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Voorgeschiedenis 

Een goede vriend wees mij in de zomer van 2016 op de zogenaamde LEF regeling van het 

Mediafonds. Deze regeling – zo las ik op de website van het Mediafonds – houdt het volgende in: 

Het Mediafonds wil met de LEF regeling meer ruimte creëren voor aanvragen waarin experiment, 

vernieuwing en artistiek onderzoek in de documentaire centraal staan. Denk aan ideeën/plannen 

waarin de grenzen van het genre documentaire opgezocht worden, waar conventies doorbroken 

worden en disciplines overstegen en vermengd worden. 

Nu liep ik al een tijdje rond met een specifieke vraag.  Dus ik vroeg subsidie aan en nadat ik die tot 

mijn vreugde gekregen had, heb ik onderstaande uitgezocht en gemaakt. 
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Onderzoeksvraag 

Ooit wilde ik piloot worden. Ik was goed in techniek. Als ik voor mijn verjaardag een bandrecorder 

kreeg maakte ik hem open om te kijken hoe hij werkte. In het 4e en laatste jaar van mijn opleiding 

Vliegtuigbouw zag ik de Spiegel van Andrej Tarkowsky. Die film sloeg bij mij in als een bom: ik 

realiseerde me ineens dat ik films wilde maken en geen vliegtuigen wilde bouwen of besturen.  

Na herhaaldelijk terugkijken begrijp ik nog steeds weinig van de Spiegel maar hij grijpt mij nog iedere 

keer aan. Tarkowsky plaatst soms shots achter elkaar die binnen de context van de vertelling niets 

met elkaar te maken lijken te hebben.  

In onderstaand voorbeeld is zo’n achtereen plaatsing te zien: 

            

Ik vraag mij al jaren af waarom juist deze volgorde zo adembenemend goed werkt.  

In mijn werk als editor, filmmaker en trainer ben ik dan ook altijd zeer geïnteresseerd in de volgorde 

in film. 1 Wat vertelt volgorde? En wat vertelt een andere volgorde van dezelfde shots? Zoals 

onderstaand voorbeeld overduidelijk illustreert: 

      
We zien een rijdend wieltje.            Ah, het blijkt onderdeel van een rijdend ziekenhuisbed. 

 
Draaien we de volgorde om, dan denken we een ander verhaal te zien: 
 

                                                             
1 Met het woord film bedoel ik hier niet alleen speelfilm maar alle genres van bewegend materiaal. Dus ook commercials, documentaires, 

bedrijfsfilms, animatie, e-learning, etc. 

 



5 
 

   
We zien een rijdend ziekenhuisbed.                                                             Bij het shot van het wieltje denken we dat ‘daar wel iets mee zal                                                 
           gebeuren’ (het loopt eraf of botst ergens tegenaan, etc.) 

Naar dit fenomeen wilde ik graag eens uitgebreid onderzoek doen. Ik stuitte hierbij op een 

taalexperiment van Wim Daniëls: 

Alleen hij zei dat hij van haar hield. 
Hij alleen zei dat hij van haar hield. 
Hij zei alleen dat hij van haar hield. 
Hij zei dat alleen hij van haar hield.  
Hij zei dat hij alleen van haar hield. 
Hij zei dat hij van alleen haar hield. 
Hij zei dat hij van haar alleen hield. 
Hij zei dat hij van haar hield, alleen … 
 
Een taalexperiment waarbij hij één woord steeds een plek opschuift in dezelfde zin waardoor er 
steeds wisselende betekenissen ontstaan. Intrigerend vind ik dit. Zijn er meer van zulke zinnen te 
bedenken? Waarom kan dat hier? En vooral: dit kan kennelijk met taal, maar zou dit ook kunnen met 
beeld? 
 
Geïnspireerd door deze zin van Wim Daniëls, besloot ik mijn onderzoeksvraag als volgt te 
formuleren:  
 
kun je één shot in een beeldenreeks steeds één plek opschuiven zodat er bij elke verschuiving een 
nieuw verhaal ontstaat?  
 
En stiekem hoopte ik natuurlijk tegelijkertijd een antwoord te vinden op de vraag die ik bij me draag 

over de Spiegel. 
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Motivatie 

De afgelopen 20 jaar heb ik honderden lessen en workshops en masterclasses gegeven op 

Hogescholen voor de Kunsten (o.a. Filmacademie, HKU), scholen voor Journalistiek, Saxion 

Hogescholen, Ministeries, regionale omroepen, (alle) actualiteitenrubrieken en 

nieuwsagentschappen, beeldcoaches, etc. En daarnaast een zeer uiteenlopend scala aan 

programma’s, variërend van Geloof en een Hoop Liefde en Tros Radar tot aan Ik vertrek. Ook train en 

coach ik filmmakers (fictie, documentair en bedrijfsfilms), cameramensen en editors. 

