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INLEIDING 
 

“A very small man can cast a very large shadow”  
– Varys to Tyrion (Seizoen twee aflevering drie ‘What is Dead May Never Die’) 

 

 

In de wereld van de hedendaagse tv-serie Game of Thrones vechten verschillende families om het 

verkrijgen van de macht over (voornamelijk) de Zeven Koninkrijken. Om te kunnen vechten is fysieke 

kracht belangrijk. Dit is problematisch voor Tyrion Lannister, een van de belangrijkste personages uit 

de serie, aangezien fysieke kracht bij hem ontbreekt vanwege zijn bouw als klein mens. Het is 

daarom opvallend dat Tyrion tot op heden in de serie (2011-2016) nog steeds in leven is. Tyrions 

bouw als klein mens onderscheidt hem van andere personages. Dit onderscheid tussen Tyrions bouw 

en die van andere personages kan gevolgen hebben op de manier waarop Tyrion in beeld wordt 

gebracht. Mijn onderzoek zal zich daarom richten op de vraag: “Op welke manier wordt het 

personage Tyrion Lannister, een klein mens, visueel gerepresenteerd in de hedendaagse tv-serie 

Game of Thrones?”          

 Een klein mens refereert naar mensen met dwerggroei (Benshoff & Griffin 2009: 361). De 

acteur Peter Dinklage, die Tyrion Lannister speelt, heeft de dwerggroei-vorm achondroplasie (IMDB, 

z.j.). Bij deze vorm is de romp te vergelijken met de romp van mensen met een gemiddelde lengte. 

Gemiddelde lengte is geen vaststaand getal, maar meer een algemeen door kleine mensen gebruikte 

term om individuen zonder dwerggroei te beschrijven (Heider, Scherer & Edlund 2013: 95). Het 

hoofd van kleine mensen is relatief groter dan mensen met een gemiddelde lengte. Daarnaast zijn de 

ledematen korter.          

 Over de visuele representatie van Tyrion is weinig geschreven op academisch gebied. De 

academische literatuur benadrukt de adaptatie van de boekenreeks A Song of Ice and Fire door de 

Amerikaanse schrijver George R.R. Martin naar de tv-serie. Daarnaast onderzoekt de academische 

literatuur de tv-serie in het kader van ‘quality television’, gender, intertekstualiteit, fans en de zender 

HBO (Gjeslvik & Schubart 2016; Finn 2015; Hassler-Forest 2014). Websites en blogs leggen 

voornamelijk de nadruk op Tyrions ironische uitspraken en op zijn plek in het narratief 

(Gameofthrones.wikia, z.j.; Power, E., 2015; Wright, A., 2015; Reddit, 2015). Wanneer men zoekt 

naar de representatie van de kleine mens, los van Tyrion, vindt men voornamelijk onderzoeken die 

zijn ingebed in het medische en biologische veld. De visuele representatie van Tyrion blijkt echter in 

academische en niet-academische bronnen te ontbreken.     

 Een onderzoek naar de visuele representatie van Tyrion is van waarde wanneer deze 

bekeken wordt in relatie tot de geschiedenis van de representatie van de kleine mens. De manier 

waarop een populaire tv-serie als Game of Thrones heden ten dage de kleine mens representeert, 

kan deze historische verbeelding van de kleine mens voortzetten of tegenspreken. Het is daarom 

allereerst nuttig om te kijken wat deze geschiedenis van de representatie van de kleine mens is en 

hoe deze is vormgegeven. Sinds het begin der tijden zijn kleine mensen al interessant voor hun 

medemens (Warkany 1973: 134). Zo zijn er sprookjes en legendes waarin de uiterlijke 

verschijningsvorm van de kleine mens werd gebruikt voor het verbeelden van een mythisch figuur. 

Hierin diende de kleine mens enkel als inspiratiebron voor de sprookjes en legendes en was hij/zij 

niet fysiek aanwezig. Dit veranderde vanaf de negentiende eeuw. De kleine mens werd vanaf de 

negentiende eeuw tentoongesteld in zogeheten ‘freak shows’ of was werkzaam in het circus 

(Benshoff & Griffin 2009: 363). ‘Normale’ mensen bezochten deze shows om zich te laten 
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entertainen door de kleine mens. De kleine mens werd daardoor als een object tentoongesteld, als 

iets dat afwijkt van de norm en daarom interessant is om naar te kijken. In klassieke Hollywood films 

werden kleine mensen gebruikt als substituut voor kinderen of baby’s, als side kick voor slechteriken, 

en om fantasie- of sciencefictionfiguren te spelen in de daarvoor gemaakte kostuums (Benshoff & 

Griffin 2009: 367). In deze filmformules kreeg de kleine mens geen hoofdrollen aangeboden in 

tegenstelling tot de acteur Peter Dinklage, die Tyrion speelt. De geschiedenis van de representatie 

van de kleine mens toont aan dat de kleine mens wordt geobjectificeerd als een mythisch figuur, een 

freak of een kind. De kleine mens wordt als object of voorwerp (ding) gebruikt of tentoongesteld. 

Mensen met een gemiddelde lengte zijn de norm, Tyrion wijkt hiervan af op basis van zijn lengte. De 

bouw van de kleine mens is in zijn algemeenheid een bron van stigmatisatie. Zo wordt het gezien als 

een teken van onvolwassenheid en machteloosheid (Thomson 1996: 49). Dit hoeft nog niet te 

betekenen dat Tyrion door Game of Thrones wordt geobjectificeerd, zoals de representatie van de 

kleine mens tot op heden door de geschiedenis is vormgegeven. Mits er wel objectificering van 

Tyrion plaatsvindt, op welke manier wordt dit dan vormgegeven? Deze vraag zal helpen om de 

visuele representatie van Tyrion als klein mens te kunnen duiden.    

 De twee hoofdstukken in dit onderzoek zullen de visuele representatie van Tyrion op twee 

manieren belichten, namelijk door in het eerste hoofdstuk de nadruk te leggen op de relatie tussen 

Tyrion en andere personages en in het tweede hoofdstuk op Tyrion in relatie tot de camera. De 

indeling van de hoofdstukken is bepaald aan de hand van twee visuele patronen. Deze patronen 

worden zichtbaar door Tyrion in relatie te stellen tot andere personages en tot de camera. De 

patronen zijn ‘afstand’ en ‘verlangen’. Zij zullen verder in de hoofdstukken worden verhelderd. In het 

eerste hoofdstuk wordt gekeken naar de manier waarop Tyrion in beeld is gebracht in relatie tot 

andere personages. Hierbij wordt gekeken naar de horizontale beeldas in de compositie, waarbij 

compositie wordt gedefinieerd als een ordening (samenstelling) in het platte vlak (De Visser 2006: 

66). Bij deze ordening wordt rekening gehouden met de beeldassen. Aangezien Tyrion kleiner is dan 

personages met een gemiddelde lengte kan de nadruk op de horizontale beeldas in de compositie 

een goede vergelijking bieden. In het tweede hoofdstuk wordt gekeken naar hoe Tyrion in beeld is 

gebracht in relatie tot de camera. Hierbij wordt gekeken naar de manier van cameravoering, 

aangezien dit de blik van de toeschouwer op Tyrion bepaalt. Onder cameravoering valt het 

beeldkader, de scherptediepte, het camerastandpunt, de camerabeweging en hoe de film bewerkt 

wordt. Voor de beeldanalyses is gebruik gemaakt van de theorie over mise-en-scène van John Gibbs. 

Mise-en-scène omvat volgens Gibbs de inhoud van het frame (hoofdstuk een aan de hand van 

compositie) en de manier waarop dit georganiseerd wordt (hoofdstuk twee aan de hand van 

cameravoering) (Gibbs 2002: 5).         

 Voor het onderzoek naar de visuele representatie van Tyrion vormt het hanteren van het 

concept de gaze door Lacaniaanse filmtheoreticus Todd McGowan een interessante methode. De 

gaze bepaalt de kijk van de camera, en daarmee de toeschouwer, op de representatie. De gaze 

bepaalt daarmee tevens de twee patronen ‘afstand’ en ‘verlangen’ die zichtbaar zijn in de visuele 

representatie van Tyrion. De patronen kunnen door McGowans conceptualisering van de gaze als 

analyse instrument worden geduid. De gaze is een traditie binnen de filmtheorie. Het concept zal 

eerst van meer context moeten worden voorzien alvorens op McGowans conceptualisering in te 

gaan. Oorspronkelijk is de gaze een concept van psychoanalyticus Jacques Lacan. Lacan 

positioneerde de gaze in relatie tot de mirror stage, waarbij het subject zich identificeert met zijn 

spiegelbeeld (Lacan 1973/1977: 73). Hierdoor creëert het subject een ego, waardoor het 

gefragmenteerde lichaam weer heel lijkt. Het subject raakt zich er namelijk van bewust dat het 
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zichtbaar is voor anderen als een ‘heel’ object om naar te kijken. Lacan heeft de gaze echter nooit 

gebruikt voor de analyse van films. Verschillende filmtheoretici daarentegen, onder de noemer 

screen theory uit de jaren ‘70 en ’80, hebben zijn concept wel omgezet tot analyse-instrument. Deze 

filmtheoretici vertaalden Lacans mirror stage naar de situatie van de toeschouwer. Jean-Louis Baudry 

is hier een goed voorbeeld van. Volgens Baudry plaatst het filmische apparaat de toeschouwer in de 

positie van het subject uit Lacans mirror stage (McGowan 2015: 56). Hierin wordt de gaze gebruikt 

als een middel om bij de toeschouwer een illusionair gevoel van meesterschap te creëren over wat 

hij/zij ziet op het scherm (McGowan 2015: 60). Het gevoel van meesterschap, waarbij het scherm 

functioneert als een spiegel, komt voort uit de ideologische interpellatie van film. Dit betekent dat 

individuen geloven dat ze subjecten zijn doordat ze controle ervaren over hun eigen leven, dus 

tevens over wat ze zien (McGowan 2015: 59). Laura Mulvey bekijkt Lacans conceptualisering van de 

gaze binnen een feministische context. Volgens Mulvey gebruikt Hollywood de gaze als een manier 

om een vrouwelijk personage te transformeren in een bezienswaardigheid, als een personage waar 

de toeschouwer voyeuristisch naar kan kijken (McGowan 2015: 60). Filmtheoretici onder de noemer 

screen theory, zoals Baudry en Mulvey, leggen de nadruk op de identificatie van de toeschouwer met 

het beeld. Psychoanalytische filmtheoretici, zoals McGowan, leggen de nadruk op welke manier de 

film relateert aan het verlangen van de toeschouwer (McGowan 2015: 70). McGowan 

beargumenteert dat de screen theorists Lacans conceptualisering van de gaze verkeerd hebben 

toegepast. Screen theory benadrukt meesterschap terwijl Lacan, volgens McGowan, kijkt naar wat 

het meesterschap doorbreekt (McGowan 2015: 61). De mirror stage omvat het meesterschap van 

het subject over zichzelf en niet over het gehele visuele veld. De aanname van de screen theorists dat 

de toeschouwer zich identificeert met het beeld waarbij het scherm fungeert als een spiegel is 

volgens McGowan incorrect (McGowan 2015: 60).      

 In elke beeldanalyse zullen de patronen van ‘afstand’ en ‘verlangen’ worden geduid. Hierna 

zal McGowans definiëring van de gaze worden toegepast om de patronen in relatie tot het beeld te 

bepalen. Zoals de geschiedenis van de representatie van de kleine mens liet zien, werd de kleine 

mens vooral als object (ding) gebruikt, als iets interessants om naar te kijken. McGowans 

conceptualisering van de gaze doorbreekt het meesterschap van de toeschouwer over wat hij/zij te 

zien krijgt. De camera kan door het gebruik van de gaze namelijk bepalen hoe Tyrion wordt 

neergezet in het beeld en hoe de toeschouwer Tyrion interpreteert. De gaze heeft zo de 

mogelijkheid om de objectificering van de kleine mens te doorbreken. In hoofdstuk een zal daarom 

een basis worden gelegd voor de werking van de gaze in relatie tot Tyrion, waarna in hoofdstuk twee 

er ruimte is om de gaze in relatie tot de toeschouwer uit te diepen. Om McGowans conceptualisering 

van de gaze toe te kunnen passen, zal dit allereerst moeten worden toegelicht. McGowan benadrukt 

Lacans definiëring van de gaze als “The objet a in the field of the visible” (Lacan 1973/1977: 105). De 

objet a is het verloren object. Dit verloren object ‘bestaat’ slechts zolang het verloren blijft. Het zorgt 

ervoor dat er geen definitief eindpunt is, de bevrediging ligt juist in het verlangen naar het verloren 

object (McGowan 2015: 43). Verlangen ontstaat wanneer iets afwezig is. De objet a functioneert als 

een obstakel voor het subject om het object van verlangen, dat waarmee het subject zijn verlangen 

probeert te realiseren, te bemachtigen (McGowan 2015: 46). Er bevindt zich dus steeds een afstand 

tussen het object van verlangen en het verlangende subject. De objet a belichaamt daardoor als het 

ware een zoektocht, een richting, naar wat afwezig is en daardoor wordt verlangd. Niet alles uit de 

verhaalwereld van de film of serie kan tegelijkertijd worden getoond aan de toeschouwer, waardoor 

de gaze bepaalt wat de toeschouwer wel en niet kan zien uit de filmwereld. De toeschouwer gaat 

juist verlangen naar datgene wat hij/zij niet te zien krijgt. Volgens McGowan raakt de toeschouwer 
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hierdoor betrokken in het beeld. De toeschouwer komt de gaze tegen, wanneer hij/zij kijkt naar de 

film of serie. De gaze is meester over het beeld en verandert zo de toeschouwers positie in relatie tot 

het beeld (McGowan 2007: 5-7). Het verlangen van de toeschouwer tot meesterschap over het 

kijken, is het verloren object, is het objet a. De gaze als objet (petit) a laat de oorzaak voor het 

verlangen van de toeschouwer in de serie zien (McGowan 2015: 46). In Tyrions geval is de oorzaak 

voor het verlangen Tyrions bestaan als klein mens. Vanuit de gaze als objet a zal de representatie van 

Tyrion worden geduid. Dit gebeurt in samenhang met de mogelijke objectificering van Tyrion en de 

manier waarop de objectificering wordt vormgegeven.       
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HOOFDSTUK 1 | Beeldas 

  

In dit hoofdstuk zal gekeken worden naar de manier waarop Tyrion als klein mens in beeld is 

gebracht in relatie tot andere personages. Hierbij is de positie van de horizontale beeldas in de 

compositie belangrijk. Tyrion is immers kleiner dan andere personages met een gemiddelde lengte 

en dit kan effect hebben op de positie van de horizontale beeldas. Door te kijken naar de horizontale 

beeldas kan er bepaald worden of Tyrions lengte wordt benadrukt. Mits Tyrions lengte wordt 

benadrukt, dan heeft dit mogelijk consequenties voor de manier waarop Tyrion in de compositie 

wordt geplaatst ten opzichte van andere personages. Allereerst zal er gekeken worden naar de 

manier waarop Tyrion wordt gepositioneerd naast een personage met een gemiddelde lengte. 

Vervolgens zal Tyrion compositorisch vergeleken worden met het kind Arya, aangezien beiden van 

dezelfde lengte zijn. Daarnaast toont de geschiedenis van de representatie van de kleine mens aan 

dat de kleine mens kan worden geobjectificeerd als een kind. De kleine mens werd op basis van 

zijn/haar lengte gelijkgesteld aan een kind, waardoor er gelijkenissen waren met de omgang van de 

kleine mens en met de omgang met een kind, zoals een aai over het hoofd (Thomson 1996: 190) 

De cameratechniek bepaalt de manier waarop Tyrion in beeld wordt gebracht. Zo toont de 

cameratechniek dat Tyrion gewoonlijk compositorisch in beeld wordt gebracht door middel van een 

straight on shot op ooghoogte variërend van medium tot close-up, evenals personages met een 

gemiddelde lengte (Figuren 1 - 4). Evenals andere personages wordt Tyrion voornamelijk staand, 

zittend of al lopend in beeld gebracht. Dit verandert wanneer Tyrion naast een personage met een 

gemiddelde lengte wordt gepositioneerd. Deze positionering kan op twee manieren.  

Figuur 1. Game of Thrones, "The Laws of Gods and 
Men". Benioff, D. en D.B., Weiss. (2014) United 

States: HBO; S4E6, 49.17min. 
 

Figuur 2. Game of Thrones, "The North 
Remembers". Benioff, D. en D.B., Weiss. (2012) 
United States: HBO; S2E1, 8.00min. 

 

Figuur 3. Game of Thrones, "The North Remembers". 
Benioff, D. en D.B., Weiss. (2012) United States: HBO; 
S2E1, 10.40min. 

 

Figuur 4. Game of Thrones, "The Laws of 
Gods and Men". Benioff, D. en D.B., 
Weiss. (2014) United States: HBO; S4E6, 
31.13min. 
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In de eerste positionering wordt zowel het hoofd van Tyrion als het hoofd van het andere 

personage met een gemiddelde lengte in beeld gebracht. Echter, het shot (Figuur 5) uit de scène uit 

de derde aflevering van seizoen drie laat zien dat Tyrion visueel kleiner is dan zijn zus Cersei met een 

gemiddelde lengte. De camerahoogte, en daarmee de horizontale beeldas, bevindt zich verticaal 

tussen Tyrions hoogte en die van Cersei. De positie van de horizontale beeldas benadrukt Tyrions 

lengte en daarmee de afstand tussen Tyrion en Cersei. In deze scène heeft het verschil in lengte 

tevens een symbolische waarde; Tyrion is symbolisch kleiner dan Cersei. Het toont Tyrions verlangen 

om van gemiddelde lengte te zijn. Dit is allereerst te zien aan de verticale beeldas, die zich tussen 

Tyrion en Cersei bevindt. Cersei wordt vanaf haar taille tot en met haar hoofd getoond, terwijl de 

toeschouwer van Tyrion alleen zijn hoofd te zien krijgt. Hierdoor neemt Cersei 2/3e van de 

compositie in, terwijl Tyrion maar 1/3e van het kader beslaat. Tyrion krijgt minder ruimte in relatie 

tot Cersei in de compositie. Ten tweede wordt Tyrions verlangen om meer te zijn dan een klein mens 

getoond door de werking van de architectonische rondboog. De architectonische rondboog, die zich 

achter Tyrion en Cersei bevindt, helpt de toeschouwer met de kijkrichting van Tyrions gezicht naar 

het gezicht van Cersei. Tyrion wordt voor de deurpost van de rondboog gepositioneerd waardoor de 

boog boven zijn hoofd begint. Wanneer de rondboog bovenin wordt afgesneden uit het kader 

verschuift de kijkrichting naar links, naar de plek waar Cersei’s gezicht zich bevindt. De kijkrichting 

van Tyrions gezicht naar Cersei’s gezicht accentueert Tyrions blik. Tyrions blik wordt niet ontmoet 

door Cersei wanneer zij zich naast Tyrion positioneert. Zij kijkt het kader uit en negeert hem. In deze 

scène volgt de camera de bewegingen van de personages door middel van een pan of een tilt. Alle 

personages, ongeacht hun lengte, zijn hierin gelijk. Dit wordt echter doorbroken wanneer Cersei 

wegloopt. De camera maakt dan een tilt naar beneden tot een medium close-up van Tyrion. Hiermee 

doorbreekt het patroon waarbij de camera de bewegingen van de personages volgt en legt daarmee 

meer nadruk op Tyrion.  

