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Inleiding 

Manhattan, 2012. De stad is leeg, getroffen door een apocalyps en verlaten 
door de mens. Wat eerst een medicijn tegen kanker was, muteerde in een 
dodelijk virus: het zogenaamde ‘Krippin Virus’. Slechts één persoon wist te 
overleven in dit post-apocalyptisch Manhattan: militair wetenschapper 
Robert Neville (Will Smith). Neville heeft een missie: het medicijn vinden 
om de mensheid te redden van het virus. Hij is er als een van de weinigen 
immuun voor.    
 Neville is echter niet helemaal alleen in Manhattan, hij wordt 
vergezeld door een Duitse herdershond die luistert naar de naam Sam. 
Verder leven er wilde dieren, die waarschijnlijk uit de dierentuin zijn 
ontsnapt. Dan zijn er nog de mensen die geïnfecteerd zijn geraakt en niet 
gestorven zijn, maar gemuteerd. Ze lijken op zombies en worden in de film 
darkseekers genoemd. De darkseekers zijn kannibalistisch en uiterst 
agressief. Zij kunnen echter alleen in het donker overleven. Overdag, als 
het licht is, is Neville dus veilig 

Ik heb het over de film I Am Legend (2007). Deze is geregisseerd door 
Francis Lawrence. Het is de jongste film van een reeks adaptaties van het 
gelijknamige boek van Richard Matheson (1954).  De film past in een 1

‘traditie’ van post-apocalyptische (en post 9/11) films waar Manhattan het 
decor is van rampen en verwoesting.  Deze traditie vindt haar oorsprong in 2

de literatuur. Al vanaf eind 19e eeuw bestaat er science-fiction waarin 
Manhattan wordt gerepresenteerd als een verwoeste of verlaten stad.    3

 Manhattan is dus een geliefd decor voor schrijvers, filmmakers en 
critici. Een aantal andere bekende films waarin Manhattan als post-
apocalyptisch decor fungeert zijn: War Of the Worlds (2005), waarin 
Manhattan door buitenaardse monsters wordt belaagd die zich in de aarde 
schuilhielden; King Kong (1933, 1976 en 2005), waarin Manhattan in de ban 
is van een grote Gorilla die het Empire State Building beklimt en 
verwoesting aanricht in de stedelijke ruimte; en The Day After Tomorrow 
(2004), waarin Manhattan in een ijstijd is beland en de hele stad is 
bevroren. 
 Voor mij is Manhattan een decor waar ik graag naar kijk in zowel 
post-apocalyptische als niet post-apocalyptische films. Post-apocalyptische 
films laten echter een interessant beeld zien van hoe Manhattan er uit kan 
zien na een grote ramp. Het bestaande beeld van Manhattan wordt daarin 
verstoord door allerhande apocalyptische gebeurtenissen. Dit vind ik 
interessant omdat er hierdoor een ontheemd en verstoord beeld wordt 
getoond van het bekende beeld van Manhattan: een bloeiende metropool. 
  Ik vind het interessant om juist I Am Legend te analyseren omdat 
Regisseur Lawrence ervoor heeft gekozen de stad niet als verwoest te 
representeren, maar de gebouwen intact te laten en de ruimte terug te 
geven aan de natuur. Dat zorgt ervoor dat de interactie tussen de 

 Roberts (2016), 421

 Hantke (2011), 165-852

 Yablon (2004), 3093
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hoofdpersoon en de stedelijke ruimte bijna hetzelfde lijkt als wanneer er 
geen apocalyps plaatsgevonden zou hebben. Aan de hele mise-en-scène is 
echter te zien dat normale interactie met de stad onmogelijk is geworden 
omdat de stad niet meer kan functioneren vanwege de apocalyps. Deze 
elementen zorgen voor een interessante spanning en dat vind ik enorm 
intrigerend. Er worden namelijk vrijheden gerepresenteerd die in een 
normaal functionerend Manhattan niet zouden gelden, maar er worden ook  
gevaren getoond die veel banaler zijn dan in een normale situatie het geval 
zou zijn. 
 Er zijn drie elementen in de mise-en-scène die de film voor mij zo 
interessant maken. Dat zijn de representatie van een verlaten en 
overwoekerd Manhattan, de omgang van het hoofdpersonage met de post-
apocalyptische ruimte en de manier waarop dit in beeld wordt gebracht. 
Geïntrigeerd door de verhouding tussen de verbeelding van de stedelijke 
ruimte en het hoofdpersonage stel ik in dit bachelorwerkstuk de vraag: hoe 
wordt in de film I Am Legend de stedelijke ruimte van Manhattan, die na 
een apocalyps verlaten en overwoekerd is, gerepresenteerd? 

Theoretisch kader  
Omdat ik de stedelijke ruimte en de omgang daarmee zal analyseren, 
gebruik ik een theoretisch kader dat daarop aansluit. Daarom heb ik 
gekozen voor de de werken van Andrew Merrifield: ‘Space and Place: A 
Lefebvrian Reconciliation’ (2010) en Michel de Certeau: ‘The Practice Of 
Everyday Life’ (1980). Deze werken gaan over stedelijke ruimtes en het 
gebruik ervan. Ik zal nu de kern van de twee teksten uitleggen.  
 Merrifield  bespreekt en interpreteert de theorie van Henri Lefebvre 
over de triade conceived space – lived space – perceived space , oftewel: de 4

bedachte ruimte – de geleefde ruimte – de fysieke weergegeven ruimte. Het 
zijn drie concepten met alledrie een eigen werking, maar nooit los van 
elkaar kunnen worden gezien. De bedachte ruimte  

 refers to conceptualized space […] of professionals and technocrats, such as 
 planners, engineers, developers, architects, urbanists, geographers and  
 those of a scientific bent. […] According to Lefebrve, it is always a abstract 
 and conceived space since it subsumes ideology and knowledge in its  
 practice. (Merrifield: 2010, 523) 

De bedachte ruimte is volgens Lefebvre de dominante ruimte in iedere 
samenleving.  De ruimtes zijn dus niet gelijk aan elkaar, maar zijn 5

hiërarchisch geordend. Er kan gezegd worden dat de bedachte ruimte een 
soort regisseur is die bepaalt hoe zijn acteurs zouden moeten bewegen en 
lopen. Doormiddel van de geplaatste objecten in de stad kan de stedeling 
het script lezen en daarnaar handelen. Omdat alles is geordend worden het 
sociale leven en de sociale cohesie in de stad gewaarborgd waardoor er orde 
in de stad heerst.  
 Deze ruimte bepaalt hoe de stad er uit moet komen te zien en heeft 
een idee over hoe ermee moet worden omgegaan. Dit is terug te zien in het 
stratenplan, de indeling van de stad, welke gebouwen er waar worden 

 Merrifield (2010), 523-54

 Merrifield (2010), 5235
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neergezet, etcetera. Hierdoor kunnen de politieke en economische idealen 
worden geïmplementeerd, zo is de gedachte. 
 De geleefde ruimte is de ruimte van waarin de stedeling voelt, ziet 
en handelt en dus leeft.   

 Representational space is the directly lived space, the space of everyday 
 life. It is experienced through the complex symbols and images of its 
 ‘inhabitants’ and ‘users’. […] Lived representational space has no need   
 to obey rules of consistency or cohesiveness because it is, as Lefebrve  
 (1991a, 42) says, alive. (Merrifield: 2010, 523) 

De geleefde ruimte bestaat in de fysieke weergegeven ruimte (zie volgende 
alinea) en vult deze met haar eigen symbolen en gebruiken.  Deze symbolen 6

en gebruiken hoeven niet overeen te komen met de ideologie die bedacht is 
in de bedachte ruimte.  Merrifield geeft als voorbeeld op pagina 524 (2010) 7

een feministische lezing over hoe de bedachte ruimte druk uitoefent op de 
geleefde. Hij stelt dat wolkenkrabbers niet alleen politieke en economische 
doeleinden hebben, maar ook een wit en mannelijk perspectief in de ruimte 
plaatsen.  Hierdoor wordt het witte en mannelijke geslacht dominant en 8

wordt het niet witte en vrouwelijke onderdrukt, terwijl zij ook in diezelfde 
ruimte leven. De geleefde ruimte heeft dus haar eigen emoties en een 
persoonlijk of collectief geheugen die niet overeen hoeven te komen met de 
bedachte ruimte. Daarom probeert de geleefde ruimte de bedachte ruimte 
te ondermijnen of uit te dagen, maar omdat de bedachte ruimte zo 
dominant is worden de twee andere ruimtes onderdrukt: ‘what is lived and 
percieved is subsumed under what is conceived. The social space of lived 
experience is crushed, vanquished by what he (Lefebvre red.) calls an 
abstract conceived space which danses to the tune of homogenizing forces 
of money, commodities, capital and the phallus.’  9

 De fysieke weergegeven ruimte is de ruimte waar de bedachte ruimte 
en de geleefde ruimte samenkomen: 

 Spatial practices, however, have close affinities to perceived space. In other 
 words, people’s perceptions condition their daily reality with respect to the 
 usage of space: for example their routes, networks, patterns of interaction 
 that link places set aside for work, play and leisure. (Merrifield: 1991, 524) 