Tijdens deze trainingen valt mij op hoe verbazingwekkend weinig kennis er soms bij professionals is 

van beeldtaal. Terwijl de hele wereld overschakelt naar communiceren via (bewegend) beeld, is er 

nauwelijks goed en grondig onderwijs in de werking van beeld en de grammaticale regels die er aan 

ten grondslag liggen. Soms vind ik het jammer dat mijn trainingen beperkt blijven tot de groepen 

waar ik les aan geef.  

Ik vermoed dat mijn zoektocht allereerst interessant is voor filmmakers. Iedereen worstelt o.a. met 

de volgorde van zijn shots. Chronologisch is niet altijd logisch. 

Door middel van dit filmcollege wil ik daarnaast ook mensen die niet ‘in het vak ‘zitten - kennis laten 

maken met de beeldgrammaticale regels en hen inspireren om voortaan ontzettend goed te kijken 

naar de werking van elke shotwissel en hoe volgorde werkt. En te leren beseffen dat dat wat je ziet 

nooit vanzelfsprekend is, want er zijn áltijd weloverwogen keuzes gemaakt. En over die keuzes kun je 

blijkbaar een hoop leren. 
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Werkwijze vooronderzoek 

- Intervisie 

Filmmakers André de Laat, Jan-Willem Looze  en ikzelf komen één keer in de maand bij elkaar om te 

praten over onze projecten. We krijgen daarin ieder steeds een uur en leggen onze plannen aan 

elkaar voor. Tijdens deze sessies heb ik regelmatig de voortgang van mijn plan voor het LEF-project 

voorgelegd en besproken. Hun feedback heeft mij ontzettend geholpen.  

Daarnaast hebben we mijn betoog ook steeds op camera opgenomen, zodat ik kon inschatten hoe 
mijn verhaal op film zou werken. 

     
Gaandeweg mijn zoektocht heb ik meerdere vrienden en kennissen bereid gevonden met me mee te 

denken. Zij hebben met veel enthousiasme mijn experimenten en scènes beoordeeld. 

- Willekeurige shots  

Allereerst heb ik onderzocht in welke mate je min of meer willekeurige shots met elkaar kunt 

verbinden. Ik heb hiervoor allerlei opnamen gemaakt om aan te tonen en inzichtelijk te maken dat je 

met materiaal veel kanten op kunt maar niet zomaar alles achter elkaar kunt plaatsen. Deze 

opnamen zijn onderdeel van het college. 

- Frameforge 

Daarna heb ik in een storyboard programma (Frameforge) wat rudimentaire shots getekend. Met het 

plan om het in de realiteit te gaan verfilmen als het op papier zou werken. Wanneer het dus mogelijk 

bleek een shot steeds één plek op te schuiven en daardoor een ander verhaal te vertellen.  
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Ik bleek met deze shots inderdaad verschillende verhalen te kunnen vertellen. Daarbij maakte ik 

dankbaar gebruik van de shots waarin de personages naar iets buiten beeld kijken. Achter deze shots 

kun je natuurlijk alle andere shots plaatsen en lijken de personages naar de man/vrouw/andere 

man/auto/autoweg te kijken. 

Je kunt van deze (of andere!) 8 shots in theorie heel veel montages maken (8! = 40.320 versies, want 

(8x7x6x5x4x3x2x1). En bij een aantal montages krijg je zeker een ander verhaal: 

      
De vrouw kijkt naar de man. De man kijkt naar haar of naar iets buiten beeld. De vrouw draait zich vervolgens om en ziet 
een auto aankomen. Dan rijdt de auto weg en blijft de man kennelijk achter. Of de vrouw. Of elke andere combinatie die ik 
na het wegrijden van de auto ook maar zou kiezen (we zien niet wie er in zitten). 

 

       
Ook kan de auto met passagier(s) wegrijden en leeg weer aankomen. 

 
Enzovoort. 

Maar ik wilde, zoals gezegd, steeds één shot een plekje opschuiven in een bestaande rij shots en 

kijken of dit steeds een echt ander verhaal of andere nuance op zou leveren. En dan liefst 8 keer! 

