sterk, iets 
donkerder 

Max: kijkt 
bedenkelijk 

 Max knikt. 

28 Alice   Sterk, helder. Alice: hoopvol   
29 Alice   Sterk, helder   Alice vraagt aan Max of ze hem 

die avond nog zal zien. 
30 Max Prop: spiegel  Sterk, helder   Hij zegt dat dat goed is. 
31 Alice   Sterk, helder Alice: hoopvol, 

vrolijk 
 Alice lacht en dan vertrekt ze. 

32 Alice De gang bestaat uit 
beige kleuren. Achter 
Alice staat een raam 
met gordijnen voor die 
zorgen voor een wit 
deel. 
Prop: spiegel 

Alice heeft 
donkere kledij aan 
en draagt de roos 
bij haar hart 

Matig, helder Alice: triest Ja Alice wandelt weg door de gang. 

 
Sequentie 26 in Wicker Park: slaapkamer 
 
Shot Persona-

ges 
Setting en props Kledij en make-

up 
Belichting Acteercodes Muziek Handelingen 

1 Matthew Bed met witte lakens.  Matig, helder.   Matthew komt traag van onder 
de lakens gekropen. 

2 Matthew, 
Alex 

Bed met witte en beige 
lakens. 

Alex heeft geen 
kleren aan en ligt 
onder de lakens. 

Matig, helder. Alex: 
ongemakkelijk 
Matthew: 
ongemakkelijk 

 Alex kijkt naar Matthew die net 
wakker wordt. Het is een 
ongemakkelijke situatie. 

3 Matthew   Matig, helder. Matthew: bang & 
spijt 

 Matthew herinnert zich wat er 
gebeurd is en heeft daar spijt van. 
Hij weet niet hoe hij zich moet 
gedragen. 

4 Alex   Matig, helder.   Alex ligt stil voor zich uit te 
staren. 

5 Alex,   Matig, helder.   Alex stelt voor om een koffie te 
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Matthew maken voor Matthew.  
6 Alex, 

Matthew  
De muren in de kamer 
zijn rood, behalve de 
muur achter het bed 
(beige), met veel witte 
en beige accenten.  
Prop: spiegel. 

 Matig, helder.   Alex gaat uit bed om koffie te 
halen.  

7 Alex, 
Matthew 

 Alex doet een 
beige kamerjas 
aan. 

Matig, helder. Matthew: bang  Matthew ziet dat Alex geen 
kleren aanhad en kijkt onder de 
lakens of hij zelf iets aan heeft. 

8 Matthew  Matthew draagt 
een ketting rond 
zijn hals. 

Matig, helder.   Aan zijn zuchtende reactie te zien 
kan je merken dat hij zelf ook 
niets aan heeft. 

9 Alex Prop: er zijn 12 
spiegels tegelijkertijd 
in beeld: 9 hangen er 
aan de muur, 1 grote 
spiegel tegen de muur 
en 1 staat op de kast. 
Ook de kast zelf is een 
spiegel. 

Alex neemt haar 
kleren mee naar de 
badkamer. 

Matig, helder. Alex: blij  Alex is uit bed gestapt en gaat 
met haar kleren naar de 
badkamer. 

10 Matthew   Matig, helder.   Matthew zet zich recht en zucht. 
11 Alex Keuken: zilveren 

meubels. Volle kasten. 
Alex heeft een 
rood kleed aan. 

Sterk, helder.   Alex is in de kasten op zoek naar 
koffie. 

12 Alex   Sterk, helder.   Alex zoekt de koffie, maar vindt 
die niet. 

13 Alex   Sterk, helder.    
14 Alex   Sterk, helder.    
15 Alex   Sterk, helder.    
16 Alex, 

Matthew 
Alex zit aan de 
linkerkant van het bed 
en Matthew aan de 
rechterkant. 

Matthew kleedt 
zich aan en doet 
zijn lichtblauw 
hemd aan. 

Sterk, helder. Alex: 
ongemakkelijk 
Matthew: 
ongemakkelijk 

 Alex brengt de koffie, in 
champagneglazen. Ze wil toosten 
op hun twee. 

17 Matthew   Sterk, helder.   Matthew verslikt zich hierdoor 
bijna. 
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18 Alex   Sterk, helder. Alex: tevreden en 
dan ongemakkelijk 

 Alex klinkt en drinkt van haar 
koffie. 

19 Alex, 
Matthew 

  Sterk, helder.   Er volgt een ongemakkelijke 
stilte. Dan staat Alex recht. 
Matthew vraagt of ze weg gaat. 

20 Alex Rode muur met witte 
en zilveren accenten.  
Prop: spiegel. 

Alex doet haar 
schoenen aan. 

Sterk, helder.   Alex zegt dat ze moet gaan 
werken. 

21 Matthew  Matthew doet ook 
zijn schoenen aan. 

Sterk, helder.   Alex zegt dat ze in het ziekenhuis 
werkt. 

22 Matthew   Matig, helder.    
23 Alex  Alex doet nog een 

blauw jeansvestje 
aan en dan de 
oranje jas. 