 

Figuur 5. Game of Thrones, "Walk of Punishment". Benioff, D. en D.B., Weiss. (2013) United States: HBO; S3E3, 

7.06min. 

 In deze scène toont de gaze als objet a Tyrions verlangen om meer te zijn dan een klein 

mens; een verlangen tot acceptatie. Zoals te zien in Figuur 5 wordt Tyrions lengte benadrukt door de 
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positie van de horizontale beeldas, die de verticale afstand tussen hem en Cersei benadrukt. De 

positie van de verticale beeldas toont daarnaast dat Tyrion minder ruimte krijgt in de compositie dan 

Cersei. Tyrion is van minder belang in de compositie dan Cersei. Tyrion verlangt naar een plek in de 

diegetische wereld van Game of Thrones. Dit is voor hem niet een gegeven doordat zijn bestaan als 

klein mens wordt opgevat als een gebrek, tevens al behoort hij tot het huis Lannister op basis van 

erfelijkheid (Seizoen één aflevering twee ‘Kingsroad’). De familie Lannister is een van de grootste 

edele families uit Game of Thrones. Daardoor is Tyrion na zijn geboorte niet achtergelaten in het bos 

zoals het geval is wanneer een klein mens wordt geboren bij dorpelingen in de verhaalwereld van 

Game of Thrones.          

 De gaze als objet a laat niet zien wat het verlangen is, maar toont alleen visuele aanwijzingen 

wat het verlangen kan zijn (McGowan 2007: 92-3). Het gebruik van de architectonische rondboog in 

het beeld, die de toeschouwer begeleidt in de kijkrichting van Tyrion naar Cersei, dient als visuele 

aanwijzing voor het verlangen tot acceptatie. De gaze als objet a richt door het gebruik van de 

rondboog de aandacht op het lengteverschil tussen Tyrion en Cersei. Tyrions blik symboliseert 

Tyrions verlangen om van gemiddelde lengte te zijn en zo geaccepteerd te kunnen worden. Volgens 

McGowan is het subject (Tyrion) een gebrek, doordat het verloren object wordt gemist (McGowan 

2007: 6). Iemand zijn met een gemiddelde lengte is hierbij het verloren object, dat wat door Tyrion 

wordt gemist. Tyrion is in dit verband een gebrek doordat het verloren object ontbreekt; hij is niet 

van een gemiddelde lengte. Dit veroorzaakt een verlangen bij Tyrion om van een gemiddelde lengte 

te zijn. Volgens Lacan zorgt de gaze voor de realisatie dat er achter ons verlangen niets dan gebrek zit 

(Lacan 1973/1977: 103-4). Tyrions blik start immers vanuit de oorzaak voor het verlangen tot 

gemiddelde lengte, zijn bestaan als klein mens, en richt zich naar wat wordt gemist, een bestaan als 

iemand met een gemiddelde lengte. De interactie tussen Cersei en Tyrion dient als middel om dit 

verlangen visueel te tonen. Zo blijkt dat Tyrions blik niet door Cersei wordt ontmoet en hij zelfs wordt 

genegeerd. Mocht Cersei terugkrijgen, dan zorgt deze kadrering voor hetzelfde effect. Cersei zou dan 

namelijk op hem neerkijken. Tyrion zal in het kader van zijn verlangen altijd tegen personages met 

een gemiddelde lengte opkijken, Tyrion is en blijft immers een klein mens. Tyrion zal hierdoor tevens 

een gebrek blijven, omdat hij het verloren object (het zijn van een gemiddelde lengte) zal blijven 

missen. Het verlangen om meer te zijn dan een klein mens is daardoor een constante aanwezigheid. 

Dit lengteverschil benadrukt Tyrion als een gebrek in relatie tot Cersei. De classificatie van Tyrion als 

gebrek op basis van het lengteverschil duidt op een machtsverschil tussen beiden. Zo moet Tyrion 

zich steeds weer bewijzen, omdat hij door zijn bestaan als klein mens gezien wordt als een gebrek. 

Zelfs na gebeurtenissen waarbij Tyrion zich heeft bewezen, wordt hij desondanks niet geaccepteerd 

en krijgt hij geen erkenning.         

 Bij de tweede positionering komt de bovenkant van het kader tot de schouders van het 

andere personage door een te kleine camera-afstand, zoals te zien in Figuur 8. Tyrion wordt door het 

kader afgebakend van het personage Bronn met een gemiddelde lengte. Deze afbakening benadrukt 

de afstand tussen beiden. De afbakening van Tyrion door het kader is contrasterend aan wat Tyrion 

probeert te bereiken in deze scène. Hij probeert de afbakening en daarmee de afstand tussen hem 

en andere personages met een gemiddelde lengte te verkleinen door zijn betrokkenheid voor het 

gewone volk aan te tonen. Zo zegt hij in deze scène dat de koning een verloren zaak is en “it’s the 

rest of us that i’m worried about” (Seizoen twee aflevering vijf ‘The Ghost of Harrenhal’). Daarbij 

wordt zijn betrokkenheid voor het gewone volk benadrukt doordat hij in deze scène door de straten 

van de stad loopt, tussen het gewone volk. Dit wordt tevens door de camerabeweging benadrukt in 

het tweede shot van de scène, waarbij gebruik is gemaakt van een point-of-view shot (Bordwell & 
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Thompson 2013: 90-1). Het shot is daarbij gemaakt vanuit Tyrions optische standpunt. Er is sprake 

van ‘subjectieve cameravoering’. ‘Subjectieve cameravoering’ betekent dat de camera het verhaal 

aan de toeschouwer toont alsof hij/zij meekijkt door de ogen van het personage. Dit wordt op 

verschillende manieren in de serie toegepast. Hier is dat op basis van perceptie. Daarbij wordt er in 

dit shot gebruik gemaakt van een pan beweging, waarbij de camera van rechts naar links beweegt 

(Bordwell & Thompson 2013: 195). De camerawerking fungeert als de ogen van Tyrion, zodat de 

toeschouwer kijkt vanuit Tyrion. In het daaropvolgende shot blijkt echter dat de betrokkenheid van 

Tyrion naar het gewone volk niet wederzijds is. Een wagenspeler, die wordt getoond vanuit het 

optische perspectief van de omstanders middels een lage camerahoek, refereert naar Tyrion als een 

“twisted demon monkey.” (Seizoen twee aflevering vijf ‘The Ghost of Harrenhal’). Deze uitspraak 

ondersteunt de wagenspeler door met zijn rechterhand vanaf zijn hoogte naar beneden te duwen 

(Figuur 6 & 7). De lage camerahoek ontstaat doordat er een over-the-shoulder techniek wordt 

toegepast tussen de wagenspeler en het volk dat om hem heen naar hem luistert (Bordwell & 

Thompson 2013: 233-5). In Figuur 8 toont Tyrions reactie wanneer hij de uitspraak begrijpt; 

afgebakend door het kader ondanks zijn goede wil.  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8. Game of Thrones, "The Ghost 

of Harrenhal". Benioff, D. en D.B., 

Weiss. (2012) United States: HBO; S2E5, 

17.03min. 

    

   

Figuur 6. Game of Thrones, "The 

Ghost of Harrenhal". Benioff, D. en 

D.B., Weiss. (2012) United States: 

HBO; S2E5, 16.54 min. 

 

Figuur 7. Game of Thrones, "The Ghost 

of Harrenhal". Benioff, D. en D.B., 

Weiss. (2012) United States: HBO; 

S2E5, 16.55min. 
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 Ondanks dat Tyrion de afstand tussen hem en de personages met een gemiddelde lengte 

probeert te verkleinen, wordt hij visueel van hen afgezonderd. De personages met een gemiddelde 

lengte beslaan in deze scène het gewone volk, zoals de wagenspeler. Het afzonderen van Tyrion 

wordt op drie manieren getoond. Allereerst wordt Tyrion door de grenzen van het kader 

afgezonderd van de omgeving door de te kleine camera-afstand. Zo is alleen Tyrions gezicht zichtbaar 

voor de toeschouwer en is Bronns gezicht niet te zien (Figuur 8). Daarnaast wordt Tyrion van zijn 

omgeving afgezonderd door de diffuse achtergrond. Niet alleen legt dit meer nadruk op Tyrion, het 

distantieert Tyrion van de omgeving. Ten tweede worden Tyrion en de personages met een 

gemiddelde lengte (het gewone volk) in aparte shots geplaatst. Ten derde zorgt het gebruik van de 

over-the-shoulder techniek tussen de wagenspeler en het volk eromheen dat Tyrion wordt 

buitengesloten. Tyrion maakt immers geen onderdeel uit van dit visuele dialoog (Bordwell & 

Thompson 2013: 233-5).         

 Tyrion verlangt om meer te zijn dan een klein mens door de afstand tussen hem en de 

personages te verkleinen. Door de afstand te verkleinen, probeert hij gelijk te zijn aan de personages 

met een gemiddelde lengte. Het verkleinen van de afstand tussen Tyrion en de personages met een 

gemiddelde lengte is Tyrions object van verlangen. De gaze als objet a is het obstakel om dit object 

van verlangen te kunnen realiseren. Zo worden de grenzen van het kader gebruikt om Tyrion visueel 

van andere personages af te zonderen en het realiseren van Tyrions object van verlangen te 

dwarsbomen. Door Tyrion op deze manier in beeld te brengen, wordt het verschil tussen Tyrion en 

de personages met een gemiddelde lengte benadrukt. Deze manier van visuele afbakening tussen 

Tyrion en de personages met gemiddelde lengte toont tevens de positie van Tyrion als klein mens in 

Game of Thrones. Er is immers niet voor niets gekozen om Tyrion op deze manier af te bakenen van 

de personages met een gemiddelde lengte. De personages met een gemiddelde lengte worden van 

Tyrion gedistantieerd, terwijl Tyrion de afstand tussen hem en personages met een gemiddelde 

lengte probeert te verkleinen.         

 Tyrions bestaan als klein mens wijkt af van de personages met een gemiddelde lengte en 

wordt daardoor opgevat als een gebrek. Dit wordt visueel ondersteund door de te kleine camera-

afstand op Tyrions ooghoogte waarin Tyrion in beeld wordt gebracht (Figuur 8) ten opzichte van de 

uitspraak met handbeweging van de wagenspeler in een lage camerahoek (Figuur 6 & 7). Deze 

uitspraak, een “twisted demon monkey”, is een referentie naar de geschiedenis van de representatie 

van de kleine mens in sprookjes en legendes (Seizoen twee aflevering vijf ‘The Ghost of Harrenhal’). 

Legendes en sprookjes over gnomen en aardmannetjes beschrijven kleine mensen als hebzuchtig en 

boosaardig. Zelfs bij freak shows werd de kleine mens geclassificeerd onder de noemer ‘monster’ 

(Gerber 1990: 17). De shots uit deze scène kunnen net als taal in een hokje worden geplaatst om de 

culturele conventies in de diegetische wereld van Game of Thrones te begrijpen (Gazetas 2000: 66). 

Het beeld genereert zo betekenis. In Tyrions geval wordt hierbij de nadruk gelegd op Tyrions 

uiterlijke verschijningsvorm en wordt hij op basis daarvan afgezonderd.   

 Tyrions verlangen om meer te zijn dan een klein mens is gebaseerd op het verlangen van de 

Ander (Lacan 1973/1977: 235). Lacans definiëring van de Ander is het figuur of de figuren van sociale 

autoriteit, degene(n) van wie het subject aanneemt dat zij autoriteit hebben (McGowan 2015: 27). 

Tyrions bestaan als klein mens wordt namelijk in de diegetische wereld van Game of Thrones opgevat 

als een gebrek. Zo zegt Tyrion tegen Jon Snow, "Let me give you some advice, bastard. Never forget 

what you are. The rest of the world will not. Wear it like armor, and it can never be used to hurt 

you." (Seizoen één aflevering één ‘Winter is Coming’). Tyrion vult zijn gebrek op door te 

compenseren voor zijn bestaan als klein mens. Zo probeerde hij in deze scène de afstand te 
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verkleinen tussen hem en de personages met een gemiddelde lengte, maar toont de gaze middels 

afbakening dat hij dit doel niet kan bereiken. Tyrion heeft niet de mogelijkheid om te bestaan zoals 

personages met een gemiddelde lengte. Hij is fysiek niet in staat om bepaalde handelingen uit te 

voeren waardoor hij zich moet aanpassen. De enige reden dat Tyrion leeft, is omdat hij behoort tot 

het huis Lannister.          

 Beide manieren van positionering benadrukken het lengteverschil en daarbij de afstand 

tussen Tyrion en het personage met een gemiddelde lengte dat naast hem staat. De eerste manier 

van positionering toont Tyrions verlangen om van gemiddelde lengte te zijn en de voordelen die 

daarbij horen. Het toont Tyrions verlangen tot acceptatie. De tweede manier van positionering toont 

de afbakening van Tyrion ten opzichte van personages met een gemiddelde lengte, ondanks de 

compensatie voor zijn bestaan als klein mens. Aangezien het lengteverschil tussen Tyrion en een 

personage met een gemiddelde lengte wordt benadrukt, hoe zit het dan met de vergelijking tussen 

Tyrion en een kind? Tyrion is immers van ongeveer dezelfde lengte als een kind. Zo is in Figuur 9 te 

zien dat Tyrion compositorisch op één horizontale lijn is gebracht met de kinderen die voorbijrennen. 

In legendes en sprookjes uit de geschiedenis van de representatie van de kleine mens blijkt dat kleine 

mensen in relatie kunnen worden gesteld tot kleine kinderen en daarom gezien kunnen worden als 

aandoenlijk (Thomson 1996: 190). Wordt Tyrion op dezelfde wijze in beeld gebracht als een kind?  

 

Figuur 9. Game of Thrones, "The Ghost of Harrenhal". Benioff, D. en D.B., Weiss. (2012) United States: HBO; 

S2E5, 14.51min. 

 Arya Stark, een van de hoofdrolspelers, is een kind dat na vijf seizoenen nog steeds in leven 

is. Tyrion en Arya zijn naast hun lengte tevens op andere vlakken vergelijkbaar. Net als Tyrion is Arya 

een buitenstaander en beiden proberen los te komen van de positie waarin ze geboren zijn. Zo wil 

Arya geen dame worden, maar is ze geïnteresseerd in de vechtkunst. Ze wil haar eigen lot bepalen. 

Bij zowel Tyrion als Arya wordt gebruik gemaakt van scherpere camerahoeken bij de over-the-

shoulder cameratechniek (Bordwell & Thompson 2013: 233-5). Dit is vanwege de schouderhoogte 

van Tyrion en Arya ten opzichte van de schouderhoogte van een volwassene met een gemiddelde 

lengte. Het gebruik van scherpere camerahoeken is uiteraard alleen van toepassing wanneer de 

gesprekspartners op hetzelfde grondvlak staan. De over-the-shoulder cameratechniek benadrukt het 

lengteverschil van zowel Tyrion als Arya (Ibid.: 233-5).      

 Daarentegen toont de kadrering van een personage als het kind Arya Stark het verschil 
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tussen Tyrion en een kind. Arya wordt normaliter niet staand zij-aan-zij gepositioneerd naast 

volwassen personages met een gemiddelde lengte, maar met personages van een soortgelijke lengte 

als Arya, zoals in Figuur 10. Een mogelijke uitzondering op de positionering van Arya naast een 

personage met een gemiddelde lengte is te zien eind seizoen drie tot en met eind seizoen vier. Arya 

is ontvoerd door Sandor Clegane, een man langer dan een personage met een gemiddelde lengte. 

Sandor is minstens twee koppen groter dan Arya. Er zijn een paar shots waarin het lengteverschil 

tussen beiden te zien is, zoals in Figuur 11 en 12. Desondanks worden beiden over het algemeen zo 

gepositioneerd dat het lengteverschil vele mate verminderd wordt. Dat blijkt uit Figuren 13, 14 en 

15. Daarbij wordt er in deze scènes voornamelijk gebruik gemaakt van de over-the-shoulder 

cameratechniek (Bordwell & Thompson 2013: 233-5). In tegenstelling tot Tyrion komt Arya wél 

boven de verticale helft van het kader uit. De manier waarop Arya compositorisch in beeld wordt 

gebracht aan de hand van de horizontale beeldas, verschilt niet van de manier waarop personages 

met een gemiddelde lengte naast elkaar in beeld worden gebracht. 

  

Figuur 10. Game of Thrones, "The Ghost of Harrenhal". Benioff, D. en D.B., Weiss. (2012) United States: HBO; 

S2E4, 19.36min. 

 

Figuur 11. Game of Thrones, "The Ghost of Harrenhal". Benioff, D. en D.B., Weiss. (2014) United States: HBO; 

S4E1, 51.18min. 
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Figuur 12. Game of Thrones, "The Mountain and the Viper". Benioff, D. en D.B., Weiss. (2014) United States: 

HBO; S4E8, 37.58min. 

 

Figuur 13. Game of Thrones, "Second Sons". Benioff, D. en D.B., Weiss. (2013) United States: HBO; S3E8, 

4.40min. 

 

Figuur 14. Game of Thrones, "The Rains of Castamere". Benioff, D. en D.B., Weiss. (2013) United States: HBO; 

S3E9, 21.31min. 
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Figuur 15. Game of Thrones, "The Breaker of Chains". Benioff, D. en D.B., Weiss. (2014) United States: HBO; 

S4E3, 15.43min. 

In Arya’s geval wordt niet haar lengte benadrukt, maar de kenmerken van de mannelijke 

sekse die verbonden zijn aan het specifieke gebruik van kostumering, grime, acteren, beweging en 

expressie. Zo draagt zij jongensachtige kostuums, heeft zij kort haar en zit haar gezicht vaak onder de 

vegen. Ze noemt haar zwaard, een geschenk van haar halfbroer Jon Snow, ‘needle’ als een 

woordspeling om aan te geven hoe erg ze zich verzet tegen de bezigheden van een dame. Arya 

probeert door het gebruik van deze mannelijke kenmerken de kenmerken van de vrouwelijke sekse 

te overstijgen. De visuele aanwijzingen voor het verlangen die zowel Tyrion als Arya representeren, 

verschillen dus van elkaar. Arya’s objet a zou het mannelijke geslacht zijn, Tyrions objet a is het leiden 

van een bestaan als iemand met een gemiddelde lengte. Tyrion wordt ondanks de gelijkenis met een 

kind op basis van lengte, niet geobjectificeerd als een kind. Zo blijkt uit de geschiedenis van de 

representatie van de kleine mens dat de omgang met de kleine mens gelijkenissen vertoont met de 

omgang met een kind, zoals een aai over het hoofd (Thomson 1996: 190).   

