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SUMMARY 

Fictional reality – the credibility of the fictional reality within a science fiction 

narration, is the search of various elements within the Science Fiction (SF) genre 

that can influence the credibility of the narration. This research to the credibility 

within fictional reality has sparked my personal interest for a while now. As a 

young filmmaker I’ve always desired to create a world that does not exist. 

Personally I am convinced that a fictional world can be used as a metaphor in 

which one can relate a message to its audience without judgement. This is why 

as my graduation project I’ve chosen to direct the Science Fiction film Gliese 

581. The short storyline is described below:

Gliese 581 is the story about Eva, a young woman who voluntarily 
puts her life at risk to write history. Born in the year 2207 Eva has 
been trained for one specific mission; traveling to the system Gliese 
581 to discover a new planet like earth. Close to her final destination 
her spaceship starts to have some technical malfunctions. She has 
to make a choice, traveling back to the space station or continuing 
her journey with the knowledge that returning won't be possible and 
the chance of success is utterly small.

My wish to create a fictional world in a film came true, but the fact remains that I 

have never done this before. That is why I chose to do this research about 

reality, so that I can protect myself from possible pitfalls during the process of 

making my film.  My research question is as follows:

Which elements determine the credibility of the fictional reality 

within a Science Fiction narrative?

To be able to answer this research question correctly I started with doing a 

literary study on the SF genre and reality in popular cinema. I used books such 



as Realism and Popular Cinema (2000) by J. Hallam and M. Marshment, 

Hamlet on the Holodeck (1997) by J. H. Murray and Science Fiction Film: A 

critical introduction (2011) by K. M. Johnston. Secondly I also did various case 

studies on SF films that have inspired me in the making of my own film. 

Examples of these films are Sunshine (2007) by Danny Boyle, 2001: A Space 

Odyssey (1968) by Stanley Kubrick and Moon (2009) by Duncan Jones.

On the basis of this preliminary research I formed various sub-questions. In the 

first chapter of my research I am going to see which various forms of realism 

are applicable to my SF film. I found five forms of realism: psychological, 

emotional, perceptual, scientific and historical realism. I compared these five 

forms and their ‘rules’ to my own film Gliese 581. In that way I could see which 

‘rules’ were applicable to my film and see where possible danger lied that could 

affect the credibility of the film.

In chapter two I am going to research how the ‘time-image’ influences SF and 

how my film compares to that research. Within SF there are various time bound 

themes to be found. My film for example has an ecological theme, a theme that 

is found in various other recent SF films, such as WALL-E (2008) directed by 

Andrew Stanton. It was important for me to know if my film fit with the ‘time-

image’ of today. If that wasn’t the case, then the audience today might think the 

film old-fashioned or difficult to place. In this second chapter I only found 

evidence that the ecological theme is placed in the SF of today and also the 

way that my film looks at the relationship between man and machine.

In the final chapter I am going to research the choices for the costumes, décor 

and interior design and how they influence the credibility of the film. Out of this 

research I found small points that could damage the credibility of my film. But if 



design choices were made that were time-less or strongly derived of icons 

within SF then they did not have a negative effect on the credibility of the 

fictional reality.

At the end of my research I can conclude that the various elements that 

influence the credibility of the fictional reality are more connected then I thought. 

When one of the elements in the movie does not fit in, this can lead the 

audience to question other elements in the film. This way a domino effect can 

be created that would have a negative impact on the credibility of the whole 

film. In the image below you can see how the various elements influence the 

credibility of the movie and are directly related. Then you can see that each form 

of realism that are applicable on the (sub) genre are directly related to the 

fictional reality of the film. Each form of realism is filtered through the 

conventions of the genre and the iconography that are applicable to that (sub)

genre.

Besides finding the answer to my research question, the research has taught 

me a lot about myself as well. It became clear why I chose an ecological theme 

and why the SF genre has always spoken to me. There is a lot of interaction 

between my research and the film. That’s why it is difficult to say which has 

influenced which. The research has made me more aware of my choices for the 

film, why I made those choices and how they will influence the film in the end.



Schematic diagram how the various forms of realism, the genre conventions, 
the iconography and themes determine the credibility of the fictional reality of 
a SF movie.

Beforehand I relied on my intuition, but now I don’t really need to anymore. This 

made it a lot easier to explain to my crew why I had made certain choices. I can 

explain and argue my choices a lot better, and this leads to less discussion. 

Because of this I could make unambiguous choices, which is of importance for 

the credibility of my film.



SAMENVAT TING

Fictieve realiteit - de geloofwaardigheid van de fictieve realiteit binnen een 

Sciece Fiction vertelling is een zoektocht naar de verschillende elementen 

binnen het Science Fiction (SF) genre die de geloofwaardigheid van de vertelling 

kunnen beïnvloeden. Dit onderzoek naar realisme binnen een fictieve realiteit 

heeft al langer mijn persoonlijke interesse, als beginnende film maker heb ik er 

altijd naar verlangd om een niet bestaande wereld in een film te kunnen creëren. 

Zelf ben ik er namelijk van overtuigt dat een fictieve wereld als metafoor kan 

dienen waardoor je boodschap onbevooroordeelder aankomt bij de 

toeschouwer. Voor mijn afstuderen heb ik daarom iets gedaan wat ik al heel lag 

graag wilde doen: een SF film maken. Dit is uiteindelijk de film Gliese 581 

geworden waarvan de verhaallijn in het kort hieronder omschreven wordt: 

Gliese 581 is het verhaal over Eva, een jonge vrouw die haar leven 
vrijwillig op het spel zet in de hoop geschiedenis te schrijven. 
Geboren in het jaar 2207 is Eva van jongs af aan speciaal opgeleid 
voor één specifieke missie; reizen naar het stelsel Gliese 581 waar ze 
een nieuwe aardachtige planeet hoopt te ontdekken. Met haar 
eindbestemming inzicht blijkt haar ruimteschip technische problemen 
te hebben wat haar voor de keuze stelt terug te keren naar het 
ruimtestation of om toch door te reizen, wetende dat er slechts een 
kleine kans is dat ze de missie behaalt en dat terugkeren niet meer 
mogelijk zal zijn.

Mijn wens om een niet bestaande wereld te creëren binnen een film kwam uit, 

maar het feit bleef dat ik dit nog nooit eerder gedaan had. Daarom heb ik dit 

onderzoek naar realisme gedaan, om mijzelf zo voor mogelijke valkuilen te 

behoeden tijdens het maakproces van de film. De onderzoeksvraag van mijn 

supportive narrative is daarom als volgt: 

Welke elementen zijn bepalend voor de geloofwaardigheid van de 

fictieve realiteit binnen een Science Fiction vertelling?



Om de onderzoeksvraag goed te kunnen beantwoorden heb ik eerst een 

literaire studie naar het SF genre en realisme in de populaire cinema gedaan. 

Denk hierbij aan boeken als Realism and Popular Cinema (2000) van J. Hallam 

en M. Marshment,  Hamlet on the Holodeck (1997) van J. H. Murray en 

Science Fiction Film: A critical introduction (2011) van K. M. Johnston. 

Daarnaast zijn er ook case studies gedaan naar de SF films die mij het meest 

geïnspireerd hebben tijdens het maken van Gliese 581, maar vooral ook vooraf 

geïnspireerd hebben om de film te gaan maken. Voorbeelden hiervan zijn: 

Sunshine (2007) van Danny Boyle, 2001: A Space Odyssey (1968) van Stanley 

Kubrick en Moon (2009) van Duncan Jones.

Aan de hand van het voorbereidende onderzoek heb ik de hoofdvraag in deel 

vragen opgedeeld. In het eerste hoofdstuk van het onderzoek ga ik kijken welke 

verschillende vormen van realisme van toepassing zijn op mijn SF film. Hier zijn 

toen vijf vormen van realisme uit gekomen, namelijk; psychologisch, emotioneel, 

perceptueel, wetenschappelijk en historisch realisme. De ‘spelregels’ die elke 

vorm van realisme binnen zijn eigen kader hanteert heb ik vervolgens 

vergeleken met mijn eigen film en de beslissingen die ik voor mijn film Gliese 

581 gemaakt heb. Zo kon ik beoordelen in hoeverre deze vormen precies van 

toepassing zijn op mijn film en waar mogelijke gevaren voor de 

geloofwaardigheid van de film zaten. 

In hoofdstuk twee ga ik kijken hoe de tijdsgeest invloed heeft op de SF en hoe 

mijn film zich daar toe verhoudt. Binnen de SF zijn verschillende tijdgebonden 

thema’s te ontdekken. Mijn film heeft bijvoorbeeld een ecologische thema, een 

thema dat in meerder recente SF films terug te vinden is, bijvoorbeeld in WALL-

E (2008) geregisseerd door Andrew Stanton. Het was voor mij van belang om 

te weten of mijn SF film bij de tijdsgeest van nu past. Wanneer dit niet het geval 

was zou het publiek van nu de film misschien niet kunnen plaatsen of 



ouderwets vinden. In dit tweede hoofdstuk vind ik echter alleen maar bewijs dat 

het ecologische thema in de SF van nu is, tevens als de manier waarop er in 

mijn film naar de relatie tussen mens en machine gekeken wordt. 

In het laatste hoofdstuk ga ik vervolgens kijken hoe de vormkeuzes die gemaakt 

zijn voor de kostuums, het decor en de inrichting daarvan de geloofwaardigheid 

van de film nog kunnen beïnvloeden. Hier kwamen veel kleine punten uit naar 

voren die mogelijk de fictieve realiteit van de film zouden kunnen beschadigen. 

Maar wanneer er vormkeuzes gemaakt waren die tijdloos waren of sterk 

afgeleid van iconen binnen de SF dan hadden ze geen negatief effect op de 

geloofwaardigheid van de fictieve realiteit. 

Aan het eind van mijn onderzoek kan ik concluderen dat de verschillende 

elementen die de geloofwaardigheid van de fictieve realiteit beïnvloeden meer 

met elkaar verbonden zijn dan in eerste instantie gedacht. Wanneer één van de 

punten niet passend is binnen het geheel gaat de toeschouwer zich steeds 

meer dingen afvragen. Hierdoor kan er een domino effect optreden met 

negatieve gevolgen voor de geloofwaardigheid van de hele film. Op 

onderstaande afbeelding is te zien hoe de verschillende elementen die invloed 

hebben op de geloofwaardigheid van de film volgens mij met elkaar in verband 

staan. Er is te zien dat elke vorm van realisme die van toepassing is op het (sub)

genre direct in verbinding staat met de fictieve werkelijkheid van de film. Elke 

vorm van realisme wordt eerst ‘gefilterd’ door de genre conventies en de 

iconografie die op het (sub)genre van toepassing zijn. Maar het belangrijkste is 

de blauwe lijn van de thematiek (het verhaal) die alle losse onderdelen met 

elkaar verbindt en zo de cirkel rond maakt.



Schematische weergave hoe de verschillende vormen van realisme, de genre 
conventies, de iconografie en de thematiek samen de geloofwaardigheid van 
de fictieve realiteit van een SF film bepalen.

Naast het antwoord te hebben gevonden op mijn onderzoeksvraag heeft het 

onderzoek mij ook heel veel over mijzelf geleerd. Het werd me duidelijk waarom 

ik voor een ecologische thema had gekozen en het SF genre me in de eerste 

plaats sowieso altijd heeft aangesproken. 

Er is heel veel wisselwerking tussen mijn onderzoek en de film geweest. 

Hierdoor is het voor mij moeilijk om precies aan te geven waar het onderzoek 

de film beïnvloed heeft en andersom. Het onderzoek heeft er in ieder geval voor 

gezorgd dat ik me veel bewuster ben geweest van de keuzes die ik maakte 



voor de film, waarom ik deze keuzes maakte en hoe ze de film uiteindelijk 

zouden gaan beïnvloeden. Waar ik voorheen nog veel op mijn intuïtie afging 

was dat nu bijna niet meer nodig. Hierdoor werd het ook veel makkelijker om 

andere crew leden precies uit te leggen waarom ik iets op een bepaalde manier 

in de film terug wilde zien. Je kunt je keuzes veel beter motiveren en 

beargumenteren waardoor er veel minder discussies ontstaan. Er worden 

daardoor eenduidigere beslissingen gemaakt wat weer van groot belang is voor 

de geloofwaardigheid van de fictieve realiteit binnen de film. 
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INLEID ING

It's no wonder that truth is stranger than fiction. Fiction has to make sense. 

- Mark Twain1 

Een aantal jaar terug zat ik buiten naar de lucht te kijken. De verschillende wolken 

in de lucht hadden samen een raar patroon gecreëerd. Terwijl ik naar de wolken 

keek begon ik me ineens iets af te vragen; waarom hebben de oude Hollandse 

meesters als Rembrandt van Rijn en Johannes Vermeer nooit zulke wolkenpartijen 

geschilderd? Oftewel; hoe kan het dat iets wat ik nu echt zie waarschijnlijk 

onrealistisch overkomt wanneer het in dit geval geschilderd zou worden? Waarom 

is of mag waarheid vreemder zijn dan de (fictieve) verbeelding hiervan? Het citaat 

van Mark Twain waarmee ik deze inleiding open geeft al enigszins antwoord op 

deze vraag; fictie moet logisch zijn wil het publiek het gecreëerde beeld voor waar 

aannemen. Maar waarom is dit zo en waar bevindt zich de grens?

!

Als filmmaker heb ik zelf altijd een sterke drang gehad om niet bestaande 

werelden te willen creëren. Zelf ben ik er altijd van uitgegaan dat een niet 

bestaande wereld als een metafoor kan dienen voor de werkelijkheid. Door de 

waarheid te versimpelen en in bepaalde essenties te vangen, die niet perse direct 

te linken zijn aan de ‘echte realiteit‘, zou het mogelijk moeten zijn om een beeld te 

creëren dat vrijer is van vooroordelen. Hierdoor kan het publiek makkelijker in het 

verhaal mee gaan en kan jij als filmmaker beter je verhaal overbrengen. Zelf ben ik 

er daarom altijd van overtuigd geweest dat een fictieve vertelling meer potentie 

heeft om de toeschouwer te raken dan een documentaire vertelling. Maar is dat 

ook zo? Op een gegeven moment was ik namelijk met een vriend van mij in 

discussie waarom hij Star Wars niet gezien had en ook helemaal niet wilde zien. 

Aan het einde van de discussie konden we als conclusie opmaken dat hij Star 

Wars en Science Fiction (SF) in het algemeen als niet realistisch beschouwt. Deze 

mening wordt vooral interessant als je je bedenkt dat deze zelfde persoon The 

2

1 Brainy Quote, Mark Twain. www.brainyquote.com 



Lord of the Rings film trilogie wel met veel plezier gekeken heeft en in dit geval niet 

gehinderd is door de mogelijke onrealistische elementen van die films. Dit terwijl de 

gebeurtenissen en de werelden gecreëerd in The Lord of the Rings net zo 

onwaarschijnlijk lijken en daarmee mogelijk onrealistisch, als de gebeurtenissen en 

de werelden gecreëerd in de Star Wars films. 

Voor mijn afstudeer film wilde ik een risico nemen door een SF film te maken; 

Gliese 581. Ik had altijd al graag een SF film willen maken. Maar tot voor kort was 

ik er niet van overtuigt de nodige kennis te hebben om de film ook zo te realiseren 

als ik voor ogen heb. Hier onder het verhaal van de film in hoofdlijnen, voor een 

uitgebreidere synopsis zou ik willen verwijzen naar ‘Bijlage 1’:

Gliese 581 is het verhaal over Eva, een jonge vrouw die haar leven 
vrijwillig op het spel zet in de hoop geschiedenis te schrijven. Geboren 
in het jaar 2207 is Eva van jongs af aan speciaal opgeleid voor één 
specifieke missie; reizen naar het stelsel Gliese 581 waar ze een nieuwe 
aardachtige planeet hoopt te ontdekken. Met haar eindbestemming 
inzicht blijkt haar ruimteschip technische problemen te hebben wat haar 
voor de keuze stelt terug te keren naar het ruimtestation of om toch 
door te reizen, wetende dat er slechts een kleine kans is dat ze de 
missie behaalt en dat terugkeren niet meer mogelijk zal zijn.

Mede door de hierboven genoemde discussie realiseerde ik me dat je niet zomaar 

een geloofwaardige realiteit binnen een fictieve vertelling neerzet en dat er bij het 

genre Science Fiction weer andere elementen een rol spelen om 

geloofwaardigheid te bewerkstelligen dan bij andere film genres. Maar welke 

elementen zijn dit precies en hoe bepalend zijn ze voor de geloofwaardigheid van 

de film? Om mijzelf voor mogelijke valkuilen te behoeden en om mijn eindexamen 

film met een zekere mate van geloofwaardig neer te kunnen zetten ben ik daarom 

tot de volgende hoofd onderzoeksvraag gekomen: 

Welke elementen zijn bepalend voor de geloofwaardigheid van de 

fictieve realiteit binnen een Science Fiction vertelling?

Deze onderzoeksvraag wil ik gaan beantwoorden aan de hand van drie 

deelvragen die ik hieronder zo uit één ga zetten. Maar eerst zal ik even kort 

benoemen welke verschillende onderzoeksmethoden ik wil gaan gebruiken om 
3



mijn onderzoeksvraag te beantwoorden. Een groot deel van het onderzoek ga ik 

verrichten aan de hand van een aantal case studies. Dit zullen voornamelijk SF 

films zijn. Een aantal voorbeelden van films die ik ga gebruiken voor mijn 

onderzoek zijn Sunshine (2007) van Danny Boyle, 2001: A Space Odyssey (1968) 

van Stanley Kubrick en Moon (2009) van Duncan Jones. Naast case studies zal er 

ook een literaire studie plaats vinden naar realisme en dan met name de 

verschillende vormen van realisme die van toepassing zijn op het Science Fiction 

genre. Maar ook zal er onderzoek gedaan worden naar de conventies van het 

Science Fiction genre. Denk hierbij aan boeken als Realism and Popular Cinema 

(2000) van J. Hallam en M. Marshment,  Hamlet on the Holodeck (1997) van J. H. 

Murray en Science Fiction Film: A critical introduction (2011) van K. M. Johnston. 

Omdat geloofwaardigheid en daarmee realisme een complex onderwerp is, is het 

noodzaak om eerst de verschillende vormen van realisme te onderzoeken en om 

te bepalen welke het meest van toepassing zijn op mijn onderzoek en 

afstudeerfilm. Om deze reden wordt mijn eerst deelvraag: 

Welke vormen van realisme zijn het meest van toepassing op een 

Science Fiction vertelling en daarmee dus ook op mijn afstudeer film? 

Daarna zal ik, afgezet tegen deze vormen van realisme, verschillende specifieke 

elementen gaan onderzoeken die de geloofwaardigheid van de vertelling kunnen 

beïnvloeden. Science Fiction lijkt meer dan andere genres onderheven te zijn aan 

wat er op dit moment actueel is. Door in de meeste gevallen een anti-utopie of 

utopie van de toekomst te visualiseren levert SF voornamelijk commentaar op de 

actualiteit of de zorgen die we hebben voor de nabije toekomst. Maar hoe 

beïnvloed deze tijdsgeest de geloofwaardigheid van de film en passen de thema’s 

die ik voor mijn afstudeer film heb gekozen binnen de tijdsgeest van nu en het 

Science Fiction genre? Of zijn sommige narratieve elementen in mijn afstudeerfilm 

gebaseerd op elementen uit oudere SF films en daardoor mogelijk niet meer van 

deze tijd, waardoor het publiek de film mogelijk als ongeloofwaardig gaat 

beschouwen. De tweede deelvraag wordt hierom: 

4



Hoe bepalend is de tijdsgeest voor de geloofwaardigheid van een 

Science Fiction film? Hoe komt de tijdsgeest tot uiting in mijn film?

Direct voortvloeiend uit de eerste en tweede deelvraag over realisme en de 

tijdsgeest is de vraag hoe de mise-en-scène invloed heeft op de 

geloofwaardigheid van de fictieve realiteit. Welke elementen van de vormgeving 

van bijvoorbeeld de kostuums en decors zijn iconen geworden binnen het SF 

genre en zullen daardoor waarschijnlijk een blijvend gehalte van geloofwaardigheid 

behouden. En welke elementen zijn zo onderheven aan de mode en de trends van 

nu dat ze de film over een aantal jaar al hopeloos verouderen? De laatste 

deelvraag van mijn onderzoek is daarom: 

Welke rol speelt mise-en-scène in de geloofwaardigheid van mijn 

Science Fiction vertelling?

Met de uitkomst van deze deelvragen hoop ik voor mijzelf een aantal punten te 

kunnen destilleren waar ik tijdens het maken en schrijven van mijn eindexamen film 

Gliese 581 rekening mee kan houden, om zo de film een zekere mate van 

geloofwaardigheid mee te kunnen geven of om er bewust voor te kiezen om 

bepaalde vormen van realisme te negeren terwijl de film binnen zijn fictieve realiteit 

wel geloofwaardig blijft. Het feit blijft dat ik altijd graag een niet bestaande wereld 

binnen een film wil creëren maar dit nog nooit op deze manier gedaan heb. Omdat 

ik in de toekomst nog meer van dit soort films hoop te kunnen maken is dit 

onderzoek niet alleen relevant voor de film die ik nu ga maken, maar hoop ik dat 

het mij ook meer inzicht geeft in de richting waar ik als filmmaker in de toekomst 

naar toe wil.  

5



HOOFDSTUK 1 

REALISME

Welke vormen van realisme zijn het meest van toepassing op een Science Fiction 

vertelling en daarmee dus ook op mijn afstudeer film?

Om in de volgende hoofdstukken goed te kunnen analyseren en vervolgens 

beargumenteren waarom een bepaald element in een film wel of niet als 

geloofwaardig kan worden beschouwd is het eerst zaak om uit te zoeken welke 

vormen van realisme er bestaan. Uit het voorbereidend onderzoek naar realisme in 

populaire cultuur kwamen echter ongeveer twintig verschillende vormen van 

realisme naar voren die lang niet allemaal van toepassing zijn op SF en mijn 

afstudeer film. Daarom heb ik uit deze verschillende vormen van realisme vijf 

vormen gedestilleerd die elk op hun eigen manier relevant zijn voor het type SF film 

dat ik voor mijn afstuderen aan het maken ben. In dit hoofdstuk zal ik deze vijf 

vormen uit één gaan zetten en beargumenteren waarom ze van toepassing zijn op 

SF en mijn afstudeer film. In de daarop volgende hoofdstukken over de tijdsgeest 

en mise-en-scène zal ik naar deze vormen terug refereren. De vijf vormen van 

realisme die ik ga behandelen in relatie tot het SF genre en mijn afstudeerfilm zijn 

Psychologisch Realisme, Emotioneel Realisme, Perceptueel Realisme, 

Wetenschappelijk Realisme en Historisch Realisme.

Maar voordat ik deze vormen ga behandelen wil ik eerst ingaan op een term die 

voor mij nauw verbonden is met realisme en vooral in hoeverre de toeschouwer 

het beeld als geloofwaardig ervaart, namelijk; the suspension of disbelief. 

Natuurlijk heeft de geloofwaardigheid van een film te maken met de toepassing 

van de (verschillende) vormen van realisme. Maar tijdens dit onderzoek vind ik het 

belangrijk om te onthouden dat de toeschouwer zich tijdens het kijken van een film 

open opstelt om dingen te geloven die in de ‘werkelijkheid’ onmogelijk zijn. J. H. 

Murray gaat hier in Hamlet on the Holodeck nog een stap verder in:

“The pleasurable surrender of the mind to an imaginative world is often 
described, in Coleridge’s phrase, as “the willing suspension of 

6



disbelief” But this is too passive a formulation even for traditional 
media. When we enter a fictional world, we do not merely “suspend” a 
critical faculty; we also exercise a creative faculty. We do not suspend 
disbelief so much as we actively create belief. Because of our desire to 
experience immersion, we focus our attention on the enveloping world 
and we use our intelligence to reinforce rather than to question the 
reality of the experience.” (Murray, 1997, p. 110)

Volgens J. H. Murray accepteren we dus niet alleen onwerkelijke elementen of 

gebeurtenissen binnen een fictieve realiteit, maar participeren we om op te gaan in 

de wereld die de makers van de film ons voorschotelen. Voor mij betekend dit dat 

een toeschouwer een film van te voren altijd het voordeel van de twijfel zal geven. 

Hiermee bedoel ik dat de toeschouwer, wanneer deze besluit een film te gaan 

kijken, zijn ‘best’ zal doen om te geloven wat hij ziet. Hij wil graag geloven wat hij 

ziet. Daarom denk ik dat een toeschouwer bepaalde elementen van 

ongeloofwaardigheid binnen de fictieve werkelijkheid voor zich zelf zal proberen te 

rechtvaardigen of deze zal proberen te negeren. Om op deze manier de immersie 

naar de fictieve wereld te blijven behouden. 

Naast de suspension of disbelief is het ook belangrijk om te kijken naar het 

verschil in realisme tussen een klassieke Hollywood vertelling en de art cinema. 

Het soort film dat ik voor mijn afstudeer film voor ogen heb ligt in het verlengde 

van de SF films 2001: A space odyssey (1968) en Moon (2009). Beide films liggen 

volgens mij in het schemergebied tussen een klassieke Hollywood vertelling en die 

van de art cinema. David Bordwell zegt het volgende over de oorzaak gevolg 

logica met betrekking tot een klassieke vertelling in European Films and Theory:

“Narrative time and space are constructed to represent the cause-
effect chain. To this end, cinematic representation has recourse to fixed 
figures of cutting (e.g., 180 continuity, crosscutting, 'montage 
sequences'), mise-en-scene (e.g., three-point lighting, perspective 
sets), Cinematography (e.g., a particular range of camera distances 
and lens lengths), and sound (e.g., modulation voice-over narration). 
More important than these devices themselves are their functions in 
advancing the narrative. The viewer makes sense of the classical film 
through criteria of verisimilitude (is x plausible?), of generic 
appropriateness (is x characteristic of this sort of film?) and of 
compositional unity (does x advance the story?).” (D. Bordwell, 2002, 
p. 95)
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Vooral de drie laatste punten die Bordwell hier benoemd zijn heel belangrijk voor 

de geloofwaardigheid van een film en de waarschijnlijkheid van de vertelling. Is X 

mogelijk? Past de vertelling binnen de conventies van het desbetreffende genre en 

is de getoonde gebeurtenis een logische stap binnen de vertelling? Maar Bordwell 

benoemd vervolgens ook een belangrijk verschil in de oorzaak gevolg logica 

binnen de art cinema: 

“First, the art cinema defines itself explicitly against the classical 
narrative mode, and especially against the cause-effect linkage of 
events. These linkages become looser, more tenuous in the art film. (...) 
We must ask what motivates that loosening, what particular modes of 
unity follow from these motivations, what reading strategies the film 
demands, and what contradictions exist in this order of cinematic 
discourse.” (D. Bordwell, 2002, p. 95)

Even later legt Bordwell de reden voor een lossere oorzaak gevolg logica als volgt 

uit:

“The Hollywood protagonist speeds directly towards the target; lacking 
a goal, the art-film character slides passively from one situation to 
another.(...) Thus the art film's (...) attempt to pronounce judgements on 
'modern life' as a whole, proceeds from its formal needs: had the 
characters a goal, life would no longer seem so meaningless.” (D. 
Bordwell, 2002, p. 96)

Volgens Bordwell is een doel van de art cinema om de nutteloosheid van het leven 

te laten zien. Daarom hebben de personages uit de art cinema geen doel in hun 

leven (oftewel in de film) waardoor automatisch de standaard oorzaak gevolg 

logica van de klassieke Hollywood vertelling vervalt. Maar laten we dan nu eens 

naar 2001: A space odyssey en Moon gaan kijken. Hoe zit het met de 

zogenoemde nutteloosheid van het leven en het ontbreken van een oorzaak 

gevolg logica in deze films? Omdat 2001: A space odyssey verschillende 

hoofdpersonages heeft voor ieder hoofdstuk van de film ga ik me voor nu even 

specifiek richtingen op de Jupiter Mision. We volgen protagonist Dr. Dave 

Bowman (Kier Dullea) aan boord van het ruimteschip Discovery One tijdens hun 

ruimtemissie naar Jupiter. De reden van de ruimte reis naar Jupiter is voor Dave en 
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de andere vier bemanningsleden onduidelijk. Alleen HAL9000, de intelligente 

computer van de Discovery One is hiervan op de hoogte. Dave zijn doel is dus in 

eerste instantie Jupiter bereiken. Waarom mag dan nog onduidelijk zijn, hij is 

hierdoor beslist geen doelloos personage. Later in de film kom je er achter dat de 

reis naar jupiter gemaakt werd om daar een zogenoemde monoliet te vinden. We 

hebben al twee keer eerder een monoliet in de film gezien. De eerste keer 

kwamen de mensapen er één tegen waardoor ze langzaam intelligenter werden. 