                  

 

 

Dit bleek helaas niet te kunnen met bovenstaande shots.  

 

- Speelfilms 

Voordat ik mijn aanvraag indiende testte ik mijn onderzoeksvraag al even snel uit met een scène uit 

een willekeurige speelfilm, Unfaithfull van Adrian Lyne (2002). En daar bleek het prima te gaan!2 Na 

het toekennen van de aanvraag ben ik daarom veel gaan uitproberen met de volgorde van shots in 

                                                             
2 Het is lastig dit hier met foto’s te illustreren. Ik toon dit aan in het college. 
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speelfilms. Ik verzamelde vele scènes uit films en laadde die vervolgens in mijn Avid. Zodoende kon ik 

steeds vrij gemakkelijk een shot één plek opschuiven. Ik onderzocht scènes uit: 

 The notebook (Nick Cassavetes, 2004) 

 The silence of the lambs (Jonathan Demme, 1991)  

 Fatal attraction (Adrian Lyne, 1987) 

 A single man (Tom Ford, 2009) 

 Drive (Nicolas Winding Refnn, 2011) 

 Les choses de la vie (Claude Sautet, 1970) 

 Fargo (de serie) (verschillende regisseurs, 2014) 

 Michael Clayton (Tony Gilroy, 2007) 

 Six feet under (Alan Ball, 2001) 

 Zerkalo (Andrey Tarkovsky 1975) 

 Interiors (Woody Allen 1978) 

 Interstellar (Christopher Nolan 2014) 

 Lola rennt (Tom Tykwer, 1998)  

 Once upon a time in the West (Sergio Leone, 1968) 

 The American (Anton Corbijn, 2010) 

 Unfaithfull (Adrian Lyne,2002) 

 The hours (Stephen Daldrym, 2002) 

De keuze voor bovenstaande films kwam onder meer voort uit het feit dat sommige films zeer 

experimenteel omgaan met bepaalde shotovergangen. Zo werkt the Hours vaak met beeldrijm en 

snijdt daarbij verschillende tijden door elkaar. The silence of the lambs werkt heel duidelijk met 

verwachtingspatronen (bv. de aanbelscène bij het (vermoedelijke) huis van de seriemoordenaar).  

Lola rennt werkt met tijd. The American kent weinig dialoog. Fargo is experimenteel met zijn 

splitscreen montages. En het was me tenslotte al gelukt bij een ‘gewone’3 speelfilm, Unfaithfull. 

Vandaar dat mijn keuze ook viel op ‘gewone’ films als the Notebook en Michael Clayton. 

In de tussentijd deelde ik mijn bevindingen met vrienden, waaronder filmmaker Mart van den 

Busken. Die sessies legde ik steeds bij mij thuis op film vast om zodoende (letterlijk) een beeld te 

kunnen krijgen van de uiteindelijke filmische vorm van het college. 

     

                                                             
3 ‘gewoon’ in de zin dat montage zo onzichtbaar mogelijk wordt gehouden (invisible cutting).  
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Al vrij snel werd het me duidelijk dat dialoogscènes uit speelfilms niet werkten. De logica van een 

gesprek viel bij het veranderen van de volgorde al snel uit elkaar. Dus ging ik op zoek naar scènes 

zonder tekst. Handelingen. Maar ook daar liep ik vast. Toen achtervolgingen.  

Ik onderzocht verschillende James Bond films, waaronder: 

 Golden Eye (Martin Campbell,1995) 

 Skyfall (Sam Mendes, 2012) 

Maar ook achtervolgingen uit films als: 

 Ronin  (John Frankenheimer, 1998) 
 

Hier bleek het zeer goed mogelijk om het verhaal qua volgorde om te draaien. Eerst achtervolgt 

persoon A persoon B en door wat heen en weer te schuiven achtervolgt persoon B persoon A.  

 
Boef op roltrap                                                                                    Bond er achteraan 

  
Bond op roltrap                                                                                   Boef er achteraan 

Dit leverde hilarische montages op. En omdat achtervolgingen meestal met allerlei markeringspunten 

werken (hierboven bijvoorbeeld de roltrap) kun je met 2 shots waarin dat markeringspunt voorkomt 

vrij gemakkelijk prooi en jager omdraaien. Maar dat leverde dan 2 verhalen op en nooit 8. 

