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Abstract 

The Perks of Being a Wallflower is an epistolary novel written by Stephen Chbosky. Over a decade after 

the novel was published, Chbosky scripted and directed the film adaptation of his story. Fifteen-year-

old Charlie is the main character in this coming-of-age story. During his first year of high school, he 

struggles with making new friends while dealing with multiple traumas. The story includes heavy 

subjects like abortion, drugs, unaccepted homosexuality and sexual abuse.  

 In this thesis I analyse three aspects of the adaptation of The Perks of Being a Wallflower, 

to answer the question in which ways the epistolary novel was adapted into a film. The first of these 

aspects is the narrative. Analysing the theme ‘writing’ resulted in the conclusion that Chbosky used 

various cinematic techniques to incorporate this literary element. In the adaptation of this theme, the 

film lost the aspect of Charlie’s personal growth being represented by his developing writing style. 

Secondly, I analysed the focalization and the voyeuristic element of the adaptation. While the whole 

story is represented through Charlie’s internal focalization in the novel, the film lets go of this 

focalisation as Charlie’s mental state changes. This results in a new and more objective position to the 

spectator, giving this spectator a chance to ascribe meaning to events without being influenced by 

Charlie’s viewpoint. The genre of the epistolary novel puts its readers in a voyeuristic position, giving 

them something to read which was not meant for their eyes to see. Chbosky adapted this aspect of his 

story by changing it from existing outside of the story to existing inside of it. Charlie is posed as a voyeur 

in multiple scenes by placing him outside the frame of action and showing point of view shots while he 

is quietly observing situations.  

 Using Douglas Pye’s theories on tone and mood, I analysed differences between the 

novel and film regarding these aspects. The novel has a darker mood to it throughout the story, as it 

reveals from the start that Charlie is dealing with traumatic experiences. The film creates a different 

mood, calling on conventions of teenage movies. Tone is this films way of surprising and shocking the 

spectator, with the revelation of Charlie’s suppressed trauma as the ultimate shock. The attitude of the 

film is one of playing with expectations, both of the characters and the spectator.  

 The adaptation of The Perks of Being a Wallflower resulted in putting the spectator in a 

different position towards the story than the reader of the novel experiences.  
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Inleiding 

In 2012 ging de film The Perks of Being a Wallflower in première. Stephen Chbosky, regisseur en 

scriptschrijver van de film, werd ruim tien jaar eerder bekend als de auteur van de gelijknamige roman. 

De briefroman uit 1999 gaat over de 15-jarige Charlie, een introverte tiener die tracht uit zijn schulp te 

kruipen terwijl hij worstelt met de verwerking van verschillende trauma’s. In de brieven die hij schrijft 

naar een onbekende ontvanger, vertelt hij over zijn leven. Hij schrijft over eenzaamheid, 

vriendschappen, verliefdheid en duistere gevoelens, maar doet dit alles vaak met een opmerkelijk 

objectieve toon. De briefwisseling houdt één schooljaar aan, gedurende dit schooljaar komt Charlie 

terecht in uiteenlopende situaties met zijn nieuwe vrienden Patrick en Sam. De roman is een 

zogenaamde coming of age story. Charlie wordt blootgesteld aan nieuwe ervaringen zoals canonieke 

Amerikaanse literatuur, muziek en cultfilms. Naast het ontwikkelen van smaak als thema, komen ook 

zwaardere thema’s als drugsgebruik, zelfmoord, ongeaccepteerde homoseksualiteit, mishandeling en 

verkrachting aan bod.   

In deze scriptie wil ik de adaptatie van de briefroman The Perks of Being a Wallflower naar de 

gelijknamige film onderzoeken. Adaptatiestudies als wetenschappelijk veld vindt haar oorsprong in 

Engelse literatuurwetenschap. Verfilmingen van werken van canonieke auteurs zoals Shakespeare en 

Austen  genoten veel aandacht in de eerste onderzoeken naar adaptaties (en genieten deze aandacht 

vandaag de dag nog altijd). Jaren werden adaptaties bestudeerd met de literaire bron als uitgangspunt. 

De belangrijkste vragen in deze onderzoeken hadden te maken met fidelity: er werd geanalyseerd in 

welke mate de film trouw was aan de roman. Rond de eenentwintigste eeuw trad er een verschuiving 

in de benaderingswijze van het onderzoek op.1 Sarah Cardwell schrijft over de gevaren die schuilen in 

vergelijkende onderzoeken: valse verwachtingen over de intenties van de film veroorzaken blindheid 

voor de werkelijke intenties van de film. Contextuele factoren en de mediumspecifieke kwaliteiten van 

film worden in deze benadering al snel buiten beschouwing gelaten.2 Cardwell stelt dat, zolang er geen 

sprake is van een hiërarchische benadering, het vergelijken van twee objecten nuttig kan zijn. Het draagt 

bij aan het verkrijgen van inzicht over de manieren waarop mediumspecifieke middelen worden ingezet 

om een verhaal over te brengen.3 Ook Robert Stam pleit voor een dergelijke benadering. Hij stelt dat er 

minder gedacht moet worden in termen van wat er ‘verloren’ gaat bij de vertaling van roman naar film, 

maar dat er gekeken moet worden naar de manieren waarop er vooruitgang te herkennen is.4  

                                                           
1 Leitch (2007): 2-4.  
2 Cardwell (2007): 52. 
3 Idem: 59. 
4 Stam (2000): 75, 76. 
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Vanuit een cultuurwetenschappelijke achtergrond kan ik mij vinden in uitspraken die gedaan 

worden door onder andere de hierboven genoemde personen. Bij het onderzoeken van de adaptatie 

van The Perks of Being a Wallflower wil ik dan ook niet een vergelijkende analyse opstellen die focust 

op verschillen die de film kent ten opzichte van de roman, om vervolgens te beoordelen tot in hoeverre 

de film een geslaagde adaptatie is. In deze scriptie wil ik drie aspecten van de adaptatie onderzoeken, 

om zo uiteindelijk te kunnen beschrijven op welke manieren The Perks of Being a Wallflower is 

geadapteerd. Het eerste hoofdstuk zal gaan over het narratief. De roman is geschreven in de vorm van 

meerdere brieven, die allen door de hoofdpersoon worden geschreven. Met het onderzoeken van het 

narratief in de film ten opzichte van het boek, wil ik erachter komen hoe filmische middelen zijn ingezet 

om de briefroman te vertalen naar het medium. Hierbij zal de aandacht uitgaan naar de adaptatie van 

één thema van het narratief. In het tweede hoofdstuk behandel ik focalisatie. Waar in de roman 

onafgebroken sprake is van een ik-verteller, is dat in de film niet mogelijk. Dit zou resulteren in een 

vreemde en langdradige monoloog die wordt opgevoerd door een vertellersstem. Ik ga onderzoeken 

welke effecten er tot stand komen met betrekking tot focalisatie in de film doordat dit medium vraagt 

om een andere inrichting van dit element dan in de roman. Ook ga ik analyseren hoe het voyeuristische 

element dat hoort bij een briefroman wordt geadapteerd in de film. In het derde hoofdstuk wil ik 

aandacht besteden aan tone en mood. Zoals eerder beschreven, kent de roman meerdere zware 

thema’s. Deze thema’s maken een belangrijk deel uit van de roman, zo is traumaverwerking iets wat 

constant op de achtergrond sluimert, het geeft de brieven van Charlie vaak een verontrustende lading. 

