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1. Een voorgeschiedenis van 
transmedia

Toen ik als jongetje van tien Indiana Jones and the Temple 
of Doom (1984) in de bioscoop zag, maakte dat een verplet-
terende indruk. De film was het vervolg op Raiders of the Lost 
Ark (1981), maar die had ik alleen op video gezien, en dat was 
natuurlijk een stuk minder imposant. Eenmaal van alle actie 
en geweld bekomen, kon ik niet wachten om de film opnieuw 
te beleven. Een paar weken later kocht ik dan ook met mijn 
gespaarde zakgeld bij de lokale boekhandel het boek van 
de f ilm. In proza vertelt schrijver James Kahn hierin het 
verhaal nog eens na, waarbij hij het script zo nauwkeurig 
mogelijk blijft volgen.

Ik smulde vooral van de kleine punten waarop het boek 
de plot van de f ilm niet alleen herhaalde, maar verder aan-
vulde. Via een interne monoloog leerden we bijvoorbeeld 
de geschiedenis kennen van het personage Short Round, 
en het boek bevatte ook een klein aantal andere scènes die 
niet in de f ilm terecht waren gekomen. Het liefst verkende 
ik de verhaalwereld van de f ilm nog veel verder, maar dat 
was eigenlijk niet de bedoeling van zo’n boek. De roman 
was in de eerste plaats bedoeld om Indiana Jones-fans als 
ik hetzelfde verhaal via een ander medium nog eens te laten 
beleven. Er stonden ook andere media tot mijn beschikking. 
Zo kon ik luisteren naar de f ilmmuziek, die ik op lp van de 
bibliotheek leende, en eindeloos staren naar de kleurrijke 
afbeeldingen in het fotoboek van de f ilm dat ik van m’n 
vader had gekregen.

Maar ondanks het feit dat er versies van de f ilm in zoveel 
media beschikbaar waren, bleef het steeds glashelder dat de 
f ilm toch het enige echte origineel was. De boeken, platen, 
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posters en speelgoed waren inferieure afgeleide versies, 
die allemaal hun best deden om de f ilmervaring zo dicht 
mogelijk te benaderen. Voor de producenten waren al deze 
aanvullende producten bovenal een manier om nog meer 
geld aan de f ilm te verdienen door onderdelen ervan in ver-
schillende media opnieuw te gebruiken. Er werd nauwelijks 
moeite gedaan om de verhaalwereld verder aan te vullen 
via andere media, om er zo een transmedia-verhaal van te 
maken. Deze strategie typeert de manier waarop verhalen 
traditioneel in de populaire cultuur worden hergebruikt: 
media worden niet ingezet om een verhaal steeds verder uit 
te breiden, maar om hetzelfde verhaal steeds een nieuwe 
vorm te geven.

Sinds de opkomst van, radio en f ilm aan het eind van de negen-
tiende eeuw, zijn de verhalende media in een stroomversnelling 
geraakt. Hierbij speelden de verschillende media maar al te 
graag leentjebuur bij elkaar. Romans en toneelstukken werden 
verf ilmd, populaire f ilms werden bewerkt tot hoorspel voor de 
radio, en op televisie kwamen populaire stripf iguren tot leven. 
Wie nog verder terugblikt in de westerse cultuurgeschiedenis ziet 
dat populaire verhalen zich maar zelden tot één medium beperkt 
hebben. De mythes en sagen uit de Griekse Oudheid vormden 
de basis voor verhalen, gedichten, schilderijen, toneelstukken en 
liederen, en op eenzelfde manier zou je kunnen zeggen dat de 
bijbelverhalen de basis vormen voor een intermediale vorm van 
cultuur. Al deze verhalen worden in de eerste plaats gedefinieerd 
door hun mythologische karakter: het gaat steeds niet slechts om 
individuele verhalen, maar om een zeer uitgebreide wereld die 
ruimte biedt voor steeds nieuwe uitbreidingen en interpretaties.

Na het ontstaan van media als fotografie, f ilm, radio, en wat 
de Duitse cultuurfilosoof Walter Benjamin (1892-1940) de mecha-
nische reproductie van het kunstwerk noemde, is onze beleving 
van verhalende media ingrijpend veranderd. Waar de verhalen 
over Odysseus, Loki of Mozes individuele uitingen waren van een 
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gedeelde cultuur en mythologie, zien we vanaf de achttiende eeuw 
de eerste beginselen van een commerciële massacultuur. Vanaf 
dat moment werden verhalen in verschillende media op ongekend 
grote schaal geproduceerd, gedistribueerd en geconsumeerd. Bin-
nen deze industriële context ontstonden al vanaf de uitvinding 
van de boekdrukpers complexe vormen van intermedialiteit.

Van Gulliver’s Travels tot Charles Dickens
De opkomst van commerciële massamedia zien we voor het 
eerst in het Europa van de achttiende eeuw. Innovaties in de 
boekdrukkunst maakten het toen mogelijk om een tekst in 
korte tijd op grote schaal te reproduceren. Een vroeg voorbeeld 
hiervan zien we in het succes van het boek Gulliver’s Travels van 
de Engelse schrijver Jonathan Swift (1667-1745), dat voor het eerst 
verscheen in 1726. Deze briljante satire op het kolonialisme en 
de achttiende-eeuwse handelsgeest was een fenomenaal kassuc-
ces, waarvan de eerste druk binnen een week was uitverkocht. 
Binnen een mum van tijd verscheen er bij diverse Londense 
uitgevers een heel scala aan spin-offs, hommages, verklaringen, 
parodieën en andere afgeleide versies. Dit gaf op zijn beurt weer 
aanleiding tot de verschijning van Gulliver in allerlei andere 
media, zoals spotprenten, liederen, etsen en toneelstukken. De 
enorme hoeveelheid materialen die er in korte tijd over Gulliver 
geproduceerd werd, had al een aantal kenmerken in zich van 
wat in twintigste-eeuwse massacultuur een ‘hype’ genoemd zou 
worden.

Niet één van deze publicaties was door de auteur van het 
originele boek geschreven, maar iedereen probeerde een graantje 
mee te pikken van de Gulliver-gekte. Dit alles tot grote erger-
nis van Swift, die met zijn boek ironisch genoeg juist de spot 
wilde drijven met de allesoverheersende handelsgeest, die hij 
als een bedreiging zag voor de literaire cultuur. Wat dat betreft 
stond Swift voor een zeer conservatief standpunt, waarbij een 
hoogopgeleide elite functioneerde als de bewaker van een 
klassiek georiënteerde cultuur. Nieuwe technieken maakten 
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de boekdrukkunst in zijn tijd voor een veel groter publiek toe-
gankelijk, maar dit werd door hem vooral gezien als een gevaar 
voor de samenleving. Deze instelling zouden we tegenwoordig 
interpreteren als een uiting van de paniek die vaak toeslaat bij 
de culturele elite wanneer veranderende mediatechnologieën 
onvoorspelbare effecten blijken te hebben op de relatie tussen 
schrijver en publiek.

Naarmate schrijvers en uitgevers in de achttiende en negen-
tiende eeuw steeds vaker inspeelden op een groeiende mas-
sacultuur, ontwikkelde zich ook wetgeving die auteursrechten 
bepaalde en veiligstelde. In de tijd van Swift was f inancieel 
succes vooral een kwestie van timing: de eerste editie van Gul-
liver’s Travels werd door vijf verschillende drukkers gelijktijdig 
geproduceerd, omdat ze maar al te goed wisten dat er na het 
eerste succes meteen talloze versies door andere uitgevers op 
de markt zouden verschijnen. Wetten die in Engeland en andere 
Europese landen het concept van intellectueel eigendom defini-
eerden, stonden ten tijde van Swift nog in de kinderschoenen. 
Deze zouden zich pas later verder ontwikkelen, gelijk met de 
opkomst van een gedrukte massacultuur.