Sterk, helder.    

24 Matthew   Sterk, helder. Matthew: 
ongemakkelijk 

 Matthew zit nog op bed, maar 
weet niet goed hoe hij zich moet 
gedragen. 

25 Alex  Alex doet ook een 
rode sjaal aan. 

Sterk, helder.   Alex zegt dat Matthew in het 
appartement mag blijven. 

26 Matthew   Sterk, helder.   Matthew reageer hier niet echt 
op. 

27 Alex   Sterk, helder.   Alex vraagt of hij een sleutel 
heeft. 

28 Matthew, 
Alex 

  Sterk, helder.   Ze zegt dat ze om 10 uur terug 
zal zijn. 

29 Alex Bijna alles is nu rood of 
wit gekleurd. 

 Sterk, helder.   Alex vraagt aan Matthew of ze 
hem nog zal zien. 

30 Matthew   Sterk, helder. Matthew: 
ongemakkelijk 

 Hij zegt misschien. 

31 Alex   Sterk, helder. Alex: teleurgesteld  Alex knikt en geeft hem een kus 
op zijn wang. 

32 Matthew   Sterk, helder.   Matthew blijft gewoon voor zich 
uitstaren. 

33 Alex De achtergrond is Prop: zakdoek van Matig, iets  Ja  Alex wandelt weg met de 
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wazig. Matthew donkerder. zakdoek van Matthew in haar 
hand. 

34 Alex Beige gordijnen en 
bruine muren op de 
achtergrond. 

 Matig, iets 
donkerder. 

Alex: triestig Ja  Alex denkt terug aan iets wat 
Matthew gezegd had. 

 
Sequentie 58 in L’Appartement: straat 
 
Shot Persona-

ges 
Setting en props Kledij en make-

up 
Belichting Acteercodes Muziek Handelingen 

1 Lisa Lisa zit op de trein, net 
in een tunnel  
donkere achtergrond. 
Het verandert naar 
verblindend fel licht 
wanneer ze uit de 
tunnel rijden. 

Lisa draagt 
grijs/paarse kledij.  

Zwak, donker. 
Daarna sterk, 
helder. 

 Ja Lisa zit op de trein en ze kijkt 
door het raam naar buiten. 

2  Beige grote gebouwen, 
donkere brug en grijze 
pilaren. 

 Sterk, helder.  Ja  De trein rijdt op een brug 
voorbij. Daaronder op straat rijdt 
een blauwe taxi. Ze rijden allebei 
in dezelfde richting. 

3 Max Op de achtergrond zie 
je de trein nog rijden. 

Max draagt een wit 
hemd met een 
zwarte 
kostuumvest. 

Sterk, helder, 
zachte schaduw op 
het gezicht van 
Max 

 Ja Max zit in de taxi. De taxi slaat 
af in een straat waardoor de taxi 
en de trein niet meer dezelfde 
richting uitgaan. 

4 Reception
iste 

Beige achtergrond Receptioniste: 
donkerblauwe 
kledij. 

Sterk, helder.  Ja Max gaat zijn vliegtuigticket 
voor die avond ophalen. 

5 Max, 
receptioni
ste 

Beige en bruine 
achtergrond. 

Prop: Max draagt 
leesbril 

Sterk, helder  Ja Ze zegt dat hij er één uur op 
voorhand moet zijn. 

6 Max Rustige straat met 
beige gebouwen aan de 
linkerkant en bomen 
aan de rechterkant 

 Sterk, helder  Ja Max wandelt over straat naast de 
luchthaven. 



130 

7 Max, Lisa Beige gebouwen Max: zwart 
kostuum. 
Lisa: donkergrijs 
kostuum 

Sterk, helder  Ja 
 

Lisa komt dezelfde straat in en 
kruist Max net nadat hij 
gepasseerd is. 

8 Max   Sterk, helder Max: bedachtzaam Ja Max stopt plots en kijkt heel 
bedenkelijk. 

9    Sterk, donker met 
lichte plekken, 
accent op de sleutel 

 Ja  Tussen de rails van het riool ligt 
de sleutel. 

10 Max   Sterk, helder Max: spijt Ja  Max heeft er spijt van dat hij de 
sleutel weggegooid had. 

11 Max Grijze en donkere 
muren in het riool 

 Sterk, bovenaan 
heel helder en 
onderaan, in het 
riool, donker 

 Ja  Max kijkt in het riool. 

12 Max   Sterk, helder  Ja  Hij probeert de sleutel eruit te 
halen 

13 Lisa, 
receptioni
ste 

Rode muren op de 
achtergrond 

 Sterk, helder Lisa: teleurgesteld Ja Lisa wil haar vliegtuigticket 
inwisselen, maar dit lukt niet. 

14 Max   Sterk, helder  Ja Max probeert nog steeds om de 
sleutel te pakken. 

15 Lisa, 
passant 

Beige gebouwen De passant is zwart 
gekleed. 

Sterk, helder Lisa: teleurgesteld Ja Lisa loopt op straat en wordt 
aangesproken door een passant. 