In de film lijken de zwaardere thema’s mindere mate aanwezig. Ik wil gaan onderzoeken hoe dit 

bewerkstelligd wordt, door te kijken naar de mood en tone van de film.  
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Hoofdstuk 1: de adaptatie van het narratief 

 

 “Dear Friend, I am writing to you because she said you listen and understand and didn’t try to 

 sleep with that person at that party even though you could have. Please don’t try to figure out 

 who she is because then you might figure out who I am, and I really don’t want you to do that. 

 (…) I didn’t enclose a return address for the same reason. I mean nothing bad by this. Honest.”5 

 

Bovenstaand citaat is de eerste alinea van de briefroman The Perks of Being a Wallflower, boven de 

brief prijkt de datum 25 augustus 1991. Hoofdpersoon Charlie opent de serie brieven waaruit de roman 

bestaat met het geven van een motief voor het schrijven van deze brieven. Hij wil zijn verhaal kwijt aan 

iemand die slechts luistert en begrijpt. Zowel de identiteit van de aangehaalde ‘dear friend’ als de 

vrouwelijke persoon die Charlie aanzet tot het schrijven van de brieven blijven onbekend. De verfilming 

van de roman opent met een shot waarin de weerspiegeling van Charlie te zien is in een raam. Hij schrijft 

een brief aan zijn bureau, de kijker hoort Charlie in een voice-over de brief voorlezen. De eerste zin is 

exact hetzelfde als de opening van de roman, daarna lijkt de voorgelezen brief meer een knip- en 

plakwerkje waarbij sporadisch overeenkomsten te herkennen zijn met het verloop van de eerste brief 

in de roman. Opvallender is dat er in de opening van de film met geen woord gerept wordt over de 

zelfmoord van Charlie’s beste vriend Michael. Waar het onderwerp in de eerste brief van de roman 

direct zorgt voor een ernstige ondertoon, ontbreekt dit in de film. De opening van het verhaal heeft 

hierdoor een ander karakter dan in de roman. 

 De observaties rond de adaptatie van de opening van The Perks of Being a Wallflower, zijn in 

zekere zin exemplarisch voor de gehele adaptatie. Er zijn veel overeenkomsten te herkennen tussen de 

roman en de film, waarbij het interessant is om te bekijken hoe scènes van het ene medium naar het 

andere zijn vertaald. In de verschillen die de twee objecten ten opzichte van elkaar kennen, komt ook 

betekenis tot stand. Deze verschillen kunnen onder andere te maken hebben met mediumspecifieke 

conventies of artistieke keuzes van de auteur. Dit eerste hoofdstuk zal gaan over het narratief, waarbij 

ik het ga onderzoeken aan de hand van een belangrijk thema: het thema ‘schrijven’. Hoe heeft dit 

thema, behorende tot narratief van de roman, een plek gekregen in het narratief van de verfilming?  Bij 

het beantwoorden van deze vraag zal ik onder andere gebruik maken van Het Leven van Teksten van 

Brillenburg Wurth en Rigney, en Film Art: an Introduction van Bordwell en Thompson.  

 

                                                           
5 Chbosky (1999): 3. 
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Schrijven en de roman 

Schrijven is een belangrijk thema in de roman. Het is direct en onafgebroken aanwezig in de vorm van 

de brieven van Charlie. Schrijven is voor hem de manier om zijn gevoelens te uiten. Hij schrijft over de 

dingen die hem in het dagelijks leven bezighouden, de literatuur, muziek en films die hem boeien, 

herinneringen aan zijn jeugd, aan zijn beste vriend Michael en zijn tante Helen – beide overleden, en de 

depressiviteit en paniek die zich soms meester van hem maken. Charlie’s introverte persoonlijkheid past 

bij de manier waarop de lezer hem leert kennen: via hetgeen dat hij vertelt in brieven, niet via 

conversaties met personages of de manier waarop anderen hem zien. Charlie neemt vaak een 

observerende positie in en schrijft dingen als: “I walk around the school hallways and look at the people. 

I look at the teachers and wonder why they’re here. If they like their jobs. Or us.”6  

 Een andere manier waarop de lezer Charlie leert kennen is via zijn schrijfstijl. In de roman, die 

wel het stempel ‘coming of age story’ krijgt, groeit zijn schrijfstijl merkbaar.7 In zijn eerste brieven schrijft 

Charlie zinnen als deze: “Aunt Helen told my father not to hit me in front of her ever again and my father 

said this was his house and he would do what he wanted and my mom was quiet and so were my brother 

and sister.”8 Charlie maakt geen gebruik van leestekens en door het vele gebruik van het woord ‘and’ 

krijgt de zin het karakter van een opsomming. De zin lijkt eerder in spreektaal te passen dan in een 

roman. Aangemoedigd door zijn docent Engels, Bill, leest hij canonieke Amerikaanse romans als The 

catcher in the rye en How to kill a mockingbird en schrijft hij er essays over. Bill moedigt Charlie constant 

aan om zijn schrijfstijl te verbeteren, de tiener ambieert namelijk schrijver te worden. Waar Charlie eerst 

schrijft alsof hij tegen iemand spreekt, maakt hij later in de roman zinnen die meer thuishoren in de 

brieven van het literair talent dat hij zou zijn. In zijn laatste brief staan de zinnen: “I think that if I ever 

have kids, and they are upset, I won’t tell them that people are starving in China or anything like that 

because it wouldn’t change the fact that they were upset. And even if somebody else has it much worse, 

that doesn’t really change the fact that you have what you have. Good and bad.”9 Charlie maakt nu 

gebruik van interpunctie, wat het lezen van zijn brieven prettiger maakt. De zinnen van Charlie vertonen 

zowel op stilistisch als inhoudelijk gebied grote vooruitgang ten opzichte van de hierboven geciteerde 

zin uit de eerste brief, dit is iets wat symbool staat voor de groei die Charlie als persoon doormaakt in 

de roman.  