De stad is de fysieke weergegeven ruimte. Dit citaat maakt duidelijk dat 
alles wat de stedeling ziet in de stad invloed heeft op zijn of haar omgang 
met de stad. Alles wat hij of zij in de stad ziet is bepaald door mensen in de 
bedachte ruimte. De fysieke elementen in de stad bepalen hoe iemand 
handelt in de ruimte —dit kan echter wel verschillen met hoe iemand denkt 
over de stad zoals bij de eerdere feministische lezing.   10

 Merrifield (2010), 5236

 Merrifield (2010), 5237

 Merrifield (2010), 5248

 Merrifield (2010), 5249

 Merrifield (2010), 52410
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 De triade is dus een hiërarchisch systeem waarbinnen de ruimtes 
altijd in conflict met elkaar zijn. De interpretatie van Merrifield over 
Lefebvres triade behoort tot het theoretisch kader omdat in I Am Legend de 
hiërarchische verhouding tussen de bovengenoemde triade niet meer werkt, 
wat ruimte laat voor het hoofdpersonage om de stedelijke ruimte op een 
andere manier te gebruiken en van een nieuwe functie te voorzien. Aan de 
hand van deze tekst kan ik verklaren hoe Neville de stedelijke ruimtes 
opnieuw kan gebruiken zonder dat daar consequenties aan zitten. In een 
‘normale’ situatie zou dat namelijk niet mogelijk zijn. 
 Michel de Certeau beschrijft twee soorten ruimtes. Deze zijn 
ongeveer gelijk aan de bedachte en de geleefde ruimte. Ik zal daarom de 
terminologie aanhouden die ik ook bij Lefebvre gebruik. Net zoals bij 
Lefebvre zijn deze ruimtes in conflict met elkaar. De Certeau stelt ook dat 
de bedachte ruimte politieke en economische idealen in de stad 
implementeren. Hij legt echter meer nadruk op de administratie en de 
controle van de bedachte ruimte over de geleefde ruimte; het 
panopticum.  Een panopticum is een systeem van controle en discipline 11

waarbij iedere burger in de samenleving wordt geadministreerd en 
gecontroleerd en gedisciplineerd.  Hierdoor ontstaat er onder de bevolking 12

een vorm van discipline omdat de burger zich bewust is van het feit dat ze 
in de gaten gehouden kan worden. Dit concept is uitgewerkt door Michel 
Foucault in 1975.   13

 De Certeau stelt dat de geleefde ruimte niet altijd de behoefte heeft 
of in staat is om aan die discipline te voldoen en daagt hierdoor de 
bedachte ruimte uit.  Ik zal twee voorbeelden geven. (1) Een stedeling 14

negeert een rood stoplicht steekt en de straat over. Het stoplicht is een 
teken van discipline en het gedrag van de stedeling is een teken van 
ondermijning van het gezag van de bedachte ruimte. De overtreder 
belemmert immers het systeem, al is het op kleine schaal. Maar stel je voor 
dat iedereen door rood zou lopen, dan zou er chaos heersen. Als 
disciplinering van deze overtreding kan een boete worden opgelegd. 
Hierdoor wordt de overtreder weer in het systeem gepast.  
 Een ander voorbeeld van ondermijning is (2) iemand die ernstig ziek 
wordt.  In zekere zin is dit ook een ondermijning van de discipline omdat 15

door ziekte iemand niet productief is en daarom het economische ideaal 
niet kan naleven. De zieke wordt dan naar een ziekenhuis gebracht om 
beter te worden. Dit kan gezien worden als een poging van de bedachte 
ruimte om die persoon weer klaar te maken voor een productioneel leven. 
 Beide incidenten kunnen gezien worden als misdragingen of 
onwenselijkheden die niet passen binnen het systeem van orde, productie 
en vooruitgang. De Certeau noemt dit soort onwenselijkheden ‘waste 

 De Certeau (1980), 159-6011

 Foucault (2007), 27712

 Foucault (2007), 27613

 De Certeau (1980), 160-6114

 De Certeau (1980), 15915
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products’.  Dat zijn elementen zoals gedragingen, ziektes of ideeën die 16

niet passen binnen het systeem van de bedachte ruimte. Deze dienen 
gedisciplineerd of beter te worden gemaakt —dus te worden verwijderd, 
aldus De Certeau.  Deze ‘waste products’ zouden de vooruitgang van de 17

stad tegenhouden, maar —stelt De Certeau— er wordt wel getracht om een 
deel hiervan terug te brengen in de samenleving door ze te disciplineren.  18

Dit gebeurt niet alleen door boetes of ziekenhuizen, maar in geval van 
moord gaat iemand naar de gevangenis. Of in geval van psychiatrische 
problemen gaat iemand naar een kliniek voor geestelijke gezondheid. Het 
geldt dus voor alle van de norm afwijkende gedachten en gedragingen of 
ziektes, maar ook letterlijk om afval.  
 Het is echter onmogelijk om zulke onwenselijkheden uit het systeem 
te wissen.  Dat komt omdat het proces van vooruitgang en winst altijd een 19

verlies genereert, volgens De Certeau.  Er zijn altijd verliezers in een 20

systeem dat op winst drijft. Deze verdwijnen uiteindelijk ergens in de 
marges van de stad om vergeten te worden.   21

 Het interessante aan I Am Legend is dat door de apocalyps de ‘waste 
products’ juist wel zichtbaar worden. Bovendien gebruikt Neville de ruimte 
op zo’n manier dat het gezien kan worden als ‘waste’ omdat het in conflict 
is met hoe de ruimte ooit bedacht is om te gebruiken. Wanneer het 
tenslotte donker wordt, zijn de andere soorten ‘waste products’ helemaal 
goed zichtbaar. Dan komen namelijk de geïnfecteerde darkseekers naar 
buiten. 

Methode 
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden en het theoretisch kader 
operationeel te maken, focus ik op de mise-en-scène zoals Bordwell en 
Thompson in hun boek Film Art, An Introduction (2013) en Gibbs in zijn boek 
Mise-En-Scène, Film Style And Interpretation (2002) het benaderen. 
Bordwell en Thompson benoemen vier componenten van de mise-en-scène, 
namelijk: setting, kostuums en make-up, belichting en ‘staging' (beweging 
en performance).  Gibbs erkent tevens deze vier componenten en voegt 22

daar ook nog kadrering, kleur en camerapositionering aan toe. Dit doet 
Gibbs omdat hij van mening is dat deze drie bijdragen aan hoe de filmmaker 
de film zowel inhoudelijk als vormelijk kan beïnvloeden en hoe de kijker de 
film te zien krijgt. Volgens Gibbs is het niet mogelijk om die drie elementen 
los te zien van de mise-en-scène, vandaar dat hij nadrukkelijk een 
aanvulling maakt op Bordwell en Thompson (2013).   23

 De Certeau (1980), 15916

 De Certeau (1980), 15917

 De Certeau (1980), 15918

 De Certeau (1980), 15919

 De Certeau (1980), 15920

 De Certeau (1980), 15921

 Bordwell, Thompson (2013), 115-3122

 Gibbs (2002), 5423

  7



Boy Cornelissen, S4382005 Bachelorscriptie 15 Januari 2017

 De verlaten en overwoekerde stedelijke ruimtes, het gebruik van de 
ervan door Neville en het ontbreken van een hiërarchische verhouding 
tussen de bedachte, fysieke weergegeven en geleefde ruimte worden 
allemaal gerepresenteerd door de mise-en-scène. Door dit te analyseren kan 
ik mijn theoretisch kader over ruimte en ruimtelijk gebruik 
operationaliseren. Ik gebruik de methode van Gibbs en Bordwell en 
Thompson in het licht van mijn theoretisch kader. Dat wil zeggen dat ik me 
richt op de aspecten ruimte en ruimtelijk gebruikt. Daarvoor zijn belichting, 
kadrering, (positionering van) elementen in de ruimte —compositie— en 
performance het meest relevant. 

Opbouw 
De hoofdvraag van dit bachelorwerkstuk is opgedeeld in drie deelvragen die 
elk in een apart hoofdstuk worden beantwoord. 
 In hoofdstuk 1 stel ik de vraag hoe de stedelijke ruimtes worden 
gerepresenteerd en geësthetiseerd. Ik zal de stedelijke ruimtes analyseren 
die in de film worden gekenmerkt als verlaten en overwoekerd door de 
natuur. Ik focus op de stedelijke ruimtes omdat Lawrence er bewust voor 
heeft gekozen om de stad niet te verwoesten, maar terug te geven aan de 
natuur. Dat zorgt voor een interessante representatie van Manhattan. 
 In hoofdstuk 2 stel ik de vraag hoe Robert Neville de verlaten stad 
anders gebruikt dan voor de apocalyps om te kunnen overleven - als 
voorbeeld zal ik onder ander Central Park gebruiken dat door Neville is 
omgebouwd tot landbouwgrond. Neville moet zien te overleven in een post-
apocalyptische stad waarin voorzieningen niet meer vanzelfsprekend zijn. 
Hij maakt van verlaten ruimtes bruikbare plaatsen. Dit zegt tevens iets over 
het karakter van Neville. Het hergebruiken van de stad wordt door 
specifieke filmische middelen gerepresenteerd, zoals cameravoering, 
kadrering, belichting, acteerwerk, ruimte en het gebruik van props. 
 In hoofdstuk 3 stel ik de vraag wat de duisternis betekent voor de 
gerepresenteerde stedelijke ruimte van Manhattan. Duisternis speelt een 
grote rol in de film omdat dit alles is wat Neville niet representeert. Hij 
symboliseert het licht en kan alleen leven in het licht. De duisternis 
vermijdt hij zoveel mogelijk, een conflict is namelijk levensgevaarlijk voor 
Neville. Ik zal daarom een van deze conflicten analyseren omdat hier licht 
en duisternis elkaar treffen. Ik zal analyseren wat de duisternis betekent in 
relatie tot de ruimte en de hoofdpersoon. 
 In de conclusie zal ik de hoofdstukken bij elkaar brengen om tot een 
antwoord op de hoofdvraag van dit bachelorwerkstuk te komen: hoe wordt 
in de film I Am Legend de stedelijke ruimte van Manhattan, die na een 
apocalyps verlaten en overwoekerd is, gerepresenteerd? Ik zal tevens een 
korte reflectie geven op het gebruikte theoretisch kader en de methode. 