16 Lisa, 
passant, 
Max 

Vlak achter Lisa is het 
heel rustig, een eindje 
verder loopt er wel veel 
volk rond. 

 Sterk, helder  Ja De passant vraagt een vuurtje aan 
Lisa. Ondertussen probeert Max 
opnieuw om de sleutel te kunnen 
pakken. 

17 Lisa   Sterk, helder  Ja Lisa geeft de passant een vuurtje. 
18 Max, Lisa   Sterk, helder  Ja  Net wanneer Lisa terug in zijn 

richting komt, draait Max zich 
om en kijkt terug naar het riool. 

19 Lisa Donkergrijze taxi, de 
straat en omgeving is 
eerder grijs en grauw. 

 Sterk, helder  Ja Lisa stapt in een taxi. 
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20  Grijs riool  Sterk, helder  Ja  Max slaagt er in de sleutel te 
kunnen vastpakken. 

21 Max    Sterk, helder  Ja Max heeft de sleutel uit het riool 
gehaald. 

 
Sequentie 42 in Wicker Park: straat 
 
Shot Persona-

ges 
Setting en props Kledij en make-

up 
Belichting Acteercodes Muziek Handelingen 

1 Passanten Veel passanten, de 
luchthaven heeft ramen 
als muren waardoor je 
binnen kan kijken. 

Alle passanten 
hebben grijze of 
zwarte kledij aan. 

Sterk, helder.   Een receptioniste vertelt aan 
Matthew welke vlucht hij moet 
nemen. 

2 Reception
iste, 
Matthew 

De muren en meubels 
zijn wit en grijs. 

De receptioniste 
heeft een 
donkerblauw 
uniform aan.  

Sterk, helder. Receptioniste: 
vriendelijk 

 De receptioniste geeft hem zijn 
vliegtuigticket. 

3 Matthew, 
receptioni
ste 

 Matthew draagt 
een donkergrijze 
jas. 

Sterk, helder. Matthew: 
vriendelijk 

 Matthew bedankt de 
receptioniste. 

4 Matthew, 
receptioni
ste, 
passanten. 

  Sterk, helder.   De receptioniste blijft nog even 
naar Matthew kijken. 

5 Matthew, 
Lisa, 
passanten. 

Donkere muren aan de 
zijkanten. 

Iedereen op straat 
draagt donkere 
kledij. Behalve 
Lisa, zij draagt een 
rode jas. 

Sterk, helder. Matthew: 
bedenkelijk 

Ja Matthew wandelt naar buiten, net 
daarna gaat Lisa de luchthaven 
binnen. Plots stopt Matthew en 
denkt hij aan iets. 

6 Lisa, 
receptioni
ste 

Weerspiegeling van de 
straat door het glas. 

 Sterk, helder.  Ja Lisa vraagt aan de receptioniste 
om haar vliegtuigticket te 
veranderen. 

7 Lisa, 
Matthew 

  Sterk, helder.  Ja  

8 Matthew   Sterk, helder.  Ja Matthew denkt aan iets. 
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9 Matthew Donkere ruimte, enkel 
de schoenen en 
Matthew zijn handen 
zijn duidelijk zichtbaar. 

Prop: zwarte 
schoenen met rode 
zool met kapotte 
hak. 

Matig, donker.  Ja Matthew denkt terug aan de 
kapotte schoenen die hij in het 
appartement gevonden had. 

10 Matthew Op straat: donkere 
achtergrond door de 
vele passanten. 

 Sterk, helder. Matthew: 
bedachtzaam 

Ja Matthew denkt terug aan de 
schoenen die Lisa ooit in de 
winkel wou kopen. 

11   Prop: zwarte 
schoenen met rode 
zool met kapotte 
hak. 

Matig, donker.  Ja  

12 Matthew Op straat.  Sterk, helder.  Ja Matthew kijkt naar beneden. 
13 Matthew Groot grijs gebouw met 

veel ramen achter hem. 
 Sterk, helder.  Ja, 

andere 
muziek 

Matthew kijkt naar de riool. 

14  Donkere riool met 
blinkende sleutel in. 

 Matig, donker. 
Lichtinval op de 
sleutel. 

 Ja Er ligt een sleutel in de riool. 

15 Matthew, 
Lisa 

Voorgrond is heel 
wazig, door het raam 
zie je Matthew. 

 Matig, helder.  Ja Matthew bukt zich. 

16 Matthew Grijze en zwarte 
achtergrond door het 
gebouw en de 
passanten. 

 Sterk, helder.  Ja Matthew probeert met zijn 
vingers de sleutels uit de riool te 
halen. 

17 Matthew Prop: sigarettenpeuk  Zwak, donker  Ja Matthew geraakt niet aan de 
sleutel. 

18 Matthew   Onderaan in het riool: 
zwak en donker. 
Bovenaan, uit het 
riool: sterk en helder. 

 Ja Matthew blijft proberen. 

19 Lisa Grijze en beige 
achtergrond in de 
luchthaven 

 Sterk, helder.  Ja Lisa wandelt de luchthaven terug 
buiten. 