In de negentiende eeuw konden romanschrijvers dan ook 
met veel meer vertrouwen uitgaan van de wettelijke bescher-
ming van hun werken, die nu te boek stonden als ‘intellectueel 
eigendom’ met een realiseerbare f inanciële waarde. Populaire 
Victoriaanse auteurs als Charles Dickens waren zeer bedreven 
in het genereren van omzet door handig gebruik te maken van 
alle beschikbare media. Zo schreef Dickens veel van zijn romans 
oorspronkelijk als feuilleton in maandelijkse afleveringen voor 
een breed publiek. Hij verdeelde zijn verhalen over episodes die 
steeds opbouwden naar een spannend moment (later bekend als 
de zogenaamde cliffhanger), waardoor lezers in spanning werden 
gehouden over wat er daarna zou gebeuren. Zo werd zijn publiek 
‘verslaafd’ gemaakt aan zijn verhalen, en zouden ze de volgende 
aflevering ook weer kopen.
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Uiteindelijk werden deze hoofdstukken gebundeld als roman 
en in boekvorm opnieuw verkocht, specif iek gericht op een an-
der, meer vermogend publiek. Zijn verhalen bereikten hiermee 
twee lezersgroepen via verschillende media: de lagere klasse die 
tijdschriften las, en de hogere klasse die mooi gedrukte romans 
verzamelde. Bij het construeren van zijn verhalen moest Dickens 
daarom een zorgvuldige balans zoeken tussen aan de ene kant 
de voortdurende spanning van een onvoorspelbaar feuilleton, 
en aan de andere kant de coherentie van de uiteindelijke roman. 
Daarnaast schreef hij toneelstukken, en werden zijn verhalen 
ook door andere schrijvers voor het theater bewerkt. De f iguur 
van de auteur was vanaf dit moment niet meer iemand die een 
tekst schrijft en deze op goed geluk de wereld instuurt, zoals 
ten tijde van Jonathan Swift. Dickens vulde de rol van schrijver 
in als een creatieve ondernemer die op een gewiekste manier 
diverse media inzet om verschillende markten tegelijk te bedie-
nen. Hij werd daarmee een van de eerste producenten van een 
wijdverspreide vorm van populaire cultuur die het bestaande 
medialandschap handig wist uit te buiten.

Deze voorbeelden van intermedialiteit laten duidelijk zien 
dat personages en verhalen altijd al de gewoonte hadden om 
van het ene medium naar het andere te migreren, en dat de 
vorm vaak bepaalde welk publiek erdoor werd aangesproken. 
Verhalen uit Gulliver’s Travels bereikten verschillende lezers op 
allerlei manieren, waarbij sommigen het leerden kennen als een 
fantasieverhaal voor kinderen, anderen het beschouwden als 
een geraff ineerde politieke satire, en weer anderen het op een 
naïeve manier lazen als waargebeurd reisverslag. De opmars van 
de kleinschalige drukpers had voor achttiende-eeuwse verhalen 
als deze een fenomenale invloed op de snelheid waarmee teksten 
verspreid konden worden, zonder dat de auteur van de originele 
tekst iets te zeggen had over wat er met deze creaties gebeurde.

In de negentiende eeuw zien we dat auteurs als Charles 
Dickens handig gebruikmaken van verschillende media (tijd-
schriften, kranten, romans en toneelstukken) om zoveel mogelijk 
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zichtbaarheid voor hun werk te creëren. Daarbij lukte het Dic-
kens om meerdere markten tegelijkertijd met dezelfde tekst te 
bedienen. Maar al verscheen zijn werk in een grote hoeveelheid 
verschillende vormen, je kunt dit nog steeds niet transmedia 
noemen. Verhalen als Great Expectations of Oliver Twist konden 
bewerkt worden als feuilleton, roman of toneelstuk, maar het 
bleef steeds bij kleine aanpassingen om hetzelfde verhaal via 
een ander medium opnieuw te vertellen.

‘Remediation’: film als nieuw medium
Met de komst van elektronische media als radio, f ilm en later 
ook televisie, veranderde dit medialandschap vanaf het eind van 
de negentiende eeuw voorgoed. De opmars van de kleinschalige 
drukpers had in de voorgaande periode het concept van een mas-
sapubliek geïntroduceerd, en maakte het mogelijk dat teksten op 
ongekend snelle manier gereproduceerd konden worden. Maar 
radio en f ilm introduceerden als mechanische massamedia een 
nog veel grotere verhalende cultuur die bovendien toegankelijk 
was voor een ongeletterd publiek.

In de jaren rond 1900 bestond in Europa en de Verenigde 
Staten een enorme fascinatie voor allerlei vormen van visuele 
cultuur en technologische innovatie, gekoppeld aan de snelle 
opmars van vele vormen van commercieel amusement. Dit liep 
uiteen van het nieuwe wassenbeeldenmuseum van Madame 
Tussaud in Londen tot de eindeloze variatie aan panorama’s en 
diorama’s die in de meeste grote steden te bewonderen waren. 
Vanuit deze stadscultuur vol visuele attracties ontstond ook de 
praktijk van f ilmdistributie, waarbij voor dit nieuwe medium al 
snel de bekende verhalen en f iguren uit oudere media werden 
aangeboord.

Zoals Richard Grusin en Jay David Bolter uitleggen in hun 
boek Remediation (2000) moet elk nieuw medium zichzelf invul-
ling geven op basis van reeds bestaande media. Een eenvoudig 
voorbeeld hiervan is de auto, een uitvinding die door het publiek 
van die tijd alleen begrepen kon worden als paard en wagen, 
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maar dan zonder paard. De allereerste auto’s leken dan ook 
precies op de koetsen waarmee men al vertrouwd was. Er zat 
zelfs een volstrekt nutteloos bakje aan waarin de koetsier vroeger 
zijn zweep stak, omdat niemand eraan had gedacht dat je voor 
dit voertuig geen zweep meer nodig had. De eerste auto kon in 
die tijd dus alleen begrepen worden als een remediation van het 
bekende concept van paard en wagen.

Een recenter voorbeeld van deze logica van remediation is het 
digitale fototoestel, dat bij het afdrukken een klikgeluid maakt. 
Wat er op dat moment in werkelijkheid gebeurt, is dat het ap-
paraat een digitaal audiobestand afspeelt dat het geluid van de 
sluiter van een mechanische fotocamera imiteert. Waarom deze 
extra en schijnbaar onlogische moeite? Omdat je het nieuwe 
medium alleen kunt begrijpen en vertrouwen op basis van 
het oudere medium waarmee je al bekend bent. Het artif iciële 
klikgeluid dient dus als geruststelling voor de gebruiker: deze 
nieuwe technologie werkt op dezelfde manier als de oude, als 
remediation van het oude medium.

Hetzelfde gebeurde toen nieuwe media als f ilm en televisie 
werden geïntroduceerd. Een nieuw medium kan zichzelf alleen 
invullen door vertrouwde media in zich op te nemen en dus te 
‘remediëren’. Om f ilm te kunnen begrijpen, moest het publiek 
het daarom eerst zien als een nieuwe versie van oudere media 
als fotograf ie, theater of literatuur. Cinema verscheen voor het 
eerst binnen een context van visuele attracties, kermissen en 
pretparken, waardoor het in eerste instantie werd geassocieerd 
met een ‘lage’ volkscultuur. Om een beter (rijker) publiek te 
bereiken, vonden f ilmproducenten het al snel noodzakelijk om 
zich op te trekken aan meer respectabele media en deze meer 
nadrukkelijk te remediëren.