  8
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Hoofdstuk 1: over de representatie van de stedelijke ruimte 

De ruimte bepaalt mede de manier waarop de kijker de film interpreteert 
en het geeft context aan de film.  Gibbs stelt dat ‘space is a vital 24

expressive at a film-maker’s disposal.’  Bordwell en Thompson stellen dat 25

ruimte context biedt aan de film.  Bovendien, zo stellen Bordwell en 26

Thompson, kunnen filmmakers zowel gebruik maken van bestaande locaties 
als van computer-gegenereerde ruimtes.   27

 Lawrence heeft gebruik gemaakt van een combinatie van bestaande 
locaties en computer-gegenereerde locaties waarin hij de echte ruimtes van 
het Flatiron Building, Times Square en Washington Square kon 
representeren zodat ze als symbool voor Manhattan fungeren, maar dan wel 
in een post-apocalyptisch decor om zo de context van het narratief te 
bepalen. Om die context te begrijpen is het belangrijk om de (stedelijke) 
ruimte van I Am Legend te analyseren. De vraag die ik zal beantwoorden in 
dit hoofdstuk is: hoe worden de stedelijke ruimtes gerepresenteerd en 
geësthetiseerd? Ik zal eerst uitleggen waarom de zojuist genoemde 
gebouwen symbolisch zijn voor Manhattan. Vervolgens analyseer ik de 
stedelijke ruimte van Manhattan zoals die gerepresenteerd wordt in I Am 
Legend. 

1.1: Manhattan in andere films 
Manhattan wordt vaak in films of series gerepresenteerd. Hierdoor zijn haar 
gebouwen symbolisch voor die stad geworden: ze gelden als bakens voor de 
kijker. Een locatie, baken, of herkenningspunt wordt volgens planoloog 
Kevin Lynch gedefinieerd door zijn unieke vorm en door het contrast tussen 
baken en achtergrond.  Een locatie, baken of herkenningspunt wordt 28

meestal gebruikt door mensen die de stad goed kennen.  Hoe kan het dan 29

dat mensen weten wanneer bijvoorbeeld het Empire State Building wordt 
gerepresenteerd dat het (1) het Empire State Building is en (2) dat het om 
Manhattan gaat, terwijl het grootste deel van die mensen Manhattan niet 
goed kent? Mensen zijn kennelijk in staat die gebouwen te relateren aan 
Manhattan. Dat kan komen omdat Manhattan in veel films en series als 
decor wordt gebruikt, zoals: Sex And The City (1998-2004, 2010), Friends 
(1994-2004), Seinfeld (1989-1998), de reeds genoemde post-apocalyptische 
films, de Woody Allen films, etcetera.  
 Manhattan kan dus bekend zijn van andere representaties. Vaak ook 
wordt deze stad gerepresenteerd als een drukke, florerende stad met een 
bloeiende economie. In de mise-en-scène van Sex and The City 2 uit 2010, 
bijvoorbeeld, wordt Manhattan op een dusdanige manier gerepresenteerd. 

 Bordwell, Thompson (2013), 11524

 Gibbs (2002), 1725

 Bordwell, Thompson (2013), 11526

 Bordwell, Thompson (2013), 11527

 Lynch (1960), 78-7928

 Lynch (1960), 7829
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De film begint met het lied New York van Alicia Keys. Een helikoptershot 
toont de skyline van Manhattan. Vervolgens wordt er ingezoomd op het 
Chrysler Building. Dit wordt van alle kanten gefilmd in verschillende, snel 
afwisselende shots. Ook worden er close up shots van de ramen van 
wolkenkrabbers getoond die reflecteren waardoor weer andere gebouwen te 
zien zijn. De zon schijnt en reflecteert op de ramen van de wolkenkrabbers 
waardoor nadruk wordt gelegd op het grote, maar ook het anonieme, 
Manhattan. De tempo en de dynamiek van de stad worden benadrukt door 
snel afwisselende beelden van de stedelijke ruimtes.  
 Manhattan wordt door Lawrence echter op een totaal andere manier 
gerepresenteerd dan in Sex And The City 2. Ook Lawrence gebruikt de 
skyline van Manhattan en een aantal gebouwen en locaties die vaker 
gerepresenteerd worden in andere films, maar hij geeft er een hele andere 
betekenis aan. Hij gebruikt juist de mise-en-scène om aan de kijker te 
tonen dat er een apocalyps heeft plaatsgevonden. De verlaten en 
overwoekerde straten geven dit weer en zorgen ervoor dat de stad door de 
kijker kan worden geïnterpreteerd als zodanig. Dit is cruciaal voor het 
narratief omdat dit de manier van kijken bepaald voor de toeschouwer. Ik 
zal deze apocalyptische beeldvoering nu analyseren aan de hand van een 
aantal shots uit de film van gebouwen die symbool staan voor Manhattan.  

1.2: De representatie van een lege stad   
De film opent met een nieuwsuitzending waarin Dr. Alice Krippin uitlegt dat 
ze een medicijn tegen kanker heeft gevonden. De nieuwslezer vraagt 
hoeveel testen Krippin heeft gedaan en hoeveel mensen er zijn genezen: er 
blijkt 100% resultaat te zijn. Direct daarna gaat het beeld op zwart en klinkt 
er een dreigende toon gevolgd door dierengeluiden. Dan gaat het beeld 
weer aan en verschijnt de tekst ‘three years later’. Met een extreme long 
shot  wordt er neergekeken op de mond van een tunnel waar een snelweg 30

uit komt met op de achtgrond een skyline van een tot nu toe nog onbekende 
stad. De snelweg is totaal ondergelopen met water en er staat een groot 
aantal autowrakken op de weg. Doordat de hoek van de camera naar boven 
draait, wordt de skyline van de stad beter zichtbaar. Aan het Empire State 
Building rechts in het beeld is te zien dat het om Manhattan gaat. Verder is 
er geen menselijke aanwezigheid te zien of te horen. Compositorisch is het 
shot symmetrisch: de snelweg ligt centraal en aan weerszijden zijn 
ventwegen met daarnaast gebouwen. Als de hoek van de camera omhoog 
gaat, blijft het shot symmetrisch. Links en rechts staan wolkenkrabbers en 
in het midden staan gebouwen van ongeveer dezelfde afmeting (zie afb. 1 in 
bijlage).  
 Het tweede voorbeeld is gefilmd van dichtbij de grond. De camera is 
gericht op het Flatiron Building. De compositie van het beeld is rustig en 
symmetrisch: het Flatiron Building staat redelijk links in beeld en aan 
weerszijden van het gebouw zijn twee straten te zien die uitkijken op de 
blauwe lucht. Dit zorgt voor diepte in het beeld. Die diepte lijkt een soort 
isolement uit te stralen omdat de lucht naar de achtergrond is gedrukt door 
de gebouwen. Dat geeft een opgesloten gevoel. Tegen de verticale kaders 
van het beeld zijn weer gebouwen te zien. De symmetrie wordt enigszins 