20 Matthew   Onderaan in het riool:  Ja Matthew krijgt de sleutel niet te 
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zwak en donker. 
Bovenaan, uit het 
riool: sterk en helder. 

pakken. 

21 Lisa, oude 
vrouw, 
Matthew 

 Matthew doet zijn 
tassen van zijn 
schouder en 
stroopt zijn 
mouwen op. 

Sterk, helder.  Ja Lisa wandelt recht op Matthew 
af, maar wordt tegengehouden 
door een oude vrouw die de weg 
vraagt. Net wanneer Matthew 
zich weer bukt, kijkt Lisa zijn 
richting uit. 

22 Matthew   Sterk, helder.  Ja Matthew zit op de grond met zijn 
hand tussen de spleten van het 
riool. 

23 Matthew   Onderaan in het riool: 
zwak en donker. 
Bovenaan, uit het 
riool: sterk en helder. 

 Ja  

24 Lisa, oude 
vrouw 

  Sterk, helder.  Ja Lisa wandelt de andere kant uit 
om de oude vrouw de weg te 
tonen. 

25 Matthew   Onderaan in het riool: 
zwak en donker. 
Bovenaan, uit het 
riool: sterk en helder. 

 Ja Matthew blijft proberen 

26 Matthew   Zwak, donker.  Ja Matthew zijn vingers raken langs 
de sleutel. 

27 Matthew   Onderaan in het riool: 
zwak en donker. 
Bovenaan, uit het 
riool: sterk en helder. 

 Ja Matthew heeft de sleutel kunnen 
pakken. 

28 Matthew   Sterk, helder. Matthew: 
opgelucht 

Ja Matthew is opgelucht omdat het 
hem gelukt is. 

 
Sequentie 66 in L’Appartement: restaurant 
 
Shot Persona- Setting en props Kledij en make- Belichting Acteercodes Muziek Handelingen 
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ges up 
1 Max Grijze taxi. Max draagt een 

wit hemd met 
zwart kostuum. 

Matig, helder met 
blauwe schijn 

Max: gefocust Ja Max komt aan in een taxi. 

2 Alice, 
Max 

In de achtergrond zien 
we vooral pastelkleuren 
terug op de gebouwen. 

Alice draagt een 
kort zwart kleed 
met witte bolletjes.

Matig, helder.  Ja Alice stapt uit de auto en Max 
stapt op zijn beurt uit de taxi en 
gaat haar achterna. 

3 Alice, 
Max 

Grijs gebouw langs 
buiten, binnen zien we 
eerder bruine tinten. 

 Matig, helder.  Ja Alice gaat binnen in een café, 
Max volgt haar langs het raam. 

4 Alice Bruine muren met witte 
gordijnen. 

 Matig, helder. Alice: 
onderzoekend 

Ja Alice gaat binnen aan een tafeltje 
zitten. 

5 Max   Matig, helder, langs 
de linkerkant belicht, 
schaduw over het 
gezicht van Max. 

Max: gefocust Ja Max staat naar Alice te kijken 
terwijl ze gaat zitten. 

6 Max, 
Lucien 

 Lucien draagt een 
zwart hemd en 
zwart kostuum. 

Matig, helder, iets 
donkerder. 

Max: verrast  Lucien staat plots naast Max en 
vraagt wat hij daar doet. 

7 Max, 
Lucien 

De gebouwen op de 
achtergrond zijn grijs 
en grauw. In het café 
zijn het aardse kleuren 
zoals beige en bruin. 
Prop: spiegel. 

 Matig, helder, iets 
donkerder. 

Lucien: 
opgewonden 
Max: 
terughoudend 

 Lucien wil Max aan Alice 
voorstellen. 

8 Alice   Matig, helder, 
wazige schijn. 

Alice: 
geschrokken 

 Alice zit aan een tafel te roken en 
ziet Max en Lucien komen. 

9 Max   Matig, helder, 
wazige schijn. 

Max: 
verontwaardigd 

 Max komt aan bij de tafel en 
blijft naar Alice staren. 

10 Alice, 
Lucien, 
Max 

Er hangt een rokerige 
schijn in het café. 

 Matig, helder, 
wazige schijn. 

Alice: emotieloos  Lucien geeft Alice een kus. Dan 
stelt hij Max en Alice aan elkaar 
voor. 

11 Alice   Matig, helder, 
wazige schijn. 

Alice: emotieloos  Alice zegt dat ze niks wil 
drinken. 

12 Alice,   Matig, helder, Max:  Lucien bestelt iets om te drinken 
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Max, 
Lucien 

wazige schijn. onderzoekend 
Alice: ontwijkend 

en ondertussen blijft Max naar 
Alice staren. Dan vraagt hij aan 
Max wat er nog gebeurd is. 

13 Alice   Matig, helder, 
wazige schijn. 

Alice: ontwijkend  Max vertelt zijn verhaal over de 
valse Lisa. 

14 Max, 
Lucien 

  Matig, helder, 
wazige schijn. 