Film moest worden verlost van de associatie met goedkoop en 
inhoudsloos massa-amusement. Filmmakers en studio’s begon-
nen daarom zowel de vorm als de inhoud van oudere media 
als theater, literatuur en beeldende kunst over te nemen. Film 
werd als medium tussen 1908 en 1915 dan ook omgevormd tot 
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een populaire vertelvorm die zich de culturele waarde van de 
negentiende-eeuwse roman toe-eigende. In plaats van taferelen 
uit het dagelijks leven van de arbeider, zoals in de eerste f ilms 
van de gebroeders Lumière, verschenen er in deze tijd steeds 
meer f ilms die bijbelverhalen, toneelstukken of literaire werken 
als bron namen.

Dit werd niet alleen weerspiegeld door de vorm en inhoud van 
de f ilms zelf, maar ook door de veranderende context waarin 
ze bekeken werden. In de grote steden werden f ilmpaleizen 
gebouwd die de imposante architectuur van de negentiende-
eeuwse schouwburg kopieerden. De verhalende conventies 
van de negentiende-eeuwse roman bepaalden tegelijkertijd 
nadrukkelijker de structuur van de f ilmscenario’s, met steeds 
complexere melodrama’s over heldhaftige f iguren of tragische 
affaires. De historische ontwikkeling van f ilm als verhalend 
medium was dus heel duidelijk het resultaat van dit proces 
van remediation, waarbij elementen van andere media werden 
nagebootst of ingelijfd om het aanzien van dit nieuwe medium 
te verhogen.

Sherlock Holmes: elementaire intermedialiteit
Een sprekend voorbeeld van de buitengewoon grote mobiliteit 
van personages en verhalen in dit tijdperk is de f iguur van 
Sherlock Holmes. De wereldberoemde detective verscheen voor 
het eerst in 1887 in het tijdschrift Beeton’s Christmas Annual. 
Holmes werd vervolgens door auteur Arthur Conan Doyle ingezet 
als hoofdpersoon van 4 romans en 56 verhalen, die in allerlei 
verschillende vormen gepubliceerd werden. Hij was in 1900 al te 
zien op het witte doek, en is sindsdien een constante aanwezig-
heid geweest in literatuur, f ilm, televisie en elk ander denkbaar 
medium. Volgens het Guinness World Book of Records is hij zelfs 
het vaakst geportretteerde personage uit de geschiedenis, met 
meer dan 70 acteurs die de rol in ruim 200 films hebben gespeeld.

Sherlock Holmes is vanwege deze lange en consequent 
intermediale geschiedenis vandaag de dag uitgegroeid tot een 
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cultureel icoon als James Bond of Dracula: hoeveel gedaantever-
wisselingen hij ook ondergaat, hij kan rekenen op een enorme 
herkenbaarheid. Zijn avonturen worden daarbij gekenmerkt door 
eindeloze variaties op een eenvoudige formule. Maar ondanks 
het feit dat hij oorspronkelijk bedacht is als literaire f iguur, is zijn 
identiteit uiteindelijk evenzeer bepaald door de manier waarop 
andere media er steeds opnieuw invulling aan hebben gegeven. 
De bekendste detective ter wereld is dan ook een sprekend 
voorbeeld van twintigste-eeuwse intermedialiteit.

Holmes kreeg voor het eerst grote bekendheid door de reeks 
korte verhalen die door schrijver Arthur Conan Doyle onder 
de titel The Adventures of Sherlock Holmes van 1891 tot 1893 in 
maandblad The Strand werden gepubliceerd. Doyles detective 
werd zelfs zo populair dat de auteur zichzelf liever losmaakte van 
dit fenomeen, omdat hij vreesde dat Holmes de rest van zijn car-
rière als arts en schrijver te veel zou gaan overschaduwen. Maar 
ondanks het feit dat hij zijn detective in 1893 op memorabele 
wijze liet sterven in het verhaal ‘The Final Problem’, voelde hij 
zich later toch verplicht om zijn meest populaire (en winstge-
vende) creatie opnieuw tot leven te brengen. Tussen 1903 en 1927 
schreef hij dan ook een tweede reeks verhalen en romans.

Het duurde niet lang tot Sherlock Holmes de overstap maakte 
van het geschreven woord naar andere media: in 1899 ging de eerste 
toneelbewerking in première, en in 1900 verscheen de film Sherlock 
Holmes Baffled. In deze productie van slechts 30 seconden zien we 
de detective steeds opnieuw beroofd worden door een gauwdief die 
zichzelf letterlijk in rook kan doen opgaan. Deze eerste Holmes-
film is vooral van historisch belang, omdat hij weinig te maken 
heeft met de verhalen van Arthur Conan Doyle. Het gebruik van 
de naam ‘Sherlock Holmes’ duidt in deze context vooral op de 
herkenbaarheid van deze bekende detective-figuur. En het feit dat 
Holmes er hier juist niet in slaagt om het ‘mysterie’ op te lossen 
breekt duidelijk met het vaste patroon van de originele verhalen.

In de vele bewerkingen die in de loop van de twintigste eeuw 
zouden volgen, werd de formule uit de verhalen en romans meest-
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al wél gebruikt, maar kreeg hij ook steeds een nieuwe draai. De 
reeks zwijgende films die tussen 1921 en 1923 verschenen (45 korte 
f ilms en 2 volwaardige speelf ilms), maakte de rol van Watson als 
personage een stuk groter dan hij in de verhalen was geweest. 
‘Elementary, my dear Watson’, de meest herkenbare uitspraak van 

Britse tv-gids Radio Times viert het honderdjarig bestaan van Sherlock Holmes 
(1987).



 27

Holmes, is niet in de teksten van Doyle terug te vinden, maar werd 
waarschijnlijk door een theateracteur geïntroduceerd. Vervolgens 
werd het overgenomen in f ilmbewerkingen, en werd het zo vaak 
herhaald dat het onderdeel van de formule werd.

Ook het iconische kostuum van deerstalker-pet en geruite 
Inverness-cape werd pas als vast element ingevoerd in de po-
pulaire f ilmreeks die tussen 1939 en 1946 in Hollywood werd 
gemaakt. Deze filmserie, met Basil Rathbone als Sherlock Holmes 
en Nigel Bruce als Dr. Watson, bewerkte heel losjes een aantal 
verhalen en romans van Doyle, maar verplaatste de avonturen 
van het Victoriaanse tijdperk naar het Londen van de jaren 30. 
Niet alleen waren de veertien f ilms met dit duo erg populair, 
maar Rathbone en Bruce vertolkten deze rollen ook in het we-
kelijkse radio-hoorspel The New Adventures of Sherlock Holmes. 
Het enorme succes van de f ilms was in grote mate te danken aan 
dit radioprogramma, waarvan tijdens de oorlogsjaren meer dan 
tweehonderd afleveringen werden uitgezonden. Uiteraard moes-
ten voor deze reeks steeds nieuwe mysteries bedacht worden die 
Holmes op zijn inmiddels onmiskenbare manier kon oplossen.

Sindsdien zijn er nog veel meer Sherlock Holmes-bewerkingen 
geweest, variërend van nieuwe romans en games tot de recente 
televisieserie van de BBC waarin Holmes en Watson gewapend 
met smartphones de eenentwintigste eeuw betreden. Omdat de 
bronteksten al decennia tot het publieke domein behoren, staat het 
iedereen vrij om de naam van ’s werelds beroemdste detective te 
gebruiken zonder auteursrechten te hoeven betalen. Het is daarom 
opmerkelijk dat er ondanks de vele variaties nog altijd een redelijk 
coherent beeld van deze figuur bestaat. Dit is niet alleen het resul-
taat van de voortdurende populariteit van de originele verhalen, 
maar vooral van het samenspel tussen de vele andere media, die 
elk cruciale elementen aan de figuur hebben bijgedragen.