Het nadeel van speelfilms is dat er vaak van te voren uitgebreid en nauwkeurig is gestoryboard. En 

ondanks het feit dat een handeling (afhankelijk uiteraard van type film, regisseur, spelopvatting, 

budget, etc.) vaak vanuit verschillende kanten wordt gecoverd, ligt het montageplan qua volgorde al 

behoorlijk vast. Na de draaiperiode kunnen in de montage allerlei - vaak zeer verschillende - 

varianten gemonteerd worden van het geschoten materiaal waarbij karakters bv. meer of minder 
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worden uitgediept, maar dat was niet mijn onderzoek. Het bleek niet mogelijk om in een bestaande 

scène 8 zinvolle variaties aan te brengen. Tot op dit moment leek Unfaithfull de enige film te zijn 

waarbij het lukte. 

Documentaires leken bij nader inzien een betere kanshebber. Daar wordt vaker dan bij speelfilms het 

materiaal tijdens het draaien bij elkaar gesprokkeld. Uiteraard levert elke regisseur andersoortig ruw 

materiaal aan, maar mijns inziens wordt daar hoe dan ook meer creativiteit vereist van een editor. Er 

is vaak in de montage meer mogelijk qua volgorde met het materiaal.  

- Documentaires en tv-series met een documentair karakter 

Ik onderwierp scènes uit de volgende documentaires aan mijn experiment:  

 Bowling for Colombine (Michael Moore, 2002) 

 The imposter (Bart Layton, 2012) 

 The story of the weeping camel (Byambasuren Davaa, 2003) 

 Het nieuwe Rijksmuseum (Oeke Hoogendijk,2014) 

 The Gates (Antonio Ferrera, 2007) 

 Langs de oevers van de Yangtse (Maaik Krijgsman, 2016)  

 The Office (verschillende regisseurs, 2005) (mockumentary) 

 The Corporation (Mark Achbar, Jennifer Abbott, 2003) 

Maar ook bij documentaires (zie het film-college) bleek het vrijwel onmogelijk met mijn methode 

meer dan 3 verhalen te vertellen. Wel leverde het me weer interessante nieuwe voorbeelden op (al 

heb ik er inmiddels meer dan 16.000 voor mijn verschillende trainingen). In wezen doe ik dit 

onderzoek in mijn trainingen ook vaak. Ik heb een speciale fileermasterclass waarin ik uit het werk 

van de cursisten shots qua volgorde omdraai met soms verrassende en heldere gevolgen. Daarom 

putte ik ook uit mijn eigen beeldarchief: 

- Overig 

 Tv-item van de NPS over Elliot Gardiner 

 Actualiteitenrubriek over overstromingen in de Achterhoek 

 Opsporing verzocht 

 

- Archiefmateriaal in documentaires 

Archiefmateriaal is vaak niet in complete scènes gedraaid of bewaard. Het zijn vaak losse shots 

zonder enig verband. Dus dit leek me een goede mogelijke bron om nader te onderzoeken.  Ik 

onderzocht wat ik kon doen met archiefmateriaal dat gebruikt is in: 

 The history of modern Britain (Andrew Marr, 2007)(BBC documentaire reeks) 

Het gaf mij de gelegenheid in het filmcollege uitgebreid in te gaan waarom een bepaalde volgorde 

werkt en wat de drijfveren kunnen zijn voor een editor om een bepaalde volgorde te kiezen. Hier 

werkte het experiment van shots verplaatsen helaas ook maar gedeeltelijk.  
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- Commercials 

 Commercial Hamka’s 

 Commercial Renault, drive the change 

Bij de laatste commercial had ik beet! Deze Renault commercial is een compilatie van beelden die 

samen een verhaal vormen maar onderling niet veel verband hebben. Uiteraard creëert de montage 

allerlei suggestieve verbanden (zo rijden hieronder de mannen ogenschijnlijk de tekenfiguur plat). 

Hier bleek ik meerdere, verschillende verhalen te kunnen vertellen. 

       

 

- Volgorde binnen shots 

Zoals ik in mijn aanvraag al schreef heb je bij film (anders dan bij taal) naast volgorde vàn shots ook 

te maken met volgorde bìnnen een shot. Bijvoorbeeld bij een bewegende camera (de 

camerabeweging kan een tilt zijn, een pan, een zoom, een rijder, een lopertje, etc.). De camera 

beweegt (als het goed is) omdat de cameraman/vrouw ons iets wil laten zien/ervaren. Een 

camerabeweging is mijn inziens een belofte: aan het einde van de camerabeweging zien we iets dat 

interessanter of spannender, verklarender, leuker, duidelijker is dan aan het begin.  