Lucien: 
geïnteresseerd 

 Lucien vraagt of hij ze nog 
gezien heeft. Daarop zegt Max 
dat hij ontdekt heeft dat ze een 
leugenaar is. 

15 Alice   Matig, helder, 
wazige schijn. 

Alice: emotieloos  Alice staart gewoon voor zich uit 
terwijl Max zijn verhaal vertelt. 

16 Max, 
Lucien 

  Matig, helder, 
wazige schijn. 

  Lucien vraagt of Max een briefje 
had achtergelaten bij de ober. 

17 Alice   Matig, helder, 
wazige schijn. 

  Alice kijkt op wanneer ze dit 
hoort. 

18 Max, 
Lucien 

  Matig, helder, 
wazige schijn. 

Max: verbaasd  Lucien zegt dat Lisa hem gebeld 
heeft en zegt dat ze met hem wil 
afspreken. 

19 Alice   Matig, helder, 
wazige schijn. 

Alice: droevig  Alice reageert niet op het 
verhaal. 

20 Lucien   Matig, helder, 
wazige schijn. 

Lucien: blij   

21 Max   Matig, helder, 
wazige schijn. 

Max: bedenkelijk  Max kijkt naar Alice en vraagt 
wat zij over de hele situatie 
denkt. 

22 Alice   Matig, helder, 
wazige schijn. 

  Zij zegt dat hij niet zo 
gemakkelijk mag oordelen over 
de andere vrouw. 

23 Max   Matig, helder, 
wazige schijn. 

  Max zegt dat ze geen problemen 
heeft om te liegen. 

24 Alice   Matig, helder, 
wazige schijn. 

  Alice zegt dat Max hypocriet is. 

25 Max Op de achtergrond zien 
we achter het gordijn 
van het café mensen 

 Matig, helder, 
wazige schijn. 

Max: geïrriteerd   Max vraagt om een uitleg. 
Lucien probeert ze te kalmeren. 
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snel voorbij wandelen. 
26 Alice   Matig, helder, 

wazige schijn. 
  Alice legt uit dat de vrouw 

misschien al lange tijd zelf 
verliefd was op Max.  

27 Max   Matig, helder, 
wazige schijn. 

Max: verrast   

28 Alice   Matig, helder, 
wazige schijn. 

Alice: triestig  Ze legt uit dat ze misschien geen 
avances durfde te maken. 

29 Max   Matig, helder, 
wazige schijn. 

  Max luistert naar wat Alice te 
zeggen heeft. 

30 Lucien, 
Max, 
Alice 

De achtergrond is nu 
eerder bruin getint. In 
de rest van het café 
hangt duidelijk een 
rokerige waas. 

 Matig, helder, 
wazige schijn. 

Max: 
neergeslagen 

 Lucien zegt dat het een gekkin is. 
Daarna gaat hij sigaretten kopen. 

31 Alice, 
Max 

  Matig, helder, 
wazige schijn. 

  Alice zegt dat ze nergens spijt 
van heeft.  

32 Max, 
Alice 

  Matig, helder, 
wazige schijn. 

  Ze zegt dat ze in het appartement 
afscheid genomen heeft van hem. 

33 Alice, 
Max 

  Matig, helder, 
wazige schijn. 

  Ze zegt dat ze binnen een paar 
uur naar Rome vertrekt. 

34 Max, 
Alice 

  Matig, helder, 
wazige schijn. 

Max: emotieloos   

35 Alice, 
Max 

  Matig, helder, 
wazige schijn. 

  Ze zegt dat het volgens Lisa een 
mooie stad is. 

36 Max, 
Alice 

  Matig, helder, 
wazige schijn. 

Max: 
ongemakkelijk 

 Max wil zijn uitleg doen. 

37 Alice, 
Max 

  Matig, helder, 
wazige schijn. 

  Alice wil de uitleg niet horen. 

38 Max   Matig, helder, 
wazige schijn. 

   

39 Alice, 
Max, 
Lucien 

Prop: boekje waarin 
Alice alles over Max 
opschreef 
Prop: sigaret + rood 

 Matig, helder, 
wazige schijn. 

Max: 
onderzoekend 
Alice: emotieloos 

 Alice geeft een boek aan Max. 
Lucien komt terug aan tafel. Max 
vraagt of hij een sigaret mag 
lenen en steekt daarna het 
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sigarettenpakje volledige pak in zijn zak. 
Ondertussen blijven Max en 
Alice elkaar aanstaren. Daarna 
vertrekt Max. Als Max weg is, 
maakt Alice het uit met Lucien. 

40 Alice, 
Lucien 

  Matig, helder, 
wazige schijn. 

Alice: emotieloos  Ze zegt dat ze niet samen kunnen 
leven. 

41 Lucien   Matig, helder, 
wazige schijn. 

Lucien: verbaasd  Lucien vraagt waarom. 

42 Alice, 
Lucien 

  Matig, helder, 
wazige schijn. 

Alice: opgefokt  Alice zegt dat ze hem gebruikt 
heeft en nooit graag gezien heeft. 