En ook aan het einde van de film wanneer Dave een monoliet tegenkomt bij 

Jupiter lijkt Dave de volgende stap in de menselijke evolutie te zetten. Voor mij 

voelt 2001: A space odyssey daardoor eerder als een zoektocht naar de zingeving 

van het leven, in van plaats dat de film de nutteloosheid probeert te laten zien.  

Volgens D. Knight en G. McKnight is de zoektocht naar de zingeving van het leven 

een vast onderdeel van het SF genre: 

“But this should only remind us that a distinguishing feature of science 
fiction is its focus on Big Questions such as “What is the meaning of 
life?” and “What does it mean to be human?”” (The Matrix and 
Philosophy - D. Knight and G. McKnight, 2002, p. 196)

Maar de vraagstelling ‘wat is de zingeving van het leven?’ hoeft natuurlijk niet 

perse beantwoordt te worden door een zoektocht naar de mogelijke zingeving van 

leven, zoals te zien in 2001: A space odyssey. Die zelfde vraag kun je ook 

proberen te beantwoorden door de mogelijke nutteloosheid van het leven als 

thema aan te snijden. Dit gebeurt voor mijn gevoel meer in de film Moon waar 

protagonist Sam Bell (Sam Rockwell) op een gegeven moment geconfronteerd 

wordt met zijn eigen kloon. Sam Bell werkt al drie jaar alleen op de maan om een 

bepaalde vorm van energie te verzamelen en de ladingen terug te sturen naar 

planeer aarde. Naar drie jaar zit zijn termijn er op en zou hij eindelijk terug mogen 

naar zijn vrouw en kind op aarde. Door een samenloop van omstandigheden komt 

Sam zich zelf letterlijk tegen. Samen met zijn kloon ontdekt hij dat er onder de 

maanbasis nog een hele voorraad Sam Bell klonen liggen te wachten om wakker 

te worden. Daar komt dan nog bij dat elke kloon maar drie jaar levensvatbaar is. 

Sam is dus aan het doodgaan en alles waar hij ooit waarde aan gehecht had bleek 

één grote leugen. De herinneringen aan zijn vrouw waren geprogrammeerd en de 

9



video’s die hij van haar ontving hadden de Sam Bells voor hem ook ontvangen. De 

nutteloosheid van het leven komt in de film dus duidelijk naar voren. Toch blijven 

de beide Sams wel degelijk een doel houden; ervoor zorgen dat de mensen op 

aarde te weten komen hoe Lunar Industries (het bedrijf waarvoor Sam werkt) op 

onethische wijze gebruik maakt van klonen en om te voorkomen dat de nieuwe 

Sam Bells het zelfde lot te wachten staat. 

Waar 2001: A space odyssey meer de zingeving van het leven zoekt, laat Moon 

meer de nutteloosheid zien. Maar Moon heeft weer een hele duidelijke oorzaak 

gevolg logica. Deze is in 2001: A space odyssey iets minder duidelijk aanwezig. 

De films zitten dus beide in het schemer gebied tussen klassiek Hollywood en art 

cinema. Maar waar bevind mijn film zich?

Eva is in mijn film haar hele leven speciaal opgeleid voor één missie; het vinden 

van een nieuwe aardachtige planeet in het stelsel Gliese 581. In het begin van de 

film is ze bijna bij het stelsel aangekomen maar krijgt ze te horen dat ze door een 

defect aan het zonnezeil weer terug moet keren naar het ruimtestation Erebus. Ze 

mag haar missie dus niet afmaken, alles waar ze haar hele leven voor getraind is 

en naar toe geleefd heeft valt ineens weg. Met deze mogelijke nutteloosheid kan 

Eva niet omgaan. Ze besluit het bevel te negeren en de missie toch gewoon door 

te zetten, alhoewel dit wel als gevolg heeft dat ze niet terug kan keren. De vraag 

‘wat is de zingeving van het leven?’ komt dus terug in de film. Maar Eva heeft net 

als Dave en Sam wel degelijk een doel voor ogen; het behalen van haar missie.

Ik denk dan ook dat het op deze manier eerlijk is om te concluderen dat mijn 

afstudeer film Gliese 581 net als 2001: A space odyssey en Moon in het schemer 

gebied tussen klassiek Hollywood en de art cinema valt. Een feit waar ik in de rest 

van mijn onderzoek qua realisme rekening mee ga houden. 
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1.1 PSYCHOLOGISCH EN EMOTIONEEL REALISME

Chris zegt nog steeds niets en blijft Eva strak 
aankijken.

EVA
Dit gaat zoveel verder dan onze persoonlijke 
belangen of het belang van de SISA.

CHRIS
Ik ben degene die straks jouw ouders mag gaan 
uitleggen waarom je niet terug komt...

(Scene 08, GLIESE 581, V3, 02-04-2012)

Psychologische en emotioneel realisme zijn twee vormen van realisme die ik 

vanwege hun overeenkomsten samen in één hoofdstuk wil behandelen, waarin de 

nadruk voornamelijk zal liggen op psychologisch realisme. Psychologisch en 

emotioneel realisme zijn wat de geloofwaardigheid en daarmee de beleving van de 

film betreft, de twee belangrijkste vormen. Als je als toeschouwer het 

hoofdpersonage Eva gelooft tijdens het kijken van de film en met haar meeleeft, 

dan zullen eventuele ‘fouten’ in de andere vormen van realisme minder opvallen.  

Hoe geloofwaardiger het psychologisch en emotioneel realisme, hoe groter de 

immersie. Dit legt J. D. Anderson in The Reality of Illusion als volgt uit:

“In an ecological model of cognition, one based approximately on 
Gibson’s theory of visual perception, meaning (affordanced) cannot 
simply be perceived abstractly in the events of the world or those of the 
film we are watching. We, as perceivers, are part of the ecological 
system, and in the world it is the meaning of events in relation to 
ourselves that we perceive. To put it another way, I preceive not what 
something means but what it means to me. We are programmed 
through evolution to preceive meaning in that way, as part of our 
enviroment. We cannot therefor just perceive meaning perse in the 
events of a motion picture. We must perceive meanings in relation to 
someone, to a character in the movie who inhabits the fictional world of 
the movie, who is subject to its constraints and affordances.” (J. D. 
Anderson, 1996, p. 137)

Om überhaupt in de fictieve wereld van een film te kunnen stappen hebben we 

dus een ‘iets’ of ‘iemand’ nodig waarmee we ons kunnen identificeren. Niets is 
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dus belangrijker dan de identificatie van de toeschouwer met een personage uit de 

film en daarmee is ook het belang van psychologisch en emotioneel realisme 

onderstreept. J. Hallam en M. Marshment voegen daar In Realism and Popular 

Cinema het volgende aan toe:

“In everyday, lay discussions about fiction (film or otherwise) 
identification is frequently used as a value-judgement to comment on 
the experience of fictional engagement. The inability to identify with a 
central character is often proffered as a negative evaluation - I couldn't 
identify with her/him - implying a lack of emotional and/or moral 
engagement with the fiction and its content that prevents enjoyment of 
it. Conversely, a positive evaluation suggests that pleasure and 
engagement were felt, suggesting that for many viewers identification 
with the characters and their concerns is a deciding issue in the 
enjoyment of fictional texts.”  (J. Hallam with M. Marshment, 2000, p. 
131) 

Het belang van psychologisch en emotioneel realisme om zo de fictieve wereld 

van een film als toeschouwer te kunnen betreden lijkt me hiermee duidelijk. Maar 

wat zijn de elementen die er voor zorgen dat je je wel of niet met een personage 

identificeert? Hoe krijg ik de personages, met name het hoofdpersonage Eva, in 

mijn afstudeer film zo geloofwaardig mogelijk zodat de toeschouwer zich met haar 

kan identificeren? Het is bij het beantwoorden van deze vraag belangrijk om niet te 

vergeten dat (zoals in het begin van het hoofdstuk over realisme is vastgesteld) 

mijn afstudeer film Gliese 581 zich in het schemergebied tussen klassiek 

Hollywood en art cinema bevindt. Bordwell zegt het volgende over personages in 

relatie tot art cinema:

“Most important, the art cinema uses: 'realistic' - that is, 
psychologically complex characters. (...) The art cinema is classical in 
its reliance upon psychological causation; characters and their effects 
on one another remain central. (...) What is essential to any such 
organizational scheme is that it be sufficiently loose in its causation to 
permit characters to express and explain their psychological states. 
Slow to act, these characters tell all. The art cinema is less concerned 
with action than reaction; it is a cinema of psychological effects in 
search of their causes.” (D. Bordwell, 2002, p. 96)

Stukken aan de verbeelding overlaten, de kracht van suggestie, lange shots op 

het personage zodat je als publiek zelf kan invullen wat het personage voelt. Dat 
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zijn de eerste dingen waar ik aan denk na het lezen van het stuk van Bordwell.  

Maar omdat de film niet voor de volle honderd procent een art cinema film is kan 

de film zich niet alleen focussen op de psychologische staat van het 

hoofdpersonage. Daarom is het voor mijn film noodzaak om de juiste balans 

tussen plot en personage te vinden. 

In de eerste versie van het scenario was Eva haar missie duidelijk omschreven 

maar was er teveel uitleg. Feiten voerde de boventoon waardoor het personage 

daar ondergeschikt aan was. In de derde versie van het scenario gaven test lezers 

aan pas halverwege het verhaal te weten wat Eva haar missie was en wat ze 

precies aan het doen was. Hierdoor was Eva haar gedrag nog moeilijk te volgen. 

Test lezer Esmé van Kuler schreef de volgende aantekening in de derde versie van 

het scenario:

‘Vooral in het begin toch lastig om Eva’s emotie te peilen. Sarcastisch, 
enthousiast, maakt nogal verschil in hoe het verhaal/personage eruit 
ziet. Wat maakt de missie Gliese zo belangrijk voor Eva?’ (Esmé van 
Kuler, 2012)

Tot op zekere hoogte is het misschien goed wanneer het publiek probeert te 

doorgronden wat er door de gedachten van het hoofdpersonage heen gaat. Maar 

omdat het niet duidelijk was waarom de missie voor Eva zo belangrijk was, werd 

het moeilijk om haar emoties te volgen. Hierdoor was het moeilijk voor de 

toeschouwer zich te identificeren met het hoofdpersonage, wat dus ten koste gaat 

van het psychologisch en emotioneel realisme. Maar waar zit de balans? Alles 

uitleggen aan de toeschouwer is namelijk ook weer niet nodig zoals J. D. 

Anderson in The reality of illusion als volgt uitlegt:   

“‘The perceiver seeks to find sufficient reason why the person acted 
and why the act took on a particular form’ That is to say, we do not 
look for an ultimate reason or a long chain of causes and effects that 
led to a particular action. Instead, we seek a sufficient reason for a 
person’s actions and make a judgment of the person’s character on 
that basis. We settle for the first plausible explanation for the behavior 
that has been observed.” (J. D. Anderson, 1996, p. 134, 135)
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De toeschouwer neemt dus genoegen met de eerste plausibele reden die zich 

voordoet om het gedrag van het personage in de film voor zichzelf te verklaren en 

te rechtvaardigen. Maar toch moest er wel iets veranderen aan de derde versie 

van het scenario. Belangrijk is natuurlijk wel om te blijven onthouden dat ik geen 

doorgewinterde scenario schrijver ben en ik over een paar jaar waarschijnlijk nog 

veel meer aan het scenario zou willen veranderen dan ik nu uiteindelijk gedaan 

heb. Eén van de belangrijkste veranderingen in de vijfde versie van het scenario 

ten opzichte van de derde versie, is dat Eva in een gesprek met Chris, in de 

tweede scène van de film, aan hem verteld wat de missie voor haar betekend. Dit 

korte moment van exposé plaatst alle vijftig scènes die daar in de film op volgen in 

een ander perspectief, waardoor Eva haar gedrag een stuk beter te plaatsen is. 

Daarnaast is de langste dialoog scène met Chris, waarin Eva verteld dat ze de 

missie tegen alle bevelen in gewoon wil doorzetten, opgedeeld in meerdere 

scènes om zo een beter beeld te krijgen van Eva haar reactie op de situatie. 

Naar mate de film vordert komt het psychologische aspect van het karakter voor 

mij steeds meer naar voren. Je zou dus ook kunnen zeggen dat de balans tussen 

klassiek Hollywood en art cinema tijdens de film wat verschuift. Naar het einde van 

de film toe zit steeds minder dialoog, is Eva vaker alleen en observeren we haar 

gedrag meer zoals in Afbeelding 1 te zien is. 

AFBEELDING 1 | Stll uit de eerste edit van Gliese 581 (2012) waarin 

hoofdpersonage Eva observeert hoe een water druppel van een lepel afglijd.
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Maar naast het verhaal zijn er natuurlijk nog veel meer elementen van toepassing 

op psychologisch en emotioneel realisme. Zo is het spel van de acteurs hierin 

natuurlijk net zo bepalend, maar ook cameravoering, licht, muziek, art direction en 

bij SF vooral ook de visuele effecten. J. Hallam en M. Marshment zeggen over het 

belang van de cameravoering het volgende in Realism and Popular Cinema:

"The desire to see the actor's face predates cinematic techniques such 
as the use of close-up which developed to highlight facial expression. 
By 1911, reviewers were criticizing filmmakers for nog bringing actors 
close enough to the camera: the face an eyes were thought to reflect 
characters' thoughts an emotions, and therefore facial expression was 
considered an indispensable part of the verisimilar code's construction 
of a psychological character" (J. Hallam with M. Marshment, 2000, p. 
21)

De manier waarop we Eva in beeld brengen is dus van groot belang voor de 

beleving van de toeschouwer. Met de scènes waar Eva alleen in speelde hadden 

Cinematograaf Floris Verweij en ik niet veel moeite om de decoupage rond te 

krijgen. Het is natuurlijk ook niet onbelangrijk om te onthouden dat het citaat van 

J. Hallam en M. Marshment commentaar geeft op de films uit 1911. Inmiddels 

gebruiken we veel meer close-ups in films dan toen. Maar de invloed die de keuze 

van shots kan hebben op psychologisch en emotioneel realisme is er wel duidelijk 

mee neergezet. Tijdens haar missie naar het stelsel Gliese 581 wordt Eva 

vergezelt door het intelligente computersysteem ‘Steve’. Steve (Afbeelding 2) is 

dan wel niet het hoofdpersonage van de film, maar de toeschouwer moet zich wel 

enigszins kunnen identificeren met het personage. De manier waarop 

cinematograaf Floris Verweij en ik Steve in beeld zouden gaan brengen is daarin 

dus bepalend. 

Tijdens het maken van de eerste montage van de film zaten er nog helemaal geen 

visuele effecten in de film. Omdat Steve hiervan voor een groot gedeelte 

afhankelijk is was het moeilijk om precies te doorgronden hoelang de shots op 

hem in beeld moesten staan.
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AFBEELDING 2 | Stil uit de derde edit van Gliese 581 (2012) waarin 

hoofdpersonage dashboard van het ruimteschip te zien is. In het midden van 

van het dashboard bevindt Steve, het computersysteem van het ruimteschip 

zich. 

Daarnaast was ook de juiste stem van Steve nog niet opgenomen waardoor hij in 

de eerste montage nog niet aanvoelde als een personage. Ondanks dat ik wist dat 

hier nog veel aan zou gaan veranderen begon ik me toch af te vragen hoe 

soortgelijke personages in andere films in beeld gebracht werden en hoe groot 

hun aandeel in het verhaal is. Om hier achter te komen ben ik een uitgebreid 

onderzoek begonnen naar drie vergelijkbare personages, te beginnen met 

HAL9000 uit 2001: A Space Odyssey (1968). HAL9000 is het personage 

waarmee Steve visueel gezien de meeste overeenkomsten heeft. De rol van het 

personage binnen de vertelling van de film verschilt echter wel. Waar HAL9000 de 

missie ‘saboteert’ helpt Steve Eva. Het tweede personage waarmee ik Steve ga 

vergelijken is GERTY uit de film Moon (2009). GERTY en Steve lijken qua uiterlijk 

minder op elkaar maar hun aandeel in het verhaal is vergelijkbaar. Tot slot heb ik 

ook nog het personage Wilson uit de film Cast Away (2000) onderzocht. Wilson is 

in de film Cast Away slechts een volleybal en dus geen computer zoals HAL9000 

of een halve robot zoals GERTY. Toch is Wilson heel interessant, vooral vanuit een 

emotioneel realistische oogpunt. Gaandeweg de film ga je namelijk iets voelen 

voor Wilson en ik denk dat de scène waarin hoofdpersonage Chuck (Tom Hanks) 

tevergeefs Wilson probeert te redden menig toeschouwer is bijgebleven. Hoe kan 

het, dat een ‘levenloos‘ object als een volleybal zoveel emotie los kan maken? 
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Natuurlijk heeft dit voor een heel groot gedeelte te maken met het feit dat je 

Wilson bekijkt vanuit hoofdpersonage Chuck. Wilson is belangrijk voor hem en 

wordt dus ook belangrijk voor ons, de toeschouwer. De identificatie met het 

hoofdpersonage is dus ook hierin van groot belang. Maar waar ik vooral aan 

twijfelde bij Steve was of hij wel vaak genoeg in de film voorkwam om überhaupt 

een personage te worden. Door boven genoemde films samen met de eerste 

montage van mijn film Gliese 581 te analyseren kwam ik tot de resultaten te zien in 

Figuur 1 en 2. Alle onderzoeksgegevens zijn terug te vinden in bijlage 5 waar alle 

data eerst is samengevat in Tabel 1. 

FIGUUR 1 | Overzicht van de shot verdeling waarin te zien is hoe de personages 

HAL9000, GERTY, Wilson en Steve in de film waarin ze een rol spelen in beeld 

gebracht worden. 
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In Figuur 1 is dus te zien dat Steve, relatief gezien, het vaakst close up in beeld 

gebracht is. Maar dat is natuurlijk geen garantie dat je daarom als toeschouwer 

ook direct het meeste met hem meeleeft. In Figuur 2 zie je hoeveel procent het 

personage in het stuk van de film waarin deze een rol speelt, aanwezig en afwezig 

is geweest. 

FIGUUR 2 | Overzicht van hoeveel procent de personages HAL9000, GERTY, 

Wilson en Steve in de film waarin ze een rol spelen aanwezig en afwezig zijn.

HAL9000 is dus het vaakst te zien en horen in het stuk van de film waarin hij een 

rol speelt. Maar de rol van HAL9000 in het verhaal is, zoals al eerder gezegd, 

anders dan die van Steve. Qua soort personage komt Steve het meest overeen 

met GERTY uit Moon (2009). In figuur 2 is duidelijk te zien dat Steve vaker 

aanwezig is in de film dat GERTY. Zelf had ik deze uitkomst eigenlijk niet verwacht. 

Ik dacht dat Steve veel te weinig in de film zou zitten om hem als een personage 

te kunnen gaan beschouwen. Op papier blijkt het tegendeel.

Film is echter alleen niet ‘papier’ en dus heb ik aan de hand van dit onderzoek 

dingen aangepast in de derde versie van de montage om Steve beter naar voren 

te laten komen. Door namelijk al deze films zo in detail te analyseren krijg je een 

18



veel beter beeld van wat wel en niet werkt. En dus ook waar in de eerste versie 

van de montage nog wat shots van Steve ontbraken.  

Zoals ik al eerder aangaf zijn er naast het verhaal en de camera voering nog meer 

dingen die, in dit geval, vooral het emotioneel realisme van de film kunnen 

beïnvloeden. Eén belangrijk onderdeel dat samenvalt met het realisme van het spel 

van de actrice is de Art Direction. Alhoewel ik hier in het derde hoofdstuk over 

mise-en-scène uitvoeriger op terug zal komen is het wel van belang om deze 

koppeling in dit hoofdstuk te maken. 

Gliese 581 speelt zich namelijk in zijn geheel af aan boord van een een 

ruimteschip. Het interieur van het ruimteschip wilde ik het liefst in het echt bouwen 

om zo de film qua realisme een niveau hoger te tillen. Niet alleen zou het er in 

beeld beter uitzien, het is natuurlijk ook vele malen beter voor het spel van de 

actrice die Eva speelt in de film. Gelukkig is het ons ook gelukt om het decor van 

het schip helemaal af te krijgen. Het alternatief was geweest om alles in de 

computer te gaan maken. De actrice had in dit geval zeven dagen in een groene 

‘doos’ moeten staan en zich constant voor moeten stellen hoe alles er later uit zou  

komen te zien. Hoe goed iemand ook kan spelen, dat moet effect hebben op het 

spel van een acteur/actrice.  

Daarnaast is de muziek ook nog een belangrijke factor die het emotioneel realisme  

behoorlijk kan beïnvloeden. Ondanks dat ik heel graag naar film muziek mag 

luisteren ben ik tot de conclusie gekomen dat ik eigenlijk nooit tot zeer weinig non 

diëgetische muziek in mijn films gebruik. Als ik het al gebruik is dit in een sequentie  

of is het wel diëgetisch. Toch had ik bij deze film wel degelijk diëgetische muziek in 

mijn gedachten. Doorgaans was ik ervan overtuigt dat scènes realistischer 

overkomen als er geen gebruik wordt gemaakt van non diëgetische muziek. Dit 

om de simpele reden dat er in het ‘echt‘ ook geen non diëgetische muziek is. 

Maar toen de editor, Rinse Bos en ik de eerste muziek schetsen onder de eerste 

montage van de film zette gebeurde er iets wat ik niet aanzag komen. De scènes 

met muziek voelde veel geloofwaardiger met muziek dan zonder. 

19



Zelf kan ik hier maar één verklaring voor geven en dat is de volgende; omdat SF al 

zo duidelijk niet ‘echt’ is, wordt het meer één geheel wanneer je andere ‘niet 

echte’ elementen toevoegt. Natuurlijk moet je nooit de balans kwijt raken en de 

film dicht smeren met muziek. Zo ben ik nog steeds van mening dat het niet 

toevoegen van muziek onder dialoog scènes de film qua realisme ten goede komt.   

En dan zijn er nog de visuele effecten in de film die ook veel invloed kunnen 

hebben op het emotionele realisme van de film. Mark J. P. Wolf vat dit als volgt 

kort samen:

In many films, special effects detract from emotional realism. Poor 
quality effects render serious scenes laughable, reminding viewers of 
the artificiality of what they are seeing. (Mark J. P. Wolf, 2004, p. 216)

Een groot gedeelte van het realisme van de film gaat dus afhankelijk zijn van de 

visuele effecten. Maar op de visuele effecten is een nog een andere vorm van 

realisme van toepassing, namelijk perceptueel realisme. 
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1.2 PERCEPTUEEL REALISME

Het ruimteschip is bijna bij planeet G. Het schip 
vliegt achter de schaduwkant van de planeet vandaan 
waardoor de zonnecellen ineens weer volop ‘zonlicht’ 
vangen. 

(Scene 39A, GLIESE 581, V3, 02-04-2012)

Perceptueel realisme gaat van groot belang zijn voor mijn afstudeer film omdat 

visual effects een groot gedeelte van het verhaal gaan vertellen. Het citaat 

hierboven komt uit één van de vele exterieur shots die de toeschouwer in de film 

te zien gaat krijgen. In het shot zie je het ruimteschip van Eva, de Vesta III, langs 

een planeet in het licht van de ster Gliese 581 vliegen. Het interieur van het 

ruimteschip zal in een studio gebouwd gaan worden, maar voor de exterieur shots 

zijn we totaal afhankelijk van visual effects. Maar ook interieur gaat een groot 

gedeelte van het verhaal verteld worden aan de hand van transparante computer 

schermen die doormiddel van visual effects tot stand zullen komen. 

In deze paragraaf over perceptueel realisme ga ik gebruik maken van de essay 

van Stephen Prince, True Lies: Perceptual Realism, Digital Images, and Film 

Theory. In het begin van zijn essay legt hij het belang van perceptueel realisme als 

volgt uit:  

As we will see, theory has construed realism solely as a matter of 
reference rather than as a matter of perception as well. It has neglected 
what I will term in this essay "perceptual realism." This neglect has 
prevented theory from understanding some of the fundamental ways in 
which cinema works and is judged credible by viewers. ( S. Prince, 
1996, p. 28)

Prince legt aan de hand van zijn essay perceptueel realisme vooral uit met 

betrekking tot visual effects. Bij het beoordelen van visual effects op hun 

geloofwaardigheid heb ik ze zelf altijd in twee categorieën verdeeld. In het eerste 

geval gaat het om elementen die in werkelijkheid niet op de film set waren, maar 

wel hadden kunnen zijn. Hiermee bedoel ik bijvoorbeeld het toevoegen van bergen 
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in de achtergrond van een shot. Bergen bestaan echt en wanneer de visual effects  

aardig goed zijn toegepast zal de toeschouwer ze als ‘echt‘ beschouwen. Prince 

haalt hier in zijn essay een voorbeeld over aan uit de film True Lies (1994) van 

James Cameron. Hij benoemt het volgende over een bepaalde scène uit de film, 

zie ook ‘Afbeelding 3’: 

Kevin Mack, a digital effects supervisor at Digital Domain who worked 
on True Lies as well as Interview with the Vampire, points out that the 
image is unnaturally luminant. Too much light is distributed across the 
shot. If a photographer exposed for the lights in the chateau, the Alps 
would film too dark, and, conversely, if one exposed for the Alps in, say, 
bright moonlight, the lights in the chateau would bum out. The chateau 
and the Alps could not be lit so they'd both expose as brightly as they 
do in the image. Mack points out that the painted light effects in the 
shot are a digital manipulation so subtle that most viewers probably do 
not notice the trickery. ( S. Prince,1996, p. 30)

Zelf zou ik niet aan de geloofwaardigheid van het beeld twijfelen. Zelfs nu ik weet 

hoe het shot tot stand is gekomen en dus eigenlijk onmogelijk echt kan zijn, vind ik 

hem nog steeds geloofwaardig. 

AFBEELDING 3 | Het shot uit de film True Lies (1994) waar S. Prince in zijn 
essay naar refereert.   

In het geval van True Lies ga je er niet vanuit dat de shots bewerkt zijn met visual  

effects. De toeschouwer verwacht het simpel weg niet waardoor deze volgens mij 

ook niet aan de echtheid gaat twijfelen. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat onze 
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ogen nog steeds beter zijn dan de camera’s van vandaag de dag. Omdat een 

camera het shot onmogelijk zo kan vastleggen wil niet zeggen dat onze ogen het 

ook niet zo zouden kunnen zien. Hoe dan ook is de toeschouwer zich (gelukkig) 

meestal niet bewust van deze technische beperkingen die een camera heeft.  

Mijn afstudeer film valt echter in de tweede categorie. Ruimteschepen vast leggen 

op film in een ander stelsel is niet mogelijk. De toeschouwer is zich dus bewust 

dat wat hij ziet niet echt kan zijn en tot stand is gekomen doormiddel van visual 

effects. Maar welke factoren zijn bepalend om deze categorie van visual effects te 

geloven? 

Allereerst zijn daar de verwachtingen die de toeschouwer heeft vooraf aan de film. 