Wanneer er geen rijdende auto’s of lopende mensen (etc.) aanwezig zijn in een shot, kun je vaak de 

camerabeweging omdraaien en vertel je een ander verhaal. Ik heb dat in mijn jaren als editor zeer 

vaak ervaren en ben er bij bijna elke beweging op gespitst om te kijken of hij niet beter andersom 

zou kunnen. In mijn film laat ik een paar voorbeelden zien, waaronder o.a. een tilt-up uit de 

openingsscene van the Hours (Stephen Daldry, 2002) en een tilt-up uit een oud journaal onderwerp 

(dit soort ‘foutjes’ maken ze daar tegenwoordig niet meer) . Dit fenomeen bleek voor alle genres te 

werken. Ik vond het belangrijk dit ook in het college te behandelen. 
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Achtergrond bij cameraopstelling en manier van opnemen. 

Toen de inhoud zo goed als vaststond had ik nog wat moeite om de juiste visuele vorm te vinden. 

Mijn eerste plan was om mijn verhaal in beeld uit te leggen aan mijn vrienden, André de Laat en Jan-

Willem Looze.  Ik maakte een proefopstelling in mijn huiskamer en wilde, na het vinden van de juiste 

camerastandpunten, de opnamen ook daar later laten plaatsvinden. Om alles te kunnen coveren 

kwam ik uit op een 5-camera opstelling. Als het zou werken, wilde ik vervolgens meerdere sessie 

plannen met steeds ander publiek. 
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Dat ikzelf het woord voer en in beeld uitleg wat ik bedoel, komt omdat ik de vaste overtuiging heb 

dat het ter plekke formuleren en uitleggen beklijft en mijns inziens beter werkt dan een voice-over 

die een geschreven tekst voorleest. Ik heb zo gewerkt in al mijn films tot nu toe. Vandaar dat ik voor 

deze natuurgetrouwe verteltrant heb gekozen. 

Daarnaast is het ter plekke formuleren en uitleggen aan anderen mijn bijna dagelijkse bezigheid als ik 

trainingen geef in beeldtaal bij omroepen en programma’s en instellingen.  

Toch gaf bovenstaande opstelling mij het gevoel dat Oom Donald zijn neefjes Kwik en Kwak uitlegt 

hoe film werkt. Dit heeft natuurlijk niets met mijn vrienden te maken, maar misschien wel met de 

manier van filmen en kadreren.  

 

Met behulp van Stef Tijdink ging ik op zoek naar een andere opstelling. Het plan was om de posities 

van de camera’s die we uiteindelijk vonden, vervolgens over te zetten naar een professionele 

editsuite. 
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Gekozen camerastandpunten in de testfase 

         

         

    

Ook het Avid-scherm met mijn montage-handelingen diende opgenomen te worden. Na intensief 

zoeken kwam ik uit op het Amerikaanse Camtasia systeem. Dit systeem kan in HD de desktop 

opnemen en na opname kan er vrij gemakkelijk met behoud van de hoge HD- kwaliteit worden 

ingezoomd op het opgenomen materiaal.  

Bij alle opstellingen voelde ik het bezwaar van ‘oom Donald’. Daarnaast voelt de kijker zich misschien 

anders aangesproken dan mijn bedoeling was omdat het meer drama lijkt en minder een college. En 

de kans bestaat ook dat de kijker- naast het luisteren naar mijn uitleg – bezig is met de interacties 

tussen mijn publiek (dat steeds zou wisselen!) en mijzelf. 

Daarom koos ik uiteindelijk voor een vorm waarin ik niet langs de camera praat naar mijn publiek 

maar rechtstreeks IN de camera naar het publiek in de zaal/voor de monitor. Om toch bovenstaand 

naturel spreken te kunnen handhaven, koos ik voor een spiegelconstructie à la Errol Morris zijn 

‘Interrogation’ zodat ik het publiek recht tegenover mij kon aankijken terwijl de cameralens mij door 

een half doorlaatbare spiegel ook recht aankeek. Zodoende kon ik weer al improviserend mijn 
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verhaal afsteken. Het aanwezige publiek kon op een aparte 3e monitor mijn handelingen volgen, 

terwijl ik op een 4e monitor kon zien wat de camera zag en of ik dus goed in het beeld paste.4 

Op de eerste opnamedag heb ik gewerkt met cameraman Stef Tijdink. Om kosten te besparen was hij 

enkel de eerste draaidag aanwezig om uit te lichten, de techniek gezamenlijk uit te dokteren en 

inserts te draaien op een tweede professionele 4K-camera. De overige draaidagen was hij niet meer 

nodig en deed ik zelf de techniek.  