 Bordwell, Thompson (2013), 19030
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verstoord doordat rechts in beeld een grote poster is aangebracht waarop 
staat ‘quarantine’, ‘disease’ en ‘contagious’.  Deze woorden herinneren 31

aan de stedelijke ruimte waar ooit een apocalyps heerste die leidde tot de 
exodus uit de stad. Er is in dit shot geen verkeer, de stoplichten doen het 
niet, de straten zijn nat en begroeid en overal ligt afval. De compositie 
zorgt er enerzijds voor dat het Flatiron Building heel groot lijkt. Anderzijds 
zorgt het ervoor dat het beeld een kille, onverzettelijke rust uitstraalt (zie 
afb. 2 in bijlage).   
 In een ander shot wordt Times Square gerepresenteerd. De take 
begint met een mediumshot van bovenaf. De camera volgt Neville en zijn 
hond op jacht naar herten. De twee lopen door hoogstaand gras. Het beeld 
is zo gekadreerd dat alleen Neville, de hond en het gras zichtbaar zijn. In 
diezelfde take verandert de camera van hoek en ineens doemt Times Square 
op. Uit dit shot blijkt dat ook Times Square is verlaten en overwoekerd. Net 
zoals de andere gebouwen die in de eerste vier minuten van de film werden 
getoond staat het plein stil: er gebeurt niks meer. Dit wordt mede 
gerepresenteerd door de stilstaande klok aan een gebouw boven in beeld. 
Het is wederom opvallend hoe symmetrisch de compositie is. Times Square 
wordt vanaf ooghoogte gefilmd, waardoor het plein enorm lijkt, haast 
overweldigend. De kenmerkende reclameborden geven blijk van een ooit 
levendige stad met een bloeiende economie. Ook hier lijkt de natuur de 
overhand te hebben op de stedelijke ruimte. Hier is te zien dat een 
emblematische pre-industriële bezigheid —de jacht— terugkeert in een 
postindustriële, en post-apocalyptische omgeving. In deze scène wordt 
wederom de onverzettelijkheid van de stedelijke ruimte gerepresenteerd 
(zie afb. 3 in bijlage) — hier kom ik in te volgende paragraaf op terug. 
 Even later wordt Washington Square Park gefilmd. Dit is een plein 
met een triomfboog midden in Manhattan. Het plein wordt met een long 
shot  van half hoog in beeld gebracht. Links in beeld is de triomfboog te 32

zien, rechts een grote boom. De boom overlapt de boog enigszins. Op de 
grond staan, verspreid over de ruimte, groene vaten met 
elektriciteitsdraden er in. De belichting komt van linksboven buiten beeld 
en heeft de kleur van een ondergaande zon. Dit is een shot waarin weer 
zichtbaar is nagedacht over de relatie tussen beschaving en natuur. De 
triomfboog van wit marmer steekt fel af tegen het groen van de boom, maar 
doordat het tafereel zo is gefilmd dat de boom de boog overlapt lijkt het 
beeld te zeggen dat de natuur  —en niet meer de beschaving— meester is 
van de stad (zie afb.4 in bijlage).  

1.3: Ruimte en stilstand 
Het is opvallend dat Lawrence bij alle zojuist besproken shots de mise-en-
scène zo is dat Manhattan als het ware teruggegeven wordt aan de natuur 
en tot stilstand komt. Lawrence lijkt hiermee een beroep te doen op de 
onverwoestbaarheid van de stad omdat Manhattan ondanks haar 
geruïneerde staat als glorieus wordt gerepresenteerd. Dat zit voornamelijk 
in de symmetrie, de hoek van de camera en het feit dat alle gebouwen nog 
vrijwel in goede staat zijn, dus niet verwoest of iets dergelijks. Deze manier 

 I Am Legend (2007), 3:1231

 Bordwell, Thompson (2013), 19032
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van representatie lijkt terug te grijpen op de post-apocalyptische fictie uit 
het begin van de 20ste eeuw. Nick Yablon deed in 2004 een onderzoek naar 
fictie uit het begin van de 20ste eeuw over een post-apocalyptisch Manhattan 
en kwam tot een soortgelijke bevinding:  

 Whether the city had been struck by natural disasters, technological  
 catastrophes, or foreign invasions, and whether its population had regressed 
 to barbarism or abandoned the city altogether, one thing remained  
 largely constant in these fictions: namely, the verticality, if not always the 
 structural integrity, of certain architectural landmarks. (Yablon: 2004, 311) 

De verlaten of geruïneerde stedelijke ruimte is in de fictieve post-
apocalyptische stad volgens Yablon de uiting van onverzettelijkheid en 
glorie. Dit heeft een reden: volgens Yablon waren auteurs uit de vroege 
20ste eeuw bezig met het vereeuwigen van de ruimte in tijd. 
Wolkenkrabbers werden in die periode geen lang leven gegund omdat de 
grond eronder erg kostbaar was waardoor de gebouwen die er op stonden zo 
efficiënt mogelijk ingedeeld moesten zijn.  Wanneer deze niet aan de 33

efficiëntie eis voldeden, werden ze gesloopt zodat er een nieuw gebouw kon 
worden gemaakt. Als voorbeeld noemt Yablon de Metropolitan Life 
Insurance Tower.  Dit gebouw komt veel voor in post-apocalyptische fictie 34

uit de vroege 20ste eeuw. Dit gebouw kende geen lang leven en kwam 
symbool te staan voor de toen heersende vernieuwingsdrang. De 
vernieuwingsdrang leidde tot een grootschalige verwoesting van vaak net 
nieuwe wolkenkrabbers.   35

 Die drang kan geïnterpreteerd worden als wat Lefebvre flow noemt. 
De bedachte ruimte heeft flow nodig om te blijven produceren en te blijven 
groeien. In de bedachte ruimte ontstaat de ideologie van vooruitgang en 
worden er processen ontwikkeld die geënt zijn op progressie. Om dat te 
bewerkstelligen is er een flow nodig, een altijd bewegend en dynamisch 
proces van vooruitgang.  Maar om vooruitgang te kunnen boeken, is er een 36

fysieke plek nodig waar dat kan, dus waar productie kan plaatsvinden en de 
vooruitgangsideologie tot uiting kan komen.  Die ruimte krijgt plaats in de 37

stad, zoals banken, monumenten, parlementen, wolkenkrabbers en parken. 
Dat is de fysieke weergegeven ruimte, de ruimte van het alledaagse leven. 
Over deze fysieke weergegeven ruimte bestaat volgens De Certeau controle 
en administratie om zo de vooruitgang te kunnen waarborgen.  Alles wat 38

niet meer functioneert wordt uit het systeem gehaald , de wolkenkrabbers 39

inbegrepen.    

 Yablon (2004), 313,1633

 Yablon (2004), 31034

 Yablon (2004), 313-1635

 Merrifield (2010), 51736

 Merrifield (2010), 52037

 De Certeau (1980), 15938

 De Certeau (1980), 15939
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 De connectie ruimte-plaats moet nooit uit het oog verloren worden.  40

Iedere plek is bedoeld om op een bepaalde manier ontvangen te worden en 
mee om te gaan. Ideologie wordt dus belichaamd door de gebouwen.  De 41

Certeau stelt dat straten en pleinen bijvoorbeeld worden ingedeeld aan de 
hand van namen, die een ideologische retoriek veronderstellen.  Deze 42

retoriek kan door de stedeling worden begrepen, of niet, of juist bewust 
worden genegeerd. De bedachte ruimte wil telkens de fysieke weergegeven 
ruimte beïnvloeden en efficiënter maken ten behoeve van de politieke en 
economische vooruitgang.  Hierdoor kunnen gebouwen die minder efficiënt 43

zijn verloren gaan. In de geleefde ruimte krijgen deze gebouwen echter een 
eeuwige status door deze te ‘herinneren’ als toekomstige ruïnes. Die 
herinnering wordt vastgelegd in de post-apocalyptische fictie.  
 Doordat Lawrence het narratief in een post-apocalyptisch decor 
situeert, lijkt hij hetzelfde te doen als de post-apocalyptische auteurs uit de 
vroege 20ste eeuw. Lawrence schetst immers ook een toekomstbeeld waarin 
de stad is vereeuwigd in de tijd. Anders gezegd: het is een fictief 
toekomstbeeld waarin een ‘primitieve’ post-industriële ruimte wordt 
gerepresenteerd waarin de moderne gebouwen een eeuwige status hebben 
verkregen en overwoekerd zijn geraakt door de natuur. Yablon noemt dit 
‘anterior future’.  Door het fictief stilzetten van de dynamiek —flow— van 44

Manhattan in de toekomst, keert de ruimte als het ware terug naar een 
primitieve staat en verkrijgt het gebouw een eeuwige status omdat het niet 
meer onderhevig is aan verandering. De hierboven beschreven mise-en-
scène van de skyline, het Flatiron Builing, Times Square en de Washington 
Arc, laten de ‘anterior future’ zien. Volgens Yablon heeft deze samenkomst, 
of verzoening van Geist en Natur, zoals Georg Simmel het zou zeggen , een 45

esthetische werking door de harmonie tussen beschaving en natuur: het 
geeft een bevredigend gevoel omdat er een esthetische schoonheid in schuil 
gaat.   46

 Dit ‘teruggeven’ aan de natuur is het gevolg van de bedachte ruimte 
die haar positie heeft verloren. De bedachte ruimte zouden deze stilstand 
volgens Lefebvre en De Certeau niet willen toestaan omdat dat de 
vooruitgang zou tegenwerken.  Maar omdat de bedachte ruimte is 47

weggevallen, kan de fysieke weergegeven ruimte inderdaad tot stilstand 
komen en kan het worden overwoekerd de natuur.  