De inlay of film poster zal de toeschouwer al enigszins vertellen hoe low of high 

budget de film is. Afhankelijk van de grote van de film stel je verwachtingen al in 

op goeie visual effects of slechte visual effects. Volgens mij is het namelijk veilig 

om te zeggen dat de kwaliteit van de visual effects in grote high budget films over 

het algemeen beter is dan bij een low budget film. Daarnaast zullen je 

verwachtingen ook beïnvloed worden door de leeftijd van de film. Kijk je een SF 

film die inmiddels 30 jaar oud is dan verwacht je minder goede visual effects dan 

bij een film uit het jaar 2010. 

Mijn afstudeer film is low budget, maar wordt wel gemaakt in 2012. Hierdoor zal 

het publiek zeer waarschijnlijk geen miniatuur modellen verwachten maar 3D 

renders en visual effects van middelmatige kwaliteit. Natuurlijk streven zowel ik als 

de crewleden die verantwoordelijk zijn voor de visual effects naar een zo realistisch 

mogelijk beeld. Maar hoe dan ook heeft de toeschouwer zijn verwachtingen 

bijgesteld naar visual effects van middelmatige kwaliteit. Als we de visual effects 

door de hele film op deze middelmatige wijze gerealiseerd krijgen dan zal het 

beeld voldoen aan de verwachting van de toeschouwer en hem zeer waarschijnlijk 

niet uit het verhaal halen. Wanneer de kwaliteit van de effecten beter is dan de 

toeschouwer verwacht vergroot je alleen maar de immersie en daarmee de 

geloofwaardigheid. Wel wordt het een probleem wanneer de kwaliteit van de 
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effecten door de gehele film niet consistent zijn. Na de eerste shots stel je je 

verwachtingen in positieve of negatieve zin bij. Wanneer je verwachtingen tijdens 

de film weer bij gesteld moeten worden door de wisseling van de kwaliteit in de 

shots, realiseer je je weer even dat je naar een film zit te kijken en ben je je bewust 

dat je naar iets kijkt dat niet echt is. 

Toch is er bij science fiction films die zich afspelen in de ruimte nog iets anders aan 

de hand. De kijker weet dat de beelden die hij ziet onmogelijk echt kunnen zijn 

omdat de mensheid op dit moment nog niet de technische mogelijkheden heeft 

ontwikkeld om z’n ruimtereis te maken. Maar waar dinosaurussen zoals ze in 

Jurassic Park (1993) getoond worden op dit moment niet echt op aarde rond 

lopen, bestaat het stelsel Gliese 581 wel degelijk. Het feit dat Eva naar een plek 

reist die echt bestaat vergroot de waarschijnlijkheid dat het verhaal in de toekomst 

ooit werkelijkheid wordt of kan worden, alhoewel deze natuurlijk nog steeds zo 

goed als nihil is. 

Maar hoe gaan we deze plek in beeld brengen? Want naast het ruimteschip van 

Eva gaan ook de planeten die Eva op haar reis tegen komt in het stelsel Gliese 

581 een belangrijk onderdeel zijn van de exterieur shots. Planeten bestaan echt, 

maar ondanks dat de meeste mensen ze alleen op wat foto’s hebben gezien en 

buiten de maan en planeet aarde we geen van allen een andere planeet met onze 

eigen ogen hebben aanschouwd, hebben we toch al een behoorlijk 

verwachtingspatroon gecreëerd wat betreft het uiterlijk van planeten. 

Samen met Robin Niekerk, verantwoordelijk voor de 3D modellen van het 

ruimteschip en de planeten in mijn film Gliese 581 heb ik verschillende 

afbeeldingen van planeten bekeken. We hebben echte foto’s vergeleken met 

gecreëerde afbeeldingen van planeten. En gek genoeg voelde veel van de 

gecreëerde afbeeldingen voor ons echter dan de echte foto’s, ondanks dat we 

wisten dat ze niet echt waren. Vooral de onderstaande foto, ‘Afbeelding 4’, leidde 

tot discussie.  
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AFBEELDING 4 | Titan and Dione, twee manen van de planeet Saturnus2

Bovenstaande foto is gemaakt door NASA’s Cassini Spacecraft. NASA zegt zelf 

het volgende over de foto:

“This view looks toward the anti-Saturn side of Titan (3200 miles, 5150 
kilometers across) and Dione (698 miles, 1123 kilometers across). 
North is up on the moons. This view looks toward the northern, sunlit 
side of the rings from just above the ring plane. 

Images taken using red, green and blue spectral filters were combined 
to create this natural color view. The images were obtained with the 
Cassini spacecraft narrow-angle camera on May 21, 2011 at a 
distance of approximately 1.4 million miles (2.3 million kilometers) from 
Titan 2 million miles (3.2 million kilometers) from Dione. Image scale is 9 
miles (14 kilometers) per pixel on Titan and 12 miles (19 kilometers) on 
Dione.” (NASA, Cassini-Huygens Mission)
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De afbeelding is wetenschappelijk gezien realistisch, maar is die dat perceptueel 

gezien ook? Ik lees dat de foto echt is, maar nog steeds heb ik moeite de foto te 

accepteren als zijnde echt. Wanneer ik deze afbeelding zelf in een film voorbij zou 

zien komen zou ik denken dat deze in vijf minuten in photoshop in elkaar gezet is. 

Dat komt met name door de basis-ronde vormen van de twee manen, waarvan de 

voorste alleen een simpele gradiënt heeft en geen textuur. De tweede grijze maan 

daar achter heeft wel een textuur en lijkt door het ontbreken van een atmosfeer, 

scherper te zijn vastgelegd op de foto dan de grote maan op de voorgrond. Voor 

mij is dit dan ook een overduidelijk voorbeeld dat de werkelijkheid niet altijd 

geloofwaardiger overkomt en een duidelijk bewijs dat het citaat van Mark Twain, 

waarmee ik de inleiding opende, waar is; “Fiction has to make sense.”  
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1.3 WETENSCHAPPELIJK REALISME

Op een ander scherm is te zien dat het ruimteschip van 
Eva, De Vesta III, zich inmiddels op een afstand van 
21 lichtjaar en 1.328.061 AU van planeet aarde 
bevindt. Haar afstand tot de ster Gliese 581 is 
momenteel 3,2 AU en 478.713.184 KM.

(Scene 01H, GLIESE 581, V3, 02-04-2012)

Het spreekt natuurlijk voor zich dat SF en wetenschappelijk realisme onlosmakelijk 

met elkaar verbonden zijn. Tijdens het schrijven en herschrijven van het scenario 

sta ik regelmatig voor de keuze of ik de natuurwetten in stand hou en rekening 

hou met de wetenschappelijke feiten die van toepassing zijn op de ruimtevaart van 

nu of op die van de toekomst. 

Natuurlijk heb ik veel research gedaan naar de ruimtevaart, sterren en 

sterrenstelsels maar het feit blijft dat ik geen natuurkundige, sterrenkundige of 

astronaut ben. Daarnaast staat het handhaven van de wetenschappelijke feiten en 

de natuurwetten soms het verhaal wat je wilt vertellen in de weg. Het behouden 

van creatieve vrijheid vind ik echter van groot belang en gaat dus in sommige 

gevallen voor. De juiste balans hierin vinden is volgens mij essentieel, het laatste 

wat ik wil is namelijk dat de toeschouwer tijdens het kijken van de film zich begint 

af te vragen of wat hij ziet wel echt mogelijk is. Johnston zegt in Science Fiction 

Film: A critical introduction hier het volgende over:

“This desire for a possible realism is not a requirement of science 
fiction, but most genre films relate aspects of their mise en scène to 
realistic traits. Although early filmed science fiction made guesses 
about what a trip to the Moon would be like (in Frau im Mond, 1929, 
the astronauts walked around the lunar surface with no suits on), many 
films show the absence of gravity in space travel, or make reference to 
artificial gravity and air (...).” (K. M. Johnston, 2011, p.14)

Het niet in stand houden van de natuurwetten of wetenschappelijke waarheden 

gebeurd dus wel vaker volgens Johnston. Maar wel is het belangrijk om hierin te 

benoemen dat de film Frau im Mond, waar Johnston naar verwijst, een film uit 
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1929 is. Het zou nog veertig jaar duren voordat Neil Amstrong op 20 juli 1969 zijn 

eerste stap op de maan zou zetten.3 De ruimtevaart stond in 1929 nog niet eens 

in de kinderschoenen. In 1895 wordt door de Russische wetenschapper 

Konstantin Tsiolkovski de eerst theorieën en ideeën voor de bouw van een raket 

op papier gezet, waardoor het ontstaan van de ruimtevaart aanzienlijk versneld 

wordt. Op 16 maart 1926 lanceert Goddard de eerste raket in de Verenigde 

Staten. Deze vloog slechts 2,5 seconden en bereikte een hoogte van 12,5 meter.4

Verder dan een raket die 12,5 meter in 2,5 seconden vloog was de ruimtevaart in 

1926 nog niet. En in 1929 wanneer er in de film Frau im Mond een reis naar de 

maan gemaakt werd was hier nog niet veel aan verandert. Ongeacht het feit of 

wetenschappers toen wel of niet al wisten dat de maan geen atmosfeer had, had 

het publiek wat de film ging kijken hier wellicht sowieso niet bij stil gestaan. En 

zelfs als we er even vanuit gaan dat het publiek hier wel van op de hoogte was, 

dan hadden ze nog geen echt reverentie materiaal gezien over hoe een ruimtereis 

en maanlanding er in werkelijkheid uit zouden zien. Daarom komt een film uit 1929 

er onder andere mee weg om de astronauten zonder pakken over het oppervlak 

van de maan te laten wandelen. Wanneer er op dit moment een SF film uit zou 

komen over een reis naar de maan dan zouden we het als onrealistisch ervaren 

wanneer de astronauten geen ruimtepakken zouden dragen.  

Inprincipe maak ik in mijn film gebruik van dezelfde onwetendheid van het publiek 

met betrekking tot de wetenschap. Het verhaal van mijn eindexamen film Gliese 

581 speelt zich af in het jaar 2225. Het hoofdpersonage Eva maakt een ruimtereis 

naar het stelsel Gliese 581 dat zich op een afstand van 21 lichtjaar hier vandaan 

bevindt. Interstellaire ruimtereizen staan nu misschien nog wel meer in de 

kinderschoenen dan de bouw van een raket voor ruimtereizen in 1929. De 

Voyager ruimtesondes, gelanceerd in 1977, hebben de grootste afstand tot nu toe 

in de ruimte afgelegd. Op 14 december 2010, 33 jaar naar de lancering, bereikte 
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de Voyager 1 de interstellaire ruimte en had ze een afstand van ongeveer 16 

lichtuur afgelegd.5 Waar de Voyager 1 33 jaar doet over 16 lichtuur doet Eva met 

haar ruimteschip de Vesta III iets langer dan 4 jaar over een afstand van 4 lichtjaar. 

Iets waar de wetenschap op dit moment natuurlijk alleen nog maar van kan 

dromen. Maar omdat het verhaal zich zover in de toekomst afspeelt en omdat 

reizen met de snelheid van het licht in meerdere SF films voorkomt, zie ik hierin 

geen gevaar voor de geloofwaardigheid van mijn afstudeerfilm. 

AFBEELDING 5 | De Millennium Falcon wordt door Han Solo (Harrison Ford) in 
zijn hyperspace stand gezet in Star Wars Episode IV: A New Hope (1977) 
waardoor deze met een hogere snelheid dan die van het licht door de ruimte 
reist. 

En zo zitten er nog een aantal elementen in mijn afstudeer film die op dit moment 

onmogelijk zijn maar waarbij ik ervan overtuigt ben dat ze om dezelfde boven 

genoemde redenen niet tot een ongeloofwaardige film zullen leiden. Het 

ruimtestation waar vandaar Eva ooit is vertrokken zweeft op een afstand van 18 

lichtjaar van aarde in de totale leegte van de ruimte. Normaal gesproken hebben 

ruimtestations een planeet of maan nodig om een stabiele positie te behouden. 

Wanneer Eva bijna bij Gliese 581 is aangekomen is ze vier lichtjaar van het 

ruimtestation verwijdert. Dit betekend dat wanneer Eva in werkelijkheid een bericht 

naar het ruimtestation zou willen versturen het vier jaar zou duren voordat het 

bericht daar ontvangen wordt. Voor het verhaal is het echter wel belangrijk dat Eva 

direct contact heeft met het ruimtestation. Omdat de meeste mensen zich niet 
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bewust zijn van dit soort gevolgen die optreden tijdens verre ruimtereizen zullen ze 

de geloofwaardigheid niet beïnvloeden. Daarnaast speelt het verhaal zich natuurlijk 

af in de toekomst en misschien is het direct communiceren over een afstand van 

vier lichtjaar in 2225 wel mogelijk. 

Eén van de belangrijkste momenten in de film is het moment waarop Eva bewust 

de keuze maakt haar missie door te zetten tegen het bevel van de commandant 

in. Hierdoor wordt het voor haar onmogelijk om nog terug te keren naar het 

ruimtestation en kiest ze voor een eenzame dood ver van huis. Het idee dat Eva 

niet meer terug kon keren naar het ruimtestation was in eerste instantie ontstaan 

uit het fenomeen tijddilatatie6. Tijddilatatie komt in principe neer op tijdreizen naar 

de toekomst. Het fenomeen treed op wanneer er snelheden behaalt worden die 

de lichtsnelheid benaderen, wat bij Eva en haar ruimteschip de Vesta III in mijn 

afstudeer film dus het geval is. Dit zou betekenen dat Eva vier jaar onderweg is 

naar Gliese 581 en vervolgens weer vier jaar onderweg is naar het ruimtestation. 

Voor Eva zijn er dus acht jaren verstreken. Maar door de snelheid waarmee ze 

heeft gevolgen heeft ze ook een tijdreis gemaakt. Op het ruimtestation is door de 

tijddilatatie namelijk veel meer tijd dan acht jaar verstreken. Als het ruimtestation 

dan nog zou bestaan zou Eva terug keren in een wereld die ze niet kent en waar 

alle mensen die ze kende al lang gestorven zouden zijn. Maar om dit uit te leggen 

aan het publiek, in de relatief korte speelduur van de film, leek me niet mogelijk en 

eerder voor meer ongeloof zorgen dan voor geloofwaardigheid. Iedere keer 

wanneer ik namelijk in het begin van het schrijf proces van het scenario probeerde 

uit te leggen aan mensen dat Eva door de tijddilatatie sowieso niet terug kon keren 

zag ik alleen maar vraagende gezichten. Door deze natuurwet aan de kant 

schuiven ben ik tot een veel dramatischere oplossing gekomen die het verhaal en 

de personages ten goede komen.

Zelf ben ik er dus van overtuigt dat het negeren van sommige natuurwetten en 

wetenschappelijke feiten de film niet schaad maar zelfs ten goede komt. We 
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moeten immers ook niet vergeten dat het genre nog altijd Science Fiction heet. En 

dat het genre vooral ook als doel heeft om het publiek te verwonderen met de 

‘nieuwe’ mogelijkheden die de toekomstige wetenschap wellicht met zich mee 

brengt. 
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1.4 HISTORISCH REALISME

Eva neuriet wat met de muziek mee. De muziek stopt en 
de DJ neemt het woord.

RADIO DJ
En dat was Styrofoam met één van hun vele  
klassiekers uit de 22ste eeuw, Buried Alive!

(Scene 03, GLIESE 581, V3, 02-04-2012) 

Historisch realisme was niet de eerste vorm van realisme waar ik aan dacht toen ik 

begon met mijn onderzoek. Science fiction (toekomst) en geschiedenis zijn elkaars 

uitersten. En ook wanneer je vanuit het punt van historisch realisme naar films kijkt 

dan beoordeel je de film op zijn geloofwaardigheid met betrekking tot dat wat 

geweest is. Kloppen bijvoorbeeld de legeruniformen van de tweede wereldoorlog 

met de uniformen die gedragen werden in de film Saving Private Ryan (1998)? 

Toch vind ik het veel te kortzichtig om historisch realisme alleen op deze manier te 

interpreteren. Wanneer we historisch realisme in breder perspectief plaatsen is het 

namelijk wel degelijk van toepassing op het Science fiction genre. Zo is het genre 

altijd een reactie op wat er nu gebeurd. Wat is actueel en wat zijn de ergste 

nachtmerries en de mooiste dromen van de mensen nu. Een SF film verteld veel 

over de tijd waarin deze gemaakt is. Dit is natuurlijk nauw verbonden met de 

tijdsgeest, een onderwerp waar ik in het tweede hoofdstuk van mijn onderzoek op 

terug zal komen. 

Mijn afstudeer film Gliese 581 speelt zich af in de toekomst, het jaar 2225 om 

precies te zijn. In de film is dit een tijd waarin de mensen op planeet aarde op 

gespannen voet samenleven door overbevolking, een te kort aan grondstoffen en 

levensmiddelen. Nou zouden we historische realisme in dit geval natuurlijk ook 

gewoon ‘toekomst realisme’ kunnen noemen. Geloven wij nu dat de toekomst er 

dan zo uit zal zien? Maar wanneer je de film kijkt zul je hem beleven vanuit het 

perspectief van het hoofdpersonage Eva. Voor haar is deze ‘toekomst’ een feit en 
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veelal geschiedenis. De term historisch realisme dekt daarom voor mij de lading en 

is dus ook wel degelijk van toepassing op mijn project. Maar hoe ziet de 

geschiedenis van Eva haar wereld eruit?

Toen ik net met het project begonnen was had ik heel veel moeite om te beginnen 

met het schrijven van het scenario. Elke keer als ik wilde beginnen met schrijven 

merkte ik dat ik een achtergrond verhaal miste. Waarom en hoe was Eva daar te 

recht gekomen waar ze nu is? In wat voor wereld is ze opgegroeid? Om deze 

vragen te beantwoorden ben ik begonnen om een globale ruimtevaart 

geschiedenis te schijven van nu tot het jaar 2225 (bijlage 3). Een groot stuk van 

deze globale geschiedenis heb ik vervolgens uitgeschreven om voor mij zelf een 

beeld te krijgen van de wereld waar Eva in leeft (bijlage 4). Allemaal pure fictie 

natuurlijk, maar wel nodig om het verhaal voor mijzelf in perspectief te plaatsen en 

om te kunnen beginnen aan het scenario. Zelf ben ik er daarnaast van overtuigd 

dat een gedetailleerd achtergrond verhaal de film rijker maakt en dat de 

toeschouwer dit op verschillende manieren gaat terug zien en voelen in de film.  

Het is moeilijk te achterhalen hoe het achtergrond verhaal de uiteindelijke film 

precies beïnvloed heeft, maar ik kan wel een aantal voorbeelden hiervan noemen. 

Zo heeft de actrice ook het achtergrond verhaal gelezen net als sommige crew 

leden, waardoor iedereen het zelfde beeld heeft van de wereld waarin het verhaal 

zich afspeelt. Daarnaast heb ik niet een willekeurig jaartal gepakt waarin het 

verhaal zich afspeelt. Dit heb ik bepaald aan de hand van de fictieve globale 

ruimtevaart geschiedenis (bijlage 3) door van nu voor uit te tellen tot het moment 

dat ik dacht dat de technologie ver genoeg zou kunnen zijn voor mijn verhaal. 

Details, zoals ruimtestation Columbus (een tweede ruimtestation naast 

ruimtestation Erebus) zijn terug te zien op de communicatie schermen van Eva 

haar ruimteschip. Alle badges, op onder andere Eva haar uniform, en hun 

betekenissen zijn ook ontstaan uit dit achtergrond. En zo zou ik nog wel even door 

kunnen gaan met het opsommen van voorbeelden. Maar het punt is dat deze 

details de wereld die je in de film te zien krijgt completer maakt en zorgen voor een 
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fundament waarop het verhaal van de film gebouwd wordt. Allemaal elementen 

die de fictieve geschiedenis van de film geloofwaardiger maken.

Maar naast het achtergrond verhaal is er natuurlijk ook nog het verhaal van de film 

zelf. Ik was in eerste instantie namelijk geneigd om mijn fantasie de vrije loop te 

laten tijdens het bedenken van het verhaal. In feite zou namelijk alles mogelijk 

kunnen zijn over 200 jaar. Maar de film moet ook overeenkomsten hebben met de 

wereld en de ruimtevaart van nu wil het publiek de film geloven en vooral 

begrijpen. Natuurlijk kan ik niet voorspellen hoe de wereld er uit zal zien in de 

23ste eeuw, maar laten we even uitgaan van een ‘stel dat’ scenario. Stel dat ik in 

mijn tijd machine zou stappen en af zou reizen naar de 23ste eeuw. Zeer 

waarschijnlijk snap ik niets van die wereld en die samenleving. Net zo min als dat 

iemand uit de 19de eeuw niets begrijpt van de samenleving zoals deze nu in 2012 

is. De wereld in de 23ste eeuw is te ver verwijdert van de wereld zoals wij hem nu 

kennen. Wil de toeschouwer de wereld in mijn afstudeer film Gliese 581 geloven 

en begrijpen dan zal deze tot op zekere hoogte herkenbaar moeten zijn en moeten 

aansluiten bij het beeld wat we nu hebben van de ruimtevaart. Johnston bevestigt 

dat meer SF film dit doen in Science Fiction Film: A critical introduction:

“Depictions of space travel on film were closely tied up with the ‘real-
world’ science fact of NASA’s Apollo and Gemini missions (as well as 
the USSR’s own space achievments).” (K. M. Johnston, 2011, p.11) 

Natuurlijk is dit punt nauw verbonden met wetenschappelijk realisme; wat is er nu 

mogelijk en wat denken we dat er in 2225 allemaal mogelijk zal zijn? In de film 

loopt Eva bijvoorbeeld rond met een transparant tablet. De toeschouwer zal het 

gebruik en het nut van het tablet snappen omdat deze erg veel op de tablets zoals  

de iPad lijkt. Door het tablet transparant te maken wordt het een apparaat dat 

vandaag de dag nog onmogelijk gemaakt kan worden, maar voor het publiek van 

nu wel begrijpelijk is. Zelf denk ik namelijk niet dat we in 2225 nog tablets 

gebruiken. Volgens een artikel in de Telegraaf is Google nu bijvoorbeeld al bezig 

met de zogenoemde ‘Google-bril’. In het artikel in de krant staat het volgende over 

de bril: 
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“De bedoeling is dat zo'n Google-bril diverse functies van een 
smartphone overneemt. Het apparaat heeft een klein ingebouwd 
beeldschermpje waarop ondermeer routebeschrijvingen en inkomende 
emails en sms'jes getoond kunnen worden. Ook bevat het een camera, 
waarmee foto's gemaakt kunnen worden. Besturing werkt via 
oogbewegingen en een aanraakgevoelig vlak aan de zijkant van de 
bril.” (Telegraaf - 28 juni 2012)

Als er in 2014 al zulke brillen gaan bestaan dan hebben we in 2225 minimaal 

(permanente) contact lenzen waarmee we alle mogelijke gewenste digitale 

gegevens kunnen bekijken. Maar hoe ga ik het publiek vertellen dat Eva 

bijvoorbeeld z’n soort contact lens zou hebben? Natuurlijk zou dit kunnen 

doormiddel van point of view shots. Omdat mensen en daarmee het publiek op dit 

moment echter totaal nog niet bekend zijn met dit fenomeen, is het maar de vraag 

of het publiek dan het verhaal nog begrijpt. Alhoewel ik denk dat we zoiets best 

begrijpelijk hadden kunnen maken in de film denk ik ook dat het grootste gedeelte 

van het publiek na afloop van de film dan denkt dat Eva een Android is, iets wat ik 

al maker niet wil. 

Maar gaan mensen mij SF film dan ouderwets vinden? Mensen die echt goed op 

de hoogte zijn van alle technologische ontwikkelingen misschien. Science fictions 

fans? Waarschijnlijk niet, het transparante tablet past namelijk wel binnen de 

iconografie van SF en zal ze daarom niet uit de film halen. En dat laatste vind ik 

veel belangrijker. Zolang als mensen door dit soort dingen niet uit de film gehaald 

worden geloven ze de fictieve wereld waarin Eva leeft en is de film dus vanuit dat 

oogpunt historisch realistisch. 

Nou heb ik tot nu toe dit onderwerp meer vanuit een technologisch standpunt 

bekeken, maar de inhoudelijke kant is natuurlijk net zo belangrijk; accepteert het 

publiek het doem scenario dat ik voor de mensheid schets in de film, of vinden ze 

dit de grootste onzin? Deze vraag ga ik echter uitgebreid proberen te 

beantwoorden in het tweede hoofdstuk van mijn onderzoek dat over de tijdsgeest 

en Science Fiction zal gaan. 
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1.5 CONCLUSIE

Na verschillende vormen van realisme te hebben behandelt in het eerste 

hoofdstuk van mijn onderzoek is het mogelijk geworden om mijn eerste deelvraag 

te beantwoorden:

Welke vormen van realisme zijn het meest van toepassing op een Science Fiction 

vertelling en daarmee dus ook op mijn afstudeer film?

Op mijn afstudeer film zijn een aantal vormen van realisme van toepassing. Het 

gaat om de vormen psychologisch realisme, emotioneel realisme, perceptueel 

realisme, wetenschappelijk realisme en historisch realisme. Wel zit er gradatie 

tussen de verschillende vormen en hoe belangrijk ze zijn voor het realisme binnen 

de film. Zo is psychologisch en emotioneel realisme noodzakelijk om je te kunnen 

identificeren met de personages van de film en om de juiste emotie bij de 

toeschouwer te bewerkstelligen. Maar dit zijn voor mij ook de basis vormen van 

realisme en dus niet specifiek van toepassing op een Science Fiction vertelling. 

De andere drie vormen van realisme zijn wel meer gebonden aan het genre 

Science Fiction. En alhoewel psychologisch en emotioneel realisme misschien de 

belangrijkste vormen van realisme zijn voor mijn film betekend dat niet dat ik de 

andere drie vormen van realisme kan verwaarlozen. Als daar grote ‘fouten’ in zitten 

dan zal de geloofwaardigheid van de film als nog in het water vallen. Als de 

toeschouwer er door ‘te nep lijkende’ visuele effecten steeds aan herinnerd wordt 

dat wat hij ziet niet echt is, dan raakt hij zijn aandacht voor het verhaal kwijt. 

Wanneer de toeschouwer zich er tijdens het kijken van de film bewust van is dat 

de dingen die hij ziet wetenschappelijk onmogelijk zijn, zal ook dit hem uit het 

verhaal halen. En dat zelfde gebeurd wanneer de film niet geloofwaardig is binnen 

de context van zijn eigen fictieve wereld. 

Nu we dit vast gesteld hebben is het tijd om verder gaan naar het tweede 

hoofdstuk van het onderzoek. In dit tweede hoofdstuk, dat zich zal richten op de 

tijdsgeest en Science Fiction, zal ik aan de hand van deze vormen van realisme 
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mijn argumenten proberen te onderbouwen om zo de tweede deel vraag van het 

onderzoek te kunnen beantwoorden. 
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HOOFDSTUK 2

DE T IJDSGEEST VAN SCIENCE F ICT ION

Hoe bepalend is de tijdsgeest voor de geloofwaardigheid van een Science Fiction 

film? Hoe komt de tijdsgeest tot uiting in mijn film?

Een Science Fiction verhaal verteld veel over de tijd waarin deze is gemaakt. Het 

verhaal snijdt thema’s of onderwerpen aan die op het moment dat de vertelling 

gemaakt werd actueel waren. Ze leveren commentaar op de samenleving van nu 

door ons te attenderen op eventuele problemen of gevaren die ons, de mensheid, 

misschien staan te wachten in de toekomst. Deze thema’s of onderwerpen 

creëren binnen het Science fiction genre een splitsing tussen een ‘utopie’ of een 

‘anti-utopie’ voor de toekomst en afhankelijk van de tijd waarin de film gemaakt is 

zal de reden voor het mogelijke ontstaan van de utopie of anti-utopie verschillen. 