 In dit hoofdstuk heb ik de relatie tussen Tyrion en andere personages onderzocht. Het zojuist 

besproken shot toonde aan dat Tyrion niet als een kind wordt geobjectificeerd. De eerste twee 

besproken shots van Tyrion uit dit hoofdstuk tonen aan dat Tyrion wel wordt geobjectificeerd. Deze 

objectificering vindt plaats door hem in een geometrische compositie te kadreren (De Visser 2006: 

71). De werking van de gaze in relatie tot Tyrion bevestigt deze bevinding. Zo zorgt de werking van de 

horizontale beeldas in de compositie ervoor dat Tyrions lengte wordt benadrukt. Dit zou niet het 

geval hoeven zijn, zo zou de mise-en-scène gebruikt kunnen worden als middel om dit te vermijden. 

Het benadrukken van Tyrions lengte wordt vanuit verschillende cinematografische mechanismen 

gedaan. Ten eerste benadrukt de geometrische compositie het lengteverschil door Tyrion naast een 

ander personage met een gemiddelde lengte te positioneren. Hierdoor ontstaat er een patroon van 

afstand tussen Tyrion en een personage met een gemiddelde lengte. Tyrion wijkt af van een 

personage met een gemiddelde lengte. Zo moet Tyrion opkijken naar het personage met gemiddelde 

lengte en krijgt hij minder ruimte in het beeld. Dit benadrukt Tyrions verlangen om meer te zijn dan 

zijn gebrekkige bestaan als klein mens. Ten tweede wordt hij anders gekadreerd dan het kind Arya 

Stark met een vergelijkbare lengte als Tyrion. Hoewel Tyrion op basis van lengte even lang is als een 

kind, wordt hij anders gepositioneerd dan een kind in het kader. De cameratechnieken suggereren 

daarmee een afstand tussen Tyrion en het kind (dezelfde lengte) door de tegenstelling in kadrering 

tussen beiden. Tyrion wijkt hierdoor af van een kind. Hij wijkt af van zowel een personage met een 
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gemiddelde lengte als een kind en wordt hierdoor op een exceptionele manier in beeld gebracht.

 Een kleine nuance is wel op zijn plaats. Kan een klein mens eigenlijk wel neutraal in beeld 

worden gebracht? Velt het geen oordeel over de kleine mens als Tyrion op dezelfde wijze in beeld 

zou worden gebracht als personages met een gemiddelde lengte, zoals bij Arya het geval is? Maakt 

het hem dan meer tot een subject? Tevens al zou de kleine mens niet neutraal compositorisch in 

beeld kunnen worden gebracht, dan nog moet er een keuze worden gemaakt op welke manier de 

kleine mens in beeld wordt gebracht. Personages met een gemiddelde lengte zijn de norm. Het is een 

feit dat Tyrion afwijkt qua lengte van een personage met een gemiddelde lengte, dus de manier 

waarop Tyrion in beeld wordt gebracht heeft hierdoor gevolgen. De positie van de camera bepaalt 

immers hoe de toeschouwer een scène interpreteert en daarmee hoe de relatie van de toeschouwer 

tot een personage tot stand komt (Gibbs 2012: 19). Het volgende hoofdstuk biedt de lezer wat meer 

duidelijkheid over de manier waarop Tyrion als personage tot stand komt. Tyrion wordt namelijk 

tevens op een vervreemdende wijze in beeld gebracht door de cameravoering.  
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HOOFDSTUK 2 | Vervreemding 

 

Het vorige hoofdstuk toonde aan dat Tyrion in een geometrische compositie in beeld wordt gebracht 

door de werking van de gaze. Zo benadrukt de geometrische compositie het lengteverschil tussen 

Tyrion en de personages met een gemiddelde lengte door de werking van de horizontale beeldas. 

Hierdoor toont de compositie niet alleen de afstand tussen Tyrion en andere personages, maar 

tevens Tyrions verlangen om meer te zijn dan zijn gebrekkige bestaan als klein mens. De gaze bepaalt 

niet alleen de compositie, maar staat ook in relatie tot de toeschouwer. McGowans 

conceptualisering van de gaze betrekt de toeschouwer in het beeld door de gaze. De toeschouwer 

gebruikt het scherm dus niet als spiegel, zoals de toepassing van van Lacans mirror stage door de 

screen theorists, maar de toeschouwer is onderdeel van het beeld. Het gaat niet om een illusionair 

gevoel van meesterschap over wat getoond wordt op het beeld, maar het gaat om het verlangen 

naar wat niet getoond wordt. Geldt er tevens een patroon van afstand tussen Tyrion en de 

toeschouwer? En hoe zit dit met het patroon van verlangen in relatie tot de toeschouwer? In dit 

hoofdstuk zal gekeken worden naar de manier waarop Tyrion als klein mens wordt gekadreerd in 

relatie tot de camera. Zo zal de positionering van de camera in relatie tot Tyrion besproken worden. 

Dit heeft namelijk gevolgen voor het perspectief van de toeschouwer op Tyrion. Door te kijken naar 

de manier van cameravoering, kan de blik van de toeschouwer op Tyrion worden bepaald (McGowan 

2007: 6; Gibbs 2012: 19).  

In de negende aflevering van seizoen twee raakt Tyrion gewond op het slagveld terwijl hij de stad 

Koningslading verdedigt tegen de aanval van Stannis Baratheon op de troon. In de scène uit de eerste 

aflevering van seizoen drie is deze verwonding te zien (Figuur 16). Tyrion heeft een litteken gekregen 

diagonaal over zijn gezicht. Dit litteken is een overblijfsel van een gebeurtenis waarbij Tyrion zichzelf 

als leider heeft bewezen. De voorbereiding voor deze gebeurtenis nam voor hem een groot deel van 

seizoen twee in beslag. Tyrion redde de stad en zou als held onthaald moeten worden. Het tegendeel 

is echter het geval. Tyrion wordt in de scène uit de eerste aflevering uit seizoen drie wakker in een 

andere slaapkamer dan de zijne en kijkt in de spiegel om zijn litteken te bekijken. Het scherm, in deze 

scène de spiegel, is de plek waar de gaze Tyrion ontmoet. Lacan definieert het scherm, de spiegel, als 

de “locus of mediation” waar het menselijke subject, Tyrion, zichzelf situeert door de gaze (Lacan 

1973/1977: 107). Dit beïnvloedt het perspectief van de toeschouwer op Tyrions gezicht.  

 

 

 

Figuur 16. Game of 

Thrones, "Valar 

Dohaeris". Benioff, 

D. en D.B., Weiss. 

(2013) United 

States: HBO; S3E1, 

13.53min. 
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 Tyrion wordt tijdens deze scène (Figuur 16) benadrukt als object, als iets dat interessant is 

om naar te kijken. Dit wordt tot stand gebracht door de samenkomst van drie visuele aspecten, 

namelijk de vorm van de spiegel, de grootte van Tyrions hoofd in relatie tot het kader van de spiegel 

en de plaatsing van de spiegel in het kader. Allereerst de manier waarop de vorm van de spiegel laat 

zien hoe Tyrion wordt bekeken door andere personages. Tyrion bevindt zich tijdens deze scène in de 

Red Keep; de verblijfplaats van de koning, zijn familie en het hof. De architectonische rondboog als 

bovenkant van de spiegel zou een verwijzing kunnen zijn naar de Red Keep. Daarbij lijkt de spiegel te 

functioneren als een afspiegeling van de kijk die andere personages hebben op Tyrion als klein mens. 

Andere personages zullen Tyrion en zijn nieuwe uiterlijk in de Red Keep tegenkomen.   

 Ten tweede wordt de kijk, die andere personages op Tyrion hebben, bevestigd door de 

grootte van Tyrions hoofd binnen het spiegelframe. Zijn uiterlijk wordt hier relatief uitvergroot. De 

compositie van dit shot toont zo dat Tyrions gaze. Dit is niet een waargenomen gaze, maar een 

ingebeelde gaze door Tyrion. Tyrion valt nog meer op door zijn litteken en neemt door de aandacht 

figuurlijk gezien alle ruimte in. Tyrion beeldt zich immers in dat zijn nieuwe uiterlijk de aandacht zal 

trekken van andere personages. Gezien de talige referenties van andere personages aan Tyrion en, 

zoals het vorige hoofdstuk liet zien, de afstand die tussen hem en andere personages plaatsvindt, is 

de objectificering van Tyrion te beschrijven als een buitenstaander, als een gebrek door zijn bestaan 

als klein mens.           

 Ten derde zorgt de plaatsing van de spiegel in het kader ervoor dat Tyrions gezicht in de 

spiegel het belangrijkste is voor de toeschouwer om naar te kijken. Terwijl Tyrion in de spiegel kijkt, 

zit hij voor een raampje. Hierdoor schijnt er licht op zijn gezicht en is hij voor de toeschouwer goed 

waar te nemen. Het licht op Tyrions gezicht, te zien aan zijn reflectie in de spiegel, contrasteert 

daarbij met het decor. In deze scène lijkt het door de lichtval alsof Tyrion de toeschouwer aankijkt, 

maar in werkelijkheid ziet hij de toeschouwer niet. Hier is sprake van een “trompe-l’oeil”, waarbij de 

representatie niet mee beweegt met Tyrions blik (Lacan 1973/1977: 112). De toeschouwer maakt zo, 

vanuit McGowans opvatting, middels de gaze deel uit van het beeld (McGowan 2007: 6). De gaze 

doorbreekt namelijk het meesterschap van de toeschouwer over het beeld. Dit wordt verder 

uitgelegd aan de hand van het anamorfotische perspectief.    

 Tyrions bestaan als klein mens wordt in deze scène benadrukt als een gebrek door de 

camerapositie, die de toeschouwer een anamorfotische perspectief geeft (Lacan 1973/1977: 79-90). 

Dit anamorfotische perspectief is Tyrions vervormde en vervreemde reflectie. Anamorfose is het 

maken van een afbeelding die er slechts vanuit een bepaalde hoek realistisch uitziet (McGowan 

2015: 72). Bij het anamorfotische perspectief wordt gebruik gemaakt van een “point-by-point” 

correspondentie tussen twee eenheden in de ruimte (Lacan 1973/1977: 86). Tyrion wordt op een 

ander punt in de ruimte geplaatst dan de camera en daarmee de toeschouwer. Door Tyrions 

spiegelbeeld onder een andere hoek te bekijken, wordt de relatie tussen de toeschouwer en Tyrion 

anders. De plaatsing van de camera in de ruimte verschilt immers van Tyrions positie in de ruimte. De 

toeschouwer heeft zo geen meesterschap over wat hij/zij te zien krijgt in het beeld aangezien hij/zij 

de positie van Tyrion niet kan innemen. De gaze doorbreekt als het ware het meesterschap over wat 

wordt laten zien en creëert hierdoor een verlangen naar wat niet wordt laten zien. Volgens 

McGowans conceptualisering van de gaze verandert de gaze de toeschouwers positie in relatie tot 

het beeld (McGowan 2007: 5-7). Het toont aan dat het beeld van tevoren is bedacht en doorbreekt 

zo de illusie van een ‘realiteit’. De toeschouwer krijgt middels de gaze een anamorfotische 

perspectief op Tyrion met als consequentie een onrealistisch beeld van Tyrion. Het anamorfotische 

perspectief wordt bepaald door de gaze.       
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 Het anamorfotische perspectief is de gaze als objet a in deze scène. De toeschouwer kan niet 

vanuit Tyrions positie de spiegel in kijken, waardoor hij/zij verlangt dit wel te kunnen. Er is vooraf een 

plan bedacht op welke manier Tyrion in beeld wordt gebracht middels de gaze. Tyrion bekijkt zichzelf 

vanaf de goede hoek in de spiegel, de camera positioneert de toeschouwer echter vanaf een 

verkeerde hoek waardoor het anamorfotisch perspectief ontstaat. De compositie van dit shot (Figuur 

16) bevestigt daarnaast het patroon van ‘afstand’. De toeschouwer kan immers niet de positie 

innemen van Tyrion. Dit zorgt dankzij de cameratechniek voor een vervreemd beeld. De 

cameratechniek zorgt er dus voor dat Tyrion gedistantieerd wordt van de toeschouwer. De 

toeschouwer wordt middels de gaze van Tyrion gedistantieerd doordat de spiegel dient als mediatie; 

de toeschouwer ziet Tyrion niet direct, maar via de spiegel. De toeschouwer krijgt Tyrion nooit 

helemaal te zien. Er kan niet op een voyeuristische manier naar Tyrion gekeken worden, de spiegel 

als mediatie verhindert dit. De toeschouwer verlangt naar het innemen van Tyrions positie, maar de 

gaze belemmert dit en houdt de toeschouwer daarentegen op afstand. De mediatie van Tyrion 

middels de gaze zorgt voor de objectificering van Tyrion. Tyrion wordt als een object tentoongesteld, 

waarbij de spiegel fungeert als vitrineglas dat de toeschouwer op afstand houdt van Tyrion. Het 

anamorfotische perspectief middels het spiegelbeeld van Tyrion maakt hem tot een object, wat door 

het vervormen van zijn gezicht interessant is om naar te kijken. Zoals al eerder vermeldt, werd de 

kleine mens bij freak shows geclassificeerd onder de noemer ‘monster’; een subgroep van vervormde 

en invalide personen (Gerber 1990: 17). Deze classificering lijkt van toepassing te zijn op Tyrion door 

de vervorming van zijn gezicht door de compositie. Daarbij wordt er tevens naar Tyrion gerefereerd 

met ‘monster’. Zo zegt Joffrey Baratheon in aflevering tien uit seizoen drie, “Everyone is mine to 

torment! You'd do well to remember that, you little monster” (Seizoen drie aflevering tien ‘Mhysa’). 

Tyrion reageert op Joffrey door tevens naar zichzelf te refereren als monster en daarmee zichzelf als 

monster te benadrukken, "Oh, ‘monster.’ Perhaps you should speak to me more softly then. 

Monsters are dangerous and, just now, kings are dying like flies" (Seizoen drie aflevering tien 

‘Mhysa’).           

 Tyrion wordt op nog een andere manier verbeeld, zoals te zien in Figuur 17. Hier is sprake 

van een point-of-view shot met een ‘subjectieve cameravoering’, waarbij de toeschouwer wisselt 

tussen het kijken vanuit Tyrions perspectief en vanuit Cersei’s perspectief (Bordwell & Thompson 

2013: 90-1). In deze scène vindt er namelijk middels de point-of-view shots een dialoog plaats tussen 

Tyrion en Cersei met haar twee bewakers. Tyrions gezicht wordt tevens hier gecentreerd in het 

midden van het kader. Daarbij wordt zijn gezicht door de tralies van zijn kijkgat gefragmenteerd, 

waardoor het een vervreemdend effect krijgt. Tyrions nieuwe slaapkamer heeft, ondanks de tralies 

voor het kijkgat in zijn deur, overigens niet de functie van een gevangeniscel.  
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Figuur 17. 
Game of 
Thrones, 
"Valar 
Dohaeris". 
Benioff, D. en 
D.B., Weiss. 
(2013) United 
States: HBO; 
S3E1, 
14.21min. 

Allereerst is er in deze scène een verschil in camera-afstand tussen Tyrion en Cersei. Zo wordt 

er voor Tyrion gebruik gemaakt van een extreme close-up (Figuur 17). Deze camera-afstand wordt 

weinig toegepast binnen Game of Thrones. Volgens Douglas Pye wordt een techniek bijzonder als het 

weinig wordt toegepast in relatie tot de rest van de serie (Pye 1989: 48). De extreme close-up van 

Tyrion verschilt in camera-afstand met het medium shot waarin de twee bewakers met daartussen 

Cersei in beeld worden gebracht (Figuur 18). Het hoofd van Tyrion is door zijn bouw als klein mens 

relatief groter dan Cersei met een gemiddelde lengte. De camera-afstand, waarbij Tyrion in een 

extreme close-up wordt getoond in tegenstelling tot Cersei en de bewakers in een medium shot, 

vergroot dit verschil.  

 

Figuur 18. Game of Thrones, "Valar Dohaeris". Benioff, D. en D.B., Weiss. (2013) United States: HBO; S3E1, 

14.25min. 

Ten tweede verschillen de verticale beeldassen in de shots van Tyrion en Cersei met haar 

twee bewakers. Tyrions gezicht wordt in vakjes verdeeld door de tralies (Figuur 17). Daarentegen 
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worden er bij Cersei en de twee bewakers twee verticale zwarte beeldassen aangebracht, elk op 1/3e 

van het kader (Figuur 18). Zo krijgen Cersei en de twee bewakers elk hun eigen vak; hun lichaam blijft 

heel. Zij worden gepresenteerd in een groter kader. Tyrions gezicht, in tegenstelling tot Cersei met 

haar twee bewakers, wordt door de tralies gefragmenteerd en wordt gepresenteerd in een kleiner 

kader.            

 Beide manieren van cameravoering relateren aan het patroon van afstand. Zowel Cersei met 

haar twee bewakers als de camera worden op deze manier gedistantieerd van Tyrion. Daarnaast 

leggen zowel het verschil in gebruik van camera-afstand als het gebruik van verticale beeldassen 

meer nadruk op Tyrion dan op Cersei met haar twee bewakers. Bovendien zorgt de positionering van 

de personages voor een onevenredige verdeling. Tyrion staat namelijk alleen en kan in combinatie 

met de camera-afstand beter bekeken worden. De shots verdelen de personages in twee partijen, 

Tyrion als klein mens en Cersei met haar twee bewakers van een gemiddelde lengte. De gaze speelt 

met het patroon van afstand door te wisselen tussen de shots waarbij Tyrion, die achter de tralies 

van het kijkgat staat, door de camera wordt gefilmd (Figuur 17) en de shots vanuit Tyrions point-of-

view (Figuur 18) (Bordwell & Thompson 2013: 90-1).      

 Ondanks dat Tyrions nieuwe slaapkamer niet de functie heeft van een gevangeniscel, duiden 

de tralies wel op een betekenis van de slaapkamer als een gevangeniscel. Tralies worden normaliter 

gebruikt in de context ‘achter de tralies zitten’, waarbij iemand die een fout heeft gemaakt op wordt 

gesloten (Van Dale z.j.). Dit leidt tot de associatie dat Tyrion een fout heeft gemaakt, aangezien hij in 

Figuur 17 achter de tralies in beeld gebracht. Terwijl het tegenovergestelde waar is; Tyrion zou juist 

als een held onthaald moeten worden. Hij heeft immers de stad Koningslanding gered van een aanval 

op de troon. Tyrions vader besloot Tyrion op deze nieuwe slaapkamer te leggen. Zijn vader koos er 

tevens voor om Tyrion op afstand te houden van anderen na zijn geboorte. Dit blijkt uit aflevering 

zeven van seizoen vier waarin Oberyn Martell over de geboorte van Tyrion vertelt. Niemand mocht 

Tyrion zien, waardoor de geruchten omtrent Tyrions geboorte werden vergroot. Iedereen sprak over 

het ‘monster’ dat geboren was bij de Lannisters. Tyrion, die in Figuur 17 ‘achter de tralies zit’, moet 

op basis van zijn bestaan als klein mens verborgen worden gehouden. Een bestaan als klein mens 

wordt immers in de diegetische wereld van Game of Thrones opgevat als een gebrek.  