Superman: in elk medium een held
Het verschijnsel van een iconische figuur die zich continu tussen 
media heen en weer blijft bewegen, waarbij elke bewerking weer 
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iets nieuws toevoegt, is typerend voor twintigste-eeuwse inter-
medialiteit. Met de opkomst van technologische massamedia 
hadden producenten voordeel bij het hergebruiken van bestaande 
f iguren, die altijd weer een beetje moesten worden aangepast. 
Het personage Superman bijvoorbeeld verscheen voor het eerst 
in 1938 in het maandelijkse stripblad Action Comics, werd vanaf 
1939 dagelijks opgevoerd als krantenstrip, brak in 1940 door op de 
radio, en maakte tussen 1941 en 1943 zijn bioscoopdebuut in de 
legendarische reeks animatief ilms van de gebroeders Fleischer. 
In de jaren 50 werd zijn populariteit nog verder opgevoerd met de 
wekelijkse televisieserie Adventures of Superman (1951-1958), in 
de jaren 60 als tekenfilmserie voor kinderen, en in de jaren 70 en 
80 als hoofdpersoon van een succesvolle reeks Hollywoodfilms.

Net als bij Sherlock Holmes werd in elke bewerking weer iets 
nieuws toegevoegd, dat onderdeel zou worden van de vaste my-
thologie rondom het personage. De eerste stripboeken gaven hem 
zijn meest herkenbare verschijningsvorm, als een in een rode 
cape gehulde krachtpatser die zijn onderbroek buiten zijn maillot 
draagt. Maar de meeste andere terugkerende elementen uit de 
Superman-mythologie werden geïntroduceerd in andere media. 
Zo deed het populaire radio-hoorspel een schepje bovenop zijn 
bovenmenselijke krachten door hem ook nog te laten vliegen, 
en werd in dit medium ook Kryptonite verzonnen als de enige 
stof die Superman kwetsbaar maakte. Later gaf de tv-serie uit 
de jaren 50 het personage de vaderlijke kalmte en wijsheid die 
ook vaste onderdelen van de f iguur werden. En omdat visuele 
effecten moeilijk op tv te realiseren waren, draaide de tv-serie 
meer om het detective-werk van alter ego Clark Kent dan om de 
vliegende krachtpatser Superman.

De aantrekkingskracht van Superman lag net als bij Sherlock 
Holmes vooral in de uitzonderlijke vermogens van het personage, 
en niet in één specif iek verhaal. Verschillende media haakten 
daarom elk op hun eigen manier in op Superman om uiteindelijk 
een graantje mee te pikken van deze populariteit. Vergelijkbare 
fenomenen zien we niet alleen in andere populaire helden als 
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Tarzan, James Bond en Jason Bourne, maar ook in monsters als 
Frankenstein, Dracula en het kwaadaardige buitenaardse wezen 
uit Alien (1979). Steeds opnieuw zorgt de herkenbaarheid van het 
personage voor een schijnbaar eindeloze reeks variaties in alle 
mogelijke media, waarbij de basisformule voortdurend wordt 
uitgebreid met iets nieuws. Zo blijven producenten inhaken op 
het tijdsbeeld en krijgt de serie steeds een nieuwe creatieve en 
commerciële impuls.

Deze vorm van intermedialiteit heeft duidelijk raakvlakken 
met transmedia, omdat het uiteindelijk gaat om het in stand 
houden van een verhaalwereld met vaste elementen, in plaats 
van een verhaal dat steeds opnieuw wordt bewerkt. Ter illustra-
tie: een klassiek verhaal als Pride and Prejudice is talloze malen 
in allerlei media op zeer uiteenlopende manieren bewerkt, van 
de Hollywoodverf ilming uit 1938 tot moderne bestsellers zoals 
Bridget Jones’s Diary (1996) en Pride and Prejudice and Zombies 
(2009). Maar in elke nieuwe bewerking vormt de structuur van 
het verhaal de vaste basis waarop vervolgens gevarieerd wordt. 
Intermediale bewerkingen van bekende verhalen geven dus 
vooral een nieuwe variatie op een bekend gegeven: een oud 
verhaal in een nieuw jasje.

Bij Sherlock Holmes en Superman gaat het niet om één plot die 
steeds herhaald wordt, maar om een bekende f iguur die steeds 
door een nieuwe situatie op de proef wordt gesteld. En omdat elke 
nieuwe versie de basis ook weer radicaal overboord kan gooien, 
is er uiteindelijk minder voorspelbaarheid dan je zou denken. In 
de komische Sherlock Holmes-film Without a Clue (1988) bijvoor-
beeld worden de rollen van de twee vaste hoofdpersonen omge-
draaid. Nu is het opeens Watson die de mysteries eigenlijk oplost, 
terwijl hij uit bescheidenheid een volstrekt onnozele acteur inzet 
om de rol van de ‘briljante’ detective Sherlock Holmes te spelen. 
Deze f ilm ‘onthult’ dat de roem van Holmes het resultaat is van 
een sterk staaltje pr-management, waarbij Watson zijn eigen 
genie uit bescheidenheid heeft weten te verdoezelen, omdat hij 
degene is die de avonturen opschrijft en publiceert.
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Op dezelfde manier staat de Superman-serie bol van de uitzon-
deringen op de vaste regels van het personage, zoals de vele keren 
waarop hij zijn bovenmenselijke krachten juist verliest, en de 
volledige herinterpretaties van zijn geschiedenis. In het stripboek 
Superman: Red Son (2003) groeit hij bijvoorbeeld op in de Sovjet-
Unie in plaats van in de Verenigde Staten, en wordt hij getekend 
in de stijl van het sociaal-realisme. Umberto Eco schreef in 1972 
over Superman dat het resultaat van deze plooibare formule een 
eindeloze reeks avonturen is met kleine variaties. Anders dan bij 
de mythen uit de Oudheid gaat het bij hedendaagse ‘mythische’ 
f iguren als Superman uiteindelijk niet om het vertellen van één 
coherent verhaal, maar om het in stand houden van een populaire 
icoon die zich steeds blijft aanpassen aan het tijdsbeeld.

Of het dus gaat om een personage uit het publieke domein, zoals 
Sherlock Holmes of Tarzan, of om een figuur waarvan de rechten 
bij één bedrijf liggen, zoals Superman of James Bond, de strategie 
van intermedialiteit draait steeds weer om een continu proces van 
innovatie. Elke nieuwe versie moet immers iets toevoegen aan de 
bekende formule, terwijl de herkenbaarheid van de centrale figuur 
toch intact blijft. Iedere succesvolle poging om de reeks opnieuw 
te bewerken, luidt weer een nieuwe fase in waarin verschillende 
media opnieuw op de toegenomen relevantie en populariteit 
inspelen, en daar uiteraard ook f inancieel van profiteren.

Batman: de macht van het mediaconglomeraat
Een hoogtepunt van deze vorm van twintigste-eeuwse interme-
dialiteit zien we in de fenomenaal succesvolle f ilm Batman uit 
1989. Net als Superman is ook Batman een oudgediende onder 
de striphelden, die sinds eind jaren 30 in buitengewoon veel ver-
schillende gedaantes en in uiteenlopende media is opgedoken. 
Nog meer dan bij Superman is er bij Batman veel variatie geweest 
in deze verschijningen: de originele stripf iguur was een vrij 
grimmige held die in een duistere stad allerlei zeer excentrieke 
misdadigers het hoofd bood. De populaire tv-serie uit de jaren 60 
(en de bijbehorende bioscoopfilm) gaven daarentegen juist een 
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vrolijke invulling aan Batman, die door velen als pure camp werd 
gezien. Dus ook al herkende bijna iedereen ter wereld de Batman-
f iguur en het logo, het was in dit geval nog veel moeilijker om er 
een eenduidige invulling aan te geven.