Voor welke van de twee ik gekozen heb in mijn SF film zal ik in de eerste paragraaf 

van dit hoofdstuk toelichten. Daarna zal ik aan de hand van andere SF films 

proberen te achterhalen of mijn film qua thematiek in die zin van nu is of niet. 

Verder wil ik in dit hoofdstuk ook iets dieper ingaan op hoe er in Science fiction 

tegen de technologie aangekeken wordt en dan met name intelligente computer 

systemen. In mijn film zit namelijk het computersysteem Steve. Een personage 

vergelijkbaar met HAL9000 uit 2001: A Space Odyssey (1968) en GERTY uit 

Moon (2009). In hoeverre heeft de tijdsgeest hun personage en rol bepaald. En 

waarom is Steve in mijn film zoals hij is? Dit onderwerp ga ik bespreken in de 

tweede paragraaf van die hoofdstuk.
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2.1 UTOPIE OF ANTI-UTOPIE

Op het grote scherm wordt het nieuws van de dag 
geladen: 

17-05-2225 Levensverwachting in de Noord-
Amerikaanse Unie is gedaald naar 48 jaar.
17-05-2225 Hongersnood heeft in 2224 in Eurazië 
meer dan 12 miljoen mensen het leven gekost. 
17-05-2225 Dreiging Vierde wereld oorlog na overleg 
van de 6 wereld unies nog steeds niet voorbij.
17-05-2225 De SISA bevestigd dat E. Nilsson met de 
Vesta III over 3 dagen de heliosfeer van Gliese 581 
binnen vliegt en zal beginnen met haar zoektocht 
naar een nieuwe aarde.
17-05-2225 37 procent van de wereld bevolking is 
dakloos
17-05-2225 Opnieuw veel doden tijdens het uitdelen 
van voedselpakketten in de Noord-Amerikaanse Unie.

(Scene 01F, GLIESE 581, V5, 21-06-2012) 

Aan de hand van bovenstaande quote uit de vijfde versie van het scenario van 

mijn afstudeer film Gliese 581 zou je direct de conclusie kunnen trekken; Gliese 

581 schetst een anti-utopisch beeld van de toekomst. Maar toch is dit niet 

helemaal waar. Naast het doem scenario wat ik voor aarde heb geschetst is er wel 

degelijk nog steeds hoop; de hoop dat Eva, of één van haar collega astronauten 

een nieuwe planeet aarde zullen gaan vinden. Maar hoe ben ik tot dit verhaal 

gekomen? Is Gliese 581 een utopie of toch echt een anti-utopie en komt het 

toekomst beeld overeen met de tijdsgeest van nu? Met dat laatste bedoel ik 

vooral op de film qua thematiek overeen komt met de thematiek die terug komt in 

de SF films van nu. 

Op mijn zestiende heb ik mijn eerste film gemaakt. Een verhaal gebaseerd op een 

boek zonder ook maar enig fantasie of science fiction element. Toch begonnen vrij 

snel daarna verhalen in mijn hoofd te borrelen die ik graag zelf zou willen vertellen. 

En één idee van toen voor een mogelijke science fiction film is me altijd bij 

gebleven. Ik wilde een film maken over een gezin dat voor goed en altijd samen 

met vele andere migranten naar planeet mars zou gaan verhuizen. Ik vroeg me af 
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hoe de personages z’n reis zouden beleven? Hoe ervaren ze hun laatste dag op 

aarde? Welke dingen gaan ze missen op Mars wanneer ze zo lang weg zijn van 

‘thuis’? Het verhaal zou eindigen met de uiteindelijke realisatie dat planeet aarde 

eigenlijk altijd het paradijs geweest is waar ze (de mensheid) naar op zoek zijn 

geweest. Ze realiseren zich dit alleen pas wanneer ze ‘er niet meer zijn’. 

Dit verhaal was productioneel gezien veel te groot om nu te kunnen realiseren als 

afstudeer film. Maar zo ben ik uiteindelijk wel uitgekomen bij het verhaal van Gliese 

581, een zoektocht naar een nieuwe aarde. De basis van dit verhaal komt vooral 

voort uit mijn eigen zorgen over de toekomst. Dagelijks zie je hoe commerciële 

belangen het winnen van grotere belangen die de hele wereld aangaan; zoals het 

milieu beleid. Zie je dat grote bedrijven nieuwe technologie voor bijvoorbeeld 

elektronische auto’s tegenhouden omdat dit ten koste gaat van de olie industrie. 

Heeft niet elk huis zonnepanelen op zijn dak omdat dit financieel gezien niet 

rendabel is en blijven we gebruik maken van kernenergie ondanks dat we het afval 

wat hierbij geproduceerd wordt niet kunnen afbreken en het 240.000 jaar duurt 

voordat het niet meer radioactief is. 

Mensen hebben voor mijn gevoel geen verantwoordelijkheidsgevoel (of in mindere 

mate) wanneer hun keuzes slechts de toekomst beïnvloeden en niet meer hun 

eigen leven of dat van hun kinderen en klein kinderen. Vooral het feit dat 

economische belangen het altijd winnen van het milieu beleid begreep ik als kind 

totaal niet. “Zien die mensen (politici) dan niet dat er zonder planeet aarde geen 

economie is?” dacht ik dan altijd. Het idee dat mensen het belang van geld boven 

het belang van ‘de planeet’ konden stellen was me altijd een raadsel. Nu begrijp ik 

wel dat de economie belangrijker ‘gemaakt’ wordt dan het welzijn van onze 

leefomgeving maar hier ben ik het nog steeds niet mee eens. 

Alhoewel een genre als fantasie mij als maker ook heel erg aantrekt heb ik er 

mede door alle bovengenoemde punten voor gekozen om een science fiction film 

te willen gaan maken. Volgens mij kun je met SF commentaar geven op de 
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maatschappij van nu zonder dat je deze op een directe manier aanvalt doordat het 

verhaal in een nu niet bestaande fictieve wereld geplaatst wordt. 

Misschien dat ik door al mijn zorgen over de toekomst overkom als een 

pessimistische mens. Toch durf ik van mijzelf te beweren dat ik dat niet ben. Naast 

mijn zorgen voor de toekomst is er namelijk nog een belangrijk punt in de 

totstandkoming van het verhaal van Gliese 581. Namelijk mijn eigen fascinatie voor 

de ruimtevaart, planeten en alle mogelijke nieuwe werelden die zich op vele 

lichtjaren afstand van ons zouden kunnen bevinden. De eindeloze mogelijkheden 

hierin prikkelen mijn fantasie, maar herinnerd me ook gelijk weer aan mijn zorgen 

voor de toekomst. Wanneer ik me echt realiseer hoe klein wij (de mensheid) zijn en 

hoe klein planeet aarde in het geheel van het universum is, snap ik niet dat we zo 

met planeet aarde om kunnen gaan als we nu doen. 

Dat ik als film maker gevormd wordt door de zorgen die ik heb (voor de toekomst 

en de mensheid) lijkt misschien logisch en een open deur. Ik ben een product van 

mijn tijd en generatie en dus gevormd door de tijdsgeest van nu. Toch was het 

voor mij een ontdekking om aan de hand van dit onderzoek te zien dat dat ook 

echt zo is. En heb ik mezelf als film maker, met name door dit hoofdstuk van het 

onderzoek, weer veel beter leren kennen. Bepaalde keuzes in het verhaal van de 

film of in vormgeving voelde tijdens het maken van de film als ‘logische’ keuzes. 

Maar door het doen van dit onderzoek snap je ineens waar die keuzes op 

gebaseerd zijn en zie je hoe ze in verband staan met de tijdsgeest van nu. 

De basis van het verhaal van Gliese 581 was voor mij al vrij snel duidelijk. Iemand 

moest op een missie om een nieuwe planeet aarde te vinden. Maar waarom was 

dit nodig? Wat was er op planeet aarde gebeurd waardoor we hier niet langer 

konden leven? Ik heb er heel erg lang over gedaan om op deze vraag een goed 

antwoord te kunnen vinden. Zouden we door een grote oorlog met kern wapens 

de halve planeet overhoop hebben geschoten? Is er een komeet op aarde 

neergestort waardoor leven op aarde zo goed als onmogelijk is? Zijn er zoveel 

kernrampen geweest dat bijna de hele aarde radioactief is?  
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Toch vond ik al deze problemen te afhankelijk van één gebeurtenis waardoor ze 

voor mijn gevoel mogelijk zouden kunnen zijn, maar niet perse waarschijnlijk. Ik 

was, ook om het verhaal geloofwaardig te maken, opzoek naar een ‘stiller’ 

probleem. Eén die langzaam steeds groter wordt en nier met opzet door iets of 

iemand wordt gecreëerd, maar eerder door een samenloop van omstandigheden 

zo ontstaan is. Zo ben ik tot een ecologisch probleem gekomen, namelijk 

overbevolking. Door deze overbevolking zijn er dreigende te korten aan 

grondstoffen en levensmiddelen waardoor de verschillende wereld unies op 

gespannen voet samen leven. Planeet aarde kan in Gliese 581 de grote 

hoeveelheid mensen daarom niet meer aan, wat weer tot gevolg heeft dat 

oorlogen op het punt staan uit te breken. 

Voor mij was het vinden van een ‘stiller’ probleem niet alleen van belang voor de 

geloofwaardigheid van de film. Ondanks mijn zorgen voor de toekomst geloof ik 

wel degelijk dat mensen hun best doen voor een betere toekomst. Ik wilde de 

mensheid daarom dan ook niet als ‘slecht’ neerzetten in de film. Maar is het 

ecologische thema een thema wat in meerdere Science fictions films van nu terug 

komt? Is mijn film een film van nu? Roy Tanck zegt hierover in zijn scriptie Techniek 

in Science Fiction het volgende:

“De hachelijke ecologische situatie van de mensheid is langzaam maar 
zeker een belangrijk thema binnen de SF geworden. De mogelijkheid 
van een wereldwijde ramp door bodemuitputting wordt beschreven in 
‘Already Walks Tomorrow’ (1938, A. G. Street) en ‘The 
Astrologer’ (1950, E. S. Hyams). Beide verhalen wijzen erop dat het 
verbeteren van het milieu bemoeilijkt wordt door de neiging van politici 
slechts kort vooruit te denken.” (Roy Tanck, 1997, p.25 en 26)

Naast deze twee vroege voorbeelden die Roy Tanck aan haalt in zijn scriptie van 

SF films met een ecologisch thema volgde er nog meer. Silent Running (1972) van 

regisseur Douglas Trumbull wordt ook wel benoemd als de eerste milieubewuste 

SF film. In Silent Running probeert Freeman Lowell (Bruce Dern) de koepels aan 

boord van zijn ruimteschip met daarin de laatste Flora en Fauna van aarde te 

redden van de ondergang. Op planeet aarde is de situatie inmiddels dus danig dat 

door het toedoen van de mensheid alle vegetatie verdwenen is. In 1973 volgde de 
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film Soylent Green van Richard Fleischer. Het verhaal van Soylent Green speelt 

zich af in het jaar 2022 waar de stad New York te maken heeft met zware 

overbevolking. Overal in de straten van de stad leven mensen. Voedsel is schaars 

en duur, waardoor het overgrote gedeelte van de mensen genoodzaakt is om 

soylent te eten. Soylent wordt gemaakt door het bedrijf Soylent Incorperated. Het 

voedsel dat het bedrijf maakt is er in drie kleuren met elk een eigen kwaliteit, 

Soylent Green is de meest zeldzame en tevens meest voedzame variant. 

Politieagent Thorn (Charlton Heston) komt er door een samenloop van 

omstandigheden echter achter dat Soylent Incoperated Soylent Green maakt van 

overleden mensen.

Zowel Silent Running als Soylent Green schetsen een anti-utopische beeld van de 

toekomst. Alhoewel er aan het einde van beide films nog een sprankje hoop is. 

Freeman Lowell slaagt er in Silent Running in één koepel met flora en fauna in 

veiligheid te brengen. Het redden van de koepel kost Freeman zijn leven en in het 

laatste shot van de film zien we de koepel met flora en fauna, verzorgd door een 

robot, de leegte van de ruimte in vliegen. Aan het einde van Soylent Green lukt het 

politieagent Thorn om het feit dat Soylent Green van mensen gemaakt is openbaar 

te maken. Een sprankje hoop, maar geen definitieve oplossing die je aan het einde 

van beide films het gevoel geeft dat ‘alles nu beter zal worden’. Soylent Green 

wordt waarschijnlijk niet meer van overleden mensen gemaakt maar er is nog 

steeds geen oplossing voor bijvoorbeeld de voedsel tekorten. Freeman heeft dan 

wel één koepel met flora en fauna kunnen redden, er is niemand die van zijn 

heldendaad op de hoogte is. Daarnaast verdwijnt de koepel in de leegte van de 

ruimte en is het maar zeer de vraag of iemand de koepel ooit vindt.  

Ook veel latere SF films hebben een ecologische thema in zich. Het meest 

duidelijke voorbeeld is misschien nog wel de Pixar animatie WALL-E (2009) 

regisseert door Andrew Stanton. In de film is WALL-E een kleine robot die in de 

toekomst alleen over planeet aarde rond zwerft. De robot is er voor gemaakt om  

stukken afval samen te persen in kleine blokjes om zo de rommel op aarde wat op 

te ruimen. Alhoewel het vrij snel duidelijk is dat dit onbegonnen werk is blijft 
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WALL-E trouw zijn taak uitvoeren. Op ‘Afbeelding 6’ is te zien hoe planeet aarde er 

in de film WALL-E aan toe is. 

AFBEELDING 6 | Robot WALL-E in de gelijknamige film uit 2008 te midden van 
de door mensen gecreëerde chaos op planeet aarde. 

Net als in Silent Running en Soylent Green is het dus ook in WALL-E niet best 

gesteld met het milieu, planeet aarde en de mensheid. Toch is WALL-E in 

tegenstelling tot Silent Running en Soylent Green een anti-utopie. In het vervolg 

van de film zien we namelijk dat de mensen een onderzoeksrobot terug hebben 

gestuurd naar aarde. Deze robot, genaamd Eve, vindt hier tussen al het puin een 

jong plantje. De situatie op aarde is dus al zo erg verbeterd dat er weer leven 

mogelijk is. Met als resultaat dat je aan het einde van de film ziet dat de mensen 

weer terug keren op planeet aarde. 

Ook mijn film Gliese 581 eindigt met een oplossing voor de toekomst. Ondanks 

dat de situatie op planeet aarde verre van goed is slaagt Eva haar missie aan het 

einde van de film wel. Uiteindelijk vindt ze een nieuwe planeet aarde waardoor veel 

van de problemen die op planeet aarde heersen opgelost kunnen worden. De film 

eindigt daarom voor mij als een utopie. 

Ik vind het moeilijk om te zeggen of een utopie in een Science fiction film echt iets 

van deze tijd is. Wel kan ik laten zien dat mijn film daarin geen uitzondering is. Zelf 

denk ik namelijk dat het kiezen voor een utopie of anti-utopie vooral afhankelijk is 

van de film maker en zijn kijk op de wereld. Voor mijzelf is het op dit moment dan 
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ook moeilijk voor te stellen dat ik een verhaal zou vertellen dat ook in een anti-

utopie eindigt. De films die mij het meest geïnspireerd hebben om de film Gliese 

581 te maken eindigen allemaal in meer of mindere mate in een utopie. 2001: A 

Space Odyssey (1968) eindigt met de volgende stap in de evolutie van de 

mensheid. Maar 2001: A Space Odyssey is natuurlijk niet echt een film van nu, in 

de zin dat hij niet in de laatste tien jaar gemaakt is. Maar ook Moon (2009) eindigt 

niet in een anti-utopie. Al helemaal niet wanneer we naar de film kijken vanuit het 

ecologische thema binnen de SF. In Moon gaat alles prima op planeet aarde, 

mede door het werk wat Sam Bell verricht op de maan voor het bedrijf Lunar 

Industries. Op de maan is het namelijk Sam zijn verantwoordelijkheid om de 

schone energie die daar geproduceerd wordt naar aarde te versturen. De 

mensheid heeft dus een oplossing gevonden voor dit probleem en niets in de hele 

film wijst er op dat de situatie op de planeet er slechter aan toe is dan vandaag de 

dag het geval is. Moon levert voor mijn gevoel dan ook meer commentaar op het 

kapitalisme. Het bedrijf Lunar Industries waar Sam voor werkt heeft namelijk heel 

veel Sam’s gekloond. Elke kloon leeft slechts drie jaar, waarna er een nieuwe Sam 

wakker gemaakt wordt. Elke Sam denkt dat hij op aarde een vrouw en kind heeft 

en kijkt uit naar de dag dat zijn termijn er op zit en hij terug mag naar huis. Het 

bedrijf Lunar Industries is dus corrupt en verdient geld terwijl zijn werknemers 

voorgelogen worden. Toch slaagt één van de Sam klonen er in om naar aarde te 

vliegen en het nieuws over Lunar Industries openbaar te maken. Het verhaal loopt 

dus goed af. En ook de film Sunshine (2007) van Danny Boyle eindigt in een 

utopie. Sunshine speelt zich af in het jaar 2057, een tijd waarin de zon aan het 

sterven is waardoor op aarde een soort permanente winter heerst. Een groep 

astronauten vertrekt van aarde om doormiddel van een nucleaire bom de zon 

weer te activeren om zo de mensheid te redden. Anders dan in Silent Running, 

Soylent Green en WALL-E is de slechte toestand waarin planeet aarde verkeerd 

dit keer niet aan de mensheid te wijden maar aan moeder natuur. En het is de 

mensheid die zich op technologische vlak zo heeft ontwikkeld dat ze ‘voor god 

kunnen spelen‘ en aan het einde van de film de gehele mensheid kunnen redden 

van de ondergang. Sunshine verteld dus ook geen anti-utopisch verhaal. 
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2.2 SCIENCE FICTION EN TECHNOLOGIE

Op de rand van het dashboard ligt het tablet waar een 
schaakbord op te zien is. Eva is aan het schaken tegen 
Steve. Steve heeft bijna gewonnen maar Eva heeft nog 
niet opgegeven.

EVA (met tandenborstel in haar mond)
Paard naar B4.

STEVE
Toren naar C3. Schaakmat.

Eva gaat rechtop zitten en moet met tegenzin concluderen 
dat Steve gewonnen heeft. 

EVA (plagerig en met tandenborstel in haar mond)
Valsspeler.

STEVE
Zo mensenlijk hebben ze me niet geprogrammeerd. 

(Scene 5, GLIESE 581, V5, 21-06-2012)

Toen ik net begon met het schrijven van het scenario voor Gliese 581 vond ik het 

nog erg moeilijk om te bepalen wat voor soort personage Steve, het intelligente 

computer systeem dat Eva vergezeld tijdens haar ruimte missie, zou gaan worden.

Al snel had ik vele ideeën in mijn hoofd die van Steve allemaal een ander 

personage zouden gaan maken. Maar het voornaamste verschil tussen deze idee 

waar ik voor mijzelf een keuze in wilde maken was of ik wilde dat Steve 

betrouwbaar of onbetrouwbaar was. Doet Steve alles voor Eva maar is hij haar 

geweten, of doet hij ook dingen achter haar rug om omdat hij gelooft dat ze beter 

zijn voor Eva, terwijl Eva het hier waarschijnlijk niet mee eens is? 

Voordat ik begon met het schrijven van het scenario heb ik eerst gebrainstormd 

op scène niveau. Dit zijn een aantal scènes die ik toen tussen Eva en Steve had 

bedacht:

- Eva probeert wijn te maken, Steve is er op tegen, ze doet het toch.

- Eva is jarig, Steve heeft “taart” voor haar “gemaakt” (wiel opnieuw 

uitvinden) 
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- Eva loopt ‘s nachts door het schip. Steve “slaapt” maar wordt 

wakker van de beweging op het dek. Steve observeert haar.

- Steve delete berichten die voor Eva zijn. Eva komt hier achter, Steve 

vindt de inhoud van de berichten gevaarlijk voor het slagen van de 

missie. Eva is het oneens. 

- Eva besluit, na een ruzie met Steve, Steve een tijdje uit te zetten. 

 

Veel van deze scènes zijn niet, of in een andere vorm in de film terug gekomen. Dit 

ook mede om er voor te zorgen dat de film niet te lang zou gaan worden. De 

eerste twee punten die ik hier uit mijn brainstorm genoteerd heb maken van Steve 

meer een soort van moeder. Constant zorgen voor Eva, maar haar ook behoeden 

van stomme dingen. De laatste drie punten illustreren echter een iets meer 

sinistere Steve, één die zelf beslissing maakt en dingen doet waar Eva niet om 

gevraagd heeft. 

In de uiteindelijke film is Steve geen van beide geworden, alhoewel hij nog eerder 

een bezorgde moeder is dan een sinister personage. Om de één of de andere 

reden vond ik het namelijk maar niets om van Steve de zoveelste robot/computer 

te maken die een eigen wil kreeg en daardoor niet meer deed waarvoor hij 

geprogrammeerd was. In eerste instantie dacht ik dat mijn aversie tegen dat idee 

voornamelijk kwam omdat ik het simpel weg ‘cliché’ vond. Toch kwam ik er door 

dit onderzoek erachter dat dat niet de enige reden is.

Alhoewel nooit eenduidig, is de kijkt die SF op techniek heeft door de jaren heen 

sterk verandert en gebonden geweest aan de actualiteit. Vooral de komst van de 

atoombom heeft hier veel verandering in teweeg gebracht. Roy Tanck omschrijft 

de relatie tussen SF en technologie, met name robots, in zijn scriptie als volgt: 

Na 1945, toen de atoombom een nieuwe achterdocht tegenover 
techniek had veroorzaakt werden robots met veel meer argwaan 
bekeken. Asimovs ‘Little Lost Robot’ (1947) is zijn eerste echt sinistere 
robotverhaal. Jack Williamson schreef in 1947 zijn klassiek geworden 
‘With Folded Hands’, waarin robots hun opdracht, het beschermen van 
alle mensen, te letterlijk nemen. Om te voorkomen dat er ook maar het 
geringste gevaar is houden zij iedereen permanent verdoofd, en wordt 
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zelfs het uitvoeren van een lobotomie niet geschuwd. Niet alle schrijvers 
gingen mee in deze trend, Asimov bijvoorbeeld bleef een standvastige 
voorstander van robots. Toch kwam in vrijwel elk robotverhaal uit de 
jaren vijftig wel een confrontatie of een conflict voor. In het algemeen 
weerspiegelden de robotverhalen uit die tijd een diepe bezorgdheid 
over de relatie tussen mens en machine. ( Roy Tanck, 1997, p. 21)

De (falende) relatie tussen mens en machine staat in veel meer SF films centraal. In 

de Matrix (1999) geregisseerd door Andy en Larry/Lana Wachowski houden 

intelligente machines de gehele mensheid gegijzeld in een door de machines 

gecreëerde virtuele realiteit. De machines gebruiken de mensen om aan energie te 

komen.  The Terminator (1984) geregisseerd door James Cameron is nog z’n 

voorbeeld. In The Terminator komt een menselijk lijkende robot uit de toekomst 

om Sarah Conner te vermoorden. Sarah zou in de toekomst moeder worden van 

John Conner, de enige persoon die in die tijd nog enigszins weerstand kan bieden 

in de oorlog tegen de machines. Maar ook HAL9000 uit 2001: A Space Odyssey 

(1968) mag niet ontbreken. Alhoewel 2001: A Space Odyssey voornamelijk een 

film is die juist laat zien hoe geweldig de menselijke technologie is, laat de film 

doormiddel van HAL9000 hier ook een schaduwzijde van zien. HAL neemt op een 

gegeven moment het heft over de missie zelf in handen waardoor alle 

bemanningsleden, op Dave na, om het leven komen. 

Natuurlijk zijn er nog tal van andere voorbeelden waarin machines het van mensen 

overnemen in SF verhalen of niet meer doen waarvoor ze in eerste instantie 

gemaakt zijn. Tegenwoordig zijn we alleen zo afhankelijk van technologie dat we er 

niet meer om heen kunnen. Een groot gedeelte van onze sociale contacten lopen 

via het internet, weten we doormiddel van navigatie precies waar we ons op de 

wereld bevinden, is elk moment van de dag vast te legen met de super kleine 

camera in je mobile telefoon en kun je met vierentwintig uur aan de andere kant 

van de aardbol zijn. De technologie heeft ons zoveel luxe en nieuwe dingen 

opgeleverd dat we er afhankelijk van zijn geworden en niet meer zonder kunnen 

en willen. Het lijkt mij dan ook logische dat deze steeds positievere kijkt op 

machines ook zijn effect heeft op de manier waarop er tegen machines en robots 

in SF aangekeken wordt. 
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Naast deze punten viel me bij SF met een ecologische thema in relatie tot 

technologie en robots nog iets opmerkelijks op. In de films die ik in de vorige 

paragraaf besproken heb over utopie en anti-utopie wordt namelijk nooit slecht 

over robots of technologie gesproken. In Moon (2009) zou je het klonen van 

mensen als een slechte uitkomst van de technologische ontwikkelingen kunnen 

zien, toch helpt GERTY, de robot aan boord van de maanbasis, Sam Bell waar 

mogelijk. In Sunshine (2007) wordt de mensheid juist gered door de technologie. 

Het zelfde geld voor de film WALL-E (2008) waarin de robot WALL-E samen met 

de robot Eve zelfs de mensheid red. In Soylent Green (1973) is technologie 

eigenlijk geen onderwerp in de film. Het onderwerp komt alleen naar voren 

wanneer de rijke William R. Simonson zijn ‘vriendin’ Shirl in het begin van de film 

een spel computer geeft om zich mee te vermaken, waar Shirl vervolgens heel blij 

mee is. En dan is er tot slot nog Silent Running (1972) waarin robots Freeman 

gezelschap houden en uiteindelijk de laatste Flora en Fauna zelfs redden door ze 

te verzorgen nadat Freeman om het leven is gekomen. 

De positieve relatie tussen technologie in deze ecologische SF films is op zijn 

minst opmerkelijk als je je bedenkt dat de opkomst van machines (fabrieken, 

auto’s etc.) het grootste aandeel hebben gehad in de verontreiniging van het 

milieu. Een verklaring hiervoor heb ik niet, ik kan slechts speculeren door bij mij 

zelf na te gaan waarom ook ik er voor gekozen heb dat Steve ‘goed’ is en hij Eva 

helpt eveneens als alle andere technologie die Eva haar ruimtereis überhaupt 

mogelijk maakt. En misschien schuilt in die laatste zin ook direct het antwoordt. 

Wanneer ik een verhaal wil vertellen over de mensheid die andere sterrenstelsels 

ontdekt dan kan dit alleen via geavanceerde technologie. Technologie staat haar 

dus niet in de weg om haar doel te bereiken maar creëert juist mogelijkheden en 

helpt ons tegenwoordig steeds meer om problemen op te lossen. 

Natuurlijk zijn ook bovengenoemde punten afhankelijk van de visie van de maker 

en daarom dus ook hoe ik zelf tegen technologie aankijk. Alhoewel bijvoorbeeld 

auto’s voor een groot gedeelte de reden zijn van de luchtvervuiling wijt ik dit zelf 

niet zozeer aan de technologie van de auto. Naar mijn gevoel zijn er al lang 

49



oplossingen om de luchtvervuiling te stoppen en is het de marktwerking plus 

economie die een schoner milieu tegenhoudt. Corruptie van grote bedrijven is dan 

ook eerder een thema wat terugkomt in deze films dan een negatieve kijkt op 

technologie. In Silent Running krijgt Freeman, van de organisatie die 

verantwoordelijk is voor de koepels met flora en fauna, te horen dat hij deze moet 

vernietigen. In Soylent Green komt het hoofdpersonage er achter dat het bedrijf 

Soylent Incorporated het product Soylent Green op onethische wijze produceert 

zonder dat de consument daarvan op de hoogte is. En in Moon laat Lunar 

Industries onwetende klonen het werk op de maan doen terwijl ze voorgehouden 

wordt dat hun vrouw en kind op planeet aarde op ze zitten te wachten. Nou zit er 

in mijn film Gliese 581 niet echt een groot corrupt bedrijf dat Eva op onethische 

wijze in de weg zit. Dit komt denk ik ook mede doordat de focus van de film meer 

op het ontdekken van de ruimte ligt. 