 Merrifield (2010), 52640

 De Certeau (1980), 15941

 De Certeau (1980), 16242

 De Certeau (1980), 15943

 Yablon (2004), 330-3144

 Simmel (1965), 26145

 Yablon (2004), 31146

 Merrifield (2010), 522-2347
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Conclusie 
De mise-en-scène van de geanalyseerde shots geeft de situatie weer: de 
stad is drie jaar na het uitvinden van het medicijn tegen kanker volledig 
verlaten en overwoekerd. Er is te zien dat de triade van Lefebvre en de 
controlerende macht die De Certeau omschrijft niet werken als één van de 
drie ruimtes niet kan fungeren, in dit geval de bedachte ruimte. Hierdoor 
komt de flow tot stilstand. Juist daardoor representeert de mise-en-scène 
de onverzettelijkheid en de vereeuwiging van de ruimte in de tijd. Dit zorgt 
voor een esthetisering van de verwoeste stad door de verzoening van 
beschaving en natuur. 
 Elk shot dat ik in dit hoofdstuk heb geanalyseerd representeert een 
ruimte met daarin een of meerdere gebouwen die gefixeerd zijn als eeuwig 
symbool voor wat Manhattan ooit was —het centrum van progressie en 
kapitaal. Dit brengt een bepaalde schoonheid in de stedelijke ruimte naar 
boven dankzij de verzoening tussen beschaving en natuur waardoor de mise-
en-scène de gerepresenteerde stedelijke ruimtes van Manhattan 
esthetiseert. Het fictief ontnemen van de flow van de stad, die volgens 
Lefebvre en De Certeau nodig is om te blijven groeien, geeft dus de 
mogelijkheid om de stad te esthetiseren en haar over te laten aan de 
natuur. 
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Hoofdstuk 2: over de representatie van ruimtelijk gebruik en het 
karakter van Neville  

In hoofdstuk 1 werd de stedelijke ruimte geanalyseerd. In deze analyse 
kwam naar voren dat de stad wordt gerepresenteerd als een ruimte waarin 
gebouwen, ondanks de apocalyps, nog steeds recht overeind staan als een 
geësthetiseerd symbool van onverzettelijkheid. De esthetische ervaring zit 
in het idee dat de verlaten en overwoekerde gebouwen in een omgeving 
worden gerepresenteerd die ons bekend is als Manhattan, een stad die echt 
bestaat. Dit zorgt voor zowel herkenning van de ruimte als voor verzoening 
tussen beschaving en natuur. 
 In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de laatste menselijke bewoner van 
Manhattan: Robert Neville. Een eerste vraag is: waarom wil hij overleven? 
Omdat hij gelooft dat hij de mensheid nog kan redden. Neville moet daarom 
zien te overleven in een stad waarin alle voorzieningen zijn verdwenen. Om 
dit te kunnen doen, moet hij nieuwe manieren vinden om aan eten te 
komen, onderzoek te doen en ook nog te kunnen ontspannen —wanneer de 
mogelijkheid zich voordoet.  
 In dit hoofdstuk zal ik Nevilles omgang met de stedelijke ruimte van 
Manhattan analyseren. Hier stel ik de vraag hoe Robert Neville de verlaten 
stad opnieuw voorziet van een functie en opnieuw gebruikt om te kunnen 
overleven. Ik zal een aantal scènes analyseren waarin Neville de stedelijke 
ruimtes een nieuwe functie geeft en opnieuw gebruikt. Vervolgens ga ik 
dieper in op wat het gebruik van de ruimtes zegt over zijn vrijheid en over 
zijn karakter. Daaruit zal blijken dat Neville een eenzame overlever, held en 
patriot is —wat nauw samenhangt met zijn vrijheid. 

2.1: Hoe Neville de stedelijke ruimte gebruikt 
Een goed voorbeeld waarin Nevilles karakter tot uiting komt door gebruik 
van de stedelijke ruimte is opvallend genoeg niet door het gebruik van de 
ruimte zelf, maar een representatie van die ruimte. Het gaat om een kort 
shot waarin Neville een toeristenplattegrond van Manhattan gebruikt om in 
kaart te brengen waar hij eten kan vinden en reeds heeft gevonden. Een 
close up toont de plattegrond die door Neville wordt vastgehouden. Op die 
kaart zijn cirkels en kruizen aangebracht op plekken waar huizen worden 
aangegeven.  
 De kaart is onderdeel van de mise-en-scène en wordt ingezet als een 
zogenaamde prop. Een prop heeft volgens Bordwell en Thompson een 
functie in de actie of het narratief.  De handeling van Neville geeft aan dat 48

hij de plattegrond niet meer gebruikt om de weg te vinden, waar de kaart 
voor ‘bedoeld’ is, maar om eten te zoeken. Bovendien is voor de kijker op 
de kaart te zien waar hij zich begeeft in Manhattan. Die plattegrond zegt 
tevens over de stedelijke ruimte die het representeert: er wonen geen 
mensen meer in huizen, maar er schuilt potentieel voedsel achter de deur. 
De plattegrond heeft dus als functie om de vindingrijkheid van Neville te 
representeren, Nevilles gebruik van de stad te representeren en de 
gedaanteverandering van de stad te symboliseren: van een grote, bloeiende 
postindustriële stad naar een pre-industriële stedelijke jaag- en 

 Bordwell, Thompson (2013), 118-948
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verzamelplaats (zie afb. 5 in bijlage). Dezelfde gedaanteverandering is 
tevens te zien in de hierboven beschreven scène waarin Neville aan het 
jagen is op Times Square (zie hoofdstuk 1.2).   
 Een ander voorbeeld van het vinden van voedsel is te zien in de scène 
waarin Neville in Central Park maïs aan het oogsten is. Het park is eigenlijk 
een plek waar mensen doorheen wandelen. Bovendien dient het als 
knooppunt —node— omdat dit volgens Kevin Lynch een plek is waar mensen 
samenkomen.  Een medium long shot toont echter dat het park door 49

Neville is omgebouwd tot moestuin. De camera filmt hoe Neville maïs plukt 
en de ruimte anders gebruikt dan in een pre-apocalyptische situatie het 
geval zou zijn. Ook deze scène symboliseert dezelfde gedaanteverandering 
van de stad als in de scène met de plattegrond. Het staat tevens symbool 
voor het cultiveren van ‘ongerept’ land en het stelt Neville in staat om te 
overleven.   
 Niet alleen het vinden van voedsel behoort tot de levensbehoefte van 
Neville, ontspanning hoort daar eveneens bij. Een extreme long shot toont 
de achterkant van de USS Intrepid — een vliegdekschip dat aangemeerd ligt 
aan een pier van de Hudson River in Midtown Manhattan — en beweegt over 
de rechterachterkant van het vliegdekschip naar voren. Op het dek staan 
oude straaljagers en gevechtsvliegtuigen tentoongesteld. Op één van deze 
vliegtuigen is Neville te zien die aan het golfen is. 
 De camera toont, los van het zojuist beschreven schip, ook een 
aantal wapperende Amerikaanse vlaggen. In de post-apocalyptische context 
van de film kunnen deze gezien worden als symbool van een verloren 
beschaving. Wat opvalt is dat de vlaggen allemaal in goede staat zijn. Ze 
lijken daarmee te zeggen dat ondanks dat Manhattan verlaten is, de 
Verenigde Staten onverwoestbaar blijven; het heeft een patriottische 
lading. Dit kan worden gerelateerd aan Neville die zo het symbool voor de 
onverwoestbare macht van de VS en wordt. Dit bevestigt zijn heldenstatus. 
De enscenering op het vliegdekschip, de fier wapperende vlaggen, de 
vliegtuigen, de machtige golfswing en de wetenschap dat Neville nog steeds 
zijn land dient als medicus dragen hier mede aan bij.  
 Ik heb aan de hand van deze voorbeelden geanalyseerd hoe Neville de 
stedelijke ruimte van een alternatieve functie voorziet en gebruikt. Het 
lijkt alsof Neville een vrijheid geniet die hij nooit zou hebben gehad als hij 
in een relatief normale context zou leven. Bovendien geven deze 
handelingen betekenis aan het karakter van Neville. In de volgende 
paragraven ga ik dieper in op die vrijheid en op wat dit zegt over het 
karakter van Neville. 

 Lynch (1960), 47, 7549
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2.2: Echte vrijheid? 
In een normale en werkende wereld zouden de bovenbeschreven acties op 
die specifieke plekken leiden tot wat De Certeau ‘waste products’ noemt.  50

Dat zijn elementen zoals gedragingen, ziektes of ideeën die niet binnen het 
systeem van de stad passen. Deze dienen verwijderd te worden volgens de 
mensen die handelen vanuit de bedachte ruimte, aldus De Certeau.  Vanuit 51

deze ruimte wordt alles wat niet past binnen het systeem gecontroleerd en 
geregistreerd om ervoor te zorgen dat de flow en de vooruitgang blijven 
voortbestaan. Toch kan Neville zomaar doen wat hij doet omdat hij geen 
last heeft van een controlerende macht. Dat komt omdat I Am Legend 
geënsceneerd is in een post-apocalyptische stad. Dat betekent inherent dat 
de stad niet meer in staat is om de overlever(s) te voorzien van voedsel, 
sociale interactie, vrijetijdsbesteding, veiligheid en dergelijke —zoals te 
zien is in de film. Neville moet daarom zichzelf voorzien in deze 
levensbehoeftes.  
 De mise-en-scène representeert het karakter van de hoofdpersoon. 
Het laat tevens zien hoe de ruimtes vrij bruikbaar zijn zonder dat er enige 
consequenties aan verbonden zijn, zoals een geldboete of een 
gevangenisstraf. De mise-en-scène lijkt daardoor een idee van vrijheid en 
vrij gebruik van de stedelijke ruimtes te representeren. Deze film laat dus 
in zekere zin een beeld zien van hoe een mens vrij kan (over)leven in een 
wereld waar geen orde, controle en discipline heersen en waar niet 
iedereen geacht wordt te leven zoals dat voor een stedeling bedacht 
wordt.   52