DC Comics, de uitgever die al sinds 1939 het auteursrecht 
van de serie beheert, was in 1967 aangekocht door f ilmstudio 
Warner Brothers. In de jaren 80 werd dit grote bedrijf als re-
sultaat van een lange reeks fusies onderdeel van het nog veel 
grotere conglomeraat Time Warner. Onder het bewind van 
Reagan waren er in deze periode heel veel overnames en fusies 
tussen mediabedrijven: f ilmstudio’s, uitgeverijen, platenmaat-
schappijen en televisiezenders waren niet langer concurrenten in 
het medialandschap, maar behoorden opeens tot één reusachtig 
mediaconglomeraat. Steeds meer interesse ging dan ook uit naar 
verhalen en personages die via zoveel mogelijk kanalen uitgezet 
konden worden.

Batman was precies zo’n soort product: een voor miljoenen 
herkenbare f iguur die in alle media thuis was, en die een groot 
en divers publiek zou kunnen bereiken. Als eerste experiment 
probeerde de uitgeverstak van Time Warner via een aantal 
ambitieuze projecten een nieuw publiek voor stripboeken te 
bereiken. Verreweg het beste resultaat werd behaald met de 
vierdelige stripserie Batman: The Dark Knight Returns uit 1986. 
The Dark Knight Returns was gewelddadiger en artistiek veel 
ambitieuzer dan de reguliere superhelden, en de publicatie ervan 
sloeg dan ook in als een bom.

Niet alleen waren de verkoopcijfers van deze nieuwe ‘graphic 
novel’ indrukwekkend, ook werd de publicatie zeer uitgebreid 
besproken in kranten en tijdschriften. De ambitie van Time 
Warner om een nieuw publiek voor stripf iguren aan te boren 
werd hierdoor daadwerkelijk gerealiseerd. Ineens schreven 
talloze journalisten dat stripboeken meer konden zijn dan op-
pervlakkig vermaak voor kinderen, en dat er ook een markt was 
voor stripverhalen die bij een breder publiek in de smaak vielen. 
Zo kwam Time Warner tot de conclusie dat de tijd rijp was voor 
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een grootschalige Batman-verf ilming, en werd begonnen aan 
de opbouw van een media-campagne die zijn gelijke niet kende.

Meteen al werd duidelijk dat er onder de kleine schare trouwe 
Batman-fans weinig vertrouwen was in een dergelijk project. 
Men was bang dat een grote Hollywoodfilm geen recht zou doen 
aan de ‘echte’ Batman, en er bleek bovendien weinig consensus te 
bestaan over wie deze ‘echte’ Batman dan wel was. Voor de een 
was het de komische f iguur uit de tv-serie, voor de ander was het 
de goedgeluimde kindervriend uit de jaren 60, terwijl de puristen 
vasthielden aan de grimmige wreker van de allereerste strip-
boeken uit de jaren 30. Voor Time Warner was er tegelijkertijd 
de belangrijke overweging dat er ook ingehaakt moest worden 
op het recente succes van The Dark Knight Returns, dat weer te 
complex en te gewelddadig was voor een grote Hollywoodfilm.

Uiteindelijk werd besloten om in ieder geval de sfeer van dit 
stripboek zoveel mogelijk te behouden, en een ietwat grimmige 
Batman te produceren die afstand nam van de komische tv-serie 
uit de jaren 60. Het resultaat was een nieuwe invulling van het 
personage, die eigenlijk niet leek op één specifieke eerdere versie, 

Batman-bedenker Bob Kane poseert met Batman-kleding (1989).
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maar die elementen van allerlei voorgangers in zich droeg. In 
interviews benadrukten regisseur Tim Burton en de andere 
makers desondanks dat ze met deze f ilm teruggingen naar de 
oorsprong, en daarmee een ‘authentieke’ Batman wilden portret-
teren voor een hedendaags publiek. Dit werd nog eens extra 
onderstreept door de originele Batman-bedenker Bob Kane in 
het proces te betrekken, en veelvuldig te laten f igureren in het 
promotiemateriaal.

Maar dit was niet de enige manier waarop het publiek warm 
werd gemaakt voor deze miljoenenproductie. Voor de grote meer-
derheid was het onbelangrijk of de f ilm ons wel een authentieke 
versie van het personage zou voorschotelen. Het grote publiek 
komt vooral af op sterren, en de aanwezigheid van superster Jack 
Nicholson, komiek Michael Keaton en sekssymbool Kim Basinger 
zou hoe dan ook veel mensen naar de zalen moeten trekken. Net 
als bij Superman: The Movie (1978) werd dan ook bovenal gekozen 
om een stripboekverfilming te legitimeren door er veel geld voor 
uit te trekken en grote f ilmsterren aan het project te verbinden.

Om de aanwezige star power extra te benadrukken, werd de 
tekst op de f ilmposter tot de absolute essentie beperkt: de drie 
woorden ‘Nicholson - Keaton - Batman’ moesten samen met het 
opnieuw vormgegeven logo de lading dekken. Maar het werkelijk 
geniale achter de marketing van Batman ging verder dan het 
gebruik van grote namen om een breed publiek aan te spreken. 
Time Warner produceerde als mediaconglomeraat niet alleen 
f ilms en stripboeken, maar had belangen in veel andere media. 
De première moest een media-overstijgend evenement worden 
dat in de zomer van 1989 op alle mogelijke manieren de cultuur, 
de mode en zelfs het straatbeeld moest gaan bepalen.

Daarom werd besloten om in de enorme media-campagne die 
aan de première voorafging niet de gezichten van de f ilmster-
ren centraal te stellen, maar om het zwart-gele Batman-logo als 
middelpunt te gebruiken. Dat logo domineerde niet alleen het 
ontwerp van de poster, maar verscheen ook op petten, T-shirts, 
horloges, speelgoed, schoenen en sieraden. Naast deze vormen 
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van merchandising maakte de studio volop gebruik van de 
mogelijkheden die een mediaconglomeraat als Time Warner 
biedt, en werden er talloze publicaties uitgegeven die elk op hun 
eigen manier het verhaal van de film vertelden. Zo werd popidool 
Prince, die op dat moment onder contract stond bij Time Warner 
Music, ingezet om een nieuwe plaat uit te brengen met muziek 
die was ‘geïnspireerd door de f ilm’, waarvan de hoes uiteraard 
ook hetzelfde Batman-logo vertoonde.

Zelfs het publiek dat geen interesse had in de f ilm, of dat een 
voorkeur had voor een andere versie van de stripheld, werd door 
de producenten niet vergeten. Want naast de off iciële f ilmpro-
ducten werd het logo gebruikt om nostalgisch speelgoed, her-
uitgaven van oude stripverhalen en andere Batman-producten 
aan de man te brengen. Op deze manier functioneerde het logo 
niet zozeer als enkel een vorm van reclame voor de f ilm, zoals 
de herkenbare haaienkop die in 1975 van zowel de roman als de 
f ilm Jaws een enorme hit maakte. Het Batman-logo was eerder 
een product op zich, dat veel meer deed dan alleen een f ilm 
promoten en op eindeloos veel manieren geconsumeerd kon 
worden.