 De tralies fungeren als een manier om de toeschouwer op afstand te houden van zowel 

Tyrion als van Cersei met haar twee bewakers. De gaze als objet a wordt ondersteund door de 

werking van de tralies. De tralies belemmeren namelijk de blik op Tyrion. De toeschouwer kan Tyrion 

nooit geheel zien, waardoor hij/zij verlangt om hem in zijn geheel te zien. Bij de toeschouwer 

ontstaat er een verlangen tot meesterschap over het beeld om Tyrion helemaal te kunnen zien. De 

gaze doorbreekt echter het meesterschap van de toeschouwer over het kijken. Het zicht wordt 

namelijk belemmerd doordat de tralies fungeren als een obstakel. De gaze bepaalt wat de 

toeschouwer van Tyrion te zien krijgt en bepaalt zo de positie van de toeschouwer in relatie tot het 

beeld (McGowan 2007: 5-7). Tyrion wordt gefragmenteerd door de tralies in een extreme close-up in 

tegenstelling tot Cersei met haar twee bewakers die elk in een medium shot zichtbaar zijn. Daarnaast 

fungeren de tralies als een vitrineglas voor de toeschouwer. De tegenstelling in shots tussen Tyrion 

en Cersei met haar twee bewakers, de context waarin tralies normaliter gebruikt worden en de 

functie van de tralies als vitrineglas voor de toeschouwer, tonen tezamen Tyrion als object. Tyrion 

krijgt door de fragmentarisering een interessante verschijning en wordt in beeld gebracht vanachter 

een scherm (de tralies).           

 Dit hoofdstuk toont de manier waarop de cameravoering Tyrion kadreert. Allereerst wordt 

de toeschouwer op afstand gehouden van Tyrion. Hierbij worden er obstakels, zoals in eerste 
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aflevering van seizoen drie door de mediatie van de spiegel (Figuur 16) of de tralies als obstakel 

(Figuur 17 & 18), geplaatst tussen de camera en Tyrion. De toeschouwer wordt zo door de gaze 

belemmerd om Tyrion in zijn geheel te kunnen zien. Dit zorgt ervoor dat de toeschouwer hiernaar 

gaat verlangen. Ten tweede toont het hoofdstuk dat de gaze voor een vervreemdend beeld van 

Tyrion zorgt. De schermen, de spiegel en de tralies, die gebruikt worden om Tyrion van de 

toeschouwer te distantiëren, fungeren als vitrineglas om de toeschouwer op afstand te houden van 

Tyrion. Het vervreemdende effect met daarbij het gebruik van de schermen als vitrineglas 

benadrukken Tyrion als object dat interessant om naar te kijken. In contrast tot andere personages 

met een gemiddelde lengte legt de cameravoering de nadruk op Tyrion. Hierdoor wordt het verschil 

in lengte tussen Tyrion en de personages met een gemiddelde lengte benadrukt. De combinatie 

tussen de nadruk op Tyrions lengte en het vervreemdende effect waarin Tyrion wordt getoond, 

accentueert Tyrions bestaan als klein mens in relatie tot gebrek. Tyrion wordt getoond als een gebrek 

door hem middels mediatie te distantiëren van de toeschouwer. De shots uit de scène uit de eerste 

aflevering van seizoen drie tonen dit aan de hand van een anamorfotische perspectief en door 

Tyrions gezicht te fragmenteren middels het gebruik van tralies. De gaze bepaalt de representatie 

van de toeschouwer op Tyrion en brengt hiermee de toeschouwer in de positie van een freak show 

bezoeker. In de historische freak shows was een publiek schouwspel waarin het object in kwestie 

gezamenlijk werd bekeken door een grote groep mensen (Thomson 1996: 39). Zo wordt ook Tyrion, 

mede door de populariteit van Game of Thrones, door een grote groep mensen bekeken op een 

objectificerende manier.  
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EINDBESLUIT  

 

Mijn onderzoek richtte zich op de visuele representatie van het personage Tyrion Lannister, een klein 

mens, in de hedendaagse tv-serie Game of Thrones. De beelden uit de serie maken twee aspecten 

zichtbaar, namelijk de patronen ‘afstand’ en ‘verlangen’. De beelden uit de serie en de twee aspecten 

worden verklaard aan de hand van de conceptualisering van de gaze door Lacaniaanse 

filmtheoreticus Todd McGowan. McGowans conceptualisering van de gaze ontstaat als iets 

ontbreekt en het subject daardoor gaat verlangen naar wat ontbreekt. De oorzaak voor dit verlangen 

is volgens McGowan de objet (petit) a. McGowan past de gaze als objet a toe in de wereld van film. 

De gaze bepaalt het meesterschap over het beeld; de gaze bepaalt wat de toeschouwer wel en niet 

kan zien. Hierdoor gaat de toeschouwer verlangen naar dat wat niet wordt getoond. Mensen met 

een gemiddelde lengte zijn de norm, Tyrion wijkt hiervan af door zijn bouw als klein mens. De 

geschiedenis van de representatie van de kleine mens ondersteunt deze bevinding. Daarbij laat de 

geschiedenis van de representatie van de kleine mens zien dat de kleine mens werd geobjectificeerd.

 In het eerste hoofdstuk wordt gekeken naar de manier waarop Tyrion in beeld is gebracht in 

relatie tot andere personages. Hierbij wordt gekeken naar de horizontale beeldas in de compositie. 

Uit dit hoofdstuk blijkt dat Tyrion in een geometrische compositie werd gekadreerd, dat leidt tot een 

objectificatie van Tyrion. Tyrion wordt hierin belicht als afwijkend van andere personages. Hierbij 

benadrukt de horizontale beeldas Tyrions lengte. Dit wordt zichtbaar door het accentueren van het 

lengteverschil tussen Tyrion en een personage met een gemiddelde lengte door ze naast elkaar te 

positioneren in het kader. Aangezien Tyrions lengte wordt benadrukt, zou je verwachten dat Tyrion 

op dezelfde manier in beeld wordt gebracht als een kind (Arya). Daarentegen wordt Tyrion op een 

andere manier gekadreerd dan een kind. Er wordt een patroon van afstand toegepast bij Tyrion in 

relatie tot een personage met een gemiddelde lengte en in relatie tot een kind. Zo krijgt Tyrion 

minder ruimte in het kader en moet hij opkijken wanneer hij gepositioneerd wordt naast een 

personage met een gemiddelde lengte. De afstand, waarbij Tyrion wordt gedistantieerd van andere 

personages, wijst tevens op het verlangen om meer te zijn dan een klein mens. De oorzaak voor dit 

verlangen, de objet (petit) a is Tyrions bestaan als klein mens. Tyrions bestaan als klein mens wordt 

opgevat als een gebrek in Game of Thrones. Tyrion heeft op deze manier niet een fysieke beperking, 

maar een sociale. Zo wordt zijn uiterlijke verschijningsvorm op een negatieve manier in taal 

benadrukt door de personages in Game of Thrones. De taal, specifiek het gebruik van bijnamen, 

refereert naar Tyrion als object doordat het iets zegt over Tyrions uiterlijke verschijningsvorm en niet 

over wie hij is als mens.          

 In het tweede hoofdstuk wordt gekeken naar hoe Tyrion in beeld is gebracht in relatie tot de 

camera. Hierbij wordt gekeken naar de manier van cameravoering, aangezien dit de blik van de 

toeschouwer op Tyrion bepaalt. Net zoals de personages met een gemiddelde lengte, wordt ook de 

toeschouwer op afstand gehouden van Tyrion. Dit komt tot stand door het gebruik van obstakels 

tussen de camera en Tyrion. De gaze zorgt ervoor dat de toeschouwer Tyrion niet geheel ziet door 

het gebruik van obstakels, waardoor hij/zij verlangt om Tyrion geheel te zien. Dit verlangen om 

Tyrion geheel te zien, is het verloren object, is het objet a. Daarnaast zorgt het ervoor dat de 

toeschouwer een vervreemdende perspectief op Tyrion krijgt. Een perspectief dat Tyrions bestaan 

als klein mens benadrukt en dit bestaan relateert aan een gebrek ten opzichte van personages met 

een gemiddelde lengte. Daarbij zorgt het vervreemdende perspectief ervoor dat Tyrion afwijkt van 
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hoe mensen er normatief uitzien. Tyrion wijkt door dit perspectief af van de norm en wordt zo 

geobjectificeerd.          

 De titelpagina van deze scriptie begint met de quote, “A very small man can cast a very large 

shadow” van Heer Varys tegen Tyrion Lannister in de derde aflevering van seizoen twee (Seizoen 

twee aflevering drie ‘What Is Dead May Never Die’). Deze quote is contrasterend aan de visuele 

representatie van Tyrion Lannister in de fictieve wereld van Game of Thrones. De serie objectificeert 

Tyrion namelijk visueel. Het sluit daardoor aan bij de geschiedenis van de representatie van de kleine 

mens. Net zoals in een freak show wordt Tyrion tentoongesteld als een object (ding) om naar te 

kijken. Zo functioneren de schermen, de spiegel en de tralies uit de shots in hoofdstuk twee, als 

vitrineglas. Tyrion wordt niet op dezelfde manier gerepresenteerd als een kind. Hierdoor sluit hij niet 

aan bij het stigma van onvolwassenheid, zoals blijkt uit de geschiedenis van de representatie van de 

kleine mens (Thomson 1996: 49). Er vindt echter wel een referentie plaats naar Tyrion als 

mythologisch figuur, zoals een ‘monster’ (Gerber 1990: 17). De shots uit hoofdstuk een tonen aan dat 

Tyrion meer wil zijn dan zijn bestaan als klein mens. Desondanks wordt het lengteverschil tussen hem 

en personages met een gemiddelde lengte benadrukt in de shots wanneer zij naast elkaar worden 

gepositioneerd. Door het benadrukken van het lengteverschil ontstaat er een afstand. Tyrion wordt 

zo in een positie van machteloosheid geplaatst en bevestigt hiermee het stigma van de kleine mens 

(Thomson 1996: 49). Tyrion compenseert voor zijn gebrek en durft daarmee zijn zwakte te tonen 

middels ironie of door te investeren in zijn intelligentie in plaats van zijn spierkracht. Aangezien 

Tyrion bekend staat om zijn ironie is het interessant om in volgend onderzoek te kijken of de 

objectificering van Tyrion tevens hier van toepassing is en of zijn ironie wel of niet bevestigd wordt 

door de cameravoering.  
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PORTFOLIO 

 

SUMMARY 

 

Tyrion Lannister, a little person, is one of the main characters in the contemporary and popular TV-

show ‘Game of Thrones’. The history of the representation around little people shows that little 

people were seen as ‘objects’. Indeed, they were used for people with an average height as a form of 

entertainment. Therefore, it will be interesting how someone like Tyrion Lannister is represented in 

this day and age. My thesis shows how Tyrion can be placed within the subject-object relation by 

examining how Tyrion is visually and textually represented: visually by means of composition of John 

Gibb’s hermeneutic theory around mise-en-scène, textually due to Tyrion’s use of irony, based on 

Linda Hutcheon’s semantic theory on irony, within the fictional language of ‘Game of Thrones’. First 

of all, the composition distances Tyrion visually from both characters with an average height and the 

viewers at home. The distancing of Tyrion in relation to characters with an average height leaves the 

relation subject-object in the middle. Whereas the distancing of Tyrion in relation to the viewer 

positions Tyrion as an object in order to confront the viewer with cultural assumptions around little 

people. The confrontation also creates the possibility for the viewer to see Tyrion as a subject. 

Secondly, the textual references of Tyrion in the language of Game of Thrones emphasize his 

appearance as a little person. Tyrion uses irony to question the enclosed cultural assumptions. Irony 

is his means of power, which makes it able for him to transform the cultural assumptions of little 

people as objects to subjects. Tyrion nuances the history of the representation around little people 

and hopefully it has additional value for the representations of little people still to come.  
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Ik bestudeer de representatie van de kleine mens, het personage Tyrion Lannister (een klein mens), 

in de hedendaagse tv-serie Game of Thrones. Klein mens refereert naar mensen met dwerggroei. In 

het geval van de acteur Peter Dinklage die Tyrion Lannister speelt, is dit achondroplasie. (IMDB, z.j.)

 Over de tv-serie Game of Thrones is op academisch gebied weinig geschreven. Academische 

literatuur over de tv-serie focust zich daarbij voornamelijk op de adaptatie van boek naar tv-serie, 

‘quality television’, gender, geschiedenis, fans, HBO, (Gjeslvik en Schubart 2016; Finn 2015; Hassler-

Forest 2014) Echter, over Tyrion Lannister, het personage met de meeste screen time en tevens een 

klein mens, is niets te vinden. Daarnaast is er praktisch geen onderzoek gedaan over de percepties 

van individuen met een gemiddelde lengte, de meerderheid van de samenleving, naar kleine 

mensen. (Heider, Scherer & Edlund 2013: 81) Gemiddelde lengte is geen vaststaand getal, maar meer 

een algemeen gebruikte term door kleine mensen om individuen zonder dwerggroei te beschrijven. 

(Heider, Scherer & Edlund: 95) 

Om het onderscheid tussen een klein mens en personages met een gemiddelde lengte beter 

te begrijpen, is het nuttig om te kijken naar hoe de relatie tussen kleine mensen en mensen met een 

gemiddelde lengte in de geschiedenis is vormgegeven. Uit de geschiedenis blijkt allereerst dat de 

representatie van de kleine mens werd gebruikt voor sprookjes en legendes. (Warkany 1973: 135) 

Hierin is de kleine mens een mythisch figuur, zoals kabouters. Deze representatie toont de kleine 

mens als iets dat ‘anders’ is dan het ‘normale’ hoofdpersonage. Later werd de kleine mens 

tentoongesteld in zogeheten ‘freak shows’ of waren werkzaam in het circus. (Benshoff & Griffin 

2009: 363) ‘Normale’ mensen bezochten deze shows om zich te laten entertainen door deze 

‘abnormale’ mensen. De kleine mens werd dus als een object getoond, als iets dat interessant is om 

naar te kijken. In klassieke Hollywood films werden kleine mensen gebruikt als substituut voor 

kinderen of baby’s, als side kick voor slechteriken, en om fantasie- of sciencefictionfiguren te spelen 

in de daarvoor gemaakte kostuums. (Benshoff & Griffin 2009: 367) In deze filmformules kreeg de 

kleine mens dus geen hoofdrollen aangeboden in tegenstelling tot personen met een gemiddelde 

lengte. De geschiedenis van de representatie van de kleine mens laat zien dat de kleine mens 

voornamelijk is neergezet als een object, als iets dat interessant is om naar te kijken voor personen 

met een gemiddelde lengte.         

 De televisie wordt beïnvloed door de publieke opinie; de toeschouwer kiest wat hij of zij wil 

zien. (Lorand 2002: 14-15) De representaties op de tv zijn in die zin een representatie van het hier en 

nu. De tv-serie Game of Thrones kan door zijn populariteit gezien worden als een reflectie van de 

hedendaagse cultuur. Met een totaliteit van 306 nominaties waarvan 113 gewonnen awards, wordt 

de hedendaagse HBO fantasy-serie door jong en oud geprezen. Tyrion Lannister leeft nog steeds na 

vijf seizoenen (2011-2015) van Game of Thrones, ondanks zijn bestaan als klein mens. Dit zou je niet 
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verwachten, vanwege zijn bouw als klein mens ontbreekt het hem aan fysieke kracht. Daardoor moet 

hij andere manieren toepassen om te overleven. 
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ABSTRACT 

 

Mijn onderzoek richt zich op de representatie van de kleine mens, het personage Tyrion Lannister, in 

de hedendaagse tv-serie Game of Thrones. Ik wil namelijk weten of de kleine mens wordt 

gerepresenteerd als subject of als object. Uit de geschiedenis van de representatie van de kleine 

mens blijkt namelijk dat de kleine mens vaak gezien werd als object. Ik ben benieuwd of dit in de 

hedendaagse context nog steeds van toepassing is, door de representatie van Tyrion Lannister in de 

hedendaagse tv-serie Game of Thrones te onderzoeken. Game of Thrones is immens populair. Het 

representeren van de kleine mens als subject of als object heeft daarom implicaties op het beeld dat 

de toeschouwer heeft van de kleine mens. Het bestuderen van Tyrion Lannisters representatie vindt 

plaats op zowel visueel als tekstueel vlak. Visueel door te kijken naar de compositie van verschillende 

shots door hermeneutische beeldanalyses, op basis van John Gibbs’ theorie over mise-en-scène. 

Tekstueel door te kijken naar Tyrions toepassing van ironie, aan de hand van de semiotische 

dialooganalyses op basis van Linda Hutcheons theorie over ironie. Mijn scriptie is gecentreerd van de 

vraag; hoe wordt de kleine mens, het personage Tyrion Lannister, gerepresenteerd in de 

hedendaagse tv-serie Game of Thrones? 
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NAGEKEKEN HOOFDSTUK ZOË 

Hoofdstuk 2 - Analyse 

Om even kort terug te grijpen op het doel van dit onderzoek: weten wat voor een functie het 

toilet als chronotoop vervult binnen dit genre. Binnen dit genre komen bepaalde patronen, 

motieven en ontwikkelingen voor. Om de functie van het toilet in Mean Girls en Easy A te duiden 

zal er gekeken worden naar deze patronen, motieven en ontwikkelingen, aan de hand van de 

kennis over de teen film zoals die hiervoor uiteengezet is. De kennis van dit genre zal die 

patronen, motieven en ontwikkelingen beter helpen begrijpen; zo kan het in een perspectief 

geplaatst worden. Wat ik me in het dit hoofdstuk zal afvragen is hoe het chronotopisch toilet 

deze, door genre en thematiek bepaalde patronen, motieven en ontwikkelingen mogelijk maakt. 

Dit zal ik doen aan de hand van de films Mean Girls en Easy A. Ik wil me alvast verontschuldigen 

voor mijn aanzienlijk gebruik van de term ‘meiden’ en het feit dat in het Nederlands geen 

geschikte vertaling voor het Engelse ‘girls’ bestaat. ‘Meisjes’ dekt de lading van listige 

adolescenten nou eenmaal niet en ‘adolescenten’ is te wetenschappelijk neutraal en bovendien 

onzijdig en om die reden tevens niet geschikt. ‘Meiden’ is weliswaar de vrouwelijke variant van 

‘jongens’ en dus de dekking van dezelfde leeftijdscategorie, maar naar mijn mening veel te 

gekleurd en niet zo doorgaans gebruikt als ‘girls’ in het Engels. Omdat dit de enige term is die -

objectief gezien- de lading van ‘girls’ het meest dekt zal ik me, bij gebrek aan beter, hierop maar 

toeleggen.  

 

Toiletair narratief - Mean Girls 

Zonder info over cinematografische technieken Deze film bevat maar liefst vijf scenes die zich 

afspelen in het toilet. De eerste toilet scene speelt zich helemaal aan het begin van de film af, als 

hoofdpersoon Cady haar intrede doet op North Shore High School. Ze is geen eerstejaars, maar 

voorheen thuisgeschoold en is nu voor het eerst in haar leven leerling aan een High school. In de 

pauze vindt ze geen geschikte plek om haar lunch te nuttigen en gaat daarvoor daarom op het 

toilet zitten, met de deur dicht.  