 Opvallend genoeg gebruikt Neville die vrijheid om de bovengenoemde 
verloren structuur er weer terug in de ruimte te bouwen. Hij overschrijdt 
misschien die eerder bestaande grenzen van de bedachte ruimte waardoor 
zijn gedrag als onwenselijk gezien kan worden, maar eigenlijk keert hij in 
de kern terug naar diezelfde structuren van rationaliteit en orde. Dit doet 
hij om zichzelf in leven te kunnen houden en het medicijn tegen het Krippin 
virus te kunnen vinden om met dat medicijn zijn land te redden. Hierdoor 
implementeert hij met zijn handelen in zeker zin weer de idealen van de 
bedachte ruimte.  
 Kan er dan nog wel van bevrijding van het oude systeem gesproken 
worden en kan Neville werkelijk onder de idealen van de bedachte wereld 
uit komen? Het lijkt van niet, het lijk er ook niet op dat hij die behoefte 
heeft. Neville is namelijk een militair en een arts. Het leger en het 
ziekenhuis zijn twee instituten om orde en discipline te handhaven. Neville 
is dus een product van de bedachte ruimte. De mise-en-scène lijkt hiermee 
een bepaald ideaalbeeld te bevestigen in plaats van dat het een alternatief 
biedt voor het leven zonder een controlerende en disciplinerende macht.  

 De Certeau (1980), 15950

 De Certeau (1980), 15951

 De Certeau (1980), 15952
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2.3: De alledaagse ruimte van Neville 
Volgens Merrifield noemt Lefebvre de fysieke weergegeven ruimte ook wel 
‘spatial practices’.   Dit is de ruimte waar productie en reproductie 53

plaatsvinden. Lefebvre stelt dat ‘spatial practices’ het dagelijks leven 
structureren.  Het voedsel verzamelen met de plattegrond, het maïsveld 54

bijhouden in Central Park en het golfen op de US Intrepid behoren tot de 
dagelijkse rituelen van Neville. Dit is geënt op een rationeel proces. Er kan 
daarom gezegd worden dat die bezigheden behoren tot de zogenaamde 
‘spatial practices'. Maar, in de fysieke weergegeven ruimte bestaat volgens 
Lefebvre ook de geleefde ruimte van emotie en niet van ratio: ‘it (geleefde 
ruimte red.) embraces the loci of passion, action and lived situations and 
thus immediately implies time.’  Binnen de context van een post-55

apocalyptische stad verhouden deze zich op een interessante manier tot 
elkaar.  
 Nevilles handelingen zijn niet zonder meer emotioneel of irrationeel 
te noemen, integendeel. Neville is namelijk rationeel bezig met de kaart om 
zo stelselmatig alle huizen af te gaan op zoek naar voedsel. Neville bouwt 
rationeel een deel van het park om tot landbouwgrond. Neville speelt 
bewust golf op het vliegdekschip. Toch hebben die handelingen een 
emotionele grondslag. Hij gelooft namelijk dat alleen hij de mensheid nog 
kan redden. Die drang is emotioneel te noemen omdat Neville al meer dan 
drie jaar zonder anderen naar een medicijn zoekt dat er maar niet lijkt te 
zijn. Om dat medicijn te vinden moet hij overleven. Daarom bouwt Neville 
een ‘nieuwe wereld’ om zich heen waarin hij alles stelselmatig opbouwt en 
structureel onderhoudt. Dat verklaart ook waarom Neville de potentiële 
vrijheid omzet in een wederkering van het oude ideaal: orde en structuur  
( dit heeft weliswaar een andere grondslag). Deze handeling, die is 
gebaseerd op rationaliteit en orde, wordt dus gemotiveerd vanuit emotie en 
verlangen naar een tijd waarin alles normaal was en de VS nog een machtige 
natie waren. Neville wordt aan de hand van die structuur neergezet als een 
eenzame overlever, held en patriot.  
 Dit vertoont, los van die emotionele kern, een overeenkomst met de 
karakteromschrijving van een oude Amerikaanse held: de cowboy. Filosoof 
Cynthia Rene Willis beschrijft dat de cowboy—of settler, ze gebruikt de 
termen als synoniem—in het narratief van de genesis van de Verenigde 
Staten de rol had om als heldhaftige ontdekker en overlever nieuw, 
ongerept land te cultiveren zodat de VS net zo groot en imperialistisch zou 
kunnen worden als Europa.  Dit geeft aan dat de cowboy de vrijheid geniet 56

om nieuwe stukken grond te kunnen voorzien van beschaving. De Cowboy 
straalt volgens Willis zowel robuustheid als beschaving uit. Dit is ook wat 
Neville uitstraalt. Hij zou in dat geval een ‘stedelijke cowboy’ kunnen zijn. 
Neville wordt neergezet als iemand die het ideaal van de Manifest Destiny —

 Merrifield (2010), 52453

 Merrifield (2010), 52454

 Merrifield (2010), 52355

 Willis (2006), 3056
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het geloof dat de VS voorbestemd zijn om een grootse natie zijn—  wil 57

herstellen. In die zin is hij de belichaming van een Amerikaanse held. 

Conclusie 
Neville heeft een nieuwe manier gevonden om te kunnen (over)leven in 
Manhattan. Neville gebruikt de post-apocalyptische stad op een vindingrijke 
manier zodat hij in staat zichzelf te voeden, onderzoek te kunnen blijven 
doen en aan vrijetijdsbesteding te kunnen doen. Nevilles handelingen 
zouden op dit soort plekken door de bedachte ruimte volgens De Certeau als 
‘waste products’ worden gezien; ze zouden worden geëlimineerd uit de 
stad. Het ontbreken van de bedachte ruimte levert een soort ruimtelijke 
vrijheid op die in het controlevacuüm is ontstaan na de apocalyps en 
daarom hoeft Neville geen rekening meer te houden met eventuele 
consequenties. Opvallend genoeg levert dat een wederkering van een oud 
ideaalbeeld op. Neville heeft zich dus niet onttrokken van het ideaal van de 
bedachte ruimte, in tegendeel. I Am Legend bevestigt hiermee dus eigenlijk 
het Amerikaanse ideaalbeeld van de man; een overlever, een held en een 
patriot. Het shot van de kaart, de scène waarin Neville maïs plukt en de 
golfscène leggen aan de hand van de mise-en-scène deze 
karaktereigenschappen bloot. De scènes tonen aan de Neville zowel een 
robuust als een beschaafd karakter heeft en dat hij niet los kan komen van 
de oude structuuren. Wat tot slot nog meer opvalt is dat deze relatieve 
vrijheid en veiligheid enkel gewaarborgd is in het (dag)licht. In hoofdstuk 3 
zal ik uitweiden over hoe het kwade en het onderdrukte worden 
gesymboliseerd door het donker. 

 Willis (2006), 3057
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Hoofdstuk 3: Over de representatie van duisternis, onderdrukking en 
(on)zichtbaarheid in de stedelijke ruimte 

Als gevolg van de apocalyps verandert de stedelijke ruimte in I Am Legend 
van een bloeiende post-industriële stad naar een verlaten ruimte die 
overgelaten is aan de natuur, zoals in hoofdstuk 1 is aangetoond. Een 
tweede gevolg is dat de menselijke laatste bewoner van de stad —Robert 
Neville—andere manieren moet vinden om te kunnen overleven. Hoe dat 
gebeurt en hoe deze handelingen vorm geven aan zijn karakter is in 
hoofdstuk 2 aangetoond. Als derde gevolg van de apocalyps ontstaat er een 
andere dynamiek tussen licht en donker dan voorheen. Duisternis 
symboliseert een nieuwe orde, namelijk die van de zombies, of 
darkseerkers.  
 In dit hoofdstuk analyseer ik de duisternis en de ontketening van het 
onwenselijke in de stedelijke ruimte. Ik stel daarbij de vraag: wat betekent 
de duisternis voor de gerepresenteerde stedelijke ruimte van Manhattan? 
Overdag zijn de straten in post-apocalyptisch Manhattan relatief veilig voor 
Neville, dat heb ik reeds aangetoond in hoofdstuk 2. Dat geldt echter niet 
voor de avond. Door de apocalyps zijn de straten ’s nachts gevaarlijk. Dat is 
te wijten aan het ontbreken van controle over de stad waardoor het 
onzichtbare zichtbaar wordt. Hier kom ik later op terug. Duisternis 
symboliseert de ontketening van de onderdrukte ‘waste products’ die 
dankzij de apocalyps niet meer tot het onzichtbare horen, maar zeer 
aanwezig zijn. Ik kan daarom stellen dat de duisternis het symbool is van 
een onveilig klimaat in de stedelijke ruimte voor Neville—die symbool staat 
voor ordelijkheid en het licht. Om deze stelling te onderbouwen wordt in dit 
hoofdstuk een scène geanalyseerd waarin de overgang van dag naar nacht 
wordt gerepresenteerd waardoor de stedelijke ruimte een andere betekenis 
krijgt voor het hoofdpersonage. De scène waarin Fred—de paspop waar 
Neville bevriend mee is geraakt—verplaatst blijkt te zijn en uiteindelijk 
wordt beschoten door Neville zelf representeert hoe ‘waste products’ 
zichtbaar worden in het donker en hoe dat tot een levensgevaarlijke situatie 
leidt voor de hoofdpersoon.   58