Promotionele brochure voor Batman-merchandising van Time Warner (1989).
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Vanwege het grote bereik van Time Warner kon de grote 
zichtbaarheid van het Batman-logo in één keer gebruikt worden 
om een heel scala aan producten in allerlei media in de markt 
te zetten. Het succes van deze campagne was ongekend: de 
opbrengsten van de f ilm waren op zich al enorm, maar vielen 
uiteindelijk in het niet bij de omzet die gemaakt werd door de ver-
koop van lp’s, cd’s, boeken, strips, speelgoed, games en kleding. 
Het succes van Star Wars in 1977 had de f ilmindustrie al geleerd 
dat inkomsten uit merchandising ook behoorlijk groot kunnen 
zijn. Maar bij Batman was de f ilm veeleer een uithangbord voor 
de eindeloze reeks afgeleide producten die er (soms heel losjes) 
mee geassocieerd waren.

Het grote succes van de media-campagne rondom Batman 
was dan ook een indicatie van het enorme bereik van de nieuwe 
mediaconglomeraten. Door middel van een goed georkestreerde 
campagne konden ze het publiek overspoelen met producten op 
basis van een herkenbaar en auteursrechtelijk beschermd logo. 
Net als het swoosh-logo van Nike betekende het Batman-icoon 
tegelijkertijd alles en niks: het dragen van een zwart T-shirt met 
het gele logo kon betekenen dat je liefhebber was van de f ilm, 
dat je fan was van Prince, dat je gek was op stripboeken, of alle 
drie een beetje. Zoals Roberta Pearson en William Uricchio 
opmerkten in hun boek The Many Lives of the Batman (1991) had 
de populariteit van het Batman-logo meer te maken met een 
modebeeld en een cultuurtrend dan met de f ilm op zich.

Maar dat zoveel media met succes werden ingezet om Batman 
als merknaam aan de man te brengen, maakt dit voorbeeld nog 
geen transmedia-fenomeen. Er was immers geen sprake van een 
poging om aan de hand van meerdere media één verhaalwereld op 
te bouwen. Integendeel: alles wat met Batman te maken had, werd 
door Time Warner in de markt gezet, met het logo als bindend 
element. Het succes van deze intermediale marketing-strategie 
bleef hoe dan ook zeker niet onopgemerkt, en werd gevolgd door 
pogingen om andere media te gebruiken om een verhaal verder uit 
te diepen, in plaats van alleen maar meer producten te verkopen.
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Twin Peaks: eenvoudige transmedia
Tegenwoordig is het volstrekt normaal dat gerenommeerde regis-
seurs, acteurs en schrijvers uit f ilm en literatuur ook meewerken 
aan prestigieuze tv-producties. Maar in de jaren 80 was dit hoogst 
uitzonderlijk. Film en televisie waren als industrieën strikt van 
elkaar gescheiden, waarbij het jongere medium televisie vooral 
werd geassocieerd met goedkoop en oppervlakkig amusement. 
Toen dan ook bekend werd dat de gelauwerde f ilmmaker David 
Lynch een dramaserie voor het Amerikaanse netwerk ABC 
zou schrijven en regisseren, wist niemand wat hij ervan moest 
verwachten. Er was dan ook veel onzekerheid: de zender gaf 
na de productie van de eerste proefaflevering schoorvoetend 
het groene licht voor een reeks af leveringen, maar had nog 
steeds onvoldoende vertrouwen om in een volledig seizoen te 
investeren. Het zou voor die eerste reeks dan ook blijven bij 
een schamele acht afleveringen, nog niet eens de helft van een 
normaal Amerikaans televisieseizoen.

Maar Twin Peaks bleek het grote publiek wel degelijk aan 
te spreken, en zou min of meer per ongeluk een van de eerste 
belangrijke transmedia-experimenten vormen. De eerste 
af levering werd gezien door een recordaantal van bijna 35 
miljoen televisiekijkers (33 procent van het totale tv-publiek), 
waarmee Twin Peaks in één klap de best bekeken serie van dat 
televisieseizoen werd. Een groot deel van het succes lag in de 
ongebruikelijke kruisbestuiving van media die voortkwam uit de 
samenwerking tussen f ilmregisseur David Lynch en tv-schrijver 
Mark Frost. Deze combinatie leidde tot een serie die optimaal 
gebruikmaakte van de mogelijkheden van televisiedrama, 
maar er tegelijkertijd een nadrukkelijk f ilmisch tintje aan gaf. 
Twin Peaks speelde met de conventies van de televisie-soap, de 
horrorf ilm en het familiedrama, met daaraan toegevoegd de 
bekende excentriciteit van Lynch, die hij eerder aan de dag had 
gelegd in cultf ilms als Eraserhead (1977) en Blue Velvet (1986).

Het verhaal van de serie had een eenvoudig gegeven als uit-
gangspunt: in het afgelegen bergplaatsje Twin Peaks wordt het 
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lichaam gevonden van Laura Palmer, het mooie tienermeisje dat 
populair was op school, goede cijfers haalde, en door iedereen 
aardig werd gevonden. Wanneer FBI-agent Dale Cooper in het 
stadje aankomt, blijkt niet alleen dat Laura zelf veel geheimen 
had, maar dat iedereen in Twin Peaks wel iets te verbergen 
heeft. Vertakkingen en mysterieuze verwikkelingen springen 
hierbij voortdurend als paddenstoelen uit de grond. En bovenop 
alle intriges rondom de vele markante personages in de serie 
ontstaat ontegenzeglijk de indruk dat er in het stadje ook boven-
natuurlijke elementen in het spel zijn. In de loop van de eerste 
acht af leveringen bouwen deze verwikkelingen zich op tot 
een slotaflevering die eindigt met een aaneenschakeling van 
cliffhangers. De kijkers kregen geen antwoorden, maar bleven in 
gespannen afwachting over de vele vraagstukken die het eerste 
seizoen naar voren bracht.

De populariteit van Twin Peaks nam in dat eerste seizoen 
zulke grote vormen aan dat er al snel een reeks gerelateerde pro-
ducten in andere media verscheen. Deze werden in grote haast 
geproduceerd om de honger van het publiek enigszins te stillen, 
terwijl er vol ongeduld op een tweede seizoen werd gewacht. Het 
eerste afgeleide product, waarvan meteen miljoenen exemplaren 
werden verkocht, was de soundtrack-cd met muziek van com-
ponist Angelo Badalamenti. Dit geeft al aan wat voor bijzondere 
status Twin Peaks direct genoot, want het is uitzonderlijk dat de 
instrumentale muziek van een televisieproductie op plaat of cd 
wordt uitgebracht, laat staan dat zo’n plaat wereldwijd direct in 
de top-10 belandt.

Naast de succesvolle verkoop van de cd werden ook andere, 
meer verhalende media ingezet om de fans van de serie op een 
lucratieve manier zoet te houden. In september 1990, een luttele 
vier maanden na het einde van het eerste seizoen, verscheen het 
boek The Secret Diary of Laura Palmer, geschreven door Jennifer 
Lynch, de dochter van de regisseur. Dit dagboek is binnen het 
verhaal van de serie een belangrijk object waar in het eerste sei-
zoen verwoed naar wordt gezocht, omdat het aanwijzingen zou 
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bevatten die de sleutel konden vormen tot het centrale mysterie 
van Twin Peaks. Net als de soundtrack-cd geeft dit boek de kijker 
de gelegenheid om de wereld van de serie beter te leren kennen, 
en in dit geval zelfs om toegang te krijgen tot unieke aanvullende 
informatie over de plot.