In de tweede scene die zich afspeelt op het toilet zien we Cady met haar nieuwe vrienden Janis 

en Damian. Janis overtuigt Cady om op de uitnodiging van de ‘plastics’ - de populairste meisjes 

van de school die door Janis en Damian worden gehaat – om elke andere dag van die week bij 

hen aan tafel te komen lunchen, in te gaan. Het lijkt Janis namelijk grappig om na zo’n lunch te 

bespreken wat voor een domme dingen de plastics wel allemaal niet zouden hebben gezegd. Ze 

zijn niet de enigen op het toilet, bij de wastafel wordt Damian aangesproken op het feit dat hij 

zich als jongen op het meisjestoilet bevindt (waarop Damian haar wegjaagt).  

De derde toilet scene speelt zich af bij de wastafels van het toilet. We zien dat Regina en Karen 

(twee van de drie plastics) zich ‘fatsoeneren’ voor de spiegel. Regina klaagt over het opkomen 

van puisten waarop Cady antwoordt dat ze daartegen goede gezicht crème zal meebrengen 

(eigenlijk liegt ze over de goede werking van die gezicht crème, ze is ondertussen namelijk 

samen met Janis en Damian van plan Regina en de plastics ten val te brengen). We zien geen 

anderen dan hen in de toiletruimte. Hierna volgt een scene waarin we Janis Cady een potje 

‘gezicht crème’ zien overhandigen, waar ze zojuist een flacon voeten crème in leeg hebben 
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Met opmerkingen [F2]: Welke? 

Met opmerkingen [F3]: Je mag toch nooit Ik zeggen of heb ik 
dat verkeerd? 

Met opmerkingen [F4]: Twee keer en 

Met opmerkingen [F5]: Goede uitleg! 

Met opmerkingen [F6]: Tevens cursief toch? 

Met opmerkingen [F7]: Wie? 

Met opmerkingen [F8]: Zou deze weglaten 

Met opmerkingen [F9]: Zou hier aparte zin van maken.  

Met opmerkingen [F10]: Is het niet gezichtscrème? 

Met opmerkingen [F11]: Wie? Meervoudig werkwoord erna 
dus neem aa dan Damian Janis Cady? 



Pagina 35 

 

gedrukt. Daarna volgt een korte vierde toilet scene, waarin Cady Regina de crème overhandigt. 

In deze scene komen twee figuranten voor. 

In de vijfde toilet scene staat Gretchen (één van de drie plastics) centraal. In tranen biecht ze 

Cady op hoe gemeen haar vriendin Regina – met wie ze op dat moment in de knoop ligt – 

eigenlijk is en hoe zij daar onder geleden heeft. Ze zijn hier weer niet alleen, er lopen mensen 

heen en weer op de voor- en achtergrond.  

De zesde en laatste toilet scene lijkt op de eerste toilet scene die we in deze film te zien krijgen. 

We zien Cady weer alleen op het toilet zitten met haar lunch omdat ze geen lunchplek heeft 

kunnen vinden waar ze niet door iedereen aangestaard wordt. Ze heeft op dat moment ruzie met 

zo ongeveer heel North Shore High School en zit liever alleen op het toilet. We zien haar echter 

niet lunchen, op het moment dat ze een hap van haar sandwich probeert te nemen zien we haar 

ongemakkelijk wegkijken. Ze blijft kennelijk langer dan de pauze duurt op het toilet zitten 

(waarschijnlijk om confrontaties tussen medeleerlingen te mijden) want in de scene daarop zien 

we dat ze te laat de wiskundeles inloopt.  

 

Toiletair narratief - Easy A 

Zonder info over cinematografische technieken Het eerste toiletfragment uit Easy A vindt aan 

het begin van de film plaats. Hoofdpersoon Olive wordt door haar beste vriendin Rhiannon de 

algemene toiletruimte (dus niet een eenpersoons-toilethokje) ingesleurd nadat deze haar 

verdenkt van een mogelijke ontmaagding. In de algemene toiletruimte dwingt Rhiannon Olive 

om haar te vertellen van de ontmaagding waarvan zij denkt dat die heeft plaatsgevonden. 

Uiteindelijk geeft Olive, om van het gedrang van haar vriendin af te zijn, vals toe ontmaagd te 

zijn. Dan volgt een monoloog van verzonnen details over hoe het gebeurd zou zijn. De voice-over 

van Olive, die de toeschouwer vanuit de tegenwoordige tijd het plot door begeleidt, vertelt dat ze 

zich voor het eerst superieur aan Rhiannon voelde als ze daar in het toilet haar leugenshow 

houdt. Deze scene krijgt een wending als uit één van de toilethokjes ineens Marianne komt 

gelopen, die hen meteen uitmaakt voor hoeren. Meteen daarna leert Olives voice-over ons dat 

Marianne deze roddel niet voor zichzelf zal houden, maar zal gebruiken als cause célèbre.1 Deze 

scene dient als broedplaats van de film, die draait om Olive als middelpunt van de schoolroddel 

en haar gebruik daarvan.  

 

De tweede toiletscène vindt wat later plaats, als Olive straf heeft omdat ze een klasgenoot 

uitschold en samen met Brandon, een andere nablijver, de school moet schoonmaken, 

waaronder de toiletten. Brandon en Olive zitten beiden op een apart toilet. Brandon is een hartje 

aan het tekenen met een stift en Olive is juist visueel toilet-vandalisme aan het wegpoetsen (wat 

waarschijnlijk tevens de bedoeling is). Olive biecht aan Brandon op dat ze niet echt met de 

jongen geslapen heeft en haar maagdelijkheid is kwijtgeraakt, zoals de schoolroddel beweert. 

Brandon spreekt Olive aan op haar rol in deze roddel, aangezien zij hem laat voortduren. We 

zien ze tegen elkaar praten zonder dat ze elkaar zien (aangezien er een toiletmuurtje tussen hen 

in zit), wij zien hen wel aangezien de toiletdeurtjes openstaan. Het lijkt op deze manier bijna een 

                                                           
1 Easy a 
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biechtscène, aangezien Olive daadwerkelijk iets opbiecht en Brandon haar wijselijk advies geeft 

over haar situatie die tevens nog eens te maken heeft met seks voor het huwelijk, een 

christelijke zonde. Olive zegt dat ze wel iets ziet in het ophouden van een rol, zoals zijzelf doet 

met haar act als mannenverslinder (zoals Brandon eerder die toiletscène zegt: “You’re not even 

a real slut, you just wan’t people to think you are.”) en zoals Marianne dat volgens haar wellicht 

doet met haar “stuck up Jesus-freak thing”.2 

 

Olive raadt vervolgens Brandon aan op school een rol aan te nemen als hetero, in plaats van om 

zijn echte homoseksuele identiteit uit te dragen, aangezien hij hiermee typische High school 

hatelijkheid over zich heen krijgt. Als Brandon zegt dat er sommige mensen zijn die gewoon 

proberen op te gaan in de leerlingenmenigte (naar zichzelf refererend), antwoordt Olive dat je 

dan alles op alles moet zetten om dat te proberen of je niets moet aantrekken van wat anderen 

van je vinden (refererend naar Brandons niet echt succesvolle tactiek van opgaan in de 

menigte). Olive en Brandon zijn inmiddels van hun plaats op de toiletten naar de wasbak en ze 

praten tegen elkaar via de spiegel. De scene eindigt met Brandons reactie op Olives advies: “I 

can’t decide if you’re a genius or a lunatic”, waarop Olive antwoordt “Well, don’t they sort of go 

hand in hand?”.3   

 

“The rules of feminism” 

Een conclusie die getrokken kan worden na het kijken van Mean Girls is dat er een hoop 

geroddeld en gelogen wordt gedurende het verhaal. Scènes in de chronotoop van het toilet zijn 

hier geen uitzondering op. De toiletscènes bevatten het opzetten van snode plannen, geroddel, 

bedonder en de oorzaak die tegelijkertijd het gevolg is van deze heisa: afzondering. Nogal 

logisch, als het op deze High school (zo leerden we al eerder van de uiteenzetting van de teen 

film) vooral draait om het verkrijgen of behouden van een succesvolle sociale status. Alleen 

zitten is geen pretje, maar inmenging in het sociale strijdperk net zo min, leren we van de film. 

Hoewel  het vredig eindigt, is dat wel nadat de nodige schade is toegedaan. Bovendien ligt de 

nadruk in dit einde wel op de eeuwige doorstroom van adolescente teloorgang: de nieuwe 

plastics worden aan ons voorgesteld.  

 

Een belangrijk signatuur van de film is dat het in het bijzonder over de manifestatie van girl 

world gaat. Girl world is onderdeel van de High school, maar een wereld op zich. Ze heeft eigen 

regels, waarden en doelen. Alle hoofdpersonen (daarmee bedoel ik degenen die we als 

toeschouwer volgen) zijn meiden, met uitzondering van Damian en Aaron. Damian reken ik 

tevens tot de girl world, aangezien hij in dezelfde mate ageert in deze wereld als de andere 

meiden en toegang heeft (of neemt) tot dezelfde ruimtes als zij. In MG zijn de meiden vooral geen 

zorgzame of lieve figuren zoals het stereotype over vrouwen ons leert.4 Zoals Kathleen Karlyn 

                                                           
2 Easy a 
3 Easy a 
 
4 The developing person p. 165 
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dit beschrijft in haar boek Unruly Girls, Unrepentant Mothers: ‘Mean Girls acknowledges the 

intensity of girls’ anger, their attraction to power, and the ways sistershood […] still goes sour’.5 

 

EA´s plot komt dan wel tot stand dankzij het geroddel van de ene meid over de andere (aan de 

hand van wat ze in het toilet hoorde vertelt Marianne de hele school wat voor een “admitted 

whore” Olive wel niet is) en de ruzies die we zien zijn dan wel voornamelijk tussen meiden, toch 

gaat deze film minder over girl world’s onderwereld dan MG. De film draait niet zozeer om het 

feit dat meiden elkaar geen “sluts and whores” moeten noemen, zoals Mrs. Norbury dit haar 

vrouwelijke leerlingen op het hart drukt tijdens haar morele toespraak in de gymnastiekzaal 

“because it makes it okay for guys to call you that”.6 In EA zijn die benamingen meer een 

vervelend bijproduct van Olives echte probleem, namelijk dat ze  heeft gelogen (over haar 

ontmaagding, maar later tevens over allerlei andere bedverhalen) en deze problemen dus op 

zichzelf heeft afgeroepen. Girl world is hier geen pretje, maar High school (waar girl world 

onderdeel van is) net zo min. 

 

Girl-on-girl crime 

Een belangrijk element in beide films is dat al het gebitch tussen de meiden in het geheim moet 

gebeuren. Van de meiden in de films wordt verwacht van diens medeleerlingen, maar tevens van 

elkaar, dat ze hun woede niet erkennen of direct uiten. In MG komt dit tot uiting in bijvoorbeeld 

de driedelige telefoongesprekken, waarin door de één gevist wordt naar geroddel over de ander 

die, zoals gepland, stiekem blijkt mee te luisteren via een derde telefoonlijn. 7 In EA zien we dit 

aan het feit dat Olive door Rhiannon het toilet (waarvan ze denken dat er niemand is) in wordt 

gesleept om haar uit te horen over haar sekservaringen, maar tevens aan de manier waarop 

iedereen de dag na het uitlekken van de roddel naar haar kijkt. Niets is dan nog uitgesproken, 

maar toch is het voor de hoofdpersoon duidelijk wat er aan de hand is. Daarnaast is er EA’s 

tweede toiletscène waarin Olive haar geheim opbiecht aan Brandon. Het toilet in MG 

functioneert in deze zin als plek om dit geroddel redelijk stiekem te doen, in een ruimte met 

alleen meiden en in elk geval minder leerlingen dan in de andere ruimtes van de High school -

natuurlijk is er tevens nog de projectionroom, alleen die ruimte is al bezet als geheime 

seksruimte.  

 

Dat de toilet een ruimte is waar leerlingen –toezichtloos- kunnen doen wat ze willen wordt 

tevens onderlijnt door Resnick. Voor leerlingen op Bethany Baptist Academy, schrijft Resnick: 

 

                                                           
5 Karlyn, Girl World p. 88 
6 MG film 
7 Karlyn, Girl World p. 89 
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 […] The bathroom is a place where they can do it [mischief]. As BBA is a small school, “the dynamics of 

smallness operate [including] the difficulty students have in finding isolation or invisibility” – except in the 

bathroom.8 

 

 Na zijn analyse van Charlie Bartlett trekt hij de conclusie dat leerlingen individualisme 

koesteren op een plek (de High school) waar identiteit grotendeels “civic” (dus niet 

individualistisch) is.9 Als Cady in MG tijdens de lunchpauze ontdekt dat ze bij geen van de 

subculturen hoort, eet ze haar sandwich maar in haar eentje: op het toilet. Waar sleept Rhiannon 

Olive mee naartoe om haar uit te horen over haar ontmaagding? Opnieuw het toilet.  

 

Taboes en het toilet 

Het toilet is dus een ruimte waar leerlingen elkaar bedonderen of juist opeens opvallend 

openhartig zijn. Een verklaring voor de keuze van het toilet voor deze gebeurtenissen is 

gedeeltelijk omdat het toilet een plek is die ons terugbrengt naar de kern van menselijke 

vuiligheid. In MG en EA worden op het toilet twee homoseksuelen gerepresenteerd, wordt er 

gepraat over seks, bedonderd en bedrogen, vandalisme gepleegd en eenzaamheid 

gevisualiseerd. Homoseksualiteit was ooit taboe in de westerse samenleving en is dat op 

sommige plekken en op sommige manieren nog steeds. Homoseksuelen zitten voor hun 

openhartigheid over hun seksuele voorkeur niet voor niets in de spreekwoordelijke kast. Het is 

een onderwerp waarvan veel mensen vinden dat ze het in de doofpot moeten stoppen of geheim 

moeten houden. Het is daarom niet gek dat voor een joviale presentatie van deze 

homoseksuelen (Damian gaat naar de vrouwentoiletten om met zijn vriendinnen te kunnen zijn 

en Brandon geeft Olive wijselijk advies op het toilet in een film waar het andere (minder 

wijselijk) advies van volwassenen of Christenen komt) een gesloten ruimte is gekozen. Hetzelfde 

geld voor de andere gebeurtenissen die op deze toiletten plaatsvinden: ze zijn binnen de 

narratieven moraal onverantwoord, opmerkend of taboe. Op bijvoorbeeld eenzaamheid ligt een 

taboe, het is opmerkend dat Olive, die een schijn ophoudt over haar seksleven, Brandon de 

waarheid vertelt en het plegen van vandalisme is strafbaar. Door dit op het toilet te laten 

plaatsvinden blijft het in de doofpot. Daarnaast valt het dus te verklaren dat de menselijke 

eigenschappen die naar voren komen in de gebeurtenissen die op het toilet plaatsvinden, in 

verband worden gebracht met de vuiligheid die onherroepelijk verbonden zijn met deze ruimte. 

Uitsluiting, ijdelheid, lust, jaloezie, wraak en hebzucht zijn namelijk geen eigenschappen waar de 

meeste mensen trots op zouden zijn. Sommige hiervan zijn dan tevens christelijke hoofdzondes. 

Bovendien was ontlasten zelf tevens voor lange tijd taboe in de filmwereld.10 -Hier moet je een 

theorie gebruiken die je argument ondersteunt en je over dit muurtje heen helpt-  

 

 

 

                                                           
8 Resnick 211 
9 Resnick, 210 
10 Bron over poeptaboe? 
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Schijnheiligheid 

Het toilet is misschien een ruimte waar mensen hun behoeftes doen en die dus op zich weinig 

met smetteloosheid te maken heeft. Een aspect waarin het toilet in elk geval wel schoon in is, is 

diens representatie en ambt. In beide films zien we de wc hoe deze is, zonder verdoezeling. De 

meeste scènes die zich in deze ruimte afspelen winden overal doekjes om en personages doen 

zich telkens voor hoe ze eigenlijk niet zijn, ze zijn constant in debat met de waarheid achter hun 

handelen en rol en hun schone schijn. De ruimte van de wc wordt echter in al diens 

hoedanigheid neergezet. In MG staan bijvoorbeeld vaak wc-deuren open en zien we telkens 

ongegeneerd een paar toiletpotten. Tevens in EA komen deze items in beeld.     

 

NODIGT UIT TOT VERBREKEN VAN TABOES OMDAT HET ZELF EEN TABOE WAS> NODIGT UIT 

TOT UITEN VAN INNERSTE (LETTERLIJK) 

 

Van isolatie naar openbaar 

Toilet is nou eenmaal een openbare ruimte, dus dat geheimen daar geïsoleerd zouden blijven is 

illusionair.  

 

Cinematografische geloofwaardigheid 

Het toilet is de chronotoop waar leerlingen heengaan om zich aan de groep te onttrekken, of 

daar nou nog openlijk anderen aanwezig zijn (zoals in MG), of ogenschijnlijk niet (in EA). 

Kennelijk verkiezen de personages deze ruimte als quasiverschuilend kwartier, waarschijnlijk 

omdat dit de toeschouwer het idee geeft dat geroddel hier eerder geheim is dan in grotere, 

openlijkere ruimtes. Naast dat de cinematografische technieken ‘shallow focus’ en ‘medium cuts’ 

hier al mogelijkheid voor bieden, is het voor de geloofwaardigheid van bepaalde scenes 

kennelijk toch nodig om daarnaast een schijnbaar private chronotoop te gebruiken om totale 

geheimhouding te verzekeren.11 In het geval van EA mislukt dit, aangezien christelijke 

moraalridder Marianne vanuit een toilethokje blijkt te hebben afgeluisterd, maar in MG is het 

geen probleem dat er naast de hoofdpersonages nog andere leerlingen op het toilet aanwezig 

zijn.  

 

In de scene dat Karen en Gretchen Regina duidelijk maken dat ze niet bij hen kan lunchen omdat 

ze de kledingregels verbreekt en Gretchen haar daar uiteindelijk schreeuwend op aanspreekt 

(“You’re wearing sweatpants. It’s Monday.” “So?” […] “You can’t sit with us!) zijn alleen de twee 

hierboven genoemde cinematografische technieken voldoende om de isolatie tussen de 

gebeurtenissen en de overige leerlingen geloofwaardig te maken.12 Dit zou te maken kunnen 

hebben met het feit dat leerlingen –en dan vooral meiden, in hun zucht naar macht en 

                                                           
11 Film art bronnen nodig 
12 Mean girls  
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populariteit, niet te vertrouwen zijn.13 Dit verklaart echter nog niet waarom Gretchen haar hart 

over Regina leegt in de toiletruimte en waarom op dezelfde locatie Janice Cady ervan overtuigt 

de plastics te bespioneren terwijl er gewoon meiden voorbij lopen (hoewel deze, op een enkele 

keer een enkeling na dan, allemaal out-of-focus zijn).  