 In het adapteren van de brieven tot een filmische versie ervan zijn keuzes gemaakt die te 

verklaren zijn door te kijken naar de mediumspecifieke mogelijkheden. Anne Rigney schrijft in Het Leven 

                                                           
6 Idem: 153. 
7 Buckwalter (2014).  
8 Chbosky (1999): 7. 
9 Idem: 228, 289. 
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van Teksten over de verschillende mogelijkheden die media hebben om een verhaal naar voren te 

brengen. De roman maakt gebruik van geschreven taal als voornaamste middel bij het creëren van 

betekenis. Film daarentegen beroept zich op een scala van middelen, zoals beeld, muziek, gebaar, en 

het gesproken woord. Het medium heeft ook invloed op de vorm van het verhaal, zo stelt Rigney. Bij 

het kijken naar een film heeft de toeschouwer toegang tot de verhaalwereld door middel van het zien 

en horen van het spel van de acteurs. In een roman wordt de verhaalwereld gefilterd door een 

vertelinstantie.10 Dat het medium invloed heeft op de vorm van een verhaal, komt naar voren bij het 

kijken naar de verschillen gedaantes die het thema ‘schrijven’ uit The Perks of Being a Wallflower heeft 

in de media literatuur en film. Uit de volgende analyse van het thema in de film zal blijken welke 

verschillen zijn ontstaan. 

 

Schrijven op film 

Een belangrijk kenmerk van een briefroman is dat deze voornamelijk in verleden tijd is geschreven  – de 

schrijver van de brieven kan immers pas schrijven over gebeurtenissen nadat deze hebben 

plaatsgevonden.11 In de film is het bijna onmogelijk dit element te behouden. Het zou betekenen dat de 

kijker constant in een voice-over zou horen wat er afspeelt, deze dynamiek zou de kijker vervelen. De 

regisseur heeft keuzes moeten maken over de mate waarin het thema ‘schrijven’ terug komt in de film. 

Dit heeft hij gedaan door op vijf afzonderlijke momenten de voice-over van Charlie een brief te laten 

voorlezen. Deze momenten zijn te herkennen aan het openen met de woorden ‘dear friend’, of een 

shot van Charlie die een brief op papier of aan zijn typemachine schrijft. Terwijl de vertellersstem de 

brieven voordraagt, ziet de kijker beelden van de onderwerpen waarover hij spreekt. Wanneer het over 

Patrick en zijn geheime relatie met Brad gaat, zijn de twee jongens te zien terwijl ze elkaar onopvallend 

en geheimzinnig kruisen achter boekenplanken in de bibliotheek. Om de dynamiek van de film te 

behouden, wordt het voordragen van de brieven soms onderbroken met korte tekst van andere 

personages. Elementen als gebaar, gesproken woord en montage die worden ingezet tijdens de scènes 

waarin brieven zijn verwerkt, doen voor de kijker wat de lezer van de roman op eigen houtje moet doen: 

een voorstelling maken van de gebeurtenissen die Charlie beschrijft. Ondanks het passieve karakter dat 

hoort bij brieven, zijn in de film actieve elementen aanwezig die het thema doen passen binnen de 

context van een film. Dit strookt met Rigneys stelling: de representatie van een verhaal met brieven 

neemt in verschillende media een andere vormen aan, mede door de mediumspecifieke mogelijkheden. 

                                                           
10 Brillenburg Wurth & Rigney (2006): 160, 161.  
11 Cartmell & Wheleman (2010): 114.   
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 Een belangrijk verschil tussen romans en films, is dat films personages kennen die fysiek 

aanwezig zijn. Verschillende lichamelijke trekken van de acteurs sturen de manier waarop het personage 

overkomt op de kijker.12 De intonatie in Charlie’s voice-over bij het voorlezen van de brieven, stuurt de 

interpretatie van deze brieven bij de kijker. Charlie’s stem is rijk aan verschillende tonen en opgewekt 

wanneer hij de brief voordraagt waarin hij over zijn nieuwe vriendschappen en ervaringen vertelt. 

Wanneer hij vertelt over de relatie met een meisje waarop hij niet verliefd is, klinkt zijn stem monotoon 

en verveeld. De betekenissen die door de kijker verbonden worden aan de situaties worden gestuurd 

door de emoties die naar voren komen uit Charlie’s stem. Een ander middel dat wordt ingezet om 

interpretatie te sturen is muziek: wanneer Charlie in een euforische staat is wordt ‘Heroes’ van David 

Bowie gedraaid terwijl de voice-over van de brief wordt ingezet. Bij de brief waar Charlie geïrriteerd 

schrijft over zijn ongelukkige relatie, is het nummer ‘Pretend We’re Dead’ van L7 te horen. Het inzetten 

van muziek is een mediumspecifieke mogelijkheid die bijdraagt aan de vorm van het verhaal van The 

Perks of Being a Wallflower. 

 Charlie’s ambitie om schrijver te worden, wordt in de film voornamelijk kenbaar gemaakt 

wanneer Patrick hem een pak cadeau doet voor kerstmis met de mededeling “All great writers wear 

great suits.” Waar in de roman Charlie’s persoonlijke groei naar voren kwam door zijn groeiende 

schrijfstijl, is hier in de film geen sprake van. In de film is de groei vooral te herkennen in de ontknoping 

van Charlie’s verstopte trauma: door zich hier bewust van te worden kan hij aan een nieuw hoofdstuk 

van zijn leven beginnen. Subtieler is de groei te bespeuren in de lichaamshouding van Charlie, deze 

straalt gedurende de film steeds wat meer zelfverzekerdheid uit. In tegenstelling tot de film, is de 

persoonlijke groei van Charlie in de roman een geleidelijke zaak, die gedurende het hele verhaal 

doorklinkt. 

 

Bij het adapteren van het thema ‘schrijven’ in de film The Perks of Being a Wallflower zijn verschillende 

middelen ingezet om effecten en situaties te creëren die overeenkomsten vertonen met de roman. Zo 

verklankt het gebruik van David Bowie’s ‘Heroes’ de euforische staat die Charlie in de roman beschrijft 

na een bijzondere nacht met zijn vrienden. Stephen Chbosky is zich bewust van de mediumspecifieke 

mogelijkheden waarover hij volgens Anne Rigney beschikt bij het vertellen van een verhaal in 

verschillende media. Hij zet onder andere lichaamstaal, stemgebruik, montage en muziek in om situaties 

uit de roman te vertalen naar het witte doek. De rol van het thema ‘schrijven’ is in de film weliswaar 

                                                           
12 Bordwell & Thompson (2010): 82. 
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kleiner dan in de roman, maar is tegelijkertijd ook niet verloren gegaan. Een verschil in beide versies van 

de coming of age story, is dat Charlie’s persoonlijke groei sterker naar voren komt in de roman. 
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Hoofdstuk 2: kijken en gluren 
 
 
 

Eerder werd duidelijk dat de briefroman The Perks of Being a Wallflower bestaat uit de brieven van 

slechts de hoofdpersoon. De ontvanger beschikt niet over informatie waardoor hij of zij in staat zou zijn 

om van de briefmonoloog een briefwisseling te maken. Het gevolg van deze situatie is dat de lezer de 

verhaalwereld slechts vanuit één perspectief leert kennen: het perspectief van Charlie. Waar dit in een 

roman een werkbare optie is om het verhaal over te brengen op de lezer, is dit bij het medium film niet 

het geval. Mocht ervoor gekozen zijn de roman zo trouw mogelijk te adapteren, had dit betekend dat 

de kijker het verhaal te horen zou krijgen via een constante voice-over van Charlie die de gebeurtenissen 

beschrijft nadat deze hebben plaatsgevonden. De conventies van het medium film eisen een actievere 

vertaling van een verhaal. Gehoor geven aan de conventies van het medium, heeft voor Stephen 

Chbosky betekend dat de focalisatie in zijn verfilming verandert moest worden ten opzichte van de 

focalisatie in zijn roman. De adaptatie van roman naar film heeft naast een verandering in focalisatie 

ook voor andere veranderingen op het gebied van ‘kijken’ gezorgd. Dit hoofdstuk gaat over de adaptatie 

van verschillende aspecten van ‘kijken’ in The Perks of Being a Wallflower. Hierbij zal ik ingaan op 

focalisatie en daarbij één scène analyseren. Daarnaast zal ik ingaan op de vertaling van het 

voyeuristische element van de roman naar het witte doek.  