Uiteraard bleek het boek niet de grote antwoorden te geven 
waar de fans op hadden gehoopt. De eerste helft van het boek 
geeft informatie over Laura Palmer die de voorgeschiedenis van 
het personage nader invult. Naarmate het dagboek dichter bij 
de gebeurtenissen uit de serie komt, geeft het een completer 
beeld van momenten, locaties en personages die in de serie 
slechts schetsmatig zijn ingevuld. Maar verder wordt er weinig 
onthuld over zaken die de oplettende kijker niet had kunnen 
afleiden. Op cruciale momenten in het dagboek wordt de lezer 
ook nog gefrustreerd door alinea’s die midden in een zin worden 
afgebroken, met daaronder de mededeling dat er op die plek 

Omslag van The Secret Diary of Laura Palmer, het eerste boek dat de transmedia-
wereld van Twin Peaks nader invulde.
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pagina’s uit het dagboek ontbreken. Zo gaf het dagboek wel een 
verrijking van de serie, maar droeg het vooral bij aan de opbouw 
van de spanning door ook weer niet te veel prijs te geven. Toen 
het geheime dagboek van Laura Palmer kort na het begin van 
het tweede seizoen ook binnen de serie door andere personages 
werd gevonden, ontdekten ze wat de grootste fans al wisten: het 
dagboek was incompleet, en nu moest er verder gezocht worden 
naar de ontbrekende bladzijden. Zo kreeg dit dagboek zowel 
binnen als buiten de serie een eigen leven dat het verhaal verder 
verrijkte.

Samen met de kort erna gepubliceerde boeken The Au-
tobiography of Dale Cooper: My Life, My Tapes (1991) en de 
gef ictionaliseerde stadsgids Twin Peaks: An Access Guide to 
the Town (1991) bood het dagboek van Laura Palmer in de eerste 
plaats een manier om de wereld van de serie verder te verken-
nen. De persoonlijke geschiedenis van meerdere personages 
werd hierin verder ingevuld, en belangrijke locaties en zelfs 
een historisch overzicht van de plaats Twin Peaks kwamen 
uitgebreid aan bod. Met de publicatie van deze boeken begon 
de serie dan ook voor het eerst een transmedia-verhaal te wor-
den: andere media werden niet ingezet om hetzelfde verhaal 
opnieuw te vertellen of simpelweg te reproduceren, maar om 
de verhaalwereld van de tv-serie via andere media verder uit 
te bouwen.

Nog belangrijker was de invloed die deze aanpak had op de 
meest toegewijde kijkers: een internationale gemeenschap van 
fans werd geïnspireerd om zelf ook bij te dragen aan de invulling 
van de mythologie rondom Twin Peaks. Onder de grootste lief-
hebbers van de serie circuleerde binnen korte tijd het ‘fanzine’ 
Wrapped in Plastic, waarin theorieën over de mysteries van het 
verhaal, beschrijvingen van fan-evenementen, en creatieve 
aanvullingen op de bestaande verhalen uit de serie werden 
gepubliceerd. Net als andere fanzines was Wrapped in Plastic 
een voor en door liefhebbers gemaakt tijdschrift dat fans van de 
serie met elkaar in contact bracht (zie hoofdstuk 2).
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De manier waarop de producenten inspeelden op deze vorm 
van toewijding demonstreerde een toenemend begrip voor de 
manier waarop toegewijde kijkers met media en complexe verha-
len omgingen. Het publiek van Twin Peaks werd niet meer gezien 
als een homogene groep passieve kijkers, maar als een diverse 
en vooral actieve verzameling mensen die zich bij het creatieve 
proces betrokken voelden. De serie werd door veel kijkers niet 
slechts gezien als een verhaal om van week op week te volgen, 
maar als een spel waarvan de regels steeds complexer werden: 
een denkpuzzel zonder einde waarvan de omtrek zich als een 
olievlek bleef uitbreiden. Uiteindelijk ging het de echte fans dan 
ook niet om het antwoord op de vraag wie de moordenaar van 
Laura Palmer was. Het ging vooral om het ontrafelen van de 
verhaalwereld van de serie. Was de griezelige Bob een mens of 
een kwade geest? Wie was die reus waarvan Dale Cooper steeds 
visioenen had? En wat werd er precies bedoeld met de woorden 
‘the owls are not what they seem’?

Helaas was Twin Peaks geen lang leven beschoren, mede omdat 
een groot deel van het publiek afhaakte na de onthulling van 
Laura Palmers moordenaar. Maar Wrapped in Plastic wordt nog 
altijd uitgegeven, en de fans voeren nog steeds campagne om 
de serie terug op de buis te krijgen. Daarnaast had Twin Peaks 
een grote invloed op andere tv-series, zoals The X-Files (1993-
2002) en de stortvloed aan nieuwe Star Trek-series. Steeds meer 
tv-producties probeerden in de eerste plaats een verhaalwereld 
op te bouwen die niet tot één medium beperkt bleef. Maar pas 
rond de eeuwwisseling zien we voor het eerst een grootschalig 
experiment met transmedia-verhalen in het fenomeen rondom 
de f ilm The Matrix (1999).

The Matrix: complexe transmedia
Toen de f ilm The Matrix in 1999 in de bioscopen verscheen, 
was dit niet zomaar een grote nieuwe science-f ictionf ilm uit 
Hollywood. De f ilm kreeg weliswaar veel publiciteit om zijn in-
novatieve visuele effecten, maar bovenal kwam het succes van de 
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f ilm voort uit de nieuwe internet-generatie. Het internet was in 
de jaren 60 voor militairen en wetenschappers ontwikkeld. Maar 
sinds de jaren 90 was dit wereldwijde computernetwerk ook 
langzamerhand toegankelijk geworden voor de westerse consu-
ment. En door de opkomst van Internet Service Providers (ISP’s) 
als America Online, CompuServe en het Nederlandse XS4ALL 
werd het nu mogelijk om ook thuis toegang tot het internet te 
krijgen. Eind jaren 90 was het dan ook niet meer alleen bij een 
kleine voorhoede bekend, maar werd het in toenemende mate 
een massamedium waarop iedereen zijn of haar zegje kon doen.

De ideeën en theorieën die in die begintijd over de mogelijk-
heden van het internet verschenen, hadden een sterk utopische 
inslag. George Landow bijvoorbeeld beschreef in zijn veelbespro-
ken boek Hypertext (1992) hoe de nieuwe vorm van elektronische 
literatuur zowel lezers als schrijvers voorgoed zou verlossen van 
de dictatuur van lineaire verhalen. Siegfried Zielinski zag in 
zijn boek Audiovisionen (1989) de hele geschiedenis van f ilm 
en televisie als weinig meer dan een voorspel op de komst van 
digitale media. Jay David Bolter en Richard Grusin poneerden 
in Remediation: Understanding New Media (2000) de stelling 
dat virtual reality het eindelijk mogelijk maakte om de eeuwen-
oude barrière tussen kijker en kunstwerk te doorbreken. En Lev 
Manovich publiceerde in 2001 The Language of New Media, een 
boek dat triomfantelijk de database omarmde als model voor een 
vrije vorm van organisatie die hiërarchische systemen overbodig 
maakt.