 

 

Janice overtuigt Cady om de plastics te bespioneren 

 

 

Gretchen lucht haar hart over Regina 

 

                                                           
13 Karlyn, girl World 92 
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Machtsmisbruik 

De hoofdpersonen in MG kunnen het volgens mij maken om er rustig op los te roddelen in het 

toiletruimte zonder dat anderen daar opmerkingen over maken, is omdat ze een bepaalde 

machtspositie bezitten. In het geval van de plastics is dit geen verrassing. Regina, het hoofd van 

de plastics bezit een opvallende ambiguïteit van afschrik en aantrekkingskracht.14 Het beste 

voorbeeld daarvan is een shot waarin een personage uit de film, Bethany Byrd, ons richting de 

camera vertelt over haar ervaring met Regina: “One time she punched me in the face… It was 

awesome.”15 De plastics zij zijn de ‘populairen’ uit deze teen film en hen tegenspreken als 

ondergeschikte in de sociale rangorde van de High school zou wel een sociale zelfmoord kunnen 

betekenen. 

 

 In het geval van Janice, Damian en Cady - die op dat moment nog geen lid van de plastics is- op 

het toilet is dit minder waarschijnlijk. Kennelijk bezitten zij toch een soort van macht, aangezien 

de figuren die voorbij lopen hen niet aanspreken op het smeden van hun plan om de plastics te 

bespioneren. Dit zouden we –tevens los van deze specifieke plastic sabotage- van iemand als 

bijvoorbeeld Regina wel kunnen verwachten, zij staat immers tevens hoger in de sociale 

hiërarchie: ze is rijk, populair en niemand durft haar tegen te spreken. Marianna is lang niet zo 

begeerd als Regina in MG maar heeft wel veel invloed op schoolbesluiten en is heel visueel 

aanwezig op het schoolgebied omdat ze bijvoorbeeld flyers verspreid over het geloof en openlijk 

christenen rekruteert. Ze zou in EA Olive niet bijna van school kunnen hebben gestuurd door de 

roddel die zijzelf verspreid had, als ze niet zoveel macht had op school. In zekere zin wakkert het 

toilet deze macht aan, omdat het onzichtbaarheid en anonimiteit mogelijk maakt. Olive wordt, in 

tegenstelling tot de personages in MG, wel constant nagekeken door leerlingen, tevens al zijn die 

out-of-focus. Voor haar is het chronotopisch toilet dus al helemaal een goede uitkomst, aangezien 

alles wat zij doet bekeken wordt door de groep en dus nog meer geroddel teweeg kan brengen. 

Bovendien wordt ze niet geloofd door mensen die ze de waarheid probeert te vertellen, behalve 

door Brendan (aan wie ze haar geheim op het toilet vertelt). Hier moet een theorie over macht 

en zichtbaarheid bij> over foreground en background space van Heath  

 

Het toilet is een ruimte waar zich weer schijnbaar gescheiden ruimtes in bevinden (de 

toilethokjes in de algemene toiletruimte). De wc-deurtjes maken het mogelijk de bezoeker een 

idee van afzonderlijkheid te geven, maar zorgen er niet voor dat de ruimte helemaal afgesloten 

is. Deze wc-hokjes zijn namelijk open aan de onder- en bovenkant, wat ze heel gehorig maakt en 

zo bovendien geen anonimiteit of onzichtbaarheid garanderen, alleen maar pretenderen.  We 

kunnen Cady herkennen aan haar schoenen en broek in haar eerste toiletscène, omdat ze onder 

het deurtje uitkomen. Toch heeft ze het gevoel alleen te zijn als ze haar lunch daar alleen 

verorbert, terwijl ze zich eigenlijk in een zichtbare en openbare ruimte bevindt. Daarom zijn 

toiletten voor High schools dan tevens geschikte afluisterlocaties, iets waar Marianne in EA graag 

gebruik van maakt.  

 

                                                           
14 Karlyn girl world 88 
15 Mean girls 
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Cady op het toilet in MG 

 

Een andere ruimtelijke eigenschap van het toilet die hierbij voordelig is, is dat de toiletten in 

beide films bijna of geen ramen bevatten. Van mee gluren vanuit een andere ruimte is dus geen 

sprake. Daarnaast zijn er om privacyredenen geen camera’s aanwezig in de ruimte van het toilet. 

Niets wordt dus opgeslagen en kan later door iemand worden teruggekeken.  
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NAGEKEKEN HOOFDSTUK YUMI 

- Donkere opmerkingen zijn van mij, de andere van Zoë. 

Hoofdstuk 1  

 

De scène die ik ga bespreken komt uit de aflevering ‘I Wasn’t Ready’: de pilot van seizoen één. Het is 

een seksscène tussen Nicky en Lorna in de doucheruimtes van de gevangenis. De gehele aflevering is 

Piper’s eerste dag in Litchfield gevolgd. Wanneer zij uit de gemeenschappelijke doucheruimte wil 

lopen, ziet ze in haar ooghoeken Nicky en Morello seks hebben in één van de douchecabines. Na dit 

even te hebben aanschouwd loopt ze ontschoten weg. Zowel het cameraperspectief, het acteerwerk, 

camerabeweging en de setting maken deze scène opvallend voor de representatie van de lesbienne. 

 Het eerste shot is Piper’s gezicht op medium close up als ze naar links kijkt. Met het volgende 

shot verandert het cameraperspectief zo, dat de camera mee kan kijken over Piper’s schouder terwijl 

ze naar de twee vrouwen kijkt. We zien Morello die naakt, met haar gevangenis-gewaad nog rond 

haar schouders tegen de muur aangedrukt staat. Nicky hurkt, bedekt in een lang wit hemd tussen de 

dijen van Morello en geeft haar orale seks. 

  

 

Het 

volge

nde 

shot 

is 

terug 

naar 

Pipers 

gezic

ht. Ze 

kijkt 

verba

asd 

weg van het tafereel. In de achtergrond gaat de bedrijvigheid van de rest van de vrouwen in de 

badkamer door, vaag gefilmd doordat de focus op Piper ligt. De camera zoomt een klein beetje in, 

waarnaar ze weer aarzelend terugkijkt.  

 Vervolgens begint een tilt-shot naar beneden vanaf Morello’s kreunend hoofd, naar beneden 

over haar lichaam waar Nicky’s hand in haar borst knijpt, tot aan Nicky die tussen haar dijen hard 

haar best doet. Nicky kijkt na een seconde recht de camera in.  Het volgende shot is een vertwijfelde 

Piper die wegloopt uit het frame. 
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Narrative Cinema’ (1975) is er een debat geopend van ‘de blik’ in feministische filmwetenschappen. 

Haar concept van de mannelijke blik heeft een feministisch vat geopend waar na 40 jaar nog steeds 

reacties, theorieën, toevoegingen en kritieken uit komen. Mulvey beargumenteert in het artikel dat 

er een actieve, controlerende blik in cinema speelt en die altijd mannelijk is.  

  Deze scène heeft veel van de kenmerken van de mannelijke blik. Die blik werkt op drie 

manieren: de camera in de filmische realiteit, door de blik van de kijker naar de film en door de 

personages naar elkaar op beeld. De filmische techniek doet ons echter vaak vergeten dat het 

publiek en de camera kijkende factoren zijn. Toeschouwers worden daarbij aangemoedigd om zich te 

identificeren met deze blik van de mannelijke held en maken de vrouw een passief erotisch object 

door het kijken.  

  De camera glijdt langzaam over de lichamen heen en de camera, Piper’s blik en de 

toeschouwers blik vallen allemaal samen. Piper’s standpunt is hierbij cruciaal: door haar gevoelens 

wordt de scène ingekleurd. Zij is in dit geval gebiologeerd: het is een traag verloop van het hoofd 

naar de dijen. Door de inkadering van het beeld krijgt Piper’s blik een heimelijke toon. De tegels 

trekken haast als vluchtlijnen haar aandacht naar het tafereel. Het idee van de Peeping Tom, de 

voyeur die uit het donker gluurt gaat echter verloren door de publieke ruimte en de openheid en 

licht van de scène.16  

 Het belangrijkste wat het voyeurisme stopt is dat de handeling van de camera prompt wordt 

gestopt. Nicky kijkt terug. Hierdoor haalt ze de macht weg van Piper, die haar tijd nam met kijken. 

Nicky ziet er enerzijds niet boos uit, ze zegt niet tegen Piper dat ze niet mag kijken en blijft rustig 

voort gaan. In tegenstelling, ze glimlacht geamuseerd. Deze lach heeft echter tevens iets duisters. De 

schaduwen omranden haar ogen gevaarlijk in schaduwen. 

 De blik die wordt teruggestuurd. Deze actie weerspiegeld een lange traditie van vrouwen die 

vanaf de negentiende eeuw in de kunsten de blik niet meer afwendde, maar de kijker recht 

aankeken. Het voyeurisme wordt afgenomen, want ze is zich bewust van de kijker. Hierdoor wordt 

de het idee van de passieve vrouw waar naar gekeken wordt afgekaatst. Echter, Nicky is hier niet 

                                                           
16 feminist film theorist, male gaze, 34 
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alleen de persoon naar wie wordt gekeken. Sterker nog, haar positie is alles behalve passief. Morello 

daarentegen is compleet naakt en vanger van de blik. Haar ogen zijn dicht en ze weet niet dat 

iemand naar haar kijkt. Haar positie blijft, hoewel Nicky terugkijkt, hetzelfde. Zelfs haar stem is niet 

te horen over het geroesemoes in de badkamer.  

  Een belangrijk verschil hierbij is die van de femme en butch lesbische vrouw. Lorna Morello 

is een duidelijke femme vrouw: haar rode lippenstift is letterlijk haar trademark. Nicky is daarentegen 

veel meer butch. Ze loopt en praat op een manier die meer ‘mannelijkheid’ uitstraalt: nonchalant, 

brede passen en een losse houding. Dit verschil tussen de twee wordt weerspiegeld in de 

handelingen op beeld. Er wordt niet naar Nicky gekeken, of ze kijkt terug, haar lichaam is bedekt en 

ze is de actieve handelaar van de seksuele daad. Hiermee wordt tegelijkertijd tevens ingegeven aan 

het idee dat alleen het vrouwelijke femme lichaam tentoongesteld mag worden. Alsof het idee dat 

Nicky onder haar kleding wel degelijk tevens een vrouw is, ondermijnend zou zijn voor haar 

dominante positie. Hiermee werkt de serie mee aan wat Ciasullo tevens had ondervonden: het 

subversieve van de lesbienne moet worden ingekaderd in een heteroseksueel pakket. 

 In deze context wordt de terugkijkende, lachende blik van Nicky naar ons en naar Piper bijna 

een onderonsje, waar Lorna volledig wordt buitengesloten.  

 

 

Heel erg dicht tegen de huid aan. 

Camera is lichtelijk aan het schudden. 

 

Het feit dat het in een badkamer is DAT MAAKT UIT. Waarom!? 

Morello is femme en naakt. 

Piper loopt langs en wordt gestopt door de actie. Door het zien, is ze meer bewust van haar 

seksualiteit.  Alsof door de blik terug te keren, zij haar lesbische identiteit onder ogen moet zien. De 

blik van de ‘ander’ laat meer van jezelf zien. Echter is deze blik eigenlijk hetzelfde.  Niemand anders 

stopt en kijkt om, dus het lijkt alleen voor haar belangrijk te zijn. 

 

Teresa de Lauretis geeft met haar idee van de vrouwelijke cinema de problematiek in Mulvey’s 

beredenering aan. Het zetten van de vrouw tegenover de man gaat voorbij aan de intersectionaliteit 

die in film kan zitten. Klasse, ras, subculturen, seksualiteit en leeftijd zijn bij zowel de cinema-kijker 

als de personages van belang. Denkers zoals Jane Gaines (1988) en bell htevenss (1992) zijn ingegaan 

op het idee van seksuele diversiteit en zwarte identiteit ten opzichte van de blik als voorbeelden dat 

er complexere machtsrelaties meespelen dan alleen de oppositie man/vrouw.  

 

 

Met opmerkingen [F120]: Ontvanger? 

Met opmerkingen [F121]: Pipers? 

Met opmerkingen [F122]: boven 

Met opmerkingen [F123]: goed!!! 

Met opmerkingen [F124]: Goed goed goed 
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MIJN HOOFDSTUK NAGEKEKEN DOOR ZOË 

HOOFDSTUK 2 | TAAL 

"Let me give you some advice, bastard. Never forget what you are. The rest of the world will 
not. Wear it like armor, and it can never be used to hurt you."  
- Tyrion tegen Jon Snow (Seizoen één aflevering één ‘Winter is Coming’) 

 

Op deze quote van Tyrion is de uitspraak van Lacan van toepassing, “I identify myself in language, but 

only by losing myself in it like an object”. (Lacan 1966|1977: 86) Door taal te betreden wordt het 

‘zijn’ van het subject uit de Reële orde achter gelaten en identificeert het subject zich door middel 

van taal, zowel als subject en als object. Ik ben namelijk pas ‘ik’ wanneer ik met de ander praat. De 

zin “Never forget what you are” uit bovenstaande quote van Tyrion beaamt dit, Tyrion zegt ‘wat je 

bent’ in plaats van ‘wie je bent’. (Seizoen één aflevering één ‘Winter is Coming’) Hiermee toont hij 

aan waarmee hij zich in taal identificeert. Daarnaast benadrukt hij door de quote de uiterlijke 

verschijningsvorm. Tyrion wordt namelijk The Imp genoemd in de fictieve wereld van Game of 

Thrones. Daarnaast krijgt Tyrion tevens wel de bijnamen Dwarf of Half-Man. De taal van Game of 

Thrones bevat culturele conventies. Deze culturele conventies zijn de bijnamen die refereren naar 

het uiterlijk van een personage. De bijnamen, de uitingen van taal, zijn dus gebaseerd op de 

percepties van anderen op Tyrion’s uiterlijk. (Gazetas 2000: 66) Tyrion (subject) denkt hierbij over de 

bewoording waarmee naar hem verwezen wordt (object). Wanneer ‘ik’ spreek, dan ben ik altijd 

anders dan de ‘ik’ waarover ik praat. Lacan herschrijft “I think, therefore I am” van Réne Descartes 

(1993) als “I think where I am not, therefore I am where I do not think”. (Descartes 1993: 18; Lacan 

1966|1977: 166) Dit betekent dat waar ik ben, er geen taal is, en waar taal is, ben ik niet. “I” 

produceert het effect van een ‘subject’.  (Walton 2012: 132) Er is altijd een kloof tussen de ‘ik’ wie 

spreekt (de Imaginaire/Symbolische subject) en de ‘ik’ die refereert naar het ‘zijn’ (de Reële subject). 

Het ‘zijn’ raakt verloren, dit is nodig om betekenis, de Symbolische orde te kunnen betreden. Het 

betreden van taal, en daarmee cultuur, vereist het opgeven van het ‘zijn’.   

 In dit hoofdstuk focussen we op het refereren van Tyrion als “monster”. In hoeverre 

representeert “monster”, de referentie naar Tyrion’s uiterlijk als klein mens, Tyrion binnen de taal 

van de fictieve wereld van Game of Thrones? Hierbij wordt gekeken op welke manier er met 

“monster” wordt gerefereerd naar Tyrion en hoe hij hiermee omgaat. Om een beter begrip te krijgen 

van het woord “monster” wordt gebruikt gemaakt van de theorie van Jeffrey Jerome Cohen. (Cohen 

in Picart & Browning 2012: 1-18) Cohen beschrijft aan de hand van zeven stellingen waarop cultuur 

rond het concept ‘monster’ begrepen kan worden. Deze zeven stellingen zijn door het hoofdstuk 

heen verweven.  

 

LANNISTER MONSTER 

Naast de bijnamen wordt Tyrion tevens wel “monster” genoemd. Daarbij is de betekenis achter het 

woord belangrijk. Lacan’s theorie over de splitsing van subject-object in taal wordt door het gebruik 

van “monster” benadrukt, doordat er gerefereerd wordt naar het subject als een ‘monsterlijke’ 

uiterlijke verschijningsvorm, het object. De binaire tegenstelling valide-invalide is tevens van 

Met opmerkingen [ZH125]: Het is mij nog niet helemaal 
duidelijk hoe dit gebeurt 

Met opmerkingen [ZH126]: Ikzelf vind dit nog redelijk vaag, 
maar dat ligt misschien aan mij en mijn trage begrip (geen grapje) 

Met opmerkingen [ZH127]: Dit moet ‘die’ zijn, dat doe je wel 
vaker in je tekst, let daar op! 

Met opmerkingen [ZH128]: Waarom is Symbolische orde hier 
met een hoofdletter? Als het een filosofisch concept is van een 
theoreticus moet je dat wel uitleggen als je het gebruikt+ de bron 
vermelden 

Met opmerkingen [ZH129]: Vereist dus het opgeven van het 
zijn 

Met opmerkingen [ZH130]: Deze uitleg van wat je gaat doen 
moet naar het begin van je hoofdstuk, als inleiding. Dan is wat je 
hiervoor doet tevens duidelijker! 

Met opmerkingen [ZH131]: Dat is dus een bijnaam 

Met opmerkingen [ZH132]: Dit lijkt me nogal wiedes, de 
betekenis van een woord is altijd belangrijk. Of bedoel je historische 
betekenis oid? 
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toepassing door het classificeren van wat wordt gezien als ‘anders’(invalide) en ‘normaal’(valide). 

Wordt Tyrion in de fictieve wereld van Game of Thrones geclassificeerd als ‘abnormaal’ of als 

‘normaal’? Allereerst zal er gekeken worden naar een quote van prins Oberyn Martell in seizoen vier 

aflevering zeven die hier een mogelijk antwoord op kan geven. Hierin komen de geruchten van het 

“Lannister Monster” ter sprake. Oberyn vertelt Tyrion in deze aflevering over de verhalen die de 

ronde gingen vlak na Tyrion’s geboorte: 

"The whole way from Dorne all anyone talked about was the monster that had been born to 
Tywin Lannister. A head twice the size of his body, a tail between his legs, claws, one red eye, 
the privates of both a girl and a boy. When we [Oberyn Martell & Elia Martell] met your 
sister [Cersei Lannister], she promised she would show you to us. Every day we would ask. 
Every day she would say, "Soon." Then she and your brother [Jaime Lannister] ttevens us to 
your nursery and… she unveiled the freak. Your head was a bit large. Your arms and legs 
were a bit small, but no claw. No red eye. No tail between your legs. Just a tiny pink cock. We 
didn't try to hide our disappointment. "That’s not a monster," I told Cersei "That’s just a 
baby."  
- Oberyn Martell (Seizoen vier aflevering zeven ‘Mockingbird’; cursivering van mij; [FV]) 

 

In deze laatste zin wordt de kleine mens aanschouwd als ‘normaal’ in plaats van ‘abnormaal’. 

Hiermee wordt de standaardformule van de kleine mens als ‘abnormaliteit’ teniet gedaan. Cohen’s 

eerste, vierde en zesde stelling kunnen helpen om deze quote te ontleden. Volgens de eerste stelling 

is ‘monster’ zowel een construct als een projectie van cultuur; het betekent iets anders dan zichzelf. 

(Cohen in Picart & Browning 2012: 16) De verhalen construeren een fantasiebeeld van Tyrion als een 

monster. Aangezien Tyrion weinig wordt getoond, wordt het idee van abnormaliteit vergroot. Men 

projecteert door deze exclusiviteit angsten en fantasieën op het idee van de ‘abnormale’ baby. 