43 Lucien Mensen in de 
achtergrond kijken naar 
Lucien en Alice. 

 Matig, helder, 
wazige schijn. 

Lucien: verbaasd  Lucien zegt dat hij het niet snapt 
en vraagt om een uitleg. Daarna 
loopt Alice weg. 

44 Lucien, 
Alice 

  Matig, helder, 
wazige schijn. 

Lucien: 
achterdochtig 

 Lucien probeert Alice tegen te 
houden. Ze zegt dat ze zich gaat 
opfrissen en laat haar tas achter 
(maar neemt eerst haar sleutels 
eruit). Lucien kijkt dan in haar 
tas en haalt er iets uit. 

45 Lucien Prop: make-up 
spiegeltje 

 Matig, helder.   Hij vindt het make-up spiegeltje 
met gebroken spiegel. 

46 Lucien   Matig, helder, 
wazige schijn. 

Lucien: verslagen  Lucien beseft wat er aan de hand 
is. 

47 Alice, 
Lucien 

  Matig, helder, 
wazige schijn. 

  Alice loopt weg uit het restaurant 
en Lucien loopt haar achterna. 

48 Alice, 
Lucien 

Straat met grijze en 
beige gebouwen. Aan 
de kant staan ook 
bomen. 

 Sterk, helder.   Alice stapt in haar auto. Lucien 
loopt haar achterna en probeert 
haar tegen te houden. Toch 
vertrekt ze. 

49 Lucien   Sterk, helder. Lucien: boos  Lucien loopt de auto achterna. 
 
Sequentie 56 in Wicker Park: restaurant  
 
Shot Persona- Setting en props Kledij en make- Belichting Acteercodes Muziek Handelingen 
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ges up 
1 Matthew Belucci’s: rood en 

bruin interieur, met 
witte accenten. 

Matthew draagt 
een lichtblauw 
hemd, donkere jas 
en gestreepte sjaal. 

Matig, helder. Matthew: 
geschrokken 

 Matthew wordt uit zijn 
concentratie gehaald nadat Luke 
hem doet verschieten. 

2 Matthew, 
Luke 

Op de achtergrond zit 
Alex in het restaurant 
te wachten. 

Luke draagt een 
licht paars hemd, 
donkere jas en 
rode sjaal. 

Matig, helder.   Luke vraagt waarom hij niet langs 
gekomen is. 

3 Matthew   Sterk, helder.   Matthew zegt dat hij de tijd uit het 
oog verloren was. 

4 Luke, 
Matthew 

  Sterk, helder. Luke: gelukkig  Luke zegt tegen Matthew dat hij 
goed nieuws heeft voor hem. 

5 Luke, 
Matthew 

  Sterk, helder.   Ja  Luke wil Matthew eerst aan 
iemand voorstellen. Matthew kijkt 
eerst nog eens naar Alex voordat 
hij Luke volgt. 

6 Luke, 
Matthew 

  Sterk, helder.  Ja  Matthew volgt Luke naar binnen. 

7 Matthew Beige muren en rode 
gordijnen. 

 Sterk, helder. Matthew: 
achterdochtig 

Ja  

8 Luke Witte tafels, beige en 
bruine muren. 
Geplastificeerd glas 
waar je op sommige 
plaatsen nog door kan 
kijken. 

 Sterk, helder.  Ja Luke begroet Alex en zegt dat hij 
Matthew is tegengekomen. 

9 Alex  Alex draagt een 
licht oranje-roze 
trui. 

Sterk, helder. Alex: eerst blij 
dan als ze 
Matthew’s naam 
hoort: 
geschrokken. 

Ja Luke stelt Alex en Matthew aan 
elkaar voor. 

10 Matthew   Sterk, helder. Matthew: 
geschrokken 

Ja Luke is blij dat de twee elkaar 
eindelijk eens zien. 

11 Alex   Sterk, helder. Alex: ontwijkend Ja Alex is geschrokken en durft niets 
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te zeggen. 
12 Matthew   Sterk, helder. Matthew: vol 

verstomming 
Ja Matthew blijft naar Alex kijken, 

dan begroet hij haar. 
13 Alex   Sterk, helder. Alex: bang Ja Ook zij begroet hem. 
14 Luke, 

Alex, 
Matthew 

Prop: spiegel  Sterk, helder. Alex: ontwijkend Ja Matthew komt bij aan tafel zitten. 

15 Matthew, 
Luke, 
Alex 

Veel glazen in de 
achtergrond: in deuren 
maar ook veel ramen in 
het restaurant zelf. 

Matthew doet zijn 
tassen van zijn 
schouder. Hij doet 
ook zijn jas uit. 

Sterk, helder. Matthew: boos 
Luke blij 
 

Ja Matthew gaat tussen Luke en Alex 
zitten. Alex begroet hem 
nogmaals. 

16 Alex, 
Matthew 

  Sterk, helder. Alex: droevig Ja Matthew blijft naar Alex kijken en 
zij probeert zijn blik te ontwijken. 