3.1: Het gevaar van de donkere ruimte 
Neville is bezig met zijn dagelijkse patrouille door de stad. Deze 
onderbreekt hij echter abrupt wanneer hij ziet dat Fred niet op de juiste 
plek staat, maar heel ergens anders in Manhattan. Vanuit een point of view 
shot van Fred is te zien dat Neville achterin beeld net uit zijn auto is 
gestapt. Nevilles auto staat achter een paal die midden in het beeld ligt. De 
lantaarnpaal dient hier als depth que die ervoor zorgt dat het beeld 
voorzien wordt van perspectief. Dit zijn indicaties die leiden tot perspectief 
in het beeld waardoor de ruimte aan de andere kant van het scherm 
realistisch lijkt.  Een andere —belangrijkere— functie van de paal is dat het 59

een scheiding in de ruimte aanbrengt: het is een letterlijke scheiding tussen 
hem en zijn voertuig zodra Neville zich aan de andere kant van die paal 
begeeft. De paal dient dus niet alleen als depth que, maar ook als een grens 

 I Am Legend (2007), 45:55min58

 Bordwell, Thompson (2013), 14659
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of afbakening van de ruimte. Dit aspect is vooral later in de scène 
belangrijk.  
 Belichting is een ander aspect in de mise-en-scène om diepte te 
suggereren: voor die paal—en voor in beeld—is er weinig licht en veel 
schaduw (in die schaduw zal de actie plaatsvinden). Achter die paal, waar 
ook de auto staat, is het licht. Dankzij het perspectief, het licht in de 
achtergrond en de schaduwen op de voorgrond speelt de mise-en-scène met 
het idee dat Neville in een gevaarlijke situatie terecht gaat komen en dat 
hoe verder Neville van zijn auto verwijderd raakt, hoe kleiner de kans op 
een goede afloop zal zijn. 
 Nadat Neville Fred heeft neergeschoten loopt hij op de pop af. De 
pop ligt in een donkere plas. Neville wordt vanuit een kikvorsperspectief 
gefilmd en loopt op de camera af tot enkel zijn been nog in beeld is. 
Plotseling is er een klikgeluid te horen: Neville blijkt in zijn eigen val te zijn 
getrapt. Het beeld wordt zwart en gaat pas weer aan als het piepje van zijn 
horloge afgaat om aan te geven dat het te donker wordt in de stad. Een 
moment later komen de darkseekers naar buiten en treden ze in het zicht. 
Weer is hetzelfde shot vanuit de point of view van Fred te zien, maar nu is 
het bijna helemaal donker. Er schijnt enkel nog een felle strook licht die 
Neville van de darkseekers scheidt (zie afb. 8 in de bijlage). De mise-en-
scène maakt hier gebruikt van een lichttechniek die Bordwell en Thompson 
Low Key Lighting noemen. Dit is een techniek in de belichting om veel 
schaduw en harde contrasten tussen licht en donker te creëren.  Dit wordt 60

vaak gebruikt om dreigende momenten aan te geven. Achter in het beeld is 
het echter nog wel licht —dat is achter de lantaarnpaal, waar tevens de 
auto staat. Het licht achter in beeld suggereert dat hij nog wel kan 
ontkomen aan de darkseekers, maar dat die kans klein is. Het licht is zo ver 
naar de marge van het beeld gewerkt dat de situatie min of meer 
uitzichtloos lijkt. Het gevaar van de donkere ruimte is nu helemaal 
zichtbaar. 

3.2: Waste products en darkseekers 
Volgens Lefebvre wordt de stad gestructureerd, ingedeeld en ontworpen in 
de bedachte ruimte.  De Certeau stelt dat de bedachte ruimte een 61

controlerende werking heeft op de stad.  De fysieke weergegeven ruimte is 62

volgens Lefebvre de ruimte waarin de stedeling handelt —voor Nevile is dat 
Manhattan. In deze ruimte krijgen gebouwen, straten, monumenten, parken 
en dergelijke een plaats. Deze ruimte wordt beleefd in de geleefde ruimte. 
Tussen de drie ruimtes heerst een spanning: de bedachte ruimte uit haar 
visie op hoe progressie het best gewaarborgd kan worden door de stad op 
een gestructureerde manier in te delen.  De geleefde ruimte heeft haar 63

eigen gebruiken en symboliek en heeft niet de behoefte om te leven zoals in 
de bedachte ruimte is verzonnen en in de fysieke weergegeven ruimte is te 

 Bordwell, Thompson (2013), 12960

 Merrifield (2010), 52361

 De Certeau (1980), 157, 15962

 Merrifield (2010), 52363
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zien.  De mensen binnen de bedachte ruimte willen daarom controle en 64

administratie uitoefenen over de bevolking. 
 Middels controle over de stad, poogt men in de bedachte ruimte 
volgens De Certeau een systeem te creëren ter bevordering van de 
vooruitgang.  Die vooruitgang is gebaseerd op winst. Dit produceert echter 65

onherroepelijk ’waste products’ niet alleen moeten worden gereduceerd, 
maar zelfs uit het zicht moeten worden verwijderd. ‘Waste products’ zijn 
volgens De Certeau: ‘abnormality, deviance, illness, death, etc.’  Volgens 66

cultuurwetenschapper Dan Hassler-Forest behoren zware arbeid en 
werkloosheid ook tot de categorie ‘waste products’ omdat deze zich in de 
marge van het kapitalistische systeem bevinden.  Deze onwenselijkheden 67

worden het liefst buiten het zicht gehouden.  
 Het medicijn tegen kanker diende om de zieken beter te maken —dus 
de ‘waste products’ weer terug in het systeem te brengen. Door de mutatie 
van het medicijn ontstond er echter een enorme ramp waardoor Manhattan 
ineens werd blootgesteld aan deze ‘waste products’. In relatie tot de 
bovengenoemde theorie kan I Am Legend daarom gezien worden als een 
representatie van een mislukte poging om het aantal ‘waste products’ te 
reduceren die geleid heeft tot een apocalyps. Alles wat zich voorheen in de 
duisternis ophield, verschijnt aan de oppervlakte. Dit wordt 
gerepresenteerd door de scène met Fred waar zodra het donker wordt de 
darkseekers —de geïnfecteerde en gemuteerde mensen c.q. ‘waste 
products’— tevoorschijn komen. De zombies staan dus symbool voor de uit 
het zicht gehaalde ‘waste products’ die na de apocalyps ineens zichtbaar 
worden. 

3.3: ‘waste’ wordt zichtbaar   
De scène met Fred representeert het zichtbaar worden van de ‘waste 
products’ als gevolg van een apocalyps. De ontketening en zichtbaarheid van 
de onzichtbare ‘waste products’ wordt in deze scène gerepresenteerd. 
Vanuit een breder perspectief biedt ook deze scène een vooruitblik op wat 
er in de toekomst zou kunnen gebeuren als we niet uitkijken. 
Cultuurwetenschapper Dan Hassler-Forest beschrijft dat zombiefilms 
uitdagen tot kritische reflectie op het kapitalistische systeem. Deze films 
dwingen de kijker namelijk tot nadenken over ‘capitalism’s relentless 
forward drive.’  68

 The zombie and the cyborg make us ponder what kinds of worlds might be 
 possible beyond capitalism. Neither trope is anchored to a specific political 
 agenda, as both zombie and cyborg have articulated a wide range of  
 ideological positions, from the fully reactionary to the most radical  
 critiques of capitalism. But whatever any given text’s philosophical  

 Merrifield (2010), 52464
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 De Certeau (1980), 15966

 Hassler-Forest (2016), 169-7067

 Hassler-Forest (2016), 15168
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 inclinations, both figures force us to consider the many ways in which  
 capitalism’s relentless forward drive must surely reach its breaking point, 
 even if this post capitalist future can only be imagined in negative terms 
 (Hassler-Forest, 2016, 151). 