Tyrion kan zo dus gecategoriseerd worden als ‘anders’. Echter, Oberyn’s reactie op het aanschouwen 

van de baby gaat hiertegen in en categoriseert Tyrion niet als ‘anders’. Het ‘monster’ bedreigt 

individualiteit door het vermijden van categorisering, aldus Cohen’s vierde stelling. (Cohen in Picart & 

Browning 2012: 17) De verhalen zorgen er voor dat men nieuwsgierig wordt; het is ‘anders’, maar 

hoe ‘anders’? Het ‘monster’ kan gezien worden als verboden door de exclusiviteit waarmee de baby 

mag worden bekeken. Oberyn en Elia Martell moesten immers dagen wachten voordat Cersei 

Lannister “unveiled the freak”. Volgens Cohen’s zesde stelling toont het ‘monster’ dat wat verboden 

is. (Cohen in Picart & Browning 2012: 18) Dit bekrachtigt dat wat wordt gezien als ‘normaal’. Hier is 

de binaire tegenstelling valide-invalide dus van toepassing. De koppeling tussen de verboden 

praktijken en het ‘monster’, maakt het ‘monster’ aanlokkelijk. Echter, de quote toont tevens aan dat 

alleen het idee van een ‘monster’ waar was; “‘That’s not a monster’, I [Oberyn Martell] told Cersei 

‘That’s just a baby’.” (Seizoen vier aflevering zeven ‘Mockingbird’; cursivering van mij; [FV])  

 

SARCASME 

Tyrion reageert sarcastisch als hij “monster” of met een van zijn bijnamen genoemd wordt. Sarcasme 

is “bittere, bijtende spot”. (Van Dale onbekend) Aflevering tien seizoen drie verduidelijkt Tyrion’s 

toepassing van sarcasme. In deze aflevering komt koning Joffrey Baratheon met het idee om Sansa, 

Tyrion’s vrouw, het hoofd van haar broer te schenken tijdens Joffrey’s huwelijksfeest. Tyrion is het 

hier niet mee eens en zet hem op zijn plek:  

Met opmerkingen [ZH133]: Misschien kun je meer als 
‘verteller’ spreken en af en toe aangeven wat je gaat doen om al je 
informatie wat beter te structureren.  

Met opmerkingen [ZH134]: Ik snap niet zo goed wat je 
hiermee bedoelt.  

Met opmerkingen [ZH135]: Ik snap wat je hier bedoelt maar ik 
zou voor de volledigheid van je argument nog in één zin uitleggen 
hoe dat weinig vertonen tot abnormaliteit leidt.  

Met opmerkingen [ZH136]: Deze conclusie had je al een paar 
keer getrokken 

Met opmerkingen [ZH137]: 1 woord 

Met opmerkingen [ZH138]: je analyses zijn goed maar ik mis 
nog signaalwoorden en kernzinnen om het voor de lezer wat 
overzichtelijke te maken! 

Met opmerkingen [s139]: Dit is een bijnaam van hem 

Met opmerkingen [s140]: In taalstijl wordt niet iets 
verduidelijkt: het is zo of niet. Een zin als ‘zien we hoe hoe deze stijl 
toepast’ oid zou beter passen daarom 
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Tyrion Lannister: "She [Sansa Stark] is no longer yours to torment!"  
Joffrey Baratheon: "Everyone is mine to torment! You'd do well to remember that, you little 
monster!"  
Tyrion Lannister: "Oh, I'm a monster? Perhaps you should speak to me more softly, then. 
Monsters are dangerous and just now kings [Robert Baratheon, Renly Baratheon, Robb Stark] 
are dying like flies."  
- Tyrion in dialoog met Joffrey (Seizoen drie aflevering tien ‘Mhysa’; cursivering van mij; [FV]) 

 
Het gebruik van “little monster” door Joffrey zorgt ervoor dat Tyrion reageert met sarcasme. Tyrion’s 

sarcasme is specifiek gericht naar koning Joffrey. Tyrion’s gesprekspartner kan namelijk ontmanteld 

worden; het heft de status van zijn gesprekspartner op. Hierdoor komen Tyrion en zijn 

gesprekspartner op het gebied van taal op hetzelfde niveau. De sarcastische grappen die Tyrion 

maakt, zorgen er mede voor dat Tyrion zich uit levensbedreigende situaties weet te redden. De 

daadwerkelijke betekenis van Tyrion’s sarcasme hangt af van de context waarin hij sarcasme 

gebruikt. Sarcasme functioneert in de dialoog tussen Tyrion en Joffrey als een defensief middel voor 

Tyrion. Tyrion’s intelligentie, zijn redeneringskracht, wordt door middel van taal verwerkt in de vorm 

van humor - een sarcastische grap. Tyrion’s intelligentie wordt vaak visueel benadrukt door symbolen 

van kennis, rekwisieten zoals boeken of papyrusrollen. Tyrion investeert in zijn intelligentie om te 

compenseren voor het ontbreken van lichamelijk kracht door zijn handicap. Sarcasme leidt er 

daarnaast toe dat Tyrion de controle kan nemen over een emotionele ‘aanval’ op zijn identiteit als 

klein mens. Tyrion kan er zo mee omgaan.       

 Cohen’s zevende stelling is van toepassing op de sarcastische reactie van Tyrion; Tyrion 

bevraagt de aannames en percepties op de wereld. (Cohen in Picart & Browning 2012: 18) De 

confrontatie met ‘monsters’ zorgt voor het revalueren van culturele aannames doordat ze aan de 

grenzen van cultuur kunnen observeren. Het “monster”, de kleine mens, valt buiten de culturele 

norm volgens Benshoff en Griffin. (Benshoff & Griffin 2009: 359) Tyrion wordt sinds zijn geboorte al 

gezien als een ‘monster’. Dit impliceert een culturele aanname binnen de fictieve wereld van Game 

of Thrones en tevens een perceptie op Tyrion als persoon, namelijk de culturele aanname van Tyrion 

als ‘abnormaal’. De ‘abnormaliteit’ van ‘monsters’ zorgt voor onvoorspelbaarheid. Zij staan immers 

tegenover de voorspelbaarheid met dat wat bekend is, ‘normaal’ in de binaire tegenstelling. 

‘Monsters’ zijn in deze zin te zien als onberekenbaar. Dit maakt het, zoals Tyrion al zegt, “dangerous”. 

(Seizoen drie aflevering tien ‘Mhysa’) Tyrion koppelt deze aannames over monsters met zijn 

observaties over de koningen die om hen heen vermoord worden. Hierdoor ontstaat Tyrion’s 

sarcastische reactie. 

 

PROBLEMATIEK 

Voor Tyrion, een klein mens, is het fysiek lastig om te vechten. Daarom gebruikt hij zijn intellect om 

een plek in de fictieve wereld van Game of Thrones op te eisen. In seizoen vier aflevering twee wordt 

koning Joffrey vermoord tijdens zijn huwelijksfeest. Op dit huwelijksfeest treden kleine mensen op 

ter vermaak. Dit sluit aan bij de traditie van representatie van de kleine mens. Tyrion wordt verdacht 

van de moord of Joffrey, onder andere door de dialoog tussen Tyrion en Joffrey dat zojuist is bekeken 

uit aflevering tien seizoen drie. Tyrion wordt opgesloten en in seizoen vier aflevering zes wordt zijn 

Met opmerkingen [s141]: Sluit me hierbij bij vermeulen aan; 
volgens mij is dit geen sarcasme, eerder ironie oid.  

Met opmerkingen [s142]: Omdat je het hier over meerdere 
grappen hebt zou ik ipv 1, 2 voorbeelden nemen 

Met opmerkingen [s143]: Wat houden dit soort aannamens 
dan in? 

Met opmerkingen [s144]: Taal? 
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verhoor getoond. Voor Tyrion is dit een tegenslag. In seizoen twee was Tyrion namelijk ‘Hand des 

Konings’, de rechterhand van de koning. Aangezien Joffrey zich niet met staatszaken bemoeide, 

maakte Tyrion alle beslissingen. Tyrion kon zo zijn gebrek proberen op te vullen met een functie 

waarbij intelligentie belangrijker is dan lichaamskracht. In seizoen twee werd in meerdere 

afleveringen getoond hoe Tyrion zijn strategie bedacht, en uitvoerde in aflevering negen seizoen 

twee, om de stad Koningslanding te beschermen tegen de aanval van Stannis Baratheon op de troon. 

Het litteken op Tyrion’s gezicht is een herinnering aan deze heldhaftige daad. Zijn heldhaftige daad 

werd benadrukt door zijn gevechtstroepen door Tyrion toe te juichen met zijn bijnaam Half-man. Het 

verhoor in seizoen vier aflevering zes eindigt met een laatste dialoog tussen Tyrion en Tywin, Tyrion’s 

vader en tevens jurylid tijdens het verhoor: 

Tyrion: "Father... I wish to confess. I wish to confess." 
Tywin Lannister: "You wish to confess?" 
Tyrion: [Tegen het publiek] "I saved you. I saved this city and all your worthless lives! I should 
have let Stannis kill you all!" 
Tywin: "Tyrion! Do you wish to confess?" 
Tyrion: "Yes, Father. I'm guilty. Guilty! Is that what you want to hear?!" 
Tywin: "You admit you've poisoned the King?" 
Tyrion: "No, of that I am innocent. I am guilty of a far more monstrous crime. I am guilty of 
being a dwarf." 
Tywin: “You’re not on trial for being a dwarf.” [glimlacht] 
Tyrion: "Oh, yes I am! I've been on trial for that my entire life!" 
Tywin: "Have you nothing to say on your defence?" 
Tyrion: "Nothing but this. I did not do it. I did not kill Joffrey, but I wish that I had!" Watching 
your [Cersei] vicious bastard [Joffrey] die give me more relief than a thousand lying whores!! 
[Tegen het publiek] "I wish I was the monster you think I am! I wish I had enough poison for 
the whole pack of you! I would gladly give my life to watch you all swallow it!" 
- Dialoog Tyrion en Tywin (Seizoen 4 aflevering 6 ‘The Laws of Gods and Men’; cursivering van 

mij; [FV]) 

Tyrion problematiseert door middel van zijn handelen de negatieve connotatie van “monster”. Hij 
had namelijk een keuze, dankzij de deal die zijn broer Jaime maakte met Tywin; Tyrion kon bij de 
Nachtwacht gaan. Tyrion kiest er echter voor om de aanwezigen te confronteren met de culturele 
connotaties die aan zijn handicap zijn gekoppeld. Cohen’s derde stelling beaamt dit, het ‘monster’ 
weigert gecategoriseerd te worden. (Cohen in Picart & Browning 2012: 16) Tyrion’s uitspraken 
bedreigen het plaatsen, het onderscheiden van dingen in een bepaald kader. Dit maakt het ‘monster’ 
gevaarlijk. Daarnaast problematiseert het dialoog Lacan’s kloof. De kloof tussen ‘zijn’ en betekenis. 
‘Zijn’ raakt verloren, zodat betekenis (Symbolische orde) kan worden betreden. Tyrion lijkt de 
betekenis achter zijn bijnamen niet te accepteren. Dit is te zien aan Tyrion’s uitspraak, “I am guilty of 
a far more monstrous crime. I am guilty of being a dwarf." (Seizoen 4 aflevering 6 ‘The Laws of Gods 
and Men’; cursivering van mij; [FV]) De aanwezigen worden bij het verhoor geconfronteerd met de 
negatieve connotatie van “monster”.        De 
oplettende lezer heeft opgemerkt dat er nog twee stellingen van Cohen overblijven. Voordat Tyrion 
ter dood wordt veroordeeld na het verhoor, bevrijdt zijn broer Jaime hem uit zijn cel waardoor 
Tyrion kan ontsnappen. Dit komt in die zin enigszins overeen met Cohen’s tweede stelling; het 
‘monster’ verdwijnt altijd om ergens anders weer op te duiken. (Cohen in Picart & Browning 2012: 
16) Echter, Tyrion verdwijnt niet. Hij blijft zichtbaar voor de toeschouwer. Daarnaast is de vijfde 
stelling van Cohen niet van toepassing op Tyrion. Volgens deze stelling begrenst het ‘monster’ de 
grenzen van wat mogelijk is. Het bakent de sociale ruimtes af waarin personages kunnen bewegen. 
(Cohen in Picart & Browning 2012: 17) Het monster belichaamt hierbij twee verhalen, namelijk één 

Met opmerkingen [s145]: ‘aangezien’ zou ik hier weglaten, het 
is immers niet per se vanzelfsprekend dat Tyrion dat dan vervolgens 
doet. Het had voor mij tevens Jantje of Pietje kunnen zijn. 

Met opmerkingen [s146]: Kan> hier weer tt 

Met opmerkingen [s147]: Zou de eerste en tweede helft van 
deze zin met elkaar verwisselen. 

Met opmerkingen [s148]: Rembrandt van Rijn’s crew? 

Met opmerkingen [s149]: Zou hier wellicht nog iets zeggen 
over die culturele aannamens om de verwijzing compleet te maken 
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die beschrijft hoe het monster kwam te bestaan en één dat laat zien welk cultureel nut het monster 
weergeeft. Het eerste verhaal is wel van toepassing. We zagen immers aan het begin van dit 
hoofdstuk hoe Oberyn Martell beschreef welke verhalen over Tyrion de ronde gingen rond Tyrion’s 
geboorte. Het tweede verhaal ligt wat genuanceerder. Tyrion als “monster” heeft het culturele nut 
om de binaire tegenstelling valide-invalide te bevestigen. Echter, de manier waarop hij hiermee 
omgaat, gaat hier tegenin. Dit zagen we aan de hand van de dialoog tijdens het verhoor tussen Tywin 
en Tyrion. Hiermee bakent hij de sociale ruimtes niet af, maar probeert de grenzen te openen om 
deze te herzien. Tyrion probeert de grenzen te openen door het publiek door middel van 
confrontatie met de binaire tegenstelling valide-invalide tot zelfevaluatie te dwingen.   
 Tyrion is zich bewust van de verwijzing “monster”. Hij verzet zich tegen de culturele 
conventies binnen de taal van de fictieve wereld van Game of Thrones. In dit hoofdstuk was te zien 
hoe “monster” wordt toegepast en hoe deze toepassing werd genuanceerd. Tyrion reageert 
sarcastisch op de hantering van “monster” in taal. Het sarcasme zorgt er daarnaast voor dat Tyrion 
om kan gaan met de emotionele ‘aanval’ op zijn identiteit als klein mens. Tyrion krijgt zo de controle 
over het gesprek. De dialoog tussen Tywin en Tyrion tijdens het verhoor toont aan dat Tyrion zichzelf 
niet ziet als een “monster”; “I wish I was the monster you think I am!” (Seizoen 4 aflevering 6 ‘The 
Laws of Gods and Men’; cursivering van mij; [FV]) Door het hanteren van “wish” drukt deze zin een 
wenselijkheid uit, een verlangen om te voldoen aan dat wat hij representeert, om gecategoriseerd te 
worden in de binaire tegenstelling normaal-abnormaal als ‘abnormaal’. Hij hanteert taal door de 
referentie tussen hem en “monster” te deconstrueren; hij ontkent dat “I” gelijk is aan “monster”. Hij 
ontkent daarmee Lacan, “It is not a question of knowing whether I speak of myself in a way that 
conforms to what I am, but rather of knowing whether I am the same as that of which I speak”. 
(Lacan 1966|1977: 165) Tyrion, het subject, zou willen dat hij zich kon conformeren met zichzelf als 
object. Het object, “monster”, waarmee men naar hem refereerde. Wanneer het gaat over de 
representatie van Tyrion als “monster”, gaat Tyrion echter een stapje verder. Hij verzet zich tegen 
het opgeven van zijn ‘zijn’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met opmerkingen [s150]: Nice one 

Met opmerkingen [s151]: Lacans theorie, niet lacan als 
persoon 
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MIJN HOOFDSTUK NAGEKEKEN DOOR YUMI   

HOOFDSTUK 2 | TAAL 

"Let me give you some advice, bastard. Never forget what you are. The rest of the world will 
not. Wear it like armor, and it can never be used to hurt you."  
- Tyrion tegen Jon Snow (Seizoen één aflevering één ‘Winter is Coming’) 

 

Op deze quote van Tyrion is de uitspraak van Lacan van toepassing, “I identify myself in language, but 

only by losing myself in it like an object”. (Lacan 1966|1977: 86) Door taal te betreden wordt het 

‘zijn’ van het subject uit de Reële orde achter gelaten en identificeert het subject zich door middel 

van taal, zowel als subject en als object. Ik ben namelijk pas ‘ik’ wanneer ik met de ander praat. De 

zin “Never forget what you are” uit bovenstaande quote van Tyrion beaamt dit, Tyrion zegt ‘wat je 

bent’ in plaats van ‘wie je bent’. (Seizoen één aflevering één ‘Winter is Coming’) Hiermee toont hij 

aan waarmee hij zich in taal identificeert. Daarnaast benadrukt hij door de quote de uiterlijke 

verschijningsvorm. Tyrion wordt namelijk The Imp genoemd in de fictieve wereld van Game of 

Thrones. Daarnaast krijgt Tyrion tevens wel de bijnamen Dwarf of Half-Man. De taal van Game of 

Thrones bevat culturele conventies. Deze culturele conventies zijn de bijnamen die refereren naar 

het uiterlijk van een personage. De bijnamen, de uitingen van taal, zijn dus gebaseerd op de 

percepties van anderen op Tyrion’s uiterlijk. (Gazetas 2000: 66) Tyrion (subject) denkt hierbij over de 

bewoording waarmee naar hem verwezen wordt (object). Wanneer ‘ik’ spreek, dan ben ik altijd 

anders dan de ‘ik’ waarover ik praat. Lacan herschrijft “I think, therefore I am” van Réne Descartes 

(1993) als “I think where I am not, therefore I am where I do not think”. (Descartes 1993: 18; Lacan 

1966|1977: 166) Dit betekent dat waar ik ben, er geen taal is, en waar taal is, ben ik niet. “I” 

produceert het effect van een ‘subject’.  (Walton 2012: 132) Er is altijd een kloof tussen de ‘ik’ wie 

spreekt (de Imaginaire/Symbolische subject) en de ‘ik’ die refereert naar het ‘zijn’ (de Reële subject). 

Het ‘zijn’ raakt verloren, dit is nodig om betekenis, de Symbolische orde te kunnen betreden. Het 

betreden van taal, en daarmee cultuur, vereist het opgeven van het ‘zijn’.   

 In dit hoofdstuk focussen we op het refereren van Tyrion als “monster”. In hoeverre 

representeert “monster”, de referentie naar Tyrion’s uiterlijk als klein mens, Tyrion binnen de taal 

van de fictieve wereld van Game of Thrones? Hierbij wordt gekeken op welke manier er met 

“monster” wordt gerefereerd naar Tyrion en hoe hij hiermee omgaat. Om een beter begrip te krijgen 

van het woord “monster” wordt gebruikt gemaakt van de theorie van Jeffrey Jerome Cohen. (Cohen 

in Picart & Browning 2012: 1-18) Cohen beschrijft aan de hand van zeven stellingen waarop cultuur 

rond het concept ‘monster’ begrepen kan worden. Deze zeven stellingen zijn door het hoofdstuk 

heen verweven.  