Toch gaat er technologische gezien nog wel het één en ander mis aan boord van 

het ruimteschip van Eva in Gliese 581. Zo kan het zonnezeil die haar ruimteschip 

van snelheid voorziet door een defect niet ingeklapt worden waardoor Eva haar 

ruimteschip niet kan afremmen. Daarom maakt ze de drastische keuze om het 

gehele zonnezeil los te koppelen om vaart te minderen en om zo haar missie te 

kunnen voortzetten. Daarnaast wordt Eva tijdens haar reis getroffen door een 

zonnestorm. Hierdoor is de hele energie huishouding van het ruimteschip 

compleet ontregeld en dreigt ze haar missie als nog misschien niet af te kunnen 

maken. Door door de technologie zulke problemen te laten ontstaan in het verhaal 

wil ik niet zeggen dat ik geen vertrouwen heb ik de technologie. Wat ik wil zeggen 

is dat, hoe technologische ontwikkeld we ook zijn, moeder natuur is altijd sterker. 

Hiermee onderstreep ik in de film een thema dat voor mij belangrijk is, namelijk de 

vergankelijkheid van de mensheid. We zijn sterk en de technologie brengt ons ver, 

maar maakt ons niet fysiek onsterfelijk. 
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2.3 CONCLUSIE

Hoe bepalend is de tijdsgeest voor de geloofwaardigheid van een Science Fiction 

film? Hoe komt de tijdsgeest tot uiting in mijn film?

In de eerste paragraaf van dit tweede hoofdstuk gaf ik al aan dat het lastig is om 

echt aan te kunnen tonen of een utopische SF vertelling meer bij de tijdsgeest van 

nu past dan een anti-utopische vertelling. Mede door de tijdsspanne waarin het 

onderzoek voltooid moest zijn is het onmogelijk voor om nu precies te kunnen 

aantonen hoe de verhouding tussen utopische en anti-utopische vertelling precies 

ligt. Wel heb ik aan kunnen tonen dat mijn afstudeer film Gliese 581 niet als enige 

SF film het beeld van een utopie schetst maar dat daar meer voorbeelden van zijn, 

zoals bijvoorbeeld de film WALL-E. Daarnaast heb ik ook laten zien dat het 

ecologische thema in de Science Fiction een teruggekeerd thema is en in 1972 in 

de film Silent Running voor het eerst naar voren kwam. Ook qua thematiek past 

mijn film dus binnen het Science Fiction genre. Zowel de thematiek als de keuze 

voor een utopie zullen hierdoor de film qua geloofwaardigheid niet negatief 

beïnvloeden. Ze zijn trouw aan het genre en passen bij de tijdsgeest van nu. 

Ook de kijk op technologie die in mijn film naar voren komt is terug te vinden in 

andere SF vertellingen. De kijk op robots is na de tweede wereld oorlog 

langzamerhand weer verbeterd. Maar technologie en robots lijken vooral positief 

naar voren te komen in SF films met een ecologische thema. Zo samengevat heb 

ik dus geen abnormale dingen gevonden binnen mijn SF film tijdens de vergelijking 

met andere SF films wat de tijdsgeest betreft.
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HOOFDSTUK 3

MISE-EN-SCENE EN SCIENCE F ICT ION

Welke rol speelt mise-en-scène in de geloofwaardigheid van mijn Science Fiction 

vertelling?

In de eerste twee hoofdstuk van het onderzoek heb ik me tot nu toe voornamelijk 

gericht om de inhoudelijke en thematische kant van mijn afstudeer project in relatie 

tot realisme en de geloofwaardigheid. Maar het verhaal zal vertaald moeten 

worden naar beeld. In het eerste hoofdstuk dat zich richt op realisme heb ik dit 

onderwerp al een aantal keer aangestipt. Zo is de cinematografie bepalend voor 

het emotioneel realisme, zijn de visuele effecten van groot belang op perceptueel 

realisme en hebben de decors en kostuums effect op het spel van acteurs. 

Om de film een zekere mate van geloofwaardigheid en realisme mee te geven zijn 

de keuzes die gemaakt worden in het production design departement doorslag 

gevend. Maar welke keuzes zijn er gemaakt voor mijn afstudeer film Gliese 581 en 

hoe denk ik dat deze keuzes de geloofwaardigheid van de film gaan beïnvloeden. 

Omdat Science Fiction zich in de toekomst afspeelt probeert men qua decor en 

kostuums iets neer te zetten wat niet van deze tijd is. Maar toch zitten hier altijd 

wel wat elementen in die toch niet zo tijdloos waren als in eerste instantie gedacht. 

Hierdoor zijn sommige Science Fictions film soms naar een paar jaar al totaal 

veroudert. Juist omdat de film vaak innovatieve technologie wil laten zien terwijl dit 

niet consequent is doorgevoerd. In dit derde hoofdstuk van het onderzoek wil ik 

laten zien waar bepaalde vorm en stijlkeuzes voor de kostuums, het ruimteschip 

en de aankleding hiervan vandaan komen. Ik ga deze keuzes vervolgens 

vergelijken met andere Science Fiction films om te bepalen of ze geloofwaardig 

over zullen komen. Sommige vormen zullen namelijk binnen de iconografie van de 

SF film passen waardoor ze geaccepteerd zullen worden. 
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Al vroeg tijdens dit onderzoek kwam ik aan de hand van visuele analyse van 

verschillende SF films als 2001: A Space Odyssey (1968), Solaris (1972) en Moon 

(2009) er achter hoe belangrijk ‘tijdloosheid’ is op het gebied van production 

design en vormgeving. Gebruik nooit de trend van nu, maar val liever terug op 

klassiek. Als een bepaalde manier van vormgeving al vijftig jaar mee gaat dan zal 

deze over tien jaar niet ineens hopeloos veroudert zijn. De kans dat de trend van 

nu dat wel is is vele malen groter. Voor mij is het belangrijk dat mijn film een zekere 

mate van tijdloosheid bezit. Op deze manier is de film niet over vijf jaar al hopeloos 

veroudert. Ik wil dus niet alleen dat de film nu zo geloofwaardig mogelijk is, ik hoop 

dat hij dat over een aantal jaar nog steeds is. Natuurlijk kan ik over een aantal jaar 

pas echt goed beoordelen of ik daarin wel of niet geslaagd ben met Gliese 581. 

Maar met dit hoofdstuk hoop ik voor nu al duidelijk naar voor te kunnen halen 

welke elementen wel en niet geloofwaardig zullen zijn. Om mijn stelling van 

hierboven over tijdloze vormen wat meer kracht bij te zetten wil ik graag de titels in 

2001: A Space Odyssey en Moon als voorbeeld gebruiken.  

 

AFBEELDING 7 | Titel sequentie aan het begin van de film Moon (2009)

In Moon hebben ze er voor gekozen om de titels aan het begin van de film een 

ruimtelijk effect te geven, het lijkt hierdoor alsof de titels zich in dezelfde ruimte 

bevinden als bijvoorbeeld het hoofdpersonage. Zo werpen de titels te zien in 

‘Afbeelding 7’ een schaduw op de muur daarachter. Het zijn bijna diëgetische 

titels dus. Ik zeg bijna omdat het ook wel duidelijk is dat Sam Bell de titels niet 
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echt ziet, althans niets in de openingssequentie gaf mij als toeschouwer het gevoel 

dat de titels ook echt daar in de ruimte zijn met het personage.  

AFBEELDING 8 | Titels aan het begin van de film 2001: A Space Odyssey 
(1968)

De titels van Moon zijn een contrast met die van 2001: A Space Odyssey te zien 

op ‘Afbeelding 8’. De titels van 2001 zijn klassiek grafisch. Ze staan niet in 

perspectief en zijn niet 3D. De titels van 2001 zijn alleen veel tijdlozer dan die van 

Moon. De film is op dit moment al vijftig jaar oud, maar de titels voelen nog steeds 

ongekend modern aan. Dit komt door het gekozen lettertype, de kleur en 

spatiëring van de letter. Daarnaast is het gebruiken van tweedimensionale titels al 

gebruikt zolang als er titels gebruikt worden in film. Het maken van 3D letters die 

zich in de ruimte lijken te bevinden is alleen echt de trend van nu. 3D animaties zijn 

steeds makkelijker toe te passen en steeds meer computers zijn tegenwoordig in 

staat om dergelijke afbeeldingen te kunnen produceren. Alhoewel ik natuurlijk niet 

kan voorspellen hoe lang het gebruiken van 3D titels modern blijft weet ik wel 

zeker dat 2D titels sowieso niet de trend van nu zijn. Wil ik een tijdloze film maken 

dan is het dus vele malen veiliger om voor tweedimensionale titels te gaan. Iets 

waar we voor Gliese 581 onder andere om deze reden dan ook voor gekozen 

hebben. 
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3.1 KOSTUUMS

Eva loopt in haar wit grijze uniform door het 
ruimteschip. Op haar uniform zitten verschillende 
logo’s en symbolen gestikt waaronder het symbool van 
de missie, het logo van de SISA maar ook haar eigen 
naam; Eva Nilsson.

(Scene 02, GLIESE 581, V5, 21-06-2012) 

De kostuums in een Science Fiction film lijken, nog meer dan het decor en de 

props, het meest gebonden aan een bepaald tijdsbeeld. Trends binnen de huidige 

mode cultuur volgen elkaar vandaag de dag immers snel op en zijn ook in het 

dagelijks leven alweer snel ‘ouderwets’. Omdat mode voor vrouwen zich nog 

sneller ontwikkeld dat mode voor mannen is dit bij vrouwenkleding nog sneller het 

geval. Science Fiction speelt zich af in de toekomst daarom gebruiken film makers 

meestal de nieuwste vormen en technieken van ‘dit’ moment. Met als gevolg dat 

de kostuums een paar jaar nadat de film is uitgekomen al weer veroudert zijn. Om 

te onderbouwen wat ik hier zeg zal ik een voorbeeld laten zien. 

AFBEELDING 9 | Een stil uit 2001: A Space Odyssey (1968)

‘Afbeelding 9’ is een stil uit 2001: A Space Odyssey (1968) waarop links op de 

afbeelding een vrouw in een roze mantelpakje te zien is. De kleur van het mantel 

pakje, gecombineerd met het hoofddeksel maken het geheel niet bepaald tijdloos 
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en daardoor voor mij het tegenovergestelde van Science fiction. De kleding voelt 

misplaatst binnen de futuristische wereld van ruimtevaart die de film mij laat zien. 

De kleding van het personage Dr. Heywood Floyd (William Sylvester), rechts op de 

afbeelding is ook niet geheel tijdloos maar valt minder uit de toon van de film dan 

de mantelpakjes. Gaandeweg de film volgen we steeds meer de astronauten en 

zien we dus alleen nog maar mannen in hun werkuniform of ruimtepak. 

AFBEELDING 10 | Een stil uit 2001: A Space Odyssey (1968) waarop één van 
de personages te zien is in een maanpak. 

In tegenstelling tot de kleding die te zien is op ‘Afbeelding 9’ is het maanpak te 

zien op ‘Afbeelding 10’ veel futuristische. In het kader van historische realisme, 

zoals besproken in het eerste hoofdstuk over realisme, past dit maanpak door zijn 

tijdloosheid beter bij de wereld die in 2001 geschetst wordt dan de kleding op 

‘Afbeelding 9’. Maar hoe kan het dat het maanpak wel tijdloos is gebleven? 

Dit komt vooral door het beeld wat wij vandaag de dag van maanpakken hebben. 

Daarnaast is het beeld wat wij van maanpakken hebben sinds de landing op de 

maan in 1969 niet verandert. Het maanpak van toen is de standaard geworden, 

de klassieke vorm, een icoon. Dit klassieke maanpak waar ik naar refereer is te 

zien op ‘Afbeelding 11’. 
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AFBEELDING 11 | Een foto van NASA met op hun eigen website het volgende 
onderschrift: “Moonwalk - Apollo 11 astronaut Buzz Aldrin on the surface of the 
moon - July 20, 1969. In one of the most famous photo's in History, the 
photographer -- Apollo 11 Commander Neil Armstrong -- is seen reflected in 
Aldrin's helmet” 7

Omdat het pak wat in 2001 gebruikt wordt zoveel compacter is dan het echte 

maanpak voelt hij futuristische en daarmee dus passender binnen het SF genre. 

Het pak te zien op ‘Afbeelding 10’ komt qua vernieuwing overeen met de rest van 

de futuristische technologie getoond in te film en past bij de fictieve wereld die 

gecreëerd wordt binnen de film. 

Maar als de film makers er bij de maanpakken wel aan gedacht hebben om deze 

futuristische te maken, waarom hebben ze dat bij de ‘gewone’ kleding te zien op 

‘Afbeelding 9’ dan niet gedaan? Om antwoord op die vraag te kunnen geven ga ik 

allereerst verwijzen naar ‘Afbeelding 12’ die hieronder te zien is. 
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AFBEELDING 12 | Een foto van NASA met op hun eigen website het volgende 
onderschrift: “Project Gemini Future moonwalker Neil Armstrong in his Gemini 
G-2C Training suit.” 8

Het ruimtepak dat Neil Armstrong aan heeft op ‘Afbeelding 11’ was bedoelt voor 

de Gemini missies van NASA die plaats hebben gevonden van 1962 tot 1966 9. 

Dit ruimtepak bestond dus al voordat 2001 gemaakt is in 1968. En wanneer je 

naar beide afbeeldingen kijkt (nummer 10 in vergelijking met 12) dan zie je ook dat 

deze meer van elkaar weg hebben dan het ‘klassieke’ maanpak dat te zien is op 

‘Afbeelding 11’. De filmmakers konden ook moeilijk geïnspireerd zijn door het 

maanpak te zien op ‘Afbeelding 11’, de film 2001: A Space Odyssey was toen 

immers al gemaakt. Mensen associëren ‘futuristisch’ echter met compact en klein. 

Het klassieke maanpak daarin tegen is groot en log. Het pak uit 2001 en die van 

Neil Amstrong voor de Gemini Missies is daar in tegen veel compacter. Het pak op 

‘Afbeelding 12’ is echter niet bij het grote publiek bekend iets wat het klassieke 

maanpak wel is. Een toeschouwer van een film zal daarom dus ook eventuele 
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andere maanpakken in welke film dan ook vergelijken met het klassieke beeld dat 

hij of zij van een maanpak heeft. Omdat ‘Afbeelding 11’, zoals NASA zelf ook al 

aangeeft in het onderschrift van de afbeelding, één van de meeste bekende foto’s 

aller tijden is zal dat beeld voor veel toeschouwers het referentie kader bepalen. 

Het lijkt er dus bijna op dat de makers van 2001: A Space Odyssey toevallig de 

juiste vorm gekozen hebben. Of zich hebben laten beïnvloed door wat op dat 

moment wetenschappelijk realistisch was. 

Maar hoe heb ik de vormgeving van de kostuums voor mijn eigen film Gliese 581 

bepaald? Alhoewel je onbewust natuurlijk door vele SF films beïnvloed en 

geïnspireerd bent kwam de echte inspiratie toen ik in September 2011 langs de 

etalage van de winkelketen Zara liep. In de etalage stond een mannequin met een 

wat stijve witte jas aan. Thuis heb ik dit ontwerp zo goed mogelijk op papier weten 

te zetten en verandering aangebracht waar ze naar mijn inzicht nodig waren. Deze 

schets is als onderdeel van een samenstelling van afbeeldingen te zien in 

‘Afbeelding 13’.  

Gezien mijn betoog van hiervoor zouden alle alarmbellen nu moeten gaan rinkelen, 

SF kostuums gebaseerd op de mode van nu betekend: niet tijdloos. Toch durf ik 

te beweren dat het kostuum dat Eva draagt wel degelijk een zekere mate van 

tijdloosheid bezit. Dit komt volgens mij mede door de iconografie binnen de SF. 

Naast het kledingstuk dat ik bij de Zara in de etalage zag hangen is de kleding 

vooral ook geïnspireerd op de kostuums uit de Star Wars films. Afbeeldingen van 

de kostuums uit de verschillende Star Wars films zijn te zien in ‘Afbeelding 13’ te 

samen met de schets van Eva haar kostuum en een foto van hoe uiteindelijke Eva 

(Sanne van Dijk) het kostuum gedragen heeft in de film Gliese 581. 

De overeenkomsten tussen Eva haar kostuum en de verschillende kostuums uit 

Star Wars lijken me duidelijk. Niet alleen de kleuren komen overeen, De laarzen 

van Luke Skywalker komen bijna één op één overeen met die van Eva. De lijn 

voeringen op Leia haar overal uit Empire Strikes Back komt vooral op haar benen 

overeen met Eva haar broek, alhoewel Eva haar broek weer net iets strakker is en 
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daarin meer lijkt op het kostuum van Padmé uit Attack of the Clones. Terwijl het 

bovenstuk, tevens met col, weer meer op het bovenstuk van de jurk van Leia lijkt 

uit Star Wars: A New Hope.

AFBEELDING 13 | Van Links boven naar rechts onder: - Luke Skywalker (Mark 
Hamill) in Star Wars IV: A New Hope (1977) - Princess Leia (Carrie Fisher) in Star 
Wars IV: A New Hope (1977) - Princess Leia (Carrie Fisher) in Star Wars V: The 
Empire Strikes Back (1980) - Padmé Amidala (Natalie Portman) in Star Wars II: 
Attack of the Clones (2002) - Eerste concept schets voor een kostuum van Eva 
voor Gliese 581 een jaar voordat de film geschoten zou worden - Eva Nillson 
(Sanne van Dijk) in Gliese 581 (2012).
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Gek misschien om de kostuums voor mijn film te baseren op een SF film reeks die 

ik eigenlijk zelf meer Space-fantasy vind dat echt SF. Of de kostuums in Gliese 581 

wetenschappelijk realistisch zijn vraag ik me dan ook ten zeerste af. Toch is er in 

het ontwerp van de kostuums wel degelijk gekeken naar de functionaliteit van de 

kleding. Maar zelf acht ik de kans klein dat astronauten er in het jaar 2225 zo bij 

zullen lopen als Eva in mijn film. Toch denk ik dat deze vormkeuzes voor de 

kostuums geen negatieve gevolgen zullen hebben voor de geloofwaardigheid van 

de film. De kracht van Star Wars zit hem volgens mij in zijn ‘op zich zelf staande 

wereld’ die niet verbonden is met de onze. Het Star Wars universum staat als 

enige SF film (reeks) (die ik ken) geheel los van planeet aarde en de mensheid. 

Star Wars raakt daarom ook minder snel gedateerd dan bijvoorbeeld het roze 

mantelpakje uit 2001. Niemand loopt er in het dagelijks leven net zo bij als prinses 

Leia. Wij kennen de mode trends binnen het Star Wars universum niet en kunnen 

ze daarom niet echt veroordelen als ouderwets. Daardoor zijn de Star Wars film 

tijdlozer dan menig andere SF film. En door het succes van de film reeks zijn veel 

vormen ook nog eens iconen geworden. Het feit dat de makers van Star Wars in 

Attack of de Clones (2002) nog steeds weg komen met een soort gelijk kostuum 

als uit de oude trilogie (gedragen door het personage Padmé, zie ‘Afbeelding 13’) 

bewijst de tijdloosheid ervan. 

Ook de andere kostuums van Eva, te zien op ‘Afbeelding 14’, zijn met het zelfde 

idee ontworpen. Eva haar Yoga outfit (Afbeelding 14) is misschien de enige 

uitzondering. Deze is gebaseerd op de eeuwen oude kimono gewaden uit het 

oosten. De vorm is een klassieker en daardoor tijdloos en tevens gebruikt in 

andere SF films. Zo draagt Neo (Keanu Reeves) in The Matrix (1999) een soort 

gelijke kimono als Eva. Deze is te zien op ‘Afbeelding 15’. 
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AFBEELDING 14 | Eva Nillson (Sanne van Dijk) in verschillende kostuums voor 
mijn afstudeer film Gliese 581. Van Links naar rechts: - Ceremonie uniform - 
Yoga Outfit - Werk Uniform.

AFBEELDING 15 | De Kimono die Neo (???) draagt in The Matrix (???). Foto 
gemaakt door Mathieu S op de Parisian Science Fiction Exhibition, 2 november 
201010.
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3.2 HET RUIMTESCHIP DE VESTA III

Eva stapt via de hoofdgang het hoofddek op, de 
grootste en belangrijkste ruimte van het schip. Hier 
bevindt zich de cockpit met daarbij de belangrijkste 
computersystemen en het station van Steve. Daarnaast 
is het hoofddek ook vooral Eva haar woonkamer, waar 
onder andere een bank staat en een bureau met stoel om 
aan de werken.

(Scene 1J, GLIESE 581, V5, 21-06-2012)

Nog grootser, en daardoor misschien ook nog wel belangrijker, dan de kostuums 

is de ruimte waarin het verhaal van de film zich afspeelt. In het geval van mijn 

afstudeer film Gliese 581 speelt zich het gehele verhaal af aan boord van het 

ruimteschip de Vesta III. Hoe we het schip zouden gaan visualiseren is dus van 

groot belang voor de kwaliteit van de hele film. Zoals ik al eerder in het hoofdstuk 

over realisme aan gegeven heb ging mijn voorkeur sterk uit om het gehele decor, 

van het interieur van het ruimteschip, echt te gaan bouwen. Dit komt zowel het 

emotioneel realisme (actrice kan makkelijker in de huid kruipen van) en perceptueel 

realisme (actrice hoeft niet in een computer gegenereerde omgeving geplakt te 

worden) ten goede. Maar naast realisme komt hier ook de harde realiteit om de 

hoek kijken. Kregen we het budget rond om ook echt een decor te bouwen? En 

als we het decor zouden gaan bouwen hadden we dan genoeg budget om het 

geheel dusdanig af te krijgen dat het een kloppend plaatje zou gaan worden? 

Maar allereerst moest er een ontwerp voor het ruimteschip de Vesta III komen. Het 

allereerste ontwerp dat ik voor het ruimteschip gemaakt had is te zien op 

‘Afbeelding 16’. Dit ontwerp is geïnspireerd op één van de vele rare diepzee dieren 

die onze planeet rijk is. Kort na het maken van deze concept tekeningen heeft 

concept tekenaar Michiel Reijnders de crew versterkt. Samen zijn we vervolgens 

verder kijken hoe we het ontwerp van het ruimteschip beter konden krijgen. 
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AFBEELDING 16 | De eerste schets voor het ruimteschip de Vesta III.

Eén van de dingen waar Michiel en ik achter kwamen was dat mijn eerste ontwerp 

van het ruimteschip veel te gestroomlijnd was voor een ruimtevaartuig, althans 

voor het type ruimtevaartuig dat wij hier aan het maken waren. In de ruimte is 

namelijk helemaal geen weerstand. Een aërodynamisch voortuig maken zou dus 

compleet nutteloos zijn en daarom wetenschappelijk onrealistisch.

 

AFBEELDING 17 | Meer definitieve schets van het ruimteschip de Vesta III 
gemaakt door Michiel Reijnders.  
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In het uiteindelijke ontwerp van het ruimteschip is alleen de basis vorm van de 

eerste schets nog terug te vinden. Het ontwerp is vooral veel functioneler 

geworden en daarmee ook veel realistischer. 

Uit mijn vooronderzoek naar mogelijke toekomstige interstellaire ruimtereizen is 

gebleken dat er op dit moment twee manier bekend zijn waarop we dit in de 

toekomst mogelijk zouden kunnen gaan doen. Doormiddel van een zo genoemd 

Solar sail 11 of doormiddel van Nuclear pulse propulsion12. Over de 

wetenschappelijke details zal ik niet in detail treden, maar dat de tweede optie iets 

met nucleaire energie te maken heeft lijkt me duidelijk. Gezien het ecologische 

thema dat mijn film heeft binnen de Science Fiction, zoals vastgesteld in het 

tweede hoofdstuk van mijn onderzoek, heb ik in eerste instantie onbewust voor 

het het Solar Sail, of te wel zonnezeil, gekozen. Op het moment dat ik deze keuze 

maakte was ik mij namelijk nog niet bewust van dit thema binnen de SF en dus 

ook niet dat mijn SF film binnen deze thematiek valt. In een later stadium werd ik 

echt weer met kernenergie geconfronteerd. Naast het zonnezeil dat het 

ruimteschip de snelheid geeft voor de grote lange afstanden door de ruimte had 

het schip ook nog een motor nodig om van de ene naar de andere planeet te 

kunnen vliegen. Nou had één van de eerste 3D renders van het ruimteschip een 

motor die gebaseerd is op het gebruik van nucleaire energie, zie ‘Afbeelding 18’. 

Inmiddels was ik mij wel bewust van het ecologische thema binnen de SF en 

begon ik steeds beter te begrijpen waarom ik voor bepaalde vorm had gekozen. 

Om eenduidig binnen de thematiek van de film te blijven hebben Robin Niekerk 

(verantwoordelijk voor de 3D modellen) en ik besloten om de motoren van het 

ruimteschip aan te passen. Een meer definitieve versie van het ruimteschip met 

aangepaste motoren is te zien op ‘Afbeelding 19’.  
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AFBEELDING 17 | Vesta III met rechts een motor die ikj te erg associeerde met 
nucleaire energie. 3D render gemaakt door Robin Niekerk.  

AFBEELDING 18 | Meer definitieve versie van het ruimteschip de Vesta III waar 
de motoren van ruimteschip minder verhult worden en je minder snel met 
nucleaire energie associeert. 3D render gemaakt door Robin Niekerk.  

Maar naast de buitenkant van het schip is er natuurlijk ook nog het interieur van 

het ruimteschip. Een realistische interieur voor het ruimteschip bedenken was niet 

zo moeilijk. Zo had Michiel Reijnders ook hier weer prachtige schetsen gemaakt 

voor de film. Zie ‘Afbeelding 19’ en ‘Afbeelding 20’. De uitdaging hier was vooral 

om het voor praktische geen budget toch goed en geloofwaardig in het echt te 

kunnen bouwen. 
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AFBEELDING 19 | Schets gemaakt door Michiel Reijnders van het hoofddek en 
de hoofdgang van de Vesta III voor Gliese 581. 

AFBEELDING 20 | Schets gemaakt door Michiel Reijnders van Eva haar 
slaapkamer aan boord van de Vesta III voor de film Gliese 581. 
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Op ‘Afbeelding 21’ en ‘Afbeelding 22’ is vervolgens te zien hoe de hoofdgang plus 

hoofddek en de slaapkamer aan boord van de film uiteindelijk geworden zijn. 

AFBEELDING 20 | Een stil uit de derde versie va de edit va Gliese 581 waarop 
het hoofddek en de hoofdgang van het ruimteschip te zien wel. Wel is de 
afbeeld vertekenend omdat dit een point of shot is gezien vanuit de computer 
Steve. 

AFBEELDING 21 | Een set foto gemaakt tijdens het draaien van Gliese 581. Op 
de foto is het personage Eva (Sanne van Dijk) te zien in de slaapkamer van het 
ruimteschip. 
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Alhoewel de concept tekeningen duidelijk verschillen met het eindresultaat van het 

decor zijn we er volgens mij wel in geslaagd om het decor in één stijl te krijgen. De 

film waar het gehele decor van Gliese 581 het meest op gebaseerd is is de film 

Moon (2009). Alhoewel de decors in Moon, zie ‘Afbeelding 22’ minimalistische 

zijn, is het interieur van de Vesta III in Gliese 581 dit nog veel meer.  

AFBEELDING 22 | Een stil uit de film Moon (2009)

Maar is dit een probleem voor de geloofwaardigheid van de film? Zelf denk ik dat 

dit dit niet het geval is om een aantal redenen. Zo hebben we de minimalistische 

stijl door het hele decor doorgevoerd. Er zijn dus geen stijl wisselingen tussen de 

verschillende ruimtes, waardoor de ene ruimte niet meer af voelt dan de andere 

ruimte. Daar komt dan nog bij dat het minimalisme niet in tegenstelling is met het 

verhaal dat de film verteld. Op planeet aarde heerst een chronische tekort aan 

voedsel, water en grondstoffen. Als Eva in overdadig luxe had geleefd had dat het 

achtergrond verhaal indirect onderuit gehaald. Een minimalistisch decor had met 

een ander achtergrond verhaal dus misschien niet zo goed gewerkt. 