 

De adaptatie van focalisatie 

De term ‘focalisatie’ vindt zijn oorsprong in de literatuurwetenschap. Mieke Bal stelt dat focalisatie de 

relatie is tussen de gerepresenteerde elementen in een verhaal en de visie van waar uit deze elementen 

worden gerepresenteerd.13 In filmwetenschap wordt veelal gesproken van ‘point of view’ (POV) om iets 

gelijksoortigs aan te duiden. De suggestie van de inname van een perspectief wordt in film gewekt door 

de camera in een bepaalde hoek te plaatsen. Deze lijkt dan het oogpunt van een personage in te 

nemen.14 George Wilson stelt zichzelf in Film, Perception and Point of View de vraag of point of view in 

literatuur en film  vergelijkbaar zijn. Volgens Wilson komt betekenis in het narratief van een film mede 

tot stand door het perspectief van waar uit het verhaal wordt verteld.15  

 In zijn conclusie wordt duidelijk dat er veel gelijkenissen zijn tussen point of view in literatuur en 

film: verschillende vertelstijlen hebben in beide media een tegenhanger en zijn dus vergelijkbaar. 

Verschil ligt in de esthetische doelen en de onbetrouwbaarheid die de vertelinstanties in film en 

                                                           
13 Bal (1978): 108.  
14 Bordwell & Thompson (2010): 95.  
15 Wilson (1976): 1026.  
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literatuur hebben. Waar de onbetrouwbaarheid in het narratief van een film voortkomt uit eventuele 

misleiding in het visuele deel, ligt deze onbetrouwbaarheid in literatuur in de woorden van de 

vertelinstantie.16  

 In een roman heeft de auteur de mogelijkheid veel ruimte te nemen om de identiteit van het 

focaliserend subject uit te werken. Rond dit personage kunnen bijna ongelimiteerd gedachten, 

herinneringen en dromen worden opgevoerd die aan de lezer duidelijk maken hoe de identiteit van het 

personage in elkaar steekt. Deze identiteit van het focaliserend subject heeft volgens Mieke Bal veel 

invloed op de representatie van verhaalelementen. Het overbrengen van identiteit kan voor de 

filmmaker een uitdaging vormen. Anders dan de schrijver, heeft de filmmaker vanwege conventies niet 

ongelimiteerd de ruimte om zijn personages diepte te geven, in deze diepte ligt een stuk identiteit. 

Charlie’s identiteit komt in de roman vooral naar voren doordat hij in zijn brieven rijkelijk zijn gedachten 

met de lezer deelt. Chbosky heeft deze manier van identiteit toekennen aan het personage veranderd 

in zijn adaptatie van The Perks of Being a Wallflower, met deze verandering is ook de focalisatie in het 

verhaal anders geworden. Bij het adapteren van de roman, waarin de verhaalwereld volledig bestaat uit 

Charlie’s subjectieve ervaringen en binnenwereld, heeft Chbosky ervoor gekozen om slechts vijf maal 

gebruik te maken van een voice-over die de kijker context biedt over gebeurtenissen en Charlie’s 

gedachten daarover. Ik zal nu middels een analyse van de adaptatie van focalisatie in een scène bekijken 

hoe dit aspect is geadapteerd. In de betreffende scène wordt Charlie door Sam en Patrick meegenomen 

naar zijn eerste feestje ooit, hier ontmoet hij een stel nieuwe vrienden. 

 
 “I ate the brownie, and it tasted a little weird, but it was still a brownie, so I still liked it. But this 
 was not an ordinary brownie. (…) After thirty minutes, the room started to slip away from me. I 
 was talking to one of the girls with the belly button ring, and she seemed like she was in a 
 movie. I started blinking a lot and looking around, and the music sounded heavy like water."17 
  
In het bovenstaande fragment uit de roman eet Charlie een brownie zonder zich te beseffen dat het 

een pot brownie is. In de rest van de brief waaruit dit fragment afkomstig is, wordt het de lezer duidelijk 

hoe Charlie’s eerste aanraking met drugs verloopt. Charlie beschrijft hoe hij zijn omgeving anders 

ervaart; hoe geluiden, beelden en smaken veranderen doordat hij high is. Zoals in alle brieven van de 

roman, is in deze brief sprake van interne focalisatie zoals dit begrip wordt beschreven door Mieke Bal. 

Bij deze vorm van focalisatie worden de mentale en fysieke ervaringen van één personage gedeeld met 

de lezer.18 In de verfilming is veelal een eenzijdige focalisatie aangehouden, de kijker krijgt alleen scènes 

te zien waarin Charlie aanwezig is en zelf waarneemt. Gedurende de film wordt een aantal keer 

afgeweken van de eenzijdige focalisatie, met name op de momenten waar Charlie’s mentale staat 

                                                           
16 Idem: 1041-1042.  
17 Chbosky (1999): 37, 38. 
18 Bal (2004): 235.  
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verandert. De twee meest duidelijke voorbeelden hiervan zijn de scènes waarin hij drugs gebruikt en de 

scène waarin hij een paniekaanval krijgt. In de scène waarin hij de brownie eet wordt het perspectief 

van Charlie even losgelaten. De kijker ziet hem stoned op de grond zitten, hij aait het tapijt. Zijn 

lichaamstaal is anders dan in eerdere scènes. Zijn bewegingen zijn langzaam, hij is minder zelfbewust 

en kijkt niet meer schichtig om zich heen. Het perspectief dat wordt ingenomen door de camera is het 

perspectief van Charlie’s nieuwe vrienden, zij zitten op de bank. Dit is merkbaar doordat Charlie 

enigszins van boven wordt gefilmd. De camera zoomt uit tot deze op hoogte van de vrienden is, de kijker 

ziet hun onderlijven op de bank zitten en krijgt het idee  zich zelf ook op deze plaats in de ruimte te 

bevinden (zie afb. 1). 