Aangezien de omstandigheden (ook mijn kleding!) niet veranderden kon ik zodoende, verdeeld over 

3 dagen 5 sessies opnemen die in de montage leken alsof ze uit één sessie kwamen. De vragen van 

mijn publiek snij ik eruit. 

 
Spiegelconstructie 

 

 

                                                             
4 Dit was nodig omdat de opname camera onbemand was. Het betreft immers een vast shot.  
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De cameralens ziet mij recht in het gezicht 

 

Vervolgens heb ik bij elke opnamesessie steeds ander publiek uitgenodigd om het verhaal fris en 

levendig te kunnen blijven vertellen. De takes duurden elk gemiddeld anderhalf uur. 

Ik besloot met beide camera’s in 4K te draaien zodat ik in de HD-montage nog zou kunnen herframen 

en mijzelf bv. closer zou kunnen uitsnijden als daar dramatisch gezien reden toe was. Daarnaast werd 

de camera die op mij gericht niet bediend, zoals eerder vermeld. Om niet al pratend en doende half 

uit het kader te geraken, koos ik ook om deze redenen voor een wijder 4K kader.  

Ook nam ik mijzelf op met een webcam die gekoppeld was aan het Camtasia programma om een en 

ander te kunnen syncen qua geluid van de gebruikte fragmenten. 

Tevens maakte ik gebruik van een zoom audiorecorder als extra opnamebron. 

 

  

 

 

 



18 
 

Montage  

Omdat ikzelf in het college aan het woord en in beeld ben, is het soms wat lastig om dat zelf effectief 

te monteren. Daarom was en ben ik heel blij met de inhoudelijke hulp van filmmaakster Nathalie 

Crum die met eindeloos geduld met mij de goede takes en fragmenten heeft uitgezocht.  

 
Dorste-cacao montage  
 

 
Uiteindelijke vormgeving 
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Verschillende varianten met de vormgeving  

 

 

Op vimeo vindt u het uiteindelijke resultaat (zoek op Gert de Graaff). 

Het verdient aanbeveling het college in de hoogst mogelijke bitrate (bij voorkeur 1080p) te bekijken. 

Zodoende zijn de letters en symbolen goed leesbaar. 
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Conclusies 

Ik heb uiteindelijk voor de college-vorm gekozen omdat ik in mijn lessen zie hoe effectief het is om 

met veel bewegende voorbeelden uit te leggen hoe iets werkt. Daar ben ik best goed in geworden, al 

zeg ik het zelf. En als je het gewoon kunt vertellen, waarom dat dan niet in een filmvorm gieten? 

Zodoende hoop ik grote(re) groepen mensen te kunnen bereiken. 

Het bleek nèt niet mogelijk 8 verschillende verhalen te vertellen uit de voorbeelden die ik heb 

onderzocht. Wel kwam ik soms tot 7 verhalen. In de film vertel ik met allerlei voorbeelden over mijn 

zoektocht. 

Natuurlijk heb ik er ook over nagedacht waarom het niet lukte bij zoveel films en waarom het wèl 

lukte bij Unfaithfull en de Renault-commercial.  

Dat het met Unfaithfull wel zo goed lukte om meer verhalen te vertellen kwam doordat het toevallig 

om een hele kleine handeling ging die filmtechnisch op verschillende plaatsen geplaatst kon worden 

zonder dat dat opviel.  

              
Hier haalt ze het muntje uit de telefoon                                            Hier pakt ze de hoorn op en niet het muntje, al lijkt dat zo. 

 

 

Dat het bij de Renault commercial lukte kwam doordat deze  gebruik maakt van allerlei losse shots 

die samen in een gladde montage een doorlopend verhaal vertelden, maar die weinig tot niets met 

elkaar te maken hadden. Ik pakte een specifiek shot dat op meerdere plekken andere suggesties 

geeft. Dit was geïnspireerd op mijn exercitie met shots uit het nieuwe Rijksmuseum waar ik een 

emotie van de toenmalige directeur verschillend bleek in te kunnen kleuren. 
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Achteraf realiseerde ik mij dat ik hier stuitte op het Kuleshov principe waarbij we emoties op een 

gezicht iedere keer op een andere manier lezen, afhankelijk van de shots eromheen.  