17 Matthew, 
Alex 

  Sterk, helder. Matthew: 
onderzoekend 
Alex: bang 

Ja Matthew blijft naar Alex kijken. 

18 Alex, 
Matthew, 
Luke, 
serveerster

 De serveerster 
draagt witte kledij 
met een zwart 
vestje 

Sterk, helder. Matthew: 
onderzoekend 
Alex: ontwijkend 

Ja Luke bestelt drinken terwijl 
Matthew naar Alex blijft kijken. 

19 Matthew, 
Luke 

Op de achtergrond staat 
de barman die het 
briefje aan Lisa had 
gegeven. 

 Sterk, helder. Luke: verbaasd  Matthew bestelt een dubbele 
whiskey. 

20 Alex, 
Matthew 

  Sterk, helder.   Alex wil niks drinken. 

21 Alex, 
Matthew 

  Sterk, helder. Matthew: 
teleurgesteld 
Alex: triest 

 Luke bestelt zijn drinken en dan 
vraagt hij aan Matthew hoe het met 
de gekkin is afgelopen. 

22 Alex, 
Matthew, 
Luke 

  Sterk, helder. Alex: 
terughoudend en 
ontwijkend 
 

 Matthew kijkt naar Alex en dan 
zegt Luke dat hij het in haar bijzijn 
mag vertellen omdat ze toch op de 
hoogte is. 

23 Alex, 
Matthew 

  Sterk, helder. Matthew: 
twijfelend 

 Matthew begint erover te vertellen. 
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24 Alex   Sterk, helder. Alex: triestig   
25 Matthew   Sterk, helder.   Matthew zegt dat het slechts een 

fantasie was waar hij spijt van 
heeft. 

26 Alex   Sterk, helder. Alex: 
terughoudend 

 Alex durft bijna niet te bewegen. 

27 Luke, 
Matthew 

De achtergrond is heel 
wazig, je kan net de bar 
en flessen drank 
onderscheiden.  

 Sterk, helder. Luke: geamuseerd  Luke lacht met de situatie en zegt 
dat hij geen idee heeft van wat 
Matthew bedoelt.  

28 Alex, 
Luke, 
Matthew 

  Sterk, helder. Alex: bang  Matthew zegt dat hij terug gegaan 
is naar het appartement. 

29 Matthew   Sterk, helder.   Hij zegt dat hij er iets anders vond 
dan wat hij verwachtte. 

30 Alex   Sterk, helder. Alex: ontwijkend  Luke vraagt of hij met haar 
gesproken heeft. 

31 Matthew   Sterk, helder.   Matthew zegt dat hij haar lang 
genoeg gesproken heeft om te zien 
dat ze loog. 

32 Alex   Sterk, helder.    
33 Matthew   Sterk, helder. Matthew: boos & 

betweterig 
 Matthew vraagt wat Alex over de 

hele situatie denkt. 
34 Alex   Sterk, helder. Alex: triestig  Alex zegt dat het gemakkelijk is 

om te oordelen, maar dat hij niet 
alles over die vrouw weet. 

35 Matthew   Sterk, helder. Matthew: 
betweterig 

 Matthew zegt dat ze geen geweten 
heeft en egoïstisch is. 

36 Alex, 
Matthew 

  Sterk, helder. Alex: boos  Alex zegt dat Matthew hypocriet is 
omdat niemand hem verplichtte 
om met haar naar bed te gaan. 

37 Matthew, 
Alex 

  Sterk, helder. Matthew: boos  Matthew vraagt waarom hij 
hypocriet zou zijn. 

38 Alex, 
Matthew 

  Sterk, helder. Alex: boos   
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39 Luke, 
Matthew 

  Sterk, helder. Luke: 
bemiddelend 

 Luke komt tussen beide. 

40 Alex, 
Matthew 

  Sterk, helder.   Luke zegt dat ze moeten kalmeren. 

41 Alex, 
Luke, 
Matthew 

  Sterk, helder.   Matthew wil absoluut weten 
waarom hij hypocriet is. 

42 Luke, 
Matthew 

  Sterk, helder.    

43 Alex   Sterk, helder. Alex: triestig  Alex zegt dat de vrouw misschien 
al lange tijd verliefd was op hem. 

45 Luke, 
Matthew 

  Sterk, helder. Luke: 
verontwaardigd 

 Aan de blik van Luke te zien, vindt 
hij dat een rare gedachtegang. 

46 Matthew   Sterk, helder. Matthew: 
ongeloof 

 Matthew vindt dat een raar idee. 

47 Alex   Sterk, helder.   Alex zegt dat de vrouw zich 
misschien net hetzelfde voelde als 
toen Matthew Lisa voor het eerst 
gezien had. 

48 Matthew   Sterk, helder.   Matthew kijkt naar Alex. 
49 Alex   Sterk, helder. Alex: triestig  Alex zegt dat je door liefde domme 

dingen kan doen. 
50 Luke, 

Matthew 
  Sterk, helder. Luke: lacherig  Luke lacht met de hele situatie en 

zegt dat ze het niet zo ernstig 
mogen opnemen. 