Doordat er plots afstand van 

Charlie wordt genomen, 

krijgt de kijker ruimte om te 

zien dat er een verandering 

in zijn bewustzijn heeft 

opgetreden. In tegenstelling 

tot de roman, waarin via 

Charlie’s vreemde en wollige 

gedachten duidelijk wordt 

        dat hij high is, komt zijn 

veranderde staat nu naar voren door communicatie met anderen: hij geeft vreemde antwoorden op de 

vragen van zijn vrienden en zij lachen erom – dit gelach bevestigt de vreemdheid van Charlie’s 

antwoorden. De kijker krijgt de ruimte om een positie in te nemen waarin deze zelf vast kan stellen wat 

er met Charlie aan de hand is, voor Sam het kader binnentreedt en de constatering uitspreekt. Opvallend 

is dat de roman het effect van het gebruiken van drugs beschrijft in termen als “she seemed like she was 

in a movie” en “the music sounded heavy like water”. Waar bij de verfilming van deze situatie 

gemakkelijk zulke effecten nagebootst hadden kunnen worden in beeld en geluid, waardoor het de 

mentale staat van Charlie zoals hij deze zelf meemaakt zou weergeven, is dit niet gedaan. In plaats 

daarvan is gekozen om via de buitenwereld van Charlie kenbaar te maken dat hij stoned is.  Dit is een 

opvallend verschil tussen de roman en de film.  

 Terwijl Charlie onder invloed is, vertelt hij tegen Sam dat zijn beste vriend Michael zelfmoord 

heeft gepleegd. Sam is net zo geschokt als de kijker waarschijnlijk is, aangezien dit het eerste moment 

is in de film waarop naar voren komt dat Charlie deze traumatische ervaring heeft gehad. De kijker deelt 

in dit moment in de ervaring van Sam, niet van Charlie. Opvallend is de manier waarop Charlie dit 

schokkende feit brengt: kalm en bijna emotieloos. Het toekennen van betekenis aan deze situatie en de 

heftigheid ervan bij ligt Sam en de kijker, niet bij Charlie. Exact hetzelfde gebeurde een aantal shots 

Afbeelding 1 
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eerder, toen het aan de kijker was om vast te stellen dat Charlie high was. De identiteit van de 

hoofdpersoon komt in de film deels tot stand door wat anderen over hem denken en zeggen, in de 

roman is hier totaal geen sprake van omdat Charlie zonder uitzondering de positie van focaliserend 

subject inneemt. 

 

Vertaling van de voyeur 

Het is nu duidelijk dat Charlie in de roman het enige focaliserende subject is. Een ander interessant 

aspect van de roman is de positie die de lezer inneemt ten opzichte van dit object, de manier waarop 

deze positie wordt geadapteerd is interessant om te bestuderen. Deborah Cartmell en Imelda 

Wheleman schrijven over het adapteren van briefroman naar film en nemen Les Liaisons dDangereuses 

als casus. Zij schrijven dat een belangrijk deel van de aantrekkingskracht van de briefroman ligt in de 

manier waarop de lezer als voyeur wordt gepositioneerd. “For what is more deliciously taboo than 

reading someone else’s letters or diaries?”19 Van Les Liaisons Dangereuses zijn meerdere adaptaties 

gemaakt. De adaptatie waar Cartmell en Wheleman veel aandacht aan besteden is de film Cruel 

Intentions uit 1999. Waar de 18e eeuwse briefroman bestaat uit briefwisselingen tussen meerdere 

personen, ligt de focus in de teenpic die ruim tweehonderd jaar later uitkwam alleen op de 

hoofdpersoon Sebastian. Hij houdt een dagboek bij, schrijft brieven in schoonschrift en is van mening 

dat e-mails voor “geeks and pedophiles” zijn.20 De literaire kant van dit personage komt duidelijk naar 

voren in de film. Zoals in The Perks of Being a Wallflower, is ‘schrijven’ in deze adaptatie van een 

briefroman een thema dat nadruk krijgt. Doordat de correspondentie in The Perks of Being a Wallflower 

eenzijdig is, voelt de lezer zich in mindere mate een voyeur dan wanneer hij brieven zou lezen die 

nadrukkelijk aan andere personen zijn gericht. Door de aanhef ‘dear friend’, die evengoed aan de lezer 

zelf gericht kan zijn, wordt de lezer van de roman een soort voyeur op uitnodiging. Het voyeuristische 

element, wat hoort bij het genre briefroman, gaat niet geheel verloren. Samen met Charlie bekijkt en 

beschouwt de lezer het leven van deze hoofdpersoon. De lezer komt dingen te weten die Charlie nooit 

tegen een ander persoon binnen de verhaalwereld zou vertellen, over seksueel getinte dromen en 

haatvolle gedachten. Voyeuristische momenten in de roman komen met name tot stand wanneer 

Charlie nadenkt over gebeurtenissen, of gevoelens rond bepaalde personen en situaties beschrijft. 

Omdat deze momenten plaatsvinden in Charlie’s binnenwereld, zijn ze moeilijk te verwerken in de film. 

De regisseur heeft ervoor gekozen nauwelijks gedachten van Charlie te laten horen via een voice-over, 

maar juist filmische middelen in te zetten om zijn gevoelens in het moment zelf weer te geven.  

                                                           
19 Cartmell & Wheleman (2010): 113.  
20 Idem: 122.  
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 Een voorbeeld van een moment waarop deze filmische middelen worden ingezet, is het 

moment waarop Charlie’s zus Candice geslagen wordt door haar vriendje. In de roman is Charlie 

aanwezig in de ruimte wanneer dit gebeurt. Charlie beschrijft hoe hij schrikt en hoe hij niet snapt dat 

zijn zus niet boos wordt. In de film bevindt Charlie zich niet in de ruimte. Hij komt laat op de avond thuis 

en loopt zachtjes op de harde stemmen af die hij hoort. Door een deur die op een kiertje staat, is Charlie 

getuige van de ruzie tussen Candice en haar vriend. Charlie houdt zich muisstil terwijl hij de situatie 

observeert. De kijker deelt 

zijn positie van voyeur 

doordat het point of view 

shot van de ruzie wordt 

omkaderd met de deurpost 

(zie afb. 2). Charlie’s blik in 

het volgende shot zegt veel: 

hij fronst tijdens de ruzie, 

zodra de klap valt schrikt hij 

op en treedt hij het kader 

          van de deur binnen, de 

              ruimte van actie in.  

 Waar het in de roman geen probleem vormt dat Charlie in de ruimte is tijdens de ruzie, wordt 

hij in de film naar buiten gewerkt door Candice zodra hij zich in de ruimte bevindt. Ze wil de situatie zelf 

oplossen en slaat de deur dicht in Charlie’s gezicht. Compleet anders dan in de roman, is Charlie de 

ongewenste gluurder in deze scène. Door het veranderen van de scène blijft er een voyeuristisch 

element behouden: Charlie neemt nu de plek van voyeur in en de kijker deelt deze positie met hem. 