Daarnaast zijn er in het decor veel SF elementen terug te vinden. De witte tinten 

met grijze vlak verdelingen zijn bijvoorbeeld ook terug te vinden in ‘Afbeelding 22’ 

uit de film Moon. Daarnaast hebben we veel gebruik gemaakt van de achthoek. 

Zo is de gehele basis vorm van het hoofddek een acht hoek, maar ook in de gang 

naar achteren is deze terug te vinden. Deze achthoekige tunnel vorm zie je onder 

andere in Moon (2009) en 2001: A Space Odyssey (1968) terug komen.
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AFBEELDING 23 | Een stil uit de film Moon (2009) waarop de achthoekige 
tunnel te zien is. 

AFBEELDING 24 | Een stil uit de film 2001: A Space Odyssey (1968) waarop 
tevens een achthoekige tunnel te zien is. 

Naast de achthoekige vormen zijn er ook de lijn patronen die in de stof bewerking 

van het ruimteschip terug te vinden zijn. Zo hebben de stoelen, bank en de 

gestoffeerde muur in Eva haar slaapkamer allemaal het zelfde lijnen patroon. Het 

terug laten komen van simpele lijn patronen gebeurd veel vaker in Science Fiction 

vormgeving. Alleen de twee bovenstaande afbeeldingen getuigen hier al van. 

Daar komt dan nog bij dat veel van de toeschouwers geen Hollywood film kwaliteit 

gaan verwachten wanneer ze weten dat het een Nederlandse Science Fiction film 

is. Als ze dan ook nog weten dat het een low-budget film betreft zullen de 

verwachtingen van de toeschouwer wederom bijgesteld worden. Zoals ik ook al in 

het hoofdstuk over perceptueel realisme aanhaalde is het van het grootste belang 

dat de vormgeving eenduidig is en van dezelfde kwaliteit. 
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Nu het decor aan de binnenkant van het ruimteschip veel minimalistische was dan 

oorspronkelijk op de schetsen bedacht, was er wel iets wat aangepast moest 

worden. Voor ons was het onmogelijk om de interieur schetsen van Michiel één op 

één na te maken, maar voor 3D animator Robin Niekerk is het geen probleem om 

het exterieur van het ruimteschip exact zo te maken als hij er op de schetsen 

uitzag. Interieur en exterieur dreigde dus niet overeen te komen, wat ten koste 

gaat van het perceptueel realisme. Daarom hebben we ervoor gekozen om het 

exterieur van het ruimteschip minder details te geven dan in eerste instantie de 

bedoeling was. 
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3.3 PROPS

Eva zit in haar slaapkleding en met haar 
‘tandenborstel’ in haar mond in de cockpit. De 
‘tandenborstel‘ is een glazen plaatje met aan het 
einde een blauw lichtje. Eva ondersteund haar hoofd 
met één hand terwijl ze langzaam haar tanden poetst. 
Op de rand van het dashboard ligt het tablet waar een 
schaakbord op te zien is.

(Scene 05, GLIESE 581, V5, 21-06-2012)

De grote lijnen van de vormgeving zijn in de eerste twee paragrafen over de 

kostuums en het ruimteschip uit één gezet. De stijl is bepaald, maar het gevaar 

schuilt meestal in een klein hoekje. De props, de ‘dagelijkse’ voorwerpen waarmee 

Eva door het ruimteschip heen loopt, hebben dan ook voor de meeste discussie 

en lastigste problemen gezorgd. De details vertellen namelijk hoe iets echt werkt 

en geven daarom als geen ander weer dat er door de film makers over nagedacht 

is hoe de fictieve wereld werkt. 

Ook props zijn net als de kostuums zeer bepalend of een film wel of niet tijdloos 

gaat worden. Zo heb ik in het hoofdstuk over historisch realisme het voorbeeld van 

de tablet al aangehaald. Hoe tijdloos is deze vorm? Het antwoord hierop kan ik 

natuurlijk pas over een aantal jaar geven. Maar wel kan ik een voorbeeld geven 

van een film waar het ‘fout’ is gegaan. Zo zijn mensen in de film Solaris (1972) 

geregisseerd door Andrej Tarkovski afgereisd naar Solaris, een ster ver van aarde. 

Ondanks de grote televisie schermen in de film en de mogelijkheid om verre 

ruimtereizen te maken hebben de telefoons aan boord van het ruimtestation nog 

gewoon een snoer, zie ‘Afbeelding 25’. Een inconsistentie in de fictieve wereld 

dus. Wat direct ten koste gaat van het historische en emotioneel realisme van de 

film. 

Twee props die in het scenario van Gliese 581 beschreven werden leidde 

voornamelijk tot discussie; de tandenborstel en de handdoek. In één scène kwam 
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Eva naakt de douche uitlopen en had ze alleen een handdoek bij zich. Maar naar 

een lange discussie kwamen we er achter dat het logischer zou zijn als ze in 2225 

helemaal geen handdoeken meer zouden hebben. 

AFBEELDING 25 | Een stil uit de film Solaris (1972) waarop te zien is dat het 
hoofdpersonage een oude telefoon met snoer vast houdt. 

Alle grondstoffen aan boord van het ruimteschip moeten namelijk op z’n efficiënt 

mogelijk manier gerecycled worden. Dus dat water mag toch niet verdwijnen in 

een handdoek. Daarnaast zullen ze over tweehonderd jaar vast en zeker wel een 

één of ander ‘in vijf seconden droog’ blaas systeem bedacht hebben. Oké geen 

handdoek dus. Moest ik Eva dan zonder handdoek helemaal naakt de badkamer 

uit laten komen lopen? Het zou raar zijn als Eva aangekleed en al de badkamer uit 

komt lopen, ze is immers alleen op het ruimteschip. En door het bedachte ‘in vijf 

seconden droog’ blaas systeem zou haar haar ook niet meer nat zijn. Hoe weet 

de toeschouwer dan nog dat ze uit de douche komt lopen? Er was immers geen 

geld om een badkamer te gaan bouwen in het decor. Daar kwam dan nog bij dat 

ik het niet in de stijl van de film vind passen dat Eva ineens naakt door het beeld 

heen loopt. Een probleem dus. Als ik wil dat het publiek weet dat Eva uit de 

douche komt lopen moet ze van mij nat haar hebben en een handdoek. We 

hebben nog verschillende opties geprobeerd om een futuristische handdoek te 

bedenken, van fiber vezel doekjes, tot siliconen bakplaten, niets was overtuigend. 

En dus heb ik uiteindelijk besloten om de hele douche en handdoek scène uit het 

73



verhaal te schrijven. Een drastische beslissing misschien, maar voor het realisme 

en de geloofwaardigheid van de film de beste beslissing die ik heb kunnen maken. 

En dan was er ook nog de tandenborstel, die zoals het openingscitaat uit het 

scenario van deze paragraaf doet vermoeden al niet meer echt op een 

tandenborstel lijkt, zie ook ‘Afbeelding 26’. Het art departement had op mijn 

verzoek ook een gewone transparante tandenborstel mee genomen voor het 

geval ik echt dacht dat het licht gevende staafje niet zou werken. Of het 

lichtgevende staafje uiteindelijk ook door de toeschouwer gezien gaat worden als 

‘tandenborstel’ durf ik nog niet met alle zekerheid te zeggen. Veel mensen die de 

eerste versie van de montage hebben gezien snapte namelijk in het begin niet wat 

Eva aan het doen was. Toch denk ik dat ook dit punt uiteindelijk goed gaat komen 

doormiddel van sounddesign. De vorm mag dan wel niet herkenbaar zijn het 

geluid dat het apparaat gaat maken kan die wel zijn. Dat gecombineerd met de 

handeling die Eva doet met het voorwerp zou het duidelijk moeten maken wat Eva 

aan het doen is. Haalt het de toeschouwer uit de film? Misschien even, maar ik 

vond het ook belangrijk om ergens een risico te nemen door iets nieuws te doen. 

Waar ik bij alle andere vormen heel erg naar andere films heb gekeken, om zo min 

of meer van te voren vast te kunnen stellen of iets wel of niet goed over zou 

komen op de toeschouwer, kon dat hier niet. 

AFBEELDING 26 | Eva (Sanne van Dijk) met de ‘tandenborstel’ in Gliese 581. 
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Gebruiksvoorwerpen moeten dus begrijpelijk en tot op zekere hoogte herkenbaar 

zijn voor de toeschouwer. Maar wanneer een voorwerp of meubelstuk te 

herkenbaar is heeft dit een negatief effect op het realisme. Een goed voorbeeld 

hiervan is korte online internet SF serie Continuum (2012) geregisseerd door Blake 

Calhoun. Alhoewel zeer waarschijnlijk een low-budget productie zijn er op het 

gebied van art direction wat onhandige keuzes gemaakt voor het realisme van de 

serie. Nou moet ik wel toegeven dat de de hele stijl van de serie op het gebied van 

de vormkeuzes en aankleding sowieso niet mijn smaak is, maar ik zal proberen zo 

objectief mogelijk te blijven. 

AFBEELDING 27 | Reagan (Melanie Merkosky) in de eerste episode van de 
korte internet SF serie Continuum. 

‘Afbeelding 27’ is een stil uit de serie Continuum. Op de achtergrond in het shot 

zijn echter links wat opberg kisten en rechts een opberg kast te zien. Vooral de 

kast rechts in het shot is een overduidelijke opbergkast die je bij bijna elk 

tuincentrum kan halen voor het opslaan van tuingereedschap etc.13 De bakken 

links kan ik iets moeilijker herleiden maar zijn ook zeer herkenbaar. Ook de functie 

van de kast in deze ruimte is misschien niet helemaal logische, vooral omdat 

dezelfde kast in elke ruimte terug te vinden is in de serie. Hierdoor ga ik twijfelen 
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aan de functionaliteit van het object. De kast is dus niet alleen herkenbaar 

waardoor hij mijn aandacht bij het verhaal weghaalt, hij heeft ook geen functie. Zelf 

denk ik dan ook dat het shot er vele malen beter uit had gezien zonder de kast en 

de opberg kratten links in het beeld. naast eerder genoemde punten doorbreken 

de harde vierkante vormen ook de rondingen van de muren. De kast lijkt hierdoor 

niet echt bij de rest te passen en voelt daardoor wat ‘opgeplakt’ aan. Het blijft 

helaas niet bij dit voorbeeld, in de keuken staat gewoon een magnetron en 

Reagan eet uit een bak die verdacht veel op een overschotel lijkt. Wanneer je 

éénmaal een aantal punten in een film (of dit geval serie) hebt ontdekt gaan je 

steeds meer dingen opvallen die in strijd zijn met het realisme. Het werkt als een 

domino effect. In een grote productie als Star Wars I: The Phantom Menace 

(1999) geregisseerd door George Lucas, zou je minder snel verwachten 

voorwerpen terug te zien die in het dagelijks leven standaard gebruikt worden. 

Toch is niets minder waar, zo is de Jedi Comlink, die in de film gebruikt wordt door 

Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) en Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor), gemaakt van 

het handvat van een Gillette Ladies Shaver14. Het voorwerp is echter wel dus 

danig aangepast door het art departement dat het bij de rest van de voorwerpen 

uit het Star Wars universum past. Daarnaast verwacht je van een grote productie 

als Star Wars niet dat ze een simpel huis, tuin en keuken voorwerp als een Ladies 

Shaver gebruiken. Als toeschouwer let je er daarom helemaal niet op. 

Maar net als Continuum is mijn afstudeer film Gliese 581 ook low-budget (/no-

budget) en zijn ook wij genoodzaakt geweest om voorwerpen van nu in de film 

terug te laten komen. Twee voorbeelden hiervan zijn de transparante Lekman 

opbergbakken van de Ikea15. Het meest herkenbaar aan de opbergbak zijn de 

negen vierkante gaten aan de voorkant van de bak. Door de bak een kwartslag te 

draaien zijn deze gaten alleen niet te zien en wordt het voorwerp dus minder 

herkenbaar. De sprei die bij de Ikea gekocht is en door Eva gebruikt wordt als 
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dekbed zal zeer waarschijnlijk wel door een aan toeschouwers herkent gaan 

worden. Wat bij een selecte groep toeschouwers tijdens het kijken van de film 

tijdelijke ten koste zal gaan van het historisch realisme. 
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3.4 CONCLUSIE

Welke rol speelt mise-en-scène in de geloofwaardigheid van mijn Science Fiction 

vertelling?

Mise-en-scène is natuurlijk een breed begrip en vooral een veel breder begrip dan 

ik in dit hoofdstuk besproken heb. Ik heb ervoor gekozen om in dit hoofdstuk 

vooral die punten binnen de mise-en-scène te bespreken die voor mijn film van 

groot belang zijn, namelijk de kostuums, het decor en de props. In dit hoofdstuk 

heb ik laten zien dat het gebruik van tijdloze vormen of vormen die verbonden zijn 

met de Science fiction iconografie een hogere mate van geloofwaardigheid 

hebben en behouden dan trendgevoelige vormen of voorwerpen van nu. 

Toch zijn het de kleine vormen, de props, die het ons het meest lastig gemaakt 

hebben en waarvan ik ook nu nog niet met zekerheid durf te zeggen of een prop 

als bijvoorbeeld de ‘tandenborstel’ het historische en emotioneel realisme van de 

film niet gaat aantasten. 

Deze onderdelen van de mise-en-scène die ik in de hoofdstuk heb besproken 

spelen dus een grote rol in de geloofwaardigheid van mijn Science Fiction film 

Gliese 581. Het is tenslotte de vertelling van tekst naar beeld/vorm. Een vertaling 

waarin dus veel mis kan gaan en kleine dingen over het hoofd gezien kunnen 

worden. Toch denk ik dat ik me op dit punt qua realisme en geloofwaardigheid 

geen zorgen hoef te maken. Veel vormkeuzes voor mijn film zijn immers duidelijk 

afgeleid van andere SF films waarin deze vormen al bewezen hebben te werken. 
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CONCLUSIE

Welke elementen zijn bepalend voor de geloofwaardigheid van de 

fictieve realiteit binnen een Science Fiction vertelling?

In het eerste hoofdstuk van het onderzoek heb ik laten zien dat er allereerst al  

verschillende vormen van geloofwaardigheid, of te wel realisme, zijn. Elke vorm 

van realisme heeft weer zijn ‘spelregels’ waar je je aan moet houden wil je dat de 

film binnen dat kader realistische is. Soms kun je je door de genre conventies 

binnen de Science fiction wel permitteren om iets van de spel regels binnen een 

bepaalde vorm van realisme af te wijken. Zo is het binnen de Science Fiction 

normaal geworden dat er over grote lichtjaren afstand gewoon live contact 

mogelijk is tussen verschillende ruimteschepen en ruimtestations. Iets wat op het 

gebied van wetenschappelijk realisme absoluut onmogelijk is. Ook het ecologische 

thema dat op mijn SF film van toepassing is heeft weer invloed op de verschillende  

vormen van realisme die op mijn afstudeer film van toepassing zijn. Zo heeft het 

thema de keuze voor het zonnezeil aan de buitenkant van het ruimteschip bepaald 

en dus invloed gehad op het wetenschappelijk realisme. Maar deze thematiek 

heeft ook grote gevolgen gehad voor het historisch realisme van de film. Het 

achtergrond verhaal van de film komt voor een groot gedeelte voort uit het 

ecologische thema en heeft daarom automatische veel elementen in het verhaal 

beïnvloed. Zo heeft het hoofdpersonage Eva iets met planten en zie je haar 

verschillende keren een bonsai boom verzorgen. Een symbolische link met het 

ecologische thema, dat dus indirect het personage beïnvloed en daarom ook in 

verband staat met psychologisch realisme. 

Zoals je ziet is het moeilijk om grote elementen te benoemen die los van de andere 

elementen hun eigen invloed hebben op de geloofwaardigheid van de fictieve 

realiteit. Veel meer dan ik aan het begin van het onderzoek had verwacht is de 

geloofwaardigheid van de fictieve realiteit van de film een samenspel tussen heel 

veel verschillende elementen. Daarnaast zijn heel veel van die kleine elementen 
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ook nog eens heel specifiek van toepassing op mijn film. Ik vind het veilig om te 

zeggen dat de vijf vormen van realisme die ik behandelt heb (psychologisch, 

emotioneel, perceptueel, wetenschappelijk en historisch realisme) op bijna alle SF 

films van toepassing zijn. Toch zijn deze vormen slechts richtlijnen en is er niet per 

vorm van realisme een rijtje vaste elementen die op elke Science Fiction vertelling 

van toepassing zijn. De inhoud van de vormen is namelijk zo nauw verbonden met 

de thematiek/het verhaal van de film dat het voor mij onmogelijk is om een vaste 

lijst aan elementen op te schrijven die voor het gehele SF genre gelden. Zelfs voor 

het subgenre waar mijn film zich in bevindt, drama SF in het schemer gebied 

tussen klassiek Hollywood en art cinema, is dit lastig. Daarnaast moeten de 

verschillende vormen van realisme, samen met de genre conventies, de 

iconografie en de thematiek een kloppend geheel vormen wil de film 

geloofwaardig zijn. Als het publiek te veel gaat twijfelen aan één van de vormen 

van realisme dan zal ze nog kritischer naar de film gaan kijken en is de wil van de 

toeschouwer om in de fictieve wereld te stappen verdwenen. De toeschouwer 

krijgt immers steeds nieuwe dingen in de film te zien die hem uit het verhaal/

fictieve wereld van de film haalt. Er ontstaand een domino effect dat op een 

gegeven moment niet meer te stoppen is. 

In ‘figuur 3’ is te zien hoe de verschillende grote elementen die de 

geloofwaardigheid bepalen elkaar volgens mij beïnvloeden. Op de afbeelding is te 

zien hoe elke vorm van realisme die van toepassing is direct in verbinding staat 

met de fictieve werkelijkheid van de film. Elke vorm van realisme wordt alleen eerst 

‘gefilterd’ door de genre conventies en de iconografie die op het (sub)genre van 

toepassing zijn. Maar het belangrijkste is de blauwe lijn van de thematiek (het 

verhaal) die alle losse onderdelen met elkaar verbindt en zo de cirkel rond maakt. 
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FIGUUR 3 | Schematische weergave hoe de verschillende vormen van realisme, 
de genre conventies, de iconografie en de thematiek samen de 
geloofwaardigheid van de fictieve realiteit van een SF film bepalen. 

Ondanks dat het, naast de grote elementen te zien in ‘Figuur 3’, dus moeilijk is om 

een gedetailleerde opsomming van alle specifieke (kleine) elementen op te 

noemen die de fictieve realiteit van het Sf genre beïnvloeden, ben ik door dit 

onderzoek er wel achter gekomen welke kleine elementen mijn eigen film, Gliese 

581, qua geloofwaardigheid beïnvloeden. Dit is echter allemaal te specifiek om in 

een conclusie nogmaals uit één te gaan zetten. Wel wil ik nog graag benoemen 

hoe de wisselwerking tussen het onderzoek en de film geweest is. 

Door het doen van dit onderzoek werd ik namelijk tijdens het maakproces van de 

film constant op de mogelijke gevaren gewezen die negatieve invloed op de 

fictieve realiteit konden hebben. Hoe het onderzoek mijn film heeft beïnvloed en 
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andersom is voor mij dan ook moeilijk om precies te beschrijven. Je wordt op 

zoveel punten gewezen waar ik voor het onderzoek nog nooit over nagedacht 

had. Onder andere de meest belangrijke elementen uit ‘Figuur 3’ waren voor mij 

onbekend. Zo had ik mij nooit bewust gerealiseerd dat er verschillende vormen 

van realisme zijn, laat staan dat ik had stil gestaan bij de verschillende kenmerken 

en ‘spelregels’ per vorm. Was ik me er niet van bewust dat er zoiets als een 

ecologisch thema binnen het SF genre bestaat en al helemaal niet dat mijn film 

daar onder valt. Natuurlijk weet je veel van deze dingen onbewust wel waardoor je 

keuzes maakt op basis van intuïtie. Daar is natuurlijk helemaal niets mis mee, maar 

dankzij dit onderzoek was ik tijdens het maken van de film Gliese 581 niet meer 

alleen afhankelijk van mijn intuïtie maar kon ik bewuster keuzes maken. En, 

misschien nog wel belangrijker, daardoor beter beargumenteren richten crew 

leden waarom ik iets op een dergelijke manier in de film terug wilde zien. Het 

onderzoek heeft mij daardoor als regisseur ook veel meer zelfvertrouwen gegeven  

en heeft mij laten inzien waarom ik in het begin van het proces bepaalde 

inhoudelijke keuzes voor de film gemaakt heb. Door het onderzoek heb ik mezelf 

dus ook veel beter leren kennen. Allemaal extra effecten die de geloofwaardigheid 

van de film ook ten goede zijn gekomen en die ik toen ik begon met het 

onderzoek absoluut niet verwacht had. 

Tot slot ben ik ook nog één element tegen gekomen in het onderzoek waarvan ik 

aanvankelijk dacht dat deze ook invloed zou kunnen hebben op de fictieve 

realiteit, maar dit niet had. Namelijk de keuze tussen utopie of anti-utopie. 

Natuurlijk staat de keuze hiervoor niet helemaal los van de tijdsgeest en de 

generatie waarin de film maker geboren is. Toch vind ik de keuze voor een utopie 

of een anti-utopie echt een inhoudelijke keuze van de film maker zelf; heb je zelf 

een positieve of negatieve kijk op de toekomst? Wat vindt jij als maker belangrijk 

om te vertellen? Een toeschouwer met dezelfde kijk op de toekomst als de 

regisseur in kwestie zal zich sneller kunnen identificeren met de film dan een 

toeschouwer met een totaal ander toekomst beeld. Maar dit is echter zo subjectief 

dat de keuze voor utopie of anti-utopie dus niet één van de elementen is die de 

geloofwaardigheid van de fictieve realiteit binnen een SF vertelling beïnvloed. 
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BIJLAGE 1

SYNOPSIS GLIESE 581

LOGLINE | Gliese 581 is het verhaal over Eva, een jonge vrouw die haar leven vrijwillige op het spel 
zet in de hoop geschiedenis te schrijven.

TAGLINE | De dood is een kleine prijs voor onsterfelijkheid.

In 2200 is de wereldbevolking gegroeid tot 24 miljard mensen. Door een constant 
dreigend te kort aan grondstoffen en levensmiddelen leven de verschillende landen 
op gespannen voet samen en dreigt de wereldvrede in het gedrang te komen. De 
wereldleiders hebben daarom de SISA (Solar Interstellar Space Agency) de 
belangrijke opdracht gegeven de ruimte te doorzoeken in de hoop een nieuwe 
aardachtige planeet te vinden.  
! In het jaar 2207 wordt Eva geboren aan boord van het Interstellaire 
Ruimtestation Erebus dat zich 18 lichtjaar buiten ons zonnestelsel bevindt. Zij werd 
samen met andere studenten speciaal opgeleid en getraind voor bemande 
interstellaire ruimtereizen. Op haar achttiende vertrekt ze vanaf Ruimtestation 
Erebus op weg naar het stelsel Gliese 581 waar ze een nieuwe aardachtige 
planeet hoopt te ontdekken. 
! Inmiddels is Eva, vergezeld door het intelligente computer systeem Steve, 
al vier jaar onderweg en staat ze op het punt het stelsel Gliese 581 binnen te 
vliegen. Tijdens een technische controle blijkt er echter een defect te zijn aan het 
inklap systeem van het zonnezeil. De commandant van het ruimtestation Erebus 
staakt daarom de missie en besluit dat ze moet terug keren naar het ruimtestation. 
Eva heeft zo lang uitgekeken naar het moment dat ze eindelijk haar bestemming 
zou bereiken dat dit besluit haar zwaar valt. Te zwaar... Zonder enig verder overleg 
neemt ze het heft in eigen hand door het gehele zonnezeil los te koppelen van het 
ruimteschip en de missie gewoon te vervolgen. Ze weet dat ze zonder zonnezeil 
nooit meer genoeg snelheid kan maken om terug te vliegen naar het ruimtestation. 
Maar het idee dat ze de missie nooit zou voltooien voelde als een nog grotere 
leegte. Alle dingen waar ze dan haar hele leven voor getraind was en naar toe 
geleefd had zouden dan compleet nutteloos zijn geweest. 
! Tijdens haar reis door Gliese 581 onderzoekt ze de planeten die ze 
onderweg tegenkomt. Wanneer er op deze planeten geen aards leven mogelijk 
blijkt te zijn wordt ze opnieuw geconfronteerd met de zingeving van haar eigen 
leven...
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BIJLAGE 2

VISIE GLIESE 581

Graag mag ik ‘s nachts naar de sterren staren en weg dromen bij de mogelijke 
werelden die zich zo ver bij ons vandaan bevinden. De grootsheid van het heelal 
schiet mijn verbeelding ver te boven maar het blijft me fascineren. Fascineren en 
tegelijkertijd ook beangstigen. Wij, de mens, zijn zo ontzettend klein. Passagiers 
op ruimteschip aarde, een schip waarvan we ons niet lijken te realiseren hoe 
kostbaar en fragiel het eigenlijk is. 
" Deze vergankelijkheid van de mensheid is één van de twee thema’s die ik 
in de film wil verwerken. Omdat het thema heel abstract is wil ik de vertelling 
hiervan ook vooral visueel houden. Beelden van Eva’s ruimteschip die zich in de 
totale leegte voortbeweegt naar een ander gedeelte van diezelfde duisternis. En 
de nietigheid van haar bestaan vergelijken met dat van de planeten die ze tijdens 
haar reis tegen komt. Om deze verschillen nog meer uit te vergroten gaat muziek 
een belangrijke rol spelen. 
" Maar dit zelfde thema wil ik ook terug brengen naar een persoonlijke 
niveau. De vergankelijkheid van jezelf, jouw eigen ego. Wat is de zin van mijn 
leven? Wat wil ik bereiken? En als ik dat bereikt heb wat dan? Het 
hoofdpersonage wordt in de film met deze vragen geconfronteerd. Eva is haar 
hele leven voor één ding getraind en opgeleid. Wanneer haar missie dreigt te 
mislukken vraagt ze zich af wat ze eigenlijk haar hele leven heeft gedaan. Ze was 
ervan uit gegaan geschiedenis te gaan schrijven en zo figuurlijk ‘onsterfelijk’ te 
worden maar wordt geconfronteerd met de mogelijke doelloosheid van haar 
bestaan. 
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BIJLAGE 3

GLOBALE RUIMTEVAART GESCHIEDENIS

- 1944 Eerste object in de ruimte
- 1957 Eerste kunstmaan in de ruimte
- 1957 Hond Laika in de ruimte
- 1958 Eerste aap in de ruimte
- 1961 Eerste mens in de ruimte
- 1966 Venera 3 land op Venus
- 1969 De eerste mens zet voet op de maan
- 1986 ongeluk Spaceshuttle Challenger
- 1998 Lancering Internationaal Ruimtestation (ISS)
- 2000 ISS permanent bewoond
- 2001 Eerste ruimtetoerist
- 2004 Mars Exploration Rovers landen op Mars
- 2008 Phoenix Ruimtesonde land op Mars

- 2031 Ruimtebasis op de Maan
- 2037 Eerste mens op Mars
- 2048 Ruimtesonde land op Europa (maan van Jupiter)
- 2049 Lancering Internationaal Ruimtestation Mars (ISSM)
- 2049 Eerste baby op de maan geboren. 
- 2051 ISSM permanent bewoond
- 2054 Eerste Interstellaire ruimtereis. Onbemande Ruimtesonde op weg naar Alpha 

Centauri, verwachte aankomst 2085. 
- 2060 Ruimtebasis op Mars
- 2068 Lancering Internationaal Ruimtestation Europa (ISSE)
- 2070 ISSE permanent bewoond
- 2073 Ruimtesonde land op Titan (maan van Saturnus)
- 2079 Lancering Internationaal Ruimtestation Titan (ISST)
- 2080 ISST permanent bewoond
- 2080 Eerste mens op Europa, maan van jupiter
- 2082 Eerste baby op Mars geboren
- 2086 Eerste mens op Titan, maan van Saturnus 
- 2087 1000 mensen wonen op de Maan
- 2089 Missie Gaia op de maan van start om een aardse atmosfeer op de maan te 

creëren. 
- 2090 Eerste gegevens van de ruimtesonde Alpha Centauri komen binnen.
- 2091 Lancering Internationaal Ruimtestation Neputunes (ISSN)
- 2091 ISSN permanent bewoond 

- 2098 Vier exoplaneten ontdekt in het Alpha Centauri stelsel
- 2099 De verschillende ruimtevaart organisaties vormen samen een nieuwe ruimte 

organisatie voor interstellaire missies: Solar Interstellar Space Agency (SISA)
- 2100 5000 mensen wonen in een ruimtebasissen of aan boord van een ruimtestation
- 2101 Pogingen om een aardse atmosfeer op de maan te creëren blijven mislukken, 

missie Gaia wordt stop gezet. 
- 2103 SISA breidt het ISST en ISSN uit om beter onderzoek te kunnen doen naar 

Interstellaire ruimtereizen
- 2103 1 miljoen toeristen hebben de maan bezocht.  
- 2111 Baanbrekend onderzoek waardoor reizen iets langzamer dan de snelheid van het 

licht mogelijk zou worden. 
- 2114 20.000 mensen wonen in een ruimtebasissen of aan boord van een ruimtestation
- 2116 ISST wordt geraakt door ruimteafval, alle 32 onderzoekers aan boord overlijden.
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- 2117 Alle ruimtestation worden anders uitgerust om zich beter tegen ruimteafval te 
beschermen.