 

LANNISTER MONSTER 

Naast de bijnamen wordt Tyrion tevens wel “monster” genoemd. Daarbij is de betekenis achter het 

woord belangrijk. Lacan’s theorie over de splitsing van subject-object in taal wordt door het gebruik 

van “monster” benadrukt, doordat er gerefereerd wordt naar het subject als een ‘monsterlijke’ 

uiterlijke verschijningsvorm, het object. De binaire tegenstelling valide-invalide is tevens van 

Met opmerkingen [YM152]: Again, misschien ligt het aan mij, 
maar het klinkt echt heel ingewikkeld. 
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toepassing door het classificeren van wat wordt gezien als ‘anders’(invalide) en ‘normaal’(valide). 

Wordt Tyrion in de fictieve wereld van Game of Thrones geclassificeerd als ‘abnormaal’ of als 

‘normaal’? Allereerst zal er gekeken worden naar een quote van prins Oberyn Martell in seizoen vier 

aflevering zeven die hier een mogelijk antwoord op kan geven. Hierin komen de geruchten van het 

“Lannister Monster” ter sprake. Oberyn vertelt Tyrion in deze aflevering over de verhalen die de 

ronde gingen vlak na Tyrion’s geboorte: 

"The whole way from Dorne all anyone talked about was the monster that had been born to 
Tywin Lannister. A head twice the size of his body, a tail between his legs, claws, one red eye, 
the privates of both a girl and a boy. When we [Oberyn Martell & Elia Martell] met your 
sister [Cersei Lannister], she promised she would show you to us. Every day we would ask. 
Every day she would say, "Soon." Then she and your brother [Jaime Lannister] ttevens us to 
your nursery and… she unveiled the freak. Your head was a bit large. Your arms and legs 
were a bit small, but no claw. No red eye. No tail between your legs. Just a tiny pink cock. We 
didn't try to hide our disappointment. "That’s not a monster," I told Cersei "That’s just a 
baby."  
- Oberyn Martell (Seizoen vier aflevering zeven ‘Mockingbird’; cursivering van mij; [FV]) 

 

In deze laatste zin wordt de kleine mens aanschouwd als ‘normaal’ in plaats van ‘abnormaal’. 

Hiermee wordt de standaardformule van de kleine mens als ‘abnormaliteit’ teniet gedaan. Cohen’s 

eerste, vierde en zesde stelling kunnen helpen om deze quote te ontleden. Volgens de eerste stelling 

is ‘monster’ zowel een construct als een projectie van cultuur; het betekent iets anders dan zichzelf. 

(Cohen in Picart & Browning 2012: 16) De verhalen construeren een fantasiebeeld van Tyrion als een 

monster. Aangezien Tyrion weinig wordt getoond, wordt het idee van abnormaliteit vergroot. Men 

projecteert door deze exclusiviteit angsten en fantasieën op het idee van de ‘abnormale’ baby. 

Tyrion kan zo dus gecategoriseerd worden als ‘anders’. Echter, Oberyn’s reactie op het aanschouwen 

van de baby gaat hiertegen in en categoriseert Tyrion niet als ‘anders’. Het ‘monster’ bedreigt 

individualiteit door het vermijden van categorisering, aldus Cohen’s vierde stelling. (Cohen in Picart & 

Browning 2012: 17) De verhalen zorgen er voor dat men nieuwsgierig wordt; het is ‘anders’, maar 

hoe ‘anders’? Het ‘monster’ kan gezien worden als verboden door de exclusiviteit waarmee de baby 

mag worden bekeken. Oberyn en Elia Martell moesten immers dagen wachten voordat Cersei 

Lannister “unveiled the freak”. Volgens Cohen’s zesde stelling toont het ‘monster’ dat wat verboden 

is. (Cohen in Picart & Browning 2012: 18) Dit bekrachtigt dat wat wordt gezien als ‘normaal’. Hier is 

de binaire tegenstelling valide-invalide dus van toepassing. De koppeling tussen de verboden 

praktijken en het ‘monster’, maakt het ‘monster’ aanlokkelijk. Echter, de quote toont tevens aan dat 

alleen het idee van een ‘monster’ waar was; “‘That’s not a monster’, I [Oberyn Martell] told Cersei 

‘That’s just a baby’.” (Seizoen vier aflevering zeven ‘Mockingbird’; cursivering van mij; [FV])  

 

SARCASME 

Tyrion reageert sarcastisch als hij “monster” of met een van zijn bijnamen genoemd wordt. Sarcasme 

is “bittere, bijtende spot”. (Van Dale onbekend) Aflevering tien seizoen drie verduidelijkt Tyrion’s 

toepassing van sarcasme. In deze aflevering komt koning Joffrey Baratheon met het idee om Sansa, 

Tyrion’s vrouw, het hoofd van haar broer te schenken tijdens Joffrey’s huwelijksfeest. Tyrion is het 

hier niet mee eens en zet hem op zijn plek:  

Met opmerkingen [YM153]: Wat zeg je nou uiteindelijk? Wat 
is je conclusie hierbij? 
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Tyrion Lannister: "She [Sansa Stark] is no longer yours to torment!"  
Joffrey Baratheon: "Everyone is mine to torment! You'd do well to remember that, you little 
monster!"  
Tyrion Lannister: "Oh, I'm a monster? Perhaps you should speak to me more softly, then. 
Monsters are dangerous and just now kings [Robert Baratheon, Renly Baratheon, Robb Stark] 
are dying like flies."  
- Tyrion in dialoog met Joffrey (Seizoen drie aflevering tien ‘Mhysa’; cursivering van mij; [FV]) 

 
Het gebruik van “little monster” door Joffrey zorgt ervoor dat Tyrion reageert met sarcasme. Tyrion’s 

sarcasme is specifiek gericht naar koning Joffrey. Tyrion’s gesprekspartner kan namelijk ontmanteld 

worden; het heft de status van zijn gesprekspartner op. Hierdoor komen Tyrion en zijn 

gesprekspartner op het gebied van taal op hetzelfde niveau. De sarcastische grappen die Tyrion 

maakt, zorgen er mede voor dat Tyrion zich uit levensbedreigende situaties weet te redden. De 

daadwerkelijke betekenis van Tyrion’s sarcasme hangt af van de context waarin hij sarcasme 

gebruikt. Sarcasme functioneert in de dialoog tussen Tyrion en Joffrey als een defensief middel voor 

Tyrion. Tyrion’s intelligentie, zijn redeneringskracht, wordt door middel van taal verwerkt in de vorm 

van humor - een sarcastische grap. Tyrion’s intelligentie wordt vaak visueel benadrukt door symbolen 

van kennis, rekwisieten zoals boeken of papyrusrollen. Tyrion investeert in zijn intelligentie om te 

compenseren voor het ontbreken van lichamelijk kracht door zijn handicap. Sarcasme leidt er 

daarnaast toe dat Tyrion de controle kan nemen over een emotionele ‘aanval’ op zijn identiteit als 

klein mens. Tyrion kan er zo mee omgaan.       

 Cohen’s zevende stelling is van toepassing op de sarcastische reactie van Tyrion; Tyrion 

bevraagt de aannames en percepties op de wereld. (Cohen in Picart & Browning 2012: 18) De 

confrontatie met ‘monsters’ zorgt voor het revalueren van culturele aannames doordat ze aan de 

grenzen van cultuur kunnen observeren. Het “monster”, de kleine mens, valt buiten de culturele 

norm volgens Benshoff en Griffin. (Benshoff & Griffin 2009: 359) Tyrion wordt sinds zijn geboorte al 

gezien als een ‘monster’. Dit impliceert een culturele aanname binnen de fictieve wereld van Game 

of Thrones en tevens een perceptie op Tyrion als persoon, namelijk de culturele aanname van Tyrion 

als ‘abnormaal’. De ‘abnormaliteit’ van ‘monsters’ zorgt voor onvoorspelbaarheid. Zij staan immers 

tegenover de voorspelbaarheid met dat wat bekend is, ‘normaal’ in de binaire tegenstelling. 

‘Monsters’ zijn in deze zin te zien als onberekenbaar. Dit maakt het, zoals Tyrion al zegt, “dangerous”. 

(Seizoen drie aflevering tien ‘Mhysa’) Tyrion koppelt deze aannames over monsters met zijn 

observaties over de koningen die om hen heen vermoord worden. Hierdoor ontstaat Tyrion’s 

sarcastische reactie. 

 

PROBLEMATIEK 

Voor Tyrion, een klein mens, is het fysiek lastig om te vechten. Daarom gebruikt hij zijn intellect om 

een plek in de fictieve wereld van Game of Thrones op te eisen. In seizoen vier aflevering twee wordt 

koning Joffrey vermoord tijdens zijn huwelijksfeest. Op dit huwelijksfeest treden kleine mensen op 

ter vermaak. Dit sluit aan bij de traditie van representatie van de kleine mens. Tyrion wordt verdacht 

van de moord of Joffrey, onder andere door de dialoog tussen Tyrion en Joffrey dat zojuist is bekeken 

uit aflevering tien seizoen drie. Tyrion wordt opgesloten en in seizoen vier aflevering zes wordt zijn 
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verhoor getoond. Voor Tyrion is dit een tegenslag. In seizoen twee was Tyrion namelijk ‘Hand des 

Konings’, de rechterhand van de koning. Aangezien Joffrey zich niet met staatszaken bemoeide, 

maakte Tyrion alle beslissingen. Tyrion kon zo zijn gebrek proberen op te vullen met een functie 

waarbij intelligentie belangrijker is dan lichaamskracht. In seizoen twee werd in meerdere 

afleveringen getoond hoe Tyrion zijn strategie bedacht, en uitvoerde in aflevering negen seizoen 

twee, om de stad Koningslanding te beschermen tegen de aanval van Stannis Baratheon op de troon. 

Het litteken op Tyrion’s gezicht is een herinnering aan deze heldhaftige daad. Zijn heldhaftige daad 

werd benadrukt door zijn gevechtstroepen door Tyrion toe te juichen met zijn bijnaam Half-man. Het 

verhoor in seizoen vier aflevering zes eindigt met een laatste dialoog tussen Tyrion en Tywin, Tyrion’s 

vader en tevens jurylid tijdens het verhoor: 

Tyrion: "Father... I wish to confess. I wish to confess." 
Tywin Lannister: "You wish to confess?" 
Tyrion: [Tegen het publiek] "I saved you. I saved this city and all your worthless lives! I should 
have let Stannis kill you all!" 
Tywin: "Tyrion! Do you wish to confess?" 
Tyrion: "Yes, Father. I'm guilty. Guilty! Is that what you want to hear?!" 
Tywin: "You admit you've poisoned the King?" 
Tyrion: "No, of that I am innocent. I am guilty of a far more monstrous crime. I am guilty of 
being a dwarf." 
Tywin: “You’re not on trial for being a dwarf.” [glimlacht] 
Tyrion: "Oh, yes I am! I've been on trial for that my entire life!" 
Tywin: "Have you nothing to say on your defence?" 
Tyrion: "Nothing but this. I did not do it. I did not kill Joffrey, but I wish that I had!" Watching 
your [Cersei] vicious bastard [Joffrey] die give me more relief than a thousand lying whores!! 
[Tegen het publiek] "I wish I was the monster you think I am! I wish I had enough poison for 
the whole pack of you! I would gladly give my life to watch you all swallow it!" 
- Dialoog Tyrion en Tywin (Seizoen 4 aflevering 6 ‘The Laws of Gods and Men’; cursivering van 

mij; [FV]) 

Tyrion problematiseert door middel van zijn handelen de negatieve connotatie van “monster”. Hij 

had namelijk een keuze, dankzij de deal die zijn broer Jaime maakte met Tywin; Tyrion kon bij de 

Nachtwacht gaan. Tyrion kiest er echter voor om de aanwezigen te confronteren met de culturele 

connotaties die aan zijn handicap zijn gekoppeld. Cohen’s derde stelling beaamt dit, het ‘monster’ 

weigert gecategoriseerd te worden. (Cohen in Picart & Browning 2012: 16) Tyrion’s uitspraken 

bedreigen het plaatsen, het onderscheiden van dingen in een bepaald kader. Dit maakt het ‘monster’ 

gevaarlijk. Daarnaast problematiseert het dialoog Lacan’s kloof. De kloof tussen ‘zijn’ en betekenis. 

‘Zijn’ raakt verloren, zodat betekenis (Symbolische orde) kan worden betreden. Tyrion lijkt de 

betekenis achter zijn bijnamen niet te accepteren. Dit is te zien aan Tyrion’s uitspraak, “I am guilty of 

a far more monstrous crime. I am guilty of being a dwarf." (Seizoen 4 aflevering 6 ‘The Laws of Gods 

and Men’; cursivering van mij; [FV]) De aanwezigen worden bij het verhoor geconfronteerd met de 

negatieve connotatie van “monster”.        De 

oplettende lezer heeft opgemerkt dat er nog twee stellingen van Cohen overblijven. Voordat Tyrion 

ter dood wordt veroordeeld na het verhoor, bevrijdt zijn broer Jaime hem uit zijn cel waardoor 

Tyrion kan ontsnappen. Dit komt in die zin enigszins overeen met Cohen’s tweede stelling; het 

‘monster’ verdwijnt altijd om ergens anders weer op te duiken. (Cohen in Picart & Browning 2012: 

16) Echter, Tyrion verdwijnt niet. Hij blijft zichtbaar voor de toeschouwer. Daarnaast is de vijfde 

stelling van Cohen niet van toepassing op Tyrion. Volgens deze stelling begrenst het ‘monster’ de 

Met opmerkingen [YM154]: Te vaag en mogelijk niet waar. 
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grenzen van wat mogelijk is. Het bakent de sociale ruimtes af waarin personages kunnen bewegen. 

(Cohen in Picart & Browning 2012: 17) Het monster belichaamt hierbij twee verhalen, namelijk één 

die beschrijft hoe het monster kwam te bestaan en één dat laat zien welk cultureel nut het monster 

weergeeft. Het eerste verhaal is wel van toepassing. We zagen immers aan het begin van dit 

hoofdstuk hoe Oberyn Martell beschreef welke verhalen over Tyrion de ronde gingen rond Tyrion’s 

geboorte. Het tweede verhaal ligt wat genuanceerder. Tyrion als “monster” heeft het culturele nut 

om de binaire tegenstelling valide-invalide te bevestigen. Echter, de manier waarop hij hiermee 

omgaat, gaat hier tegenin. Dit zagen we aan de hand van de dialoog tijdens het verhoor tussen Tywin 

en Tyrion. Hiermee bakent hij de sociale ruimtes niet af, maar probeert de grenzen te openen om 

deze te herzien. Tyrion probeert de grenzen te openen door het publiek door middel van 

confrontatie met de binaire tegenstelling valide-invalide tot zelfevaluatie te dwingen.   

 Tyrion is zich bewust van de verwijzing “monster”. Hij verzet zich tegen de culturele 

conventies binnen de taal van de fictieve wereld van Game of Thrones. In dit hoofdstuk was te zien 

hoe “monster” wordt toegepast en hoe deze toepassing werd genuanceerd. Tyrion reageert 

sarcastisch op de hantering van “monster” in taal. Het sarcasme zorgt er daarnaast voor dat Tyrion 

om kan gaan met de emotionele ‘aanval’ op zijn identiteit als klein mens. Tyrion krijgt zo de controle 

over het gesprek. De dialoog tussen Tywin en Tyrion tijdens het verhoor toont aan dat Tyrion zichzelf 

niet ziet als een “monster”; “I wish I was the monster you think I am!” (Seizoen 4 aflevering 6 ‘The 

Laws of Gods and Men’; cursivering van mij; [FV]) Door het hanteren van “wish” drukt deze zin een 

wenselijkheid uit, een verlangen om te voldoen aan dat wat hij representeert, om gecategoriseerd te 

worden in de binaire tegenstelling normaal-abnormaal als ‘abnormaal’. Hij hanteert taal door de 

referentie tussen hem en “monster” te deconstrueren; hij ontkent dat “I” gelijk is aan “monster”. Hij 

ontkent daarmee Lacan, “It is not a question of knowing whether I speak of myself in a way that 

conforms to what I am, but rather of knowing whether I am the same as that of which I speak”. 

(Lacan 1966|1977: 165) Tyrion, het subject, zou willen dat hij zich kon conformeren met zichzelf als 

object. Het object, “monster”, waarmee men naar hem refereerde. Wanneer het gaat over de 

representatie van Tyrion als “monster”, gaat Tyrion echter een stapje verder. Hij verzet zich tegen 

het opgeven van zijn ‘zijn’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met opmerkingen [YM155]: Is het niet meer dat hij zichzelf 
niet herkent in het idee van het monster? Als iets waar hij eigenlijk 
tevensnog aan zou moeten voldoen volgens de verwachtingen van 
anderen maar waar hij geen identificatie mee kan vinden? 
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ZELFEVALUATIE 

 

Het schrijven van een bachelorwerkstuk is een interessante ervaring. Hoewel het lijkt op een groot 

essay, ervaar je het toch als iets enorm belangrijks. Aan de ene kant brengt het meer stress met zich 

mee. Aan de andere kant biedt het de mogelijkheid om dieper in te kunnen gaan op een onderwerp 

naar keuze. Allereerst weet ik van mezelf dat ik het lastig vind om het overzicht en daarbij de 

samenhang tussen de verschillende onderdelen te behouden tijdens het schrijven van een essay met 

een groot aantal woorden. Tijdens het schrijven van het bachelorwerkstuk probeerde ik hier dan 

tevens zoveel mogelijk rekening mee te houden. De feedback van zowel Vermeulen als Zoë en Yumi 

uit het ‘scriptiegroepje’ hielpen daar wel bij. Daarnaast had ik geregeld afspraken bij het 

Schrijfcentrum en probeerde hun tips toe te passen.       

   Ten tweede wist ik niet zo goed waar de nadruk moest liggen in een 

bachelorwerkstuk van de opleiding Algemene Cultuurwetenschappen. Ik heb voor mijn gevoel tevens 

geen basis, geen drie jaar ACW, waarop ik kan bouwen. Ik merkte dat dit mij onzeker maakte tijdens 

de feedbackmomenten met mijn ‘scriptiegroepje’. Hoe help je een ander als je zelf niet weet wat 

goed of fout is? Ik vroeg dan tevens aan Zoë en Yumi hoe hun dingen aanpakten, aangezien zij meer 

ervaring hebben in het academisch schrijven op ACW-gebied. De informatie over wat aanwezig moet 

zijn in de uiteindelijke inleverscriptie was voor mijn gevoel nogal verspreid, zo staat er op Blackboard 

niet dat er een Engelstalige samenvatting aanwezig moet zijn bij het bachelorwerkstuk.  

   Het herschrijven vond ik het makkelijkste. Als ik eenmaal de feedback heb, of 

ik heb punten waar vanuit ik kan werken, dat kan ik verder stoeien met de analyses of theorieën. 

Moeite hebben met overzicht en samenhang heeft in die zin een voordeel, je kunt namelijk 

makkelijker in allerlei zijweggetjes denken. Ik liet mijn scriptie tevens regelmatig door iemand anders 

doorlezen, die wel academisch is onderlegd maar niet vanuit ACW, om een andere kijk te krijgen op 

de tekst. Dit ervaar ik altijd als zeer prettig.  

 