Ondanks dat het element wordt behouden, is het anders van aard. De kijker is niet langer een voyeur 

ten opzichte van de wereld van Charlie. De kijker neemt een positie als voyeur in via Charlie en 

observeert zoals hij doet, de cameralens vertolkt zijn oogpunt. Door de veranderingen in de situatie ten 

opzichte van de roman, komen nu andere betekenissen tot stand in deze scène. Charlie krijgt onvrijwillig 

de positie van buitenstaander toebedeeld en door zijn inbreken op de situatie ontstaat er een spanning 

waarvan in de roman geen sprake was. De relatie met zijn zus krijgt hierdoor een andere bijsmaak. Waar 

ze in de roman regelmatig Charlie in vertrouwen neemt in moeilijke situaties, is door de scène met de 

ruzie juist een onprettige band tussen hen ontstaan.  

 

Afbeelding 2 
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Het adapteren van de roman The Perks of Being a Wallflower tot een film, heeft een aantal 

verschuivingen op het gebied van kijken met zich meegebracht. Waar in de roman onafgebroken sprake 

is van interne focalisatie vanuit één subject, wordt in de film af en toe gewisseld van focaliserend 

subject. Dit gebeurt met name wanneer Charlie’s mentale staat verandert. Dit resulteert in een 

objectievere positie voor de kijker ten opzichte van Charlie’s staat dan de lezer van de roman heeft. De 

kijker ziet welk effect drugsgebruik op hem heeft en kan zien wanneer hij een paniekaanval krijgt. Het 

toekennen van betekenis aan deze situaties ligt nu bij de kijker, niet bij Charlie. De roman en film 

vertonen ook verschillen in het voyeuristische aspect. Waar het genre briefroman de lezer bijna per 

definitie in een voyeuristische positie plaatst, heeft Chbosky in de film juist gekozen voor een constructie 

waarbij Charlie vaak zelf deze positie inneemt. Het voyeuristische element bestaat niet langer buiten 

het verhaal, maar is erin opgenomen. 
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Hoofdstuk 3: tone en mood 

 

Opvallend aan de roman The Perks of Being a Wallflower is de hoeveelheid heftige situaties en thema’s 

die worden opgevoerd in het verhaal. Voorbeelden hiervan zijn onder andere zelfmoord, mishandeling 

vanwege homoseksualiteit, abortus en seksueel misbruik. De brieven van Charlie worden gekenmerkt 

door traumaverwerking in sluimerende staat. Dit op de achtergrond spelende thema geeft een 

verontrustende lading aan zijn brieven. In de verfilming wordt wisselend omgegaan me thema’s uit de 

roman. Afwijkende keuzes voor de toepassing van bepaalde thema’s maakt dat er interessante 

verschillen ontstaan tussen de roman en de film. In het eerste hoofdstuk stipte ik kort aan dat de 

opening van de film verschillen kent ten opzichte van het begin van de roman. Waar de openingsbrief 

in de roman uitgebreid in gaat op de zelfmoord van Charlie’s vriend Michael, wordt deze heftige 

gebeurtenis in de opening van de film niet vernoemd. De keuze om dit onderwerp te mijden in de 

opening, maakt dat deze introductie op het verhaal een meer open karakter lijkt te hebben ten opzichte 

van de roman. In dit hoofdstuk zal ik aan de hand van een analyse van de eerste brief in de roman en 

de openingsscène van de film bekijken hoe een bepaalde toon tot stand komt in beide versies van de 

introductie op het verhaal. Hierbij zal ik gebruik maken van de concepten tone en mood in filmanalyse 

zoals deze zijn beschreven door Douglas Pye in Movies and Tone. Ook zal ik Martin Gray en zijn uitleg 

van het concept mood in een literaire context aanhalen.  

 

De eerste brief 

Charlie kondigt aan brieven te versturen omdat hij op zoek is naar iemand die slechts naar hem luistert 

en hem begrijpt. De zin “(…) I want you to know that I am both happy and sad and I’m still trying to 

figure out how that could be”21 geeft aan dat Charlie in de knoop ligt met zichzelf. In zijn eerste brief 

schrijft Charlie over het moment waarop hij hoorde van Michaels zelfmoord. Hij vertelt emoties, 

onbegrip en onmacht. Nadat de lezer bekend is geworden met deze traumatische gebeurtenis uit 

Charlie’s leven, worden zijn gezin en tante Helen voorgesteld. Charlie kijkt erg tegen haar op en spiegelt 

zijn eigen prestaties aan die van haar. Pas in de laatste zin van de brief komt de aanleiding van het 

schrijven ervan naar voren: Charlie moet de volgende ochtend voor het eerst naar high school en is bang 

om te gaan. 

 De invloed van de opening van een verhaal op de interpretatie van de rest ervan is enorm. De 

manier waarop de lezer voor het eerst in aanraking komt met de verhaalwereld en personages, stuurt 

de leeshouding die wordt aangenomen gedurende het hele verhaal. Volgens Martin Gray is mood in 

                                                           
21 Chbosky (1999): 3. 
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literatuur een term die duidt op het overheersend gevoel dat in het begin van een roman ontstaat. Deze 

‘frame of mind’ creëert verwachtingen over gebeurtenissen die in de rest van de roman kunnen 

volgen.22 Deze verwachtingen komen tot stand door het referentiekader van de lezer: eerdere 

leeservaringen en genreconventies sturen het verwachtingspatroon dat ontstaat. De opening van The 

Perks of Being a Wallflower roept een bepaalde mood, een verwachtingspatroon, op bij de lezer. 

Chbosky heeft gekozen voor een opmerkelijke draai aan de opening van zijn coming of age story: de 

nadruk ligt niet op de nervositeit en onzekerheid van de tiener die aan high school begint. Charlie wordt 

geïntroduceerd aan de hand van een kijkje in zijn binnenwereld. Hij worstelt merkbaar met zichzelf en 

zijn ervaringen wanneer hij de brievenserie start.  

 Na de eerste brief heeft de lezer reden om te denken dat de relatie met tante Helen Charlie op 

een positieve manier heeft gevormd. Vanwege de uitgebreide aandacht voor Michaels dood en Charlie’s 

moeizame verwerking hiervan, kan de lezer aannemen dat dit trauma er een is die in de hele roman zal 

doorklinken. Naast deze expliciet vermelde onderwerpen, kan de lezer uit de eerste brief opmaakt dat 

Charlie een introvert en terughoudend persoon is vanwege de moeite die Charlie heeft met het 

verwoorden van zijn gevoelens. De combinatie van deze karaktertrekken met de opgevoerde situaties 

uit de eerste brief, roepen een mood op bij de lezer die de verdere interpretatie van het verhaal stuurt.  