- 2119 Nieuwe lancering internationaal Ruimtestation Titan 2 (ISST2)
- 2125 Lancering Interstellair Ruimtestation Columbus (ISS Columbus), het eerste 

ruimtestation buiten de Heliosfeer van het zonnestelsel.
- 2127 50.000 mensen wonen in een ruimtebasissen of aan boord van een ruimtestation
- 2130 Missie Ouranos van start; Eerste bemande interstellaire ruimtereis naar Alpha 

Centauri. Ruimteschip Ouranos zou in 2137 aan moeten komen bij het stelsel. 
- 2133 Contact met de bemanning van Ouranos valt weg, de SISA beschouwd de missie 

als mislukt.
- 2136 Lancering Ouranos II, deze zou in 2144 aan moeten komen bij het Alpha Centauri 

stelsel. 
- 2140 1 miljoen mensen wonen in een ruimtebasissen of aan boord van een 

ruimtestation
- 2144 Ouranos II vliegt de Heliosfeer van Alpha Centauri binnen. 
- 2145 De eerste gegevens en beelden gemaakt door de bemanning van Ouranos II 

komen binnen, In tegenstelling met het onderzoek uit 2099 blijkt Alpha Centauri 6 
exoplanten te heben in plaats van 4. De 6 nieuwe planeten kregen van de SISA de 
volgende namen: Ouranos, Xao-pian, Borya, Terence, Terminus en Carmenta. Op alle 
planeten lijkt geen aards leven mogelijk te zijn. 

- 2151 Lancering Interstellair Ruimtestation Erebus (ISS Erebus) vanaf Ruimtestation 
Columbus. Erebus wordt op 18 lichtjaar vanaf het zonnestelsel gebracht om vanaf daar 
meer interstellaire ruimtereizen mogelijk te maken. Verwachte aankomst 2172.

- 2153 Lancering ruimtezonde naar het Tau Ceti stelsel, verwachte aankomst 2167
- 2167 ruimtezonde wordt in een baan om de Heliosfeer van Tau Ceti gebracht.
- 2168 Het Tau Ceti stelsel heeft geen exoplaneten
- 2172 ISS Erebus komt aan op de plaats van bestemming
- 2176 Lancering ruimtezonde naar het Sirius Stelsel, verwachte aankomst 2196
- 2180 Interstellaire snelweg tussen ISS Columbus en ISS Erebus waardoor de reistijd van 

21 jaar verkort wordt naar 4 jaar.
- 2181 Lancering ruimtezonde naar het stelsel Epsilon Eridani, verwachte aankomst 2197
- 2182 Lancering Ruimtezonde naar de planeet Carmenta in het Alpha Centauri stelsel, 

verwachte aankomst 2189
- 2185 ISS Erebus is permanent bewoond
- 2186 100 mensen wonen buiten het zonnestelsel 
- 2189 Ruimtezonde landt op de planeet Carmenta in het Alpha Centauri stelsel.
- 2190 Lancering ruimtezonde naar het Fomalhaut stelsel, verwachte aankomst 2201
- 2192 Eerste amateur astronaut vliegt in zelfs gemaakt ruimteschip buiten de dampkring 

van de aarde.
- 2196 Lancering ruimtezondes naar Gliese 581 (verwachte aankomst 2200), Gliese 876 
(verwachte aankomst 2200) en Gliese 1214 (verwachte aankomst 2221)
- 2196 Ruimtezonde komt aan bij het Sirius Stelsel en vliegt de heliosfeer van stelsel 

binnen.
- 2197 Ruimtezonde komt aan bij het Epsilon Eridani stelsel en vliegt de heliosfeer van het 

stelsel binnen.
- 2197 Geen exoplaneten gevonden in het Sirius stelsel
- 2198 4 exoplaneten gevonden in het Epsilon Eridani stelsel
- 2199 7 miljoen mensen wonen in een ruimtebasissen of aan boord van een 

ruimtestation, 86% hiervan woont op de maan, 11% op Mars en de andere 3% aan 
boord van de ruimtestations. 

- 2199 Missie Hemera van start; de zoektocht naar een planeet waar aards leven mogelijk 
is.

- 2200 Ruimtezonde komt aan bij Gliese 581 en vliegt de heliosfeer van het stelsel binnen.
- 2200 Ruimtezonde komt aan bij Gliese 876 en vliegt de heliosfeer van het stelsel binnen.
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- 2201 6 exoplaneten gevonden in het Gliese 581 stelsel
- 2201 4 exoplaneten gevonden in het Gliese 876 stelsel
- 2211 Lancering bemand ruimteschip Vesta vanaf ISS columbus naar Epsilon Eridani, 

verwachte aankomst 2222
- 2221 Ruimtezonde komt aan bij Gliese 1214 en vliegt de heliosfeer van het stelsel 

binnen.
- 2222 4 exoplaneten gevonden in het Gliese 1214 stelsel
- 2222 Ruimteschip Vesta vliegt de heliosfeer van het Epsilon Eridani stelsel binnen. 
- 2222 De 4 exoplaneten in 2198 ontdekt door de ruimtezonde in het Epsilon Eridani 

stelsel worden door de bemanning van het ruimteschip Vesta bevestigd. Maar er blijkt 
geen aards leven mogelijk. De ontdekte planeten worden vernoemd naar de 
astronauten. 

- 2225 Lancering Vesta II, Vesta III en Vesta IV naar de stelsels Gliese 581, 876 en 1214.
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BIJLAGE 4

ACHTERGROND VERHAAL  
SOLAR INTERSTELLAR SPACE AGENCY (SISA)

In 2054 vertrok de eerste ruimtesonde vanaf het internationaal ruimtestation Mars 
(ISSM) naar het Alpha Centauri stelsel. Het Alpha Centauri stelsel is de ster die het 
het dichts bij onze zon staat met een afstand van vijf lichtjaar. Men verwachte dat 
de ruimtesonde in 2085 de heliosfeer van Alpha Centauri zou binnen vliegen. Door 
de grote afstand en de storing van de heliosfeer van ons zonnestelsel was direct 
contact met de sonde niet mogelijk, het duurde nadat de sonde was aangekomen 
nog vijf jaar voordat de eerste gegevens in 2090 binnenkwamen bij de ESA 
(European Space Agency). In 2098 kon aan de hand van de gegevens van de 
ruimtesonde worden vastgesteld dat Alpha Centauri in ieder geval vier 
exoplaneten zou bezitten.   

Om meer onderzoeken en reizen op interstellair niveau in de toekomst mogelijk te 
maken besloten de verschillende ruimtevaart organisaties hun krachten te 
bundelen. Hierdoor werd in 2099 de Solar Interstellar Space Agency (SISA) onder 
leiding van de Amerikaan Robert Downey opgericht.

Er werden direct plannen gemaakt om het Internationale Ruimtestation Titan 
(ISST) en het Internationale Ruimtestation Neptunes (ISSN) uit te breiden met 
nieuwe onderzoeksfaciliteit. Dit gebeurde in 2103. In 2111, slecht 8 jaar na de 
realisatie van de nieuwe onderzoeksfaciliteiten aan boord van het ISST en ISSN, 
deed de SISA nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen waardoor bemande 
interstellaire ruimte reizen binnen handbereik kwamen. Alhoewel het nog jaren zou 
duren werd er direct hard gewerkt om de plannen voor deze reizen uit te werken. 

Maar voordat er een bemand ruimteschip kon vertrekken richting Alpha Centauri 
moest er eerst een ruimtestation buiten de heliosfeer en heliopauze van ons 
zonnestelsel komen. In de heliosfeer botst de zonnewind met de daarachter 
gelegen interstellaire ruimte. Hierdoor kunnen magnetische stromen ontstaan 
waardoor draadloze communicatie niet meer werkt of ernstig vertraagd wordt. Om 
contact met de bemanning van interstellaire vluchten te behouden realiseerde de 
SISA in 2125 het Interstellaire Ruimtestation Columbus (ISS Columbus) buiten de 
heliosfeer en heliopauze van ons zonnestelsel. 
 
In 2130 vertrekt het eerste bemande ruimteschip Ouranos, met aan boord vijf 
astronauten, naar het Alpha Centauri stelsel vanaf het ISS Columbus. Ouranos 
zou in 2137 aan moeten komen bij Alpha Centauri om daar onderzoek te doen 
naar het stelsel en zijn vier exoplaneten. De missie was omstreden, niet alleen 
omdat de vijf astronauten 7 jaar onderweg zouden zijn terwijl ze per persoon 
gemiddeld slechts 3 vierkante meter ruimte hadden, maar ook omdat de terugreis 
niet mogelijk was. Maar de SISA had het voor het kiezen, er waren veel meer 
aanmeldingen dan de beoogde vijf astronauten die nodig zouden zijn voor de reis. 
Astronauten die het avontuur wel zagen zitten en hoopte geschiedenis te 
schrijven. Daarnaast werd je familie op planeet aarde met grote geld bedragen 
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door de SISA onderhouden. Over de hoogte van deze vergoedingen wil de SISA 
echter geen uitspraken doen. 

Toen in 2133 het ISS Columbus voor lange tijd het contact met Ouranos verloor 
werd de missie als mislukt beschouwd. De oorzaak van de verdwijning van 
Ouranos is tot op de dag van vandaag nog steeds een mysterie. De SISA en 
topman Robert Downey kwamen hierdoor hevig onderdruk te liggen en werden 
verweten dat de missie niet goed genoeg was voorbereid en bovenal niet humaan 
was. Men was het alom eens dat topman Robert Downey zijn best tijd gehad had. 
Maar Robert bleef, tegen alle adviezen in, aan als topman. 

Toch lanceerde de SISA in 2136 Ouranos II, met dit keer slechts drie astronauten 
aan boord. De Chinees Li Xao-pian, de Rus Osip Borya en de Amerikaan Eddy 
Terence. Deze zou in 2144 de Heliosfeer van het stelsel binnen moeten vliegen. 
Voor de SISA was het van groot belang dat deze missie wel zou slagen. Door het 
vele commentaar op de mislukte missie hiervoor, de korte tijd daarop waarin 
Ouranos II gelanceerd werd en het aanblijven van Robert Downey als topman. 
Men twijfelde aan de professionaliteit en kunde van de SISA. Wetenschappers en 
critici waren ervan overtuigd dat bemande interstellaire reizen beter nog een aantal 
decennia konden wachten. 

Wanneer in 2144 Ouranos II precies volgens schema de heliosfeer van Alpha 
Centauri binnen vliegt is men de kritiek op de SISA en Robert Downey over het 
algemeen echter snel vergeten en worden de drie astronauten uitgeroepen tot 
helden. Voor de wetenschap moest het meest interessante stuk van de reis echter 
nog komen. In 2145 maakte de bemanning van de Ouranos II bekend dat Alpha 
Centauri in tegenstelling met het onderzoek uit 2099 niet 4 maar 6 exoplaneten 
bezit. Drie planeten werden vernoemd naar de astronauten waardoor ze de 
volgende namen kregen: Ouranos, Xao-pian, Borya, Terence, Terminus en 
Carmenta. Robert Downey besloot nu hij zijn doel bereikt had wel op te stappen. 
Sheldon Wyatt volgde hem op.   

Toch ontstond er kort naar de euforie weer discussie over de bemande missie 
naar Alpha Centauri. Critici vonden dat de eerste interstellaire reis pas echt gelukt 
was als de astronauten ook weer veilig terug zouden kunnen keren naar planeet 
aarde. 

Sheldon Wyatt begon vrijwel direct na zijn benoeming als de nieuwe topman met 
de  reorganiseerde van de SISA. Er volgde veel ontslagen en er werden nieuwe 
talenten aangenomen. Langzaam kreeg men weer vertrouwen in de SISA, vooral 
omdat Sheldon Wyatt zich uitsprak tegen de beleidsvoering van Robert Downey 
en er van ging dat bemande interstellaire vluchten pas weer plaats zouden vinden 
rond 2200. Hij wilde deze missies pas weer uitvoeren wanneer de terugkeer van 
de astronauten ook mogelijk zou zijn. 

Ondanks dat het dus nog minimaal vijftig jaar zou duren voordat er weer bemande 
interstellaire vluchten gepland zou worden, werkte Sheldon Wyatt en de SISA hard 
verder om nieuwe oplossingen te vinden, om deze reizen in de toekomst wel 
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mogelijk te maken. Daarom werd in 2151 het Interstellaire Ruimtestation Erebus 
gelanceerd vanaf het ISS Columbus. Dit ruimtestation zou op 18 lichtjaar van 
planeet aarde komen te liggen in een afgelegen stuk ruimte. ISS Erebus zou in 
2172 naar een reis van 21 jaar op zijn locatie aankomen. Het ruimtestation werd 
voornamelijk gemaakt om vanaf daar makkelijker andere stelsel makkerlijk te 
kunnen onderzoeken. In 2171 nam Sheldon Wyatt afscheid als topman van de 
SISA, Derren Madison werd zijn opvolger. 

Het ISS Erebus kwam volgens planning aan op zijn bestemming in 2172. Vanaf 
het ISS Columbus is er toen jaren aaneengesloten gewerkt om een interstellaire 
snelweg tussen het ISS Columbus en het ISS Erebus te creëren. In 2180 was de 
snelweg een feit. De reistijd van ISS Columbus naar ISS Erebus was daarmee van 
21 jaar verkort tot 4 jaar.   

In 2181 werd de snelweg voor het eerst echt in gebruik genomen. De SISA 
stuurde toen drie astronauten en vier wetenschappers naar het ISS Erebus die 
daar na een vierjarige ruimtereis in 2185 aankwamen. Sindsdien is ISS Erebus 
permanent bewoond geweest en is het aantal mensen dat aan boord van het 
station leefde allemaal maar toegenomen.  

Tot aan 2198 heeft de SISA nog verschillende ruimtesondes gestuurd naar een 
aantal nabijgelegen stelsel waaronder een sonde naar de planeet Carmenta in het 
Alpha Centauri stelsel. Maar ook werden er sondes gestuurd naar Sirius, Epsilon 
Eridani, Fomalhaut, Gliese 581, Gliese 876 en Gliese 1214. Maar de belangrijkste 
missie voor de SISA ging van start in het jaar 2199; Missie Hemera. De wereld 
bevolking was inmiddels gegroeid tot 24 miljard mensen. Door een constant 
dreigend te kort aan grondstoffen en levensmiddelen levende de verschillende 
landen op gespannen voet samen en dreigde de wereldvrede in het gedrang te 
komen. De wereldleiders gaven daarom de SISA de belangrijke opdracht de 
ruimte grondig te doorzoeken in de hoop een nieuwe aardachtige planeet te 
vinden. Topman Derren Madison vond zich zelf niet geschikt om deze belangrijke 
taak te vervullen. Hij was van mening dat er iemand met nieuwe ideeën en veel 
ambitie zijn taak moest overnemen om de missie tot een goed einde te brengen. 
Kenneth Brown volgde hem op. 

Uit de gegevens die de ruimtesondes tussen 2185 en 2201 hadden verzameld 
concludeerde de SISA dat in de stelsels Epsilon Eridani, Gliese 581, Gliese 876 en 
Gliese 1214 de kans het grootst was om een planeet vergelijkbaar met planeet 
aarde te vinden. Voor het eerst sinds de missie van Ouranos II naar Alpha Centauri 
werden er weer bemande interstellaire vluchten gepland. De missie naar Epsilon 
Eridani zou vertrekken van ISS Columbus en de missies naar de drie Gliese 
stelsels vanaf ISS Erebus.

In 2203 begon de SISA direct met het zoeken naar geschikte kandidaten voor de 
lange ruimte reis naar Epsilon Eridani die gepland stond voor vertrek in 2210. 
Twee jongen mannen en twee jonge vrouwen werden geselecteerd en jaren lang 
speciaal getraind voor de missie. Het ruimteschip Vesta, speciaal ontwikkeld voor 
de missie, was echter nog niet helemaal af in 2210 waardoor de bemanning pas 
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vertrok in 2211. De astronauten zouden elf jaar onderweg zijn naar Epsilon Eridani, 
daar een half jaar onderzoek doen naar de planeten van het stelsel en vervolgens 
beginnen aan de terugreis. Als alles volgens plan gaat zou de bemanning van de 
Vesta in 2234 weer aan moeten komen bij het ISS Columbus. 

Aan boord van het ISS Erebus begon men in 2207 met de voorbereidingen voor 
de missies naar de drie Gliese stelsels. De SISA koos er voor om de kinderen die 
tussen 2203 en 2207 aan boord van ISS Erebus geboren waren speciaal op te 
leiden voor de missie. Dit resulteerde erin dat er elf kinderen in 2211 begonnen 
aan deze opleiding. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten van de missie naar 
Epsilon Eridani zou besloten worden of de vluchten naar de drie Gliese stelsels 
ook daadwerkelijk gelanceerd zouden gaan worden. Toen in 2222 bleek dat er in 
Epsilon Eridani geen aards leven mogelijk zou zijn werd er groen licht gegeven 
voor de drie missies naar de Gliese stelsels. In 2224 werden er daarom uit de elf 
studenten zes kandidaten geselecteerd die het meeste talent hadden om de 
missie te volbrengen. Zo vertrok in 2225 eerst de Vesta II naar Gliese 876. Een 
paar maand daarna Vesta III naar Gliese 581 en weer een paar maand later Vesta 
IV naar Gliese 1214. Vesta II en III zouden in 2229 op de plaats van bestemming 
aan moeten komen. De Vesta IV zou volgens de planning pas in 2254 aankomen 
bij Gliese 1214. Maar wanneer de missie naar Gliese 876 of Gliese 581 zou slagen 
wil de SISA die missie afbreken en de bemanning terug laten keren naar het ISS 
Erebus. 
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BIJLAGE 5

Onderzoek naar de aanwezigheid van HAL9000, GERTY, Wilson en Steve in de film 
waarin ze een rol spelen.

Tabel 1:

HAL9000 GERTY Wilson Steve 

Totale Lente Film met 
Personage

uur
min
sec

1:02
62:00 
3720

1:30 90:00 
5400 0:45

2700
0:39
2340

Lengte Shots waarin het 
personage te zien is en te 
horen

min
sec

8:10
490

9:18
558

nvt
nvt

3:09
189

Lengte Shots waarin het 
personage alleen te zien 
is en niet spreekt

min
sec

9:57
597

5:57
357

12:31
751

1:55
105

Lengte Shots waarin het 
personage alleen te horen 
is en niet in beeld is

min
sec

7:04
424

2:41
161

nvt
nvt

5:12
312

Totale lengte waarin het 
personage te zien en 
horen is

min
sec

25:11
1511

17:56
1076

12:31
751

10;06
606

Totale lengte waarin het 
personage NIET te zien 
en horen is

min
sec

36:49
2209

72:04
4324

32:29
1949

28:54
1734

Percentage waarin het 
personage aanwezig is in 
de film

wel
niet

40,6%
59,4%

19.9%
80.1

27,8%
71,2%

25.9%
74.1%

Aantal keer Te zien
Te horen

Verwijzing

87
31
27

159
23
30

100
nvt
35

46
30
5

Aantal keer te zien Met stem
zonder stem

43
44

86
73

nvt
100

25
21

Soort Shot CU
M

M/T
T

POV
OS

27
17
13
22
8
0

39
56
18
22
0
24

31
14
6
35
0
14

16
13
3
7
7
0
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HAL9000 - 2001: A space Odyssey (1968)HAL9000 - 2001: A space Odyssey (1968)HAL9000 - 2001: A space Odyssey (1968)

Het computersysteem HAL zit alleen in het stuk van de film dat over de missie naar Jupiter gaat. Richting 
het einde van de film wordt het computersysteem HAL afgesloten door het personage Dave waarna er ook 
een ander hoofdstuk in de film begint. Omdat de film duidelijk in verschillende hoofdstukken is opgedeeld 
ga ik de toepassing van HAL als personage ook alleen in dit stuk van de film onderzoeken.
 

Het computersysteem HAL zit alleen in het stuk van de film dat over de missie naar Jupiter gaat. Richting 
het einde van de film wordt het computersysteem HAL afgesloten door het personage Dave waarna er ook 
een ander hoofdstuk in de film begint. Omdat de film duidelijk in verschillende hoofdstukken is opgedeeld 
ga ik de toepassing van HAL als personage ook alleen in dit stuk van de film onderzoeken.
 

Het computersysteem HAL zit alleen in het stuk van de film dat over de missie naar Jupiter gaat. Richting 
het einde van de film wordt het computersysteem HAL afgesloten door het personage Dave waarna er ook 
een ander hoofdstuk in de film begint. Omdat de film duidelijk in verschillende hoofdstukken is opgedeeld 
ga ik de toepassing van HAL als personage ook alleen in dit stuk van de film onderzoeken.
 

Totale Lengte film 2:28Totale Lengte film 2:28 0:54 Jupiter Mission 18 months later
1:56 Jupiter and beyond the infinite

1:02 Uur; Totale lengte stuk waar HAL in voor komt

AANTAL KEER DAT WE HAL ZIENAANTAL KEER DAT WE HAL ZIENAANTAL KEER DAT WE HAL ZIENAANTAL KEER DAT WE HAL ZIENAANTAL KEER DAT WE HAL ZIEN

IN BEELD SHOT! ! TIJDCODE LENGTE MET STEM

1 CU - Dave in weerspiegeling HAL 00:57:15 00:15 Nee

2 TO - Computer systemen, interviewer praat 
over HAL

00:59:14 00:11 Nee

3 M - HAL plus beeldschermen 00:59:25 00:11 Nee

4 TO - Computer systemen, interviewer praat 
over HAL

01:00:47 00:10 Nee

5 M / TO - Computer systemen, interviewer 
praat over HAL

01:00:57 00:24 Nee

6 M - HAL plus beeldschermen 01:01:21 00:22 Ja

7 CU - HAL 01:01:43 00:13 Ja

8 POV HAL ruimteschip 01:01:56 00:08 Ja

9 M / TO - Computer systemen 01:02:25 00:12 Ja

10 M / TO - Computer systemen 01:03:04 00:20 Nee

11 M - HAL schaakt tegen Frank 01:05:58 00:47 Ja

12 T - Dolly, Dave loopt met tekeningen 01:07:23 00:06 Ja

13 CU - HAL praat met Dave 01:07:29 00:06 Ja

14 POV HAL Dave en Tekening 01:07:33 00:33 Ja

15 M / TO - Computer systemen en Dave 01:08:06 00:06 Ja

16 CU - HAL 01:08:16 00:12 Ja

17 POV HAL Dave 01:08:28 00:09 Ja

18 M / TO - Computer systemen en Dave 01:08:37 00:09 Ja

19 CU - HAL 01:08:44 00:03 Ja

20 POV HAL Dave 01:08:47 00:07 Ja

21 M / TO - Computer systemen en Dave 01:08:54 00:05 Ja

96



22 M / TO - Computer systemen en Dave 01:09:13 00:10 Ja

23 CU - HAL 01:09:35 00:13 Ja

24 M - HAL plus beeldschermen 01:09:52 00:06 Ja

25 CU - HAL 01:10:01 00:03 Ja

26 M / TO - Computer systemen en Dave 01:10:15 00:09 Nee

27 T - HAL in tunnel 01:10:56 00:44 Nee

28 M / TO - Computer systemen, Dave en Frank 01:11:40 00:23 Nee

29 T 01:12:24 00:24 Nee

30 T 01:12:48 00:16 Nee

31 M - HAL plus beeldschermen 01:13:04 00:04 Nee

32 T 01:15:01 00:04 Nee

33 T 01:17:25 00:06 Nee

34 M - HAL plus beeldschermen 01:18:06 00:06 Nee

35 CU - HAL 01:19:02 00:02 Nee

36 POV HAL Dave en Frank 01:19:04 00:09 Nee

37 M - HAL plus beeldschermen 01:19:13 00:15 Nee

38 T 01:19:28 00:07 Nee

39 CU - HAL 01:19:53 00:06 Ja

40 POV HAL Dave en Frank 01:19:59 00:08 Ja

41 CU - HAL 01:20:07 00:09 Ja

42 T 01:20:16 00:14 Ja

43 M / TO - Computer systemen, Dave en Frank 01:20:30 00:20 Nee

44 M / TO - Computer systemen, Dave en Frank 01:21:15 00:09 Ja

45 M / TO - Computer systemen, Dave en Frank 01:21:40 00:06 Ja

46 M / TO - Computer systemen, Dave en Frank 01:22:07 00:15 Ja

47 CU - HAL 01:22:22 00:04 Ja

48 CU - HAL 01:22:48 00:05 Nee

49 T - Pan 01:22:53 00:07 Nee

50 T 01:23:28 00:08 Nee

51 CU - HAL 01:23:45 00:04 Nee

52 T 01:23:54 00:08 Nee

53 M - Dave en Frank 01:24:19 02:01 Nee

54 M - HAL 01:26:18 00:16 Nee
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55 M - Dave en Frank 01:26:34 00:20 Nee

56 CU - HAL 01:26:54 00:04 Nee

57 POV - CU Frank en Dave 01:26:58 00:18 Nee

58 M - HAL 01:30:35 00:07 Nee

59 M - HAL 01:31:04 00:17 Nee

60 M naar CU - HAL pan 01:31:46 00:20 Nee

61 T 01:32:19 00:03 Nee

62 T - Pan 01:32:36 00:05 Nee

63 T 01:32:51 00:16 Ja

64 CU - HAL 01:38:21 00:05 Nee

65 POV HAL 01:38:26 00:08 Nee

66 CU - HAL 01:39:31 00:02 Nee

67 CU - HAL 01:40:16 00:08 Nee

68 T - HAL 01:40:24 00:08 Nee

69 M - HAL 01:41:01 00:04 Nee

70 T 01:41:19 00:05 Ja

71 CU - HAL 01:41:33 00:09 Ja

72 CU - HAL 01:41:42 00:09 Ja

73 CU - HAL 01:41:59 00:10 Ja

74 T 01:42:28 00:07 Ja

75 CU - HAL 01:42:40 00:04 Ja

76 M - HAL 01:43:49 00:04 Nee

77 CU - HAL 01:49:13 00:10 Nee

78 CU - HAL 01:50:33 00:04 Ja

79 T 01:50:43 00:29 Ja

80 CU - HAL 01:51:23 00:14 Ja

81 T - HAL en Dave 01:51:49 00:23 Ja

82 M - HAL en Dave 01:52:12 00:15 Ja

83 M - HAL en Dave 01:53:11 00:07 Ja

84 M - HAL en Dave 01:53:18 00:12 Ja

85 T - HAL en Dave 01:53:30 00:13 Ja

86 CU - HAL 01:54:44 00:06 Ja

87 CU - HAL 01:54:58 00:06 Ja
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AANTAL KEER DAT WE HAL HOREN ZONDER DAT HIJ IN BEELD KOMTAANTAL KEER DAT WE HAL HOREN ZONDER DAT HIJ IN BEELD KOMTAANTAL KEER DAT WE HAL HOREN ZONDER DAT HIJ IN BEELD KOMTAANTAL KEER DAT WE HAL HOREN ZONDER DAT HIJ IN BEELD KOMT

GEHOORD SHOT! ! TIJDCODE LENGTE

1 M / TO - Bemanning kijkt interview 01:02:04 00:19

2 T - Frank ligt op bank 01:03:48 00:14

3 T - Frank ligt op bank 01:05:45 00:08

4 CU - Dave 01:08:12 00:04

5 CU - Dave 01:08:59 00:14

6 CU - Dave 01:09:23 00:12

7 CU - Dave 01:09:47 00:52

8 CU - Dave 01:09:58 00:03

9 CU - Dave 01:10:05 00:15

10 CU - Dave 01:19:43 00:10

11 M - Dave en Frank 01:21:24 00:16

12 CU - Dave 01:21:46 00:04

13 CU - Frank 01:21:50 00:17

14 CU - Frank 01:22:26 00:05

15 CU - Dave 01:22:31 00:10

16 T 01:41:05 00:08

17 CU - Dave 01:41:24 00:06

18 M - Dave 01:49:35 00:02

19 M - Dave 01:49:37 00:05

20 M - Dave 01:49:47 00:09

21 T - Dave 01:50:09 00:24

22 CU - Bord 01:50:41 00:03

23 T 01:51:12 00:06

24 T 01:51:37 00:05

25 M / CU Dave 01:51:42 00:07

26 CU - Computer 01:52:27 00:36

27 Cu - Dave 01:53:43 00:20

28 CU - Computer 01:54:03 00:23

29 CU - Dave 01:54:26 00:18

30 CU - Dave 01:54:52 00:06
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31 CU - Dave 01:55:04 00:36

AANTAL KEER DAT HAL BENOEMD OF BESPROKEN WORDT. WANNEER EEN VAN DE PERSONAGES 
HEM IETS VRAAGT EN WANNEER HIJ ONDERDEEL IS VAN EEN GESPREK ZONDER DAT HIJ IN DAT 
SHOT TE ZIEN OF TE HOREN IS.  