51 Alex   Sterk, helder. Alex: triestig  Luke zegt dat de vrouw gek is. 
52 Matthew   Sterk, helder. Matthew: 

ongeloof 
  

53 Alex   Sterk, helder.   Luke wil over iets anders beginnen 
praten. 

54 Matthew, 
Alex, 
Luke 

  Sterk, helder. Alex: triestig 
Matthew: triestig 

 Luke vraagt aan Matthew of hij 
een briefje heeft achtergelaten bij 
de barman. Matthew vraagt of hij 
dat weet. 

55 Luke,   Sterk, helder. Luke: opgewekt  Luke zegt dat Lisa hem gebeld 
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Matthew heeft. 
56 Matthew, 

Luke 
  Sterk, helder. Matthew: 

ongeloof 
  

57 Matthew, 
Luke 

  Sterk, helder.   Luke zegt dat ze met Matthew wou 
afspreken om 15 uur. 

58 Matthew, 
Luke 

  Sterk, helder. Matthew: 
ongeloof 

 Luke zegt dat ze niet lang kon 
wachten omdat ze naar Londen 
gaat vertrekken. 

59 Matthew, 
Luke, 
Alex 

  Sterk, helder. Matthew: 
nieuwsgierig 

 Matthew vraagt waar ze hebben 
afgesproken. 

60 Matthew, 
Luke 

  Sterk, helder. Matthew: 
ongeduld 

 Matthew weet niet waar ze hebben 
afgesproken. 

61 Luke, 
Matthew 

  Sterk, helder. Luke: 
verontwaardiging 

 Luke vraagt of hij het niet weet. 

62 Luke, 
Alex, 
Matthew 

  Sterk, helder.   Alex zegt dat hij wel weet waar het 
zal zijn. 

63 Alex   Sterk, helder.    
64 Matthew   Sterk, helder.   Luke snapt de situatie niet goed. 
65 Matthew, 

Luke 
  Sterk, helder Luke: verward  Luke zegt dat hij het aan de 

barman zal vragen die het briefje 
aan Lisa gegeven had. 

66 Alex, 
Matthew 

  Sterk, helder.   Matthew vraagt aan Alex of zij al 
de hele tijd wist dat Lisa er was. 

67 Alex   Sterk, helder. Alex: triestig  Alex kijkt weg met tranen in haar 
ogen. 

68 Alex, 
Matthew 

Prop: de brief die Lisa 
aan Matthew 
geschreven had 2 jaar 
geleden. 

 Sterk, helder. Matthew: 
verontwaardigd 
Alex: triest 

 Alex haalt een brief uit haar jaszak 
en geeft die aan Matthew. 

69 Alex, 
Matthew 

  Sterk, helder.   Alex zegt dat de brief van Lisa is. 

70 Matthew   Sterk, helder.    
71 Alex, Focus ligt op de tafel  Sterk, helder.  Ja Matthew neemt de brief aan. 
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Matthew en de brief  
overwegend wit. 

72 Matthew   Sterk, helder. Matthew: 
zenuwachtig & 
droevig 

Ja Matthew leest de brief van Lisa. 

73 Alex   Sterk, helder. Alex: droevig Ja Alex zegt dat ze zich niet wil 
verontschuldigen voor wat ze 
gedaan heeft. Ondertussen rollen 
er tranen over haar wangen. 

74 Matthew   Sterk, helder. Matthew: droevig Ja  
75 Alex, 

Matthew 
  Sterk, helder. Alex: droevig Ja Alex zegt dat zij er nu maar mee 

moet leven. 
76 Matthew   Sterk, helder. Matthew: 

geëmotioneerd 
Ja Matthew blijft naar Alex staren. 

77 Alex   Sterk, helder. Alex: droevig Ja Alex weent. 
78 Matthew  Matthew neemt 

zijn tassen van de 
grond. 

Sterk, helder. Matthew: 
geëmotioneerd 

Ja Matthew staat recht om te 
vertrekken. 

79 Alex   Sterk, helder.  Ja  
80 Matthew, 

Luke, 
Alex 

  Sterk, helder. Matthew: 
geëmotioneerd 
Luke: verward 

 Luke komt terug aan tafel wanneer 
Matthew gaat vertrekken. Hij zegt 
dat hij weet waar ze zal zijn. 

81 Alex   Sterk, helder. Alex: van streek 
& geëmotioneerd 

  

82 Luke, 
Alex 

  Sterk, helder. Luke: vrolijk  Luke maakt een grapje over hoe 
emotioneel Matthew is. 

83 Alex   Sterk, helder.   Alex maakt het uit met Luke. 
84 Luke   Sterk, helder. Luke: verward  Luke snapt het niet.  
85 Alex   Sterk, helder. Alex: 

geëmotioneerd 
 Alex zegt dat ze hem gewoon 

gebruikt heeft en dan vertrekt ze. 
86 Luke, 

Alex 
  Sterk, helder. Luke: triestig Ja Luke blijft verward achter. 
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