Zombiefilms bieden volgens Hassler-Forest een visie op hoe de toekomst 
eruit zou kunnen zien, ook al is deze van een negatieve, post-apocalyptische 
aard. Anderzijds biedt deze ontketening een beeld van hoe de mens los kan 
komen van controle en repressie ( in hoofdstuk 2 is aangetoond dat dat bij 
Neville niet het geval is).         69

 In een normaal functionerende stad bestaat er een systeem van 
controle en ruimtelijke ordening. Door de controle bestaat er tevens een 
vorm van veiligheid: de niet functionerende elementen —‘waste products’— 
worden uit het zicht verwijderd ten behoeve van economische en politieke 
vooruitgang en veiligheid.  Dit relateert aan wat filmwetenschapper Janet 70

Staiger beschrijft in haar artikel Future Noir: Contemporary 
Representations of Visionary Cities (1988) het genre Future Noir —waar I Am 
Legend ook deels onder valt. Dit genre maakt gebruik van het utopische 
ideaal van Amerikanen om van hun steden de nieuwe Hof van Eden te 
maken. Stadsplanners, of zoals Staigers zegt ‘planners for ideal 
communities’, willen bouwen aan een utopische stad waarin waardes als 
symmetrie, orde en zuiverheid goed vertegenwoordigd zijn.  Dat gebeurt 71

door controle, transparantie en zichtbaarheid (licht). Dit staat echter op 
gespannen voet met de pogingen om de ‘waste products’ uit het zicht te 
verwijderen. Het is nooit mogelijk deze volledig te elimineren, waardoor ze 
slechts uit het zicht verdwijnen en zich begeven in het duistere 
verdomhoekje van de stad.  ‘Waste products’ zijn er dus nog wel, ze 72

worden alleen buiten het zicht gehouden. Dit is dus verre van transparant. 
 Zombiefilms en ook Future Noir waarschuwen voor die onderdrukking. 
Die zal namelijk uiteindelijk leiden tot een vernietiging van het eigen 
systeem en een ontploffing van de repressie van de ‘waste products’. Future 
Noir speelt dus met de stedelijke utopie en waarschuwt volgens Staiger de 
mensen die utopische plannen hebben: this is tomorrow — if we don’t watch 
out.  De scène met Fred laat zien dat Manhattan in I Am Legend wordt 73

gerepresenteerd als een stad waarin het weggestopte en het onderdrukte 
tot ontploffing zijn gekomen waardoor de duistere ruimtes niet meer uit het 
zicht te houden zijn, maar juist erg aanwezig zijn. Met andere woorden: de 
utopische visie van de mensen in de bedachte ruimte is in I Am Legend 
verloren. Ironisch genoeg is dat juist veroorzaakt door het ideaal om de 
mens te genezen van kanker. Het resultaat is een dystopie.   

 Hassler-Forest (2016), 15969

 De Certeau (1980), 15970

 Staiger (1988), 2471

 Hassler-Forest (2016), 169-7072

 Staiger (1988), 3373
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Conclusie             
Het verband tussen licht en donker en zichtbaarheid en onderdrukking 
wordt gerepresenteerd in de scène met Fred. Staiger en Hassler-Forest 
geven los van elkaar aan dat dystopische films uitnodigen tot kritische 
reflectie op het kapitalistische systeem. De Certeau en Lefebvre beschrijven 
de ruimtes van het kapitalistische systeem in de stad. Dit tezamen geeft een 
theoretische verklaring voor de keuze van Lawrence om de duistere 
stedelijke ruimte te laten zien. Neville is de protagonist en symboliseert de 
zichtbaarheid en het gewenste —zoals in hoofdstuk 2 is aangetoond. Hij kan 
dus enkel in het lichte deel van de stedelijke ruimte leven. Het licht 
betekent in relatie tot de teksten van Lefebvre, De Certeau en Hassler-
Forest zuiverheid. De darkseekers zijn de antagonisten en symboliseren de 
ontketende ‘waste products’, dus de onzuiverheden in de stad. Zij kunnen 
enkel in het donker leven. Het dunne strookje licht dat Neville scheidt van 
de darkseekers is het enige wat nu nog een directe confrontatie tussen 
beide kan voorkomen.        
 De representatie van de duistere stedelijke ruimte krijgt hierdoor een 
duidelijke betekenis: het symboliseert de ontketening van de ‘waste 
products’. Mise-en-scnène speelt daarin een grote rol: het geeft de 
veranderde situatie weer. Het in beeld brengen van de duisternis 
symboliseert tevens het gefaalde systeem van orde, zogenaamde 
transparantie en zichtbaarheid. Het toont daarom de kwetsbaarheid van het 
systeem van orde en vooruitgang van de bedachte ruimte die Lefebvre en De 
Certeau beschrijven.  
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Conclusie 

Ik heb door middel van een analyse van de mise-en-scène mijn theoretisch 
kader geoperationaliseerd en heb daardoor in drie hoofdstukken een 
antwoord gegeven op de hoofdvraag van het bachelorwerkstuk: hoe wordt in 
de film I Am Legend de stedelijke ruimte van Manhattan, die na een 
apocalyps verlaten en overwoekerd is, gerepresenteerd? In de drie 
hoofdstukken legde ik de focus op de ruimte zelf, op het gebruik van de 
ruimte door de hoofdpersoon en op de duistere stedelijke ruimtes. Mijn 
benadering was dus gericht op de representatie van ruimte en het gebruik 
ervan. Uit hoofdstuk 1 kwam naar voren dat de stedelijke ruimte bijna 
ontdaan is van de mens en is overwoekerd door de natuur. De mise-en-scène 
geeft een beeld waarin beschaving en natuur met elkaar verzoend zijn. Uit 
hoofdstuk 2 kwam voort dat Neville moet zien te overleven in de verlaten 
stad. Neville kan vrij bewegen omdat de controlerende macht van de 
bedachte ruimte is verdwenen. Opvallend genoeg gebruikt Neville die 
vrijheid om diezelfde idealen the herbouwen en raakt er dus niet van los. 
Hiermee voldoet hij aan het beeld van een Amerikaanse held en daarmee 
representeert hij de idealen van de bedachte ruimte, namelijk rationaliteit 
en orde. Uit hoofdstuk 3 kwam voort dat darkseekers de belichaming van 
‘waste products’ zijn en dat er door de apocalyps een ontketening is 
ontstaan van deze ‘waste products’ in de stedelijke ruimte. Deze vormen 
een directe bedreiging voor Neville en alles wat hij representeert. 
 Als antwoord op de hoofdvraag zou ik willen stellen dat de 
representatie van de verlaten en overwoekerde stedelijke ruimte in I Am 
Legend laat zien wat het gevolg kan zijn van het vooruitgangsideaal en de 
wil om alles in de stedelijke ruimte te administreren, te controleren om de 
onwenselijkheden uit het zicht te houden. De gerepresenteerde stedelijke 
ruimte van Manhattan laat de kwetsbaarheid van het politieke en 
economische ideaal zien dat is bedacht in de bedachte ruimte. Tevens laat 
het zien dat controle en administratie alleen werken als het actief wordt 
uitgevoerd. Tot slot laat de gerepresenteerde stedelijke ruimte ook zien dat 
iemand de kans kan krijgen om post-apocalyptische ruimtes opnieuw van 
een functie te voorzien en op een andere manier te gebruiken dan 
eigenlijke bedoeling is, zonder dat daar consequenties aan zitten. 
Interessant zou zijn om in een eventueel volgend onderzoek op deze 
interpretatie verder te gaan door te onderzoeken of dit ook in gelijksoortige 
films waarin de stedelijke ruimte van Manhattan wordt gerepresenteerd 
terug te vinden is. 

Reflectie op het theoretisch kader en de methode. 
Doormiddel van het theoretisch kon er een antwoord gegeven worden op de 
hoofdvraag van dit bachelorwerkstuk. Daar kan aan toegevoegd worden dat 
er wel aanvullende theorieën nodig waren om tot een beter 
beargumenteerd antwoord te komen. Deze fungeerden dan als tussenstap 
tussen de film en mijn kader omdat op sommige momenten het theoretisch 
kader een hoog abstractieniveau had, waardoor er niet altijd een directe 
aansluiting was met de film. Juist dit hoge abstractieniveau zorgde er wel 
voor dat er inhoudelijk kracht bijgezet kon worden bij de deelvragen en de 
hoofdvraag. Het het gebruik van de andere theorieën wordt dan ook niet als 
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een beperking van het theoretisch kader beschouwd, maar als een verrijking 
ervan. 
 Het voordeel van de methode is dat het theoretisch kader 
gemobiliseerd kon worden. De mise-en-scène representeert de stedelijke 
ruimte en stuurt de perceptie van de kijker een richting op: een verlaten en 
overwoekerde stad die getroffen is door een apocalyps. Mise-en-scène is 
cruciaal voor het narratief, omdat op deze manier het narratief voorzien 
wordt van een context. Daar zou nog aan toegevoegd kunnen worden dat 
het ook vice versa werkt. Noch mise-en-scène noch narratief kan op zichzelf 
staan. Narratief en mise-en-scène beïnvloeden elkaar wederzijds. Een 
analyse van het Narratief zou dus van toegevoegde waarde kunnen zijn voor 
deze analyse. Ook kon middels de mise-en-scène de stedelijke ruimte en het 
gebruik daarvan geanalyseerd worden.  
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Bijlage 

Alle screenshots zijn afkomstig van de volgende bron: I Am Legend. Lawrence 
Francis. (2007) Hollywood: Warner Bros. Producenten: Heyman David, 
Goldsman Akiva, Moritz Neal, Stoff Eric. 

  

Afb. 1: skyline van Manhattan.  

Afb. 2: Flatiron Building 

  

Afb. 3: Times Square 
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Afb. 4: Washington Square Park Arch 

  

Afb. 5: de plattegrond 

  

Afb. 6: Neville golft op de vleugel van een SR-71 Blackbird 
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Afb. 8: Neville op de vlucht voor de geïnfecteerde honden.  
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