 

Opening van de film 

Tone en mood in literatuur hebben betrekking op het medium taal. Bij het adapteren van een roman 

naar een film, moet rekening gehouden worden met het feit dat taal slechts een deel is van alle 

communicatie die mogelijk is met de toeschouwer van het object. Zo kunnen montage, muziek en 

lichaamstaal ook betekenissen creëren die passen binnen het kader van mood en tone. Douglas Pye 

schrijft over tone in films. Dit aspect, wat vaak achterwege wordt gelaten in filmanalyses, zou de kijker 

in staat stellen zich te oriënteren op een film. De instinctieve reactie die de kijker heeft op verschillende 

elementen van de opening van een film, helpt bij het vormen van een begrip over hoe de film gezien wil 

worden. Het begrip tone is volgens hem ‘a slippery subject’: bij het schrijven over tone in een bepaalde 

film, komt al gauw interpretatie kijken. Pye split het begrip tone in tweeën, namelijk in mood en tone. 

Hierbij omvat mood volgens hem de dominante en systematische aspecten van de parapluterm tone. 

Mood biedt een oriëntatie op de aard van de filmische wereld en doet dit vaak door te beroepen op 

genreconventies. Het maakt duidelijk hoe deze filmische wereld zowel haar personages als haar kijkers 

gaat behandelen. Pye’s definitie van mood in film is redelijk gelijk aan die van Martin Gray van mood in 

literatuur. Tone wordt na de splitsing van het eerdere begrip door Pye gedefinieerd als de lokale en 

variabele aspecten van een film. Deze zijn aanwezig in de film om variatie en verrassing ten opzichte 

                                                           
22 Pye (2007): 1-80. 
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van het verwachtingspatroon, de mood, te creëren. Pye schrijft dat in tone de houding verpakt zit die 

de film inneemt ten opzichte van de eigen inhoud, de kijkers en de (genre)conventies die worden 

opgeroepen.23 Vanaf nu zal ik de definitie van tone na de splitsing van de parapluterm hanteren. 

  

De verfilming gaat van start met 

geluiden: de kijker hoort het tikken 

van  een typemachine terwijl de 

namen van acteurs en filmmakers 

over het scherm rollen. De kijker ziet 

Charlie’s weerspiegeling in een raam, 

het is nacht. De camera zoomt uit, we 

zien Charlie’s rug. Hij schrijft met een 

     potlood bij het licht van een 

bureaulamp (zie afb. 3). De discrepantie is opvallend: de kijker hoorde geluiden van een typemachine, 

maar ziet een potlood. Vanaf het vroegste begin wordt de kijker subtiel op het verkeerde been gezet 

door de film. In dit moment is tone te herkennen: de film neemt een houding in ten opzichte van de 

eigen inhoud en genreconventies. Deze attitude is er een van spelen met verwachtingen, zowel die van 

het genre als van de kijker. Zowel binnen het verhaal als vanuit het opzicht van de kijker zullen er 

meerdere momenten volgen waarop zaken compleet anders in elkaar steken dan in eerste instantie 

leken te zijn. 

 Charlie leest de brief die hij schrijft hardop voor in een voice-over. De opening van de brief is 

gelijk aan die in de roman. Dan zegt Charlie: “(…) Like, if you met me you wouldn’t think I was the weird 

kid who spent time in the hospital. And I wouldn’t make you nervous.” Deze opvallende uitspraak 

activeert de kijker direct om te zoeken naar redenen voor dit ziekenhuisverblijf. Charlie vertelt hoe hij 

de hele zomer slechts contact heeft gehad met zijn familie. Terwijl hij dit vertelt ziet de kijker een shot 

van Charlie die naar de woonkamer loopt en door de deurpost kijk naar zijn ouders die op de bank zitten. 

Charlie kondigt aan dat zijn eerste dag op high school eraan komt, hij ziet er tegenop. De kijker ziet 

Charlie alleen zitten in de lunchpauze, hij leest een boek terwijl hij af en toe zenuwachtig opkijkt. In dit 

shot wordt zijn eenzaamheid bevestigd.  

 Naar aanleiding van de gebeurtenissen en bestaande genreconventies zal de kijker wellicht 

verwachten dat de film gaat over een tiener die moeite heeft met het vinden van zijn plaats op een 

nieuwe school en met het maken van nieuwe vrienden. Verontrustende momenten van de introductie 

zoals de ziekenhuisopname, de eenzaamheid en de nerveuze houding van Charlie, maken dat de kijker 

                                                           
23 Pye (2007): 1-80. 
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zal zoeken naar aanwijzingen om te ontrafelen wat er precies mis is met hem. Inhoudelijk gezien zijn er 

een aantal opmerkelijke verschillen tussen de opening van de roman en de opening van de film: Michael 

en tante Helen worden niet genoemd op dit punt in de film, de focus ligt veel meer op het beginnen van 

high school. De eerste shots laten Charlie zien op manieren die aantonen dat hij, zoals in de roman, een 

gesloten persoon is: de kijker ziet hem in eerste instantie slechts in een weerspiegeling en van de 

achterkant (zie afb. 1).  Na deze introductie kijkt de toeschouwer verder met een bepaalde mood die 

verwachtingen van het verloop van de film omvat. De opening vertoont conventies en thema’s die 

passen bij een gemiddelde tienerfilm. Er zijn meerdere momenten die de kijker doen denken dat de film 

afwijkingen gaat vertonen van de conventies die bij dit genre horen. Tot deze momenten behoort onder 

andere de onthulling dat Charlie in het ziekenhuis verbleef. Subtieler is het aanwezig in het moment 

waar de kijker op het verkeerde been wordt gezet door de typemachinegeluiden.    

 

De ontknoping 

Doordat Chbosky ervoor heeft gekozen om de opening relatief mild te houden, komen de onthullingen 

van Charlie’s trauma’s en heftige ervaringen des te harder aan. Deze onverwachte wendingen passen 

binnen Pye’s beschrijving van tone. De momenten vormen verrassingen ten opzichte van de mood die 

in het begin van de film bij de kijker is ontstaan. Wanneer het eerste trauma scènes later aan bod komt, 

ziet de kijker hoe Charlie in volledige kalmte onthult dat zijn beste vriend zelfmoord heeft gepleegd. Dit 

is een duidelijk voorbeeld van een schokkende wending. Het geeft tevens de verklaring voor Charlie’s 

eenzaamheid uit het begin van de film, iets waar de kijker al een tijd naar zocht. Dergelijke 

plotwendingen die samen de tone van de film bepalen, zorgen ervoor dat de kijker op onverwachte 

momenten uit het verwachtingspatroon van de gemiddelde tienerfilm wordt gerukt.  

 Het absolute hoogtepunt hiervan is het moment waarop Charlie’s wereld implodeert en hij zich 

uiteindelijk realiseert wat zijn verdrongen trauma is: als klein jongetje is hij seksueel misbruikt door tante 

Helen. In de scène waar deze onthulling plaatsvindt, breekt de film met de eigen conventies:  het ritme 

waarin shots elkaar opvolgen 

verandert en wordt enorm 

verhoogd. Special effects en 

montage worden ingezet om een 

effect te creëren dat verwijst 

naar Charlie’s mentale staat, hij 

is verward en verliest grip op de 

werkelijkheid. (zie afb. 4). De 

kijker ziet zowel flashbacks naar 
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Helen, als flashbacks naar de meest heftige momenten van het afgelopen schooljaar. Charlie bonkt zijn 

hoofd tegen een deur en beveelt zichzelf om te stoppen met huilen. De manier waarop montage wordt 

ingezet in deze ontknoping, zorgt ervoor dat de kijker beseft dat er iets monumentaals aan de hand is. 