      
        Sympathieke man 

       
        ‘dirty old man’ 

 

De zin van Daniëls was een hele mooie aanleiding om mijn onderzoek te starten. Tijdens het 

maakproces realiseerde ik me dat er ook een aantal grote verschillen bestaan tussen het 

taalexperiment van Daniëls en mijn zoektocht met bewegend beeld. Bij de vergelijking tussen een 

woord in een zin en een shot in een sequentie kleven een aantal bezwaren. Ik stip er 2 aan in mijn 

college.  

1. Daniëls kan in zijn experiment gebruik maken van intonatie of beklemtoning. De zin: hij 

alleen zei dat hij van haar hield lezen we automatisch met de nadruk op het woordje ‘alleen’. 

In bewegend beeld bestaat er niet zoiets als intonatie. Een shot is een shot. Wel hebben we 

te maken met de samenhang van shots à la Kuleshov. In die zin kan een shot een andere 

betekenis krijgen. Maar dit is iets wezenlijk anders dan intonatie in een zin. 

2. Daarnaast wilde ik 8 shots verzinnen of vinden omdat Daniëls 8 woorden gebruikt. Maar een 

shot komt nooit overeen met één woord. Hier zien 

we niet een foto van een man. We zien een bepaald 

soort man in een bepaald soort auto met bepaalde 

kleding en een bepaalde blik. Enzovoort. In die zin is 

een shot meer vergelijkbaar met een klein verhaal.  
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Plannen voor de toekomst 

Het werken aan het LEF-project was bijzonder inspirerend. Ik heb me gedurende lange tijd verdiept 

in iets wat ik enorm interessant vind. En waar ik veel van bij geleerd heb. 

Naar aanleiding van dit college heb ik besloten dat ik hierna meerdere filmische colleges ga maken 

waarbij ik steeds gebruik zou kunnen maken van dezelfde vormgeving. Want er is heel veel te 

vertellen. Door mijn beeldgrammatica-lessen heb ik inmiddels zo’n 67 grammaticale regels gevonden 

en geformuleerd. Volgorde is daar slechts één van. 

 
Wat ik echter ook schreef in mijn inleiding: stiekem hoopte ik tegelijkertijd een antwoord te vinden 

op de vraag die ik al een half leven bij me draag over de Spiegel. Een kant-en-klaar antwoord heb ik 

niet gevonden.  

            

Tarkowsky plaatst een totaal onverwacht shot van de luchtballonnen achter een reeks min of meer 

logisch bij elkaar passende shots van een tragisch afscheid van ouders en kinderen tijdens de 

Spaanse burgeroorlog. Het shot met de ballonnen lijkt ons abrupt uit deze tragiek weg te voeren naar 

een wereld van ruimte en hoop. En van troost. 

En tegelijkertijd voert het ons –film technisch gezien- weg vanuit de wereld van de logica naar de 

wereld van de verbeelding. Deze opeenvolging van shots doet iets buitengewoons en groots met de 

ervaring en de gevoelens van ons als kijkers.  

Tijdens het maken van dit film-college is mijn wens om een eigen speelfilm/ documentaire te maken 

ook weer enorm aangewakkerd.   Ik ben hier inmiddels mee van start gegaan.  

  



23 
 

‘tegenslag’ 

Het Mediafonds werd per 31 december 2016 opgeheven. Ik wist dat uiteraard dus de deadline was 

daar, maar desondanks kwam ik ernstig in tijdnood met mijn LEF-project. Dit kwam door een aantal 

absurde tegenvallers. Het voelde af en toe echt of dit film-college er niet mocht komen.  Ik begrijp 

dat dit voor de lezer(s) mogelijk minder interessant is dan voor mijzelf , maar ik voeg het toch toe 

onder het kopje ‘ter lering en (leed)vermaak.’  

 

Ter lering en (leed)vermaak. 