AANTAL KEER DAT HAL BENOEMD OF BESPROKEN WORDT. WANNEER EEN VAN DE PERSONAGES 
HEM IETS VRAAGT EN WANNEER HIJ ONDERDEEL IS VAN EEN GESPREK ZONDER DAT HIJ IN DAT 
SHOT TE ZIEN OF TE HOREN IS.  

AANTAL KEER DAT HAL BENOEMD OF BESPROKEN WORDT. WANNEER EEN VAN DE PERSONAGES 
HEM IETS VRAAGT EN WANNEER HIJ ONDERDEEL IS VAN EEN GESPREK ZONDER DAT HIJ IN DAT 
SHOT TE ZIEN OF TE HOREN IS.  

BENOEMD DOOR ! ! TIJDCODE

1 Interviewer 00:59:18

2 Interviewer 01:00:47

3 Interviewer 01:02:43

4 Frank Poole 01:02:46

5 Interviewer 01:03:00

6 Frank Poole 01:03:16

7 Frank Poole 01:04:21

8 Mission control 01:20:40

9 Dave 01:22:46

10 Dave 01:23:11

11 Dave 01:23:33

12 Dave 01:23:57

13 Dave 01:24:12

14 Dave en Frank 01:24:21

15 Dave 01:32:46

16 Dave 01:40:28

17 Dave 01:40:39

18 Dave 01:40:47

19 Dave 01:40:59

20 Dave 01:41:03

21 Dave 01:41:17

22 Dave 01:41:39

23 Dave 01:41:51

24 Dave 01:42:20

25 Dave 01:42:38

26 Dave 01:42:48

27 Mission control 01:55:54
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GERTY - Moon (2009)GERTY - Moon (2009)GERTY - Moon (2009)

Totale Lengte film 01:32:54Totale Lengte film 01:32:54 01:30:00 Min; Totale lengte stuk waar GERTY in voor komt

AANTAL KEER DAT WE GERTY ZIENAANTAL KEER DAT WE GERTY ZIENAANTAL KEER DAT WE GERTY ZIENAANTAL KEER DAT WE GERTY ZIENAANTAL KEER DAT WE GERTY ZIEN

IN BEELD SHOT! ! TIJDCODE LENGTE MET STEM

1 T 00:01:28 00:05 Nee

2 T 00:02:20 00:09 Nee

3 M 00:02:42 00:02 Ja

4 Cu 00:02:48 00:01 Ja

5 T 00:02:56 00:04 Nee

6 M 00:06:32 00:02 Ja

7 M 00:06:36 00:02 Nee

8 M 00:06:38 00:06 Nee

9 Cu 00:07:14 00:03 Ja

10 Cu 00:07:17 00:05 Nee

11 T 00:07:22 00:04 Ja

12 M 00:07:26 00:02 Nee

13 Cu 00:07:28 00:01 Nee

14 M 00:07:37 00:09 Ja

15 M 00:07:55 00:04 Ja

16 T 00:07:59 00:07 Nee

17 Cu 00:11:53 00:11 Ja

18 M 00:12:04 00:10 Ja

19 Cu 00:12:14 00:02 Ja

20 M / T 00:12:24 00:07 Nee

21 T 00:13:51 00:17 Ja

22 os 00:14:10 00:08 Ja

23 M 00:14:24 00:02 Nee

24 Cu 00:14:29 00:03 Ja

25 os 00:17:24 00:14 Ja

26 M 00:17:38 00:04 Ja
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27 os 00:17:42 00:07 Ja

28 M 00:17:49 00:10 Ja

29 M 00:17:59 00:08 Ja

30 os 00:18:07 00:07 Nee

31 T 00:19:27 00:03 Ja

32 T 00:19:34 00:01 Nee

33 Cu 00:19:35 00:02 Ja

34 T 00:19:40 00:04 Nee

35 M 00:19:44 00:03 Ja

36 T 00:19:49 00:04 Ja

37 Cu 00:19:59 00:01 Nee

38 T 00:20:05 00:15 Ja

39 Cu 00:20:20 00:05 Nee

40 M / T 00:20:25 00:08 Ja

41 Cu 00:20:33 00:03 Ja

42 M 00:20:36 00:13 Ja

43 Cu 00:20:49 00:02 Ja

44 Cu 00:20:57 00:03 Ja

45 M / T 00:21:00 00:10 Ja

46 M / T 00:21:35 00:13 Ja

47 cu 00:21:48 00:05 Ja

48 M 00:22:53 00:03 Ja

49 Cu 00:22:56 00:03 Ja

50 M 00:22:59 00:04 nee

51 T 00:23:41 00:09 nee

52 os 00:23:50 00:04 Ja

53 M / T 00:23:54 00:04 Ja

54 M / T 00:24:03 00:03 Ja

55 os 00:24:06 00:04 Nee

56 M 00:24:10 00:15 Ja

57 M 00:24:16 00:03 Ja

58 os 00:24:19 00:03 Ja

59 M 00:24:22 00:24 Nee
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60 M 00:24:26 00:12 Ja

61 Cu 00:24:45 00:03 Nee

62 M / T 00:27:44 00:01 Nee

63 M / T 00:27:46 00:02 Ja

64 T 00:27:48 00:03 Nee

65 M / T 00:27:53 00:03 Ja

66 M 00:28:06 00:07 Ja

67 Cu 00:28:20 00:03 Ja

68 M / T 00:28:23 00:14 Ja

69 os 00:28:38 00:03 Nee

70 os 00:28:44 00:05 ja

71 os 00:29:03 00:03 nee

72 M / T 00:29:09 00:04 nee

73 M / T 00:29:29 00:07 Ja

74 M / T 00:29:49 00:04 Nee

75 Cu 00:29:55 00:04 Nee

76 M / T 00:31:24 00:06 Nee

77 M 00:31:30 00:02 Nee

78 Cu 00:31:33 00:02 Ja

79 M / T 00:31:35 00:05 Ja

80 M 00:31:47 00:04 Ja

81 M 00:31:56 00:02 Ja

82 M / T 00:31:58 00:10 Ja

83 M 00:32:08 00:02 Ja

84 M 00:32:18 00:02 Nee

85 T 00:40:13 00:08 Nee

86 T 00:40:21 00:06 Nee

87 M 00:40:44 00:02 Ja

88 os 00:45:39 00:10 nee

89 Cu 00:45:58 00:03 ja

90 os 00:46:01 00:19 ja

91 Cu 00:46:20 00:04 Ja

92 os 00:46:24 00:13 Ja
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93 M 00:46:37 00:05 Ja

94 os 00:46:42 00:19 Ja

95 cu 00:47:01 00:01 Ja

96 Cu 00:47:04 00:02 Nee

97 M 00:47:12 00:02 Ja

98 Cu 00:47:23 00:05 Ja

99 Cu 00:47:36 00:03 Ja

100 os 00:47:42 00:07 Nee

101 M 00:47:49 00:06 Nee

102 os 00:47:55 00:15 Ja

103 Cu 00:48:10 00:04 Ja

104 M 00:48:14 00:05 Ja

105 Cu 00:48:19 00:01 ja

106 M 00:48:26 00:07 Ja

107 Cu 00:48:36 00:05 Ja

108 Cu 00:48:55 00:05 Nee

109 M 00:49:00 00:34 Ja

110 M 00:57:22 00:03 Nee

111 M 00:57:25 00:06 Nee

112 M 00:57:31 00:03 Nee

113 Cu 00:57:34 00:04 Nee

114 Cu 00:57:37 00:04 Nee

115 M 00:57:45 00:06 Nee

116 os 01:04:06 00:14 Ja

117 M 01:04:20 00:02 Nee

118 T 01:04:22 00:11 Nee

119 Cu 01:04:33 00:02 Ja

120 os 01:04:35 00:03 Nee

121 T 01:04:38 00:02 Nee

122 Cu 01:04:40 00:43 Nee

123 T 01:12:05 00:04 Ja

124 os 01:12:09 00:02 Nee

125 M 01:12:11 00:02 Nee
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126 M 01:12:13 00:04 Ja

127 os 01:12:17 00:03 Nee

128 Cu 01:12:20 00:07 Ja

129 os 01:12:27 00:03 Nee

130 M 01:12:30 00:02 Ja

131 os 01:12:32 00:04 Ja

132 M / T 01:12:36 00:03 Nee

133 M 01:12:39 00:05 Nee

134 M 01:16:24 00:02 Nee

135 T 01:16:26 00:07 Nee

136 M 01:16:36 00:03 Nee

137 T 01:16:44 00:11 Nee

138 M 01:17:00 00:02 Nee

139 Cu 01:23:18 00:02 Nee

140 M / T 01:23:20 00:03 Ja

141 M 01:23:25 00:09 Ja

142 Cu 01:23:37 00:05 Ja

143 M 01:23:44 00:05 Ja

144 T 01:24:02 00:09 Ja

145 os 01:24:11 00:04 Nee

146 M 01:24:15 00:10 Ja

147 M 01:24:25 00:07 Nee

148 Cu 01:24:32 00:05 Ja

149 os 01:24:37 00:07 Nee

150 Cu 01:24:44 00:04 Nee

151 os 01:24:48 00:03 Nee

152 M 01:24:51 00:03 Nee

153 M 01:24:54 00:01 Nee

154 M 01:24:55 00:01 Nee

155 M 01:24:56 00:03 Nee

156 T 01:24:59 00:02 Nee

157 M 01:25:01 00:04 Nee

158 M 01:26:48 00:05 Nee
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159 M 01:26:53 00:09 Ja

 
AANTAL KEER DAT WE GERTY HOREN ZONDER DAT HIJ IN BEELD KOMTAANTAL KEER DAT WE GERTY HOREN ZONDER DAT HIJ IN BEELD KOMTAANTAL KEER DAT WE GERTY HOREN ZONDER DAT HIJ IN BEELD KOMTAANTAL KEER DAT WE GERTY HOREN ZONDER DAT HIJ IN BEELD KOMT

GEHOORD SHOT! ! TIJDCODE LENGTE

1 Cu - Hand Sam 1 00:07:33 00:04

2 Beeldschermen 00:08:27 00:07

3 M - Sam 1 00:12:16 00:08

4 Cu - ontbijt 00:14:08 00:02

5 Cu - Sam 1 en ontbijt 00:14:18 00:06

6 M / T 00:15:24 00:07

7 M - Sam 2 00:19:07 00:20

8 M - Sam 2 00:19:47 00:02

9 M - Sam 2 00:19:53 00:06

10 Cu - Sam 2 00:20:51 00:08

11 T - Maan landschap 00:22:29 00:07

12 Cu - Sam 2 00:27:56 00:03

13 Cu - Sam 1 00:28:49 00:02

14 Cu - Sam 2 00:28:51 00:02

15 Cu - Sam 1 00:28:53 00:06

16 Cu - Sam 1 00:29:18 00:11

17 Cu - Sam 1 00:31:40 00:07

18 M - Sam 1 00:32:10 00:17

19 T - Sam 1 en 2 00:39:13 00:05

20 M - Sam 1 00:47:28 00:08

21 Cu - Sam 1 00:48:20 00:06

22 Cu - Sam 1 00:48:33 00:03

23 Cu - Sam 1 00:48:41 00:14

AANTAL KEER DAT GERTY BENOEMD OF BESPROKEN WORDT. WANNEER EEN VAN DE 
PERSONAGES HEM IETS VRAAGT EN WANNEER HIJ ONDERDEEL IS VAN EEN GESPREK ZONDER 
DAT HIJ IN DAT SHOT TE ZIEN OF TE HOREN IS.  

AANTAL KEER DAT GERTY BENOEMD OF BESPROKEN WORDT. WANNEER EEN VAN DE 
PERSONAGES HEM IETS VRAAGT EN WANNEER HIJ ONDERDEEL IS VAN EEN GESPREK ZONDER 
DAT HIJ IN DAT SHOT TE ZIEN OF TE HOREN IS.  

AANTAL KEER DAT GERTY BENOEMD OF BESPROKEN WORDT. WANNEER EEN VAN DE 
PERSONAGES HEM IETS VRAAGT EN WANNEER HIJ ONDERDEEL IS VAN EEN GESPREK ZONDER 
DAT HIJ IN DAT SHOT TE ZIEN OF TE HOREN IS.  

BENOEMD DOOR ! ! TIJDCODE

1 Sam 1 00:02:41

2 Sam 1 00:02:42
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3 Sam 1 00:02:47

4 Sam 1 00:08:08

5 Sam 1 00:09:54

6 Sam 1 00:14:29

7 Sam ? op video 00:14:40

8 Sam 1 00:15:22

9 Opdrachtgevers video conferentie 00:19:32

10 Sam 2 00:21:33

11 Sam 2 00:24:15

12 Sam 2 00:24:24

13 Sam 2 00:27:29

14 Sam 2 00:27:32

15 Sam 2 00:27:46

16 Sam 2 00:27:53

17 Sam 1 00:31:23

18 Sam 1 00:31:32

19 Sam 1 00:31:52

20 Sam 1 00:33:40

21 Sam 1 00:40:43

22 Sam 1 00:47:12

23 Sam 1 00:47:22

24 Sam 2 00:50:57

25 Sam 2 00:51:23

26 Sam 2 00:51:31

27 Sam 2 01:12:02

28 Sam 2 01:14:08

29 Sam 2 01:23:24

30 Sam 2 01:23:42
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Wilson - Cast Away (2000)Wilson - Cast Away (2000)Wilson - Cast Away (2000)

   

Totale Lengte film 2:23Totale Lengte film 2:23 1:02 Introductie Wilson
1:47 Wilson sterft

0:45 min; Totale lengte stuk waar Wilson in voor komt

AANTAL KEER DAT WE WILSON ZIENAANTAL KEER DAT WE WILSON ZIENAANTAL KEER DAT WE WILSON ZIENAANTAL KEER DAT WE WILSON ZIEN

IN BEELD SHOT! ! TIJDCODE LENGTE

1 M - Chuck opent doos 01:02:30 00:04

2 M / T - Chuck opent doos 01:02:34 00:03

3 CU - Chuck opent pakpapier 01:03:01 00:03

4 M / T - Chuck opent pakpapier 01:03:04 00:01

5 CU - Chuck opent pakpapier 01:03:05 00:03

6 M - Chuck en bal 01:03:08 00:03

7 T 01:05:53 00:04

8 T 01:07:47 00:02

9 T 01:07:49 00:02

10 CU 01:07:52 00:03

11 T 01:07:55 00:01

12 T - Pan 01:08:30 00:15

13 CU 01:08:45 00:11

14 T 01:08:56 00:18

15 CU 01:09:14 00:06

16 os 01:09:20 00:05

17 CU 01:09:25 00:06

18 os 01:09:31 00:07

19 CU 01:09:38 00:06

20 T 01:09:44 00:07

21 CU 01:09:51 00:09

22 os 01:10:00 00:08

23 T 01:10:08 00:04

24 M 01:10:23 00:03

25 CU 01:10:57 00:01
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26 CU 01:11:11 00:02

27 CU 01:13:30 00:02

28 os 01:13:32 00:38

29 CU 01:14:10 00:03

30 os 01:14:20 00:19

31 Cu 01:15:19 00:05

32 CU - pan 01:15:43 00:11

33 M - rijder in 01:17:06 00:03

34 CU 01:21:13 00:05

35 Cu 01:21:49 00:03

36 T 01:23:12 00:04

37 M 01:23:16 00:04

38 T 01:23:24 00:06

39 M 01:23:33 00:05

40 Cu 01:23:44 00:03

41 T 01:23:47 00:06

42 T 01:23:53 00:12

43 os 01:24:43 00:08

44 Cu 01:24:51 00:03

45 M 01:25:02 00:02

46 CU 01:25:50 00:05

47 Os 01:26:45 00:28

48 CU 01:27:19 00:02

49 M 01:28:38 00:13

50 os 01:28:51 01:02

51 Cu 01:29:53 00:01

52 M 01:29:54 00:01

53 os 01:30:37 00:19

54 Cu - tilt 01:30:58 00:12

55 os 01:31:19 00:09

56 Cu 01:31:28 00:02

57 os 01:31:30 00:05

58 T - Pan 01:31:38 00:18
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59 T - Pan 01:32:28 00:21

60 Cu 01:32:58 00:40

61 Cu 01:33:38 00:02

62 T 01:34:06 00:11

63 Cu 01:34:49 00:03

64 Cu 01:34:52 00:03

65 T 01:35:25 00:03

66 M / T 01:35:28 00:01

67 M 01:35:33 00:01

68 M / T 01:35:39 00:02

69 os 01:35:47 00:01

70 os 01:35:49 00:02

71 M / T 01:35:54 00:05

72 Cu - Pan 01:36:07 00:02

73 M 01:36:13 00:02

74 Cu 01:36:17 00:01

75 T 01:36:23 00:02

76 M 01:37:16 00:12

77 T 01:37:56 00:19

78 Cu 01:38:15 00:03

79 M / T 01:38:25 00:08

80 M 01:39:42 00:04

81 T 01:39:56 00:21

82 M 01:40:21 00:15

83 Cu 01:40:47 00:08

84 os 01:40:55 00:20

85 T 01:41:48 00:03

86 T 01:41:53 00:12

87 T 01:42:13 00:03

88 T 01:42:17 00:02

89 T 01:42:24 00:01

90 T 01:42:36 00:03

91 T 01:42:44 00:02
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92 T 01:42:50 00:05

93 T 01:42:57 00:07

94 T 01:43:09 00:01

95 T 01:43:12 00:01

96 T 01:43:21 00:05

97 T 01:43:32 00:06

98 T 01:43:45 00:06

99 T 01:43:53 00:04

100 T 01:43:59 00:08

 
AANTAL KEER DAT WILSON BENOEMD OF BESPROKEN WORDT. WANNEER CHUCK HEM IETS 
VRAAGT EN WANNEER HIJ ONDERDEEL IS VAN EEN GESPREK ZONDER DAT HIJ IN DAT SHOT TE 
ZIEN OF TE HOREN IS.  

AANTAL KEER DAT WILSON BENOEMD OF BESPROKEN WORDT. WANNEER CHUCK HEM IETS 
VRAAGT EN WANNEER HIJ ONDERDEEL IS VAN EEN GESPREK ZONDER DAT HIJ IN DAT SHOT TE 
ZIEN OF TE HOREN IS.  

BENOEMD TIJDCODE

1 01:10:49

2 01:11:15

3 01:14:20

4 01:16:44

5 01:17:30

6 01:21:45

7 01:24:57

8 01:25:40

9 01:25:57

10 01:26:45

11 01:27:14

12 01:27:22

13 01:30:08

14 01:30:10

15 01:30:18

16 01:30:21

17 01:30:25

18 01:30:32

19 01:31:15

20 01:35:00
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21 01:35:49

22 01:36:11

23 01:36:16

24 01:36:37

25 01:42:43

26 01:42:49

27 01:43:11

28 01:43:13

29 01:43:21

30 01:43:29

31 01:43:45

32 01:43:53

33 01:43:59

34 01:44:09

35 01:45:04
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Steve - Gliese 581 Versie 1 (2012)Steve - Gliese 581 Versie 1 (2012)Steve - Gliese 581 Versie 1 (2012)

Resultaten op basis van de eerste montage van de film gemaakt op 22 Juli 2012. Scene die nog niet 
gefilmd zijn (de scenes in de winterslaap cabine) zijn qua tijdsduur en shots geschat aan de hand van de 
bedachte decoupage.

Resultaten op basis van de eerste montage van de film gemaakt op 22 Juli 2012. Scene die nog niet 
gefilmd zijn (de scenes in de winterslaap cabine) zijn qua tijdsduur en shots geschat aan de hand van de 
bedachte decoupage.

Resultaten op basis van de eerste montage van de film gemaakt op 22 Juli 2012. Scene die nog niet 
gefilmd zijn (de scenes in de winterslaap cabine) zijn qua tijdsduur en shots geschat aan de hand van de 
bedachte decoupage.

Totale Lengte film 00:40:30Totale Lengte film 00:40:30 00:39 Min; Totale lengte stuk waar Steve in voor komt

AANTAL KEER DAT WE STEVE ZIENAANTAL KEER DAT WE STEVE ZIENAANTAL KEER DAT WE STEVE ZIENAANTAL KEER DAT WE STEVE ZIENAANTAL KEER DAT WE STEVE ZIEN

IN BEELD SHOT! ! TIJDCODE LENGTE MET STEM

1 M 00:23 00:06 Nee

2 Pov 00:29 00:05 Nee

3 CU 00:48 00:06 Ja

4 T 03:12 00:05 Nee

5 T 03:20 00:04 Nee

6 CU 04:55 00:03 Ja

7 M 06:02 00:04 Ja

8 M 06:19 00:03 Ja

9 M 06:32 00:08 Nee

10 CU 08:31 00:04 Ja

11 CU 08:43 00:02 Ja

12 T 09:12 00:09 Nee

13 Cu 10:09 00:02 Ja

14 Pov 11:31 00:25 Ja

15 M / T 11:56 00:04 Nee

16 M / T 12:17 00:03 Nee

17 M 13:35 00:21 Ja

18 T 14:23 00:04 Ja

19 Pov 15:13 00:07 Ja

20 T 17:00 00:03 Nee

21 pov 18:22 00:06 Nee

22 T 19:13 00:12 Ja

23 M 21:22 00:04 Nee

24 Cu 22:25 00:03 Ja
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25 M - Eva 22:34 00:12 Ja

26 T 24:27 00:10 Nee

27 M 26:07 00:05 Nee

28 Cu 26:12 00:03 Ja

29 M 26:16 00:11 Ja

30 pov 26:27 00:10 Ja

31 Cu 26:46 00:02 Nee

32 Cu 26:56 00:06 Ja

33 Cu 27:19 00:06 Ja

34 Pov 27:25 00:08 Ja

35 Cu 27:46 00:04 Ja

36 Cu 27:54 00:01 Ja

37 pov 28:02 00:06 Nee

38 Cu 28:08 00:03 Nee

39 M / T 28:26 00:07 Nee

40 M 34:44 00:06 Nee

41 Cu 35:01 00:03 Ja

42 M 35:13 00:22 Ja

43 Cu 36:55 00:05 Ja

44 M 37:20 00:05 Nee

45 Cu 37:30 00:03 Nee

46 M 37:53 00:06 Nee

 

AANTAL KEER DAT WE STEVE HOREN ZONDER DAT HIJ IN BEELD KOMTAANTAL KEER DAT WE STEVE HOREN ZONDER DAT HIJ IN BEELD KOMTAANTAL KEER DAT WE STEVE HOREN ZONDER DAT HIJ IN BEELD KOMTAANTAL KEER DAT WE STEVE HOREN ZONDER DAT HIJ IN BEELD KOMT

GEHOORD SHOT! ! TIJDCODE LENGTE

1 CU - Eva 00:40 00:10

2 CU - Eva 00:54 00:10

3 T 01:36 00:06

4 Cu - Eva 03:26 00:05

5 T 03:31 00:34

6 M - Eva 04:53 00:02

7 M - Eva 04:58 00:04

8 Cu - Eva 06:06 00:13
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9 Os Eva 13:28 00:04

10 Ext ruimteschip 13:56 00:04

11 CU - Eva 14:00 00:03

12 Cu - Beeldscherm 14:03 00:02

13 CU - Eva 14:05 00:02

14 Ext ruimteschip 14:37 00:10

15 Cu - Beeldscherm 14:47 00:06

16 Os Eva 14:59 00:07

17 M - Eva 15:06 00:07

18 M - Eva 17:43 00:20

19 CU - Eva 19:25 00:08

20 M - Eva 19:39 00:19

21 M - Eva 21:39 00:08

22 M - Eva 22:28 00:06

23 m / T Eva 22:46 00:30

24 M / T Eva 23:16 00:31

25 M - Eva 26:37 00:09

26 M - Eva 26:48 00:08

27 CU - Eva 27:02 00:17

28 Cu - Eva 27:33 00:13

29 Cu - Eva 27:50 00:04

30 Cu - Eva 34:51 00:10

AANTAL KEER DAT STEVE BENOEMD OF BESPROKEN WORDT. WANNEER EEN VAN DE 
PERSONAGES HEM IETS VRAAGT EN WANNEER HIJ ONDERDEEL IS VAN EEN GESPREK ZONDER 
DAT HIJ IN DAT SHOT TE ZIEN OF TE HOREN IS.  

AANTAL KEER DAT STEVE BENOEMD OF BESPROKEN WORDT. WANNEER EEN VAN DE 
PERSONAGES HEM IETS VRAAGT EN WANNEER HIJ ONDERDEEL IS VAN EEN GESPREK ZONDER 
DAT HIJ IN DAT SHOT TE ZIEN OF TE HOREN IS.  

AANTAL KEER DAT STEVE BENOEMD OF BESPROKEN WORDT. WANNEER EEN VAN DE 
PERSONAGES HEM IETS VRAAGT EN WANNEER HIJ ONDERDEEL IS VAN EEN GESPREK ZONDER 
DAT HIJ IN DAT SHOT TE ZIEN OF TE HOREN IS.  

BENOEMD DOOR ! ! TIJDCODE

1 Eva 08:41

2 Chris 12:55

3 Eva 13:25

4 Eva 22:20

5 Eva 25:13
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