Mood en tone spelen hier een belangrijke rol in: het verwachtingspatroon en de breuk daarmee zorgen 

dat betekenis tot stand komt.  Chbosky heeft ervoor gekozen om hier volop gebruik te maken van de 

mogelijkheden die het medium film biedt voor het vertellen van een verhaal. Het gevolg hiervan is dat 

de ontknoping in de film rijker is en meer nadruk krijgt dan in de roman. De ontknoping in de roman is 

kort en vertoont opvallend genoeg filmische kwaliteiten:  

 

 “When I fell asleep, I had this dream. My brother and my sister and I were watching television 

 with my Aunt Helen. Everything was in slow motion. The sound was thick. And she was doing 

 what Sam was doing.”24  

 

De lezer krijgt een besef van de ernst van de situatie zodra Charlie in een epiloog schrijft dat hij de hele 

zomer is opgenomen in het ziekenhuis om zijn trauma te verwerken.  

 

Zoals de opening van het verhaal in beide media verschilt, doet de ontknoping dit ook. Douglas Pye stelt 

dat de mood die in een opening tot stand komt bepaalt hoe de kijker zich positioneert tegenover de rest 

van het verhaal. In het opzicht van de ontknoping is de mood erg bepalend voor de impact ervan: een 

ontknoping die erg afwijkt van het verwachtingspatroon zal meer impact hebben op de aanschouwer 

van een verhaal dan een ontknoping die in de lijn der verwachtingen ligt. In de roman komt een mood 

tot stand waarin de lezer rekening kan houden met Charlie’s problematische ervaringen. De ontknoping 

is op zich verrassend, maar het komt niet als een schok dat Charlie een diepgeworteld probleem met 

zich mee draagt. Met de opening van de film ontstaat een mood die de kijker enerzijds doet denken dat 

met een tienerfilm te maken heeft. Anderzijds wordt de kijker geactiveerd om te zoeken naar zaken die 

wijzen op de reden van Charlie’s ziekenhuisopname en eenzaamheid. Dat de hoofdpersoon met een 

probleem kampt is de filmkijker wellicht duidelijk, de heftigheid van dit probleem kan daarentegen uit 

niets worden opgemaakt. De onverwachte wending die de onthulling van het trauma vormt en de 

stilistische breuk in de film komen overeen met de tone die in de eerste scènes naar voren kwam: een 

attitude van spelen met verwachtingen, zowel die van de kijker als van personen binnen de 

verhaalwereld.  

 
 

 

                                                           
24 Chbosky (1999): 218.  
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Conclusie 

 

In het begin van deze scriptie stelde ik de vraag: ‘op welke manieren is The Perks of Being a Wallflower 

geadapteerd?’ Om tot een antwoord te komen, heb ik drie aspecten van de adaptatie onderzocht. Bij 

de adaptatie van het thema ‘schrijven’, behorende tot het narratief, heeft Chbosky mediumspecifieke 

mogelijkheden van film benut. Onder andere voice-over, gebaar, muziek en montage worden ingezet 

om momenten waarop Charlie brieven schrijft in een film te laten passen. In de roman wordt Charlie’s 

persoonlijke groei overgebracht op de lezer doordat zijn schrijfstijl merkbaar blijft verbeteren. In de 

verfilming gaat dit element enigszins verloren, in de spaarzame momenten waar brieven worden 

voorgedragen is geen duidelijk merkbare groei op taalkundig gebied aanwezig.  

 Op het gebied van focalisatie en het voyeuristische aspect zijn interessante verschillen ontstaan. 

Waar de lezer van de roman constant in een interne focalisatie van Charlie verkeert, krijgt de kijker van 

de film op sommige momenten een objectievere houding toebedeeld doordat er vanuit een ander 

subject wordt gefocaliseerd. Dit verschil heeft als resultaat dat de filmkijker de ruimte krijgt zelf een 

oordeel te vormen over bepaalde situaties, terwijl de lezer overgeleverd is aan de subjectieve 

ervaringen van Charlie. Een voyeuristische positie voor de lezer is bijna per definitie verbonden aan het 

genre briefroman, zo ook bij The Perks of Being a Wallflower. De adaptatie van dit aspect is interessant: 

het voyeurisme bestaat niet langer buiten het verhaal, maar is erin opgenomen doordat Charlie zelf als 

voyeur wordt neergezet. Point of view shots en het positioneren van Charlie buiten het kader van actie 

maken hem tot voyeur.  

  De mood van het verhaal verschilt opmerkelijk in de roman en de film. De mood die voortkomt 

uit de eerste brief van de roman, maakt dat het geen schok is voor de lezer dat Charlie met zware 

problemen worstelt. De mood die bij de film tot stand komt doet de kijker denken te maken te hebben 

met een tienerfilm. Er zijn hints dat Charlie met een probleem kampt, over de hevigheid hiervan wordt 

niets prijs gegeven.  De tone die in de opening van de film ontstaat geeft aan dat dat de film een attitude 

van spelen met verwachtingen uitdraagt. Zo subtiel als dit gedurende de film is, blaast het tijdens de 

ontknoping van het trauma volledig op. Zowel de kijker als de personen binnen de verhaalwereld 

worden gechoqueerd door de uiteindelijke oorzaak van Charlie’s problemen.  

 In alle drie van de geadapteerde aspecten zijn verschillen aanwezig. De ontstane verschillen op 

het gebied van focalisatie en tone en mood zijn interessant: ze plaatsen de kijker in een andere positie 

ten opzichte van het verhaal dan de lezer van de roman. Deze lezer is gebonden aan één focalisatie en 

krijgt vanuit een subtiele voyeuristische positie inzicht in Charlie’s gecompliceerde situatie. De kijker is 

minder gebonden aan een vast perspectief en krijgt hierdoor de mogelijkheid om zelf een oordeel te 
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vormen over situaties. Doordat de kijker vanaf het begin minder bewust is van Charlie’s duistere 

gevoelens, maar ook door een hevige stilistische breuk, slaat de ontknoping van het trauma in als een 

bom. De ervaring van de roman en film verschillen hierdoor van elkaar.  

 Met het adapteren van The Perks of Being a Wallflower tot een film, heeft een verschuiving 

plaatsgevonden in de manier waarop de lezer of kijker een positie inneemt ten opzichte van het verhaal. 

Toch is het effect van de beide slotscènes van het verhaal gelijk: de lezer en kijker worden met een 

gerust gevoel achtergelaten omdat Charlie de hulp krijgt die hij nodig heeft en mededeelt dat alles nu 

goed gaat komen met hem.  
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