- Computercrash 

In de zomer van 2016 had ik allereerst te maken met een ernstige computercrash. Al het verzamelde 

onderzoeksmateriaal stond in HD kwaliteit op een 6 terabyte schijf. Ik ben altijd zeer zorgvuldig in het 

meerdere malen back-uppen maar het bleek op dat moment niet mogelijk een 2e 6Tb schijf aan te 

schaffen; ze waren overal uitverkocht. Een dergelijke schijf moet - om HD materiaal goed te kunnen 

weergeven - voldoen aan een aantal specificaties, waaronder een toerental van 7200 rpm. Vaak staat 

dat toerental vreemd genoeg niet vermeld bij een website van een leverancier en dat betekent dat er 

weinig anders op zit dan de schijf te bestellen en bij aankomst te checken of hij het vereiste toerental 

heeft. Dit bleek bij 6 (-) schijven van allerlei verschillende merken externe harddisk niet het geval. Bij 

3 andere harddisks - die volgens de verschillende websites wél het juiste toerental zouden moeten 

hebben - bleek bij levering het toerental verkeerd op de site vermeld te staan en ook deze schijven 

hadden een lager toerental. Toen ik uiteindelijk een schijf gevonden had, na 7 weken bestellen en 

retourneren, crashte vlak daarvoor mijn 6Tb schijf met al het materiaal. 

- Back-ups  

Maar ik beschik wel over doorzettingsvermogen dus ik heb al het materiaal opnieuw verzameld en 

gelijk 3 back-ups gemaakt. Maar bij de montage zijn tot mijn verbijstering al die 3 back-up schijven 

gecrasht. Momenteel heb ik 4 nieuwe back-ups die ik bewaar in 2 verschillende huizen. Fingers 

crossed. 

- Desktopvirus 

Precies tijdens de opnamen kreeg ik ineens last van een computervirus. Nu bestaan die in allerlei 

variaties maar deze was wel zeer ongewenst. Want terwijl ik mijn desktop in zijn geheel opnam met 

het Camtasia programma begon mijn muis een eigen leven te leiden en allerlei zaken aan en uit te 

klikken. Daardoor werd het werken mij onmogelijk gemaakt en verwoestte dit virus uiteraard de 

opnamen. Het virus heb ik niet kunnen detecteren, ondanks hulp van computerexperts. 

Verscheidene opnamen heb ik moeten onderbreken omdat de muis iets anders aanwees dan ikzelf. 

Na de opnamen is het virus vreemd genoeg nooit meer opgedoken. 

- Warmte 

Het uiteindelijke plan was om in een groot huis in Tiel de opnamen te maken op een zolder onder 

een plat dak. Met in de achtergrond een rood gesponste muur. Maar de dagen dat ik de opnamen 

had ingepland, waren nu net de 4 warmste dagen van het jaar. Ik heb toen noodgedwongen een 
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mobiele airco aangeschaft. Ondanks deze machine bleef het te warm op zolder en zijn we naar 

beneden verhuist naar een grote hal. En mijn vriendin heeft toen een grote tijdelijke rode ‘muur’ 

geschilderd.  

         
Geplande achtergrond  met gesponste muur                                    geschilderde achtergrond met gesponst bord 

 
- Camtasia 

Het opnemen van het beeldscherm incluis webcam vormt uiteraard het belangrijkste beeld in de 

uiteindelijke film. Camtasia bleek bij uitstek geschikt omdat hiermee vrij eenvoudig in en uitgezoomd 

kan worden van de oorspronkelijke HD opnamen zonder kwaliteitsverlies. Er was op dat moment ook 

geen beter product op de markt te vinden. Maar Camtasia bleek niet goed samen te werken met 

Avid; de opnamen werden totaal blurry. Het kostte me meer dan een half jaar van uittesten en 

intensief posten op allerlei forums om dit probleem op te lossen.  
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Daarnaast werkte dit Amerikaanse systeem met een framerate van 30 beelden per seconde. Dit 

bleek na mailcontact met hen helaas niet omzetbaar naar 25 beelden per seconden. Ik heb allerlei 

tijdrovende tests gedaan om het geheel acceptabel in een 25 beelden per seconde project in te 

passen. Dat is gelukt. 

- Rendertijden 

Ook de uiteindelijke montage bleek veel langer te duren dan ik had geschat, ondanks testen vooraf. 

Het bleek dat het Camtasia programma toch niet zo betrouwbaar was als eerder was geconstateerd. 

Zo liep de sync bij de lange takes langzaam uit de pas. Het bleek mogelijk om dit per take te 

corrigeren maar dat was zeer tijdrovend; na dit opnieuw syncen bleek het uitrenderen van alle takes 

en bewegingen in HD-kwaliteit meer dan 6 weken (-) te duren. Ook hierdoor liep mijn montage 

onverwachte vertraging op. 

 

 

Veel kijkplezier! 

 

© Gert de Graaff, november 2017 