The Matrix was niet de eerste f ilm die deze opmars van digi-
tale cultuur als onderwerp had. Maar het was wel de eerste die 
de complexe en zelfs tegenstrijdige ideeën rondom het digitale 
tijdperk wist te verenigen met een stijl die er perfect bij aansloot. 
De f ilm gaat uit van het idee van de Franse f ilosoof Jean Baudril-
lard, die beweerde dat het postmoderne leven weinig meer is dan 
een simulatie. In zijn boek Simulacra and Simulations (voor het 
eerst gepubliceerd in 1981, maar pas in 1994 in Engelse vertaling 
verschenen) stelde hij dat we met de komst van het postmoderne 
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tijdperk steeds verder van een authentieke werkelijkheid zijn 
komen te staan. Onze zintuigen worden overweldigd door de 
massamedia die ons allerlei simulaties voorschotelen, waardoor 
het origineel uiteindelijk ondergeschikt wordt aan de kopie. Het 
eindresultaat hiervan is dat we komen te leven in een ‘hyperreali-
teit’, waarin simulaties niet meer van echt te onderscheiden zijn.

Voorbeelden van deze hyperrealiteit ziet hij in reclame, f ilm 
en televisie. Deze media overspoelen ons met beelden die een 
kunstmatige werkelijkheid tonen. Maar deze valse realiteit 
wordt altijd aantrekkelijker gemaakt dan de echte. Zo komen 
we langzaam maar zeker in een omgekeerde wereld terecht, 
waarin we steeds meer proberen om simulaties uit de media 
in het echte leven na te bootsen. Voorbeelden hiervan zien we 
overal, van vrouwen die zich proberen op te maken zoals de 
bijgewerkte modellen op reclameposters, tot de manier waarop 
popmuziek bijdraagt aan het idee dat het echte leven meestal 
onderdoet voor massamedia. Een bekend hedendaags voorbeeld 
hiervan is de hit van Guus Meeuwis die iedereen kan meezingen: 
‘Het is een nacht die je normaal alleen in f ilms ziet.’

Deze concepten van simulatie en hyperrealiteit zijn natuurlijk 
ook heel goed toe te passen op een digitale wereld, waarin de 
gebruiker wordt ondergedompeld in een volledig virtuele om-
geving. De plot van The Matrix draait om de jonge hacker Neo, 
die geobsedeerd is geraakt door één vraag: ‘What is the Matrix? ’ 
Hij kan z’n vinger er niet precies op leggen, maar voelt dat er iets 
niet in orde is in zijn steriele, kleurloze werkelijkheid. Overdag 
werkt hij in een saaie kantoorbaan achter een computerterminal, 
maar de eerste scènes in de f ilm laten zien dat hij ’s avonds thuis 
via het internet in contact staat met andere hackers die zijn 
wereldbeeld en cultuur delen. Hiermee is Neo als personage de 
belichaming van de groeiende digitale cultuur die eind jaren 90 
steeds zichtbaarder begon te worden.

Uiteindelijk ontdekt Neo het grote geheim achter de Matrix: 
zijn dagelijkse werkelijkheid is eigenlijk een letterlijke simulatie, 
waarbij mensen de passieve slachtoffers zijn van een monster-
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lijke dictatuur van intelligente machines. Door de opmars van 
artif iciële intelligentie raakten de computers met de mensheid 
in conflict, en deze oorlog werd door de machines gewonnen. 
Mensen brengen nu onbewust hun hele leven door in een 
artif iciële cocon, waarbij ze rustig worden gehouden door een 
computersimulatie die in alles lijkt op de westerse wereld aan het 
eind van de twintigste eeuw. Een kleine groep vrijheidsstrijders 
heeft zich aan deze gesimuleerde droomwereld weten te ontwor-
stelen en strijdt nu tegen de heerschappij van de computers. In 
de f ilm sluit Neo zich bij hen aan, en hij blijkt uiteindelijk zelfs 
een soort Messias te zijn: ‘the One’ die de machines voorgoed zal 
kunnen verslaan en de mensheid zal bevrijden.

The Matrix speelt dus op een geestige manier met de ideeën 
van Baudrillard en andere postmoderne filosofen – met een dikke 
knipoog naar Plato’s klassieke allegorie van de grot. Een belangrijk 
thema van de film is onze angst voor technologie: technologische 
vooruitgang is niet volledig in de hand te houden, en kan ons 
uiteindelijk noodlottig worden, zoals in het verhaal over het mon-
ster van Frankenstein. Digitalisering en nieuwe media worden 
in de f ilm dan ook geportretteerd als een diabolisch systeem om 
de mensheid uit te buiten en onder de duim te houden, waarbij 
alleen de verschijning van een bijbelse verlosser de hoop op een 
terugkeer naar de realiteit kan beloven. Voor een hypermoderne 
film over hackers, virtual reality en digitale cultuur is het verhaal 
van The Matrix op het eerste gezicht dan ook behoorlijk ouder-
wets. Maar aan de andere kant wordt digitale cultuur ook op 
een positieve manier geportretteerd. Neo ontdekt bijvoorbeeld 
dat hij binnen deze gesimuleerde werkelijkheid van de Matrix 
adembenemende toeren kan verrichten die op een duizelingwek-
kende manier in beeld worden gebracht. Ook ligt een groot deel 
van de aantrekkingskracht van de f ilm zelf in de baanbrekende 
visuele effecten, die nadrukkelijk mogelijk zijn gemaakt door 
digitale technologie. De opmars van digitale cultuur die de f ilm 
aan de ene kant als een grote bedreiging beschouwt, vormt aan de 
andere kant een van de belangrijkste pijlers waar de f ilm op rust.
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Ook de manier waarop de f ilm onder de aandacht werd ge-
bracht, haakte hier sterk op in. Reclamecampagnes voor grote 
Hollywoodf ilms maakten traditioneel vooral gebruik van de 
meest grootschalige massamedia om een groot publiek te berei-
ken: reclamespotjes op radio en televisie, gedrukte advertenties 
in kranten en tijdschriften, trailers in de bioscoop, en posters 
en billboards in abri’s, op bussen en langs de weg. Ook voor The 
Matrix werden deze middelen ingezet, maar daarnaast werd het 
internet op een innovatieve manier gebruikt om de wereld van 
de f ilm niet alleen te promoten, maar ook verder uit te bouwen.

De reclamecampagne voor de f ilm werd opgebouwd rondom 
de vraag ‘What is the Matrix? ’, waarbij steeds hetzelfde citaat 
uit de f ilm werd aangehaald: ‘Unfortunately, no one can be told 
what the Matrix is. You have to see it for yourself.’ Deze woorden 
benadrukten niet alleen de intrigerende plot van de f ilm, maar 
ook de baanbrekende visuele effecten, die je letterlijk zelf moest 
zien om ze te kunnen geloven. Daarnaast spoorde de campagne 
individuele kijkers aan om zelf op zoek te gaan naar antwoorden, 
precies zoals het personage Neo dat doet in de f ilm.

Wie nieuwsgierig werd gemaakt door de reclamecampagne, 
trof op het internet al snel de website whatisthematrix.com aan. 
In 1999 werd voor de meeste grote f ilms al een promotionele 
website gemaakt waar je de belangrijkste informatie over de 
f ilm terugvond: de poster, enkele foto’s, informatie over de 
f ilmmakers, en een trailer op postzegelformaat. De website 
van The Matrix was voor die tijd ongewoon ambitieus van aard, 
met veel gebruik van nieuwe Flash-technologie om beweging en 
interactiviteit aan de pagina’s toe te voegen. Maar binnen deze 
opvallend vormgegeven omgeving bood de site ook meer dan 
alleen reclamemateriaal voor de f ilm. Oplettende bezoekers 
ontdekten dat bepaalde onderdelen waren afgesloten voor het 
grote publiek, en alleen met een speciale code ontsloten konden 
worden.

Deze ‘geheime’ gebieden op de website bleken onderdeel te 
zijn van een nieuw initiatief: bezoekers werden aangemoedigd 
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om als detectives het internet af te stropen op zoek naar codes 
die toegang gaven tot exclusieve informatie. Door games op de 
website te spelen, kon je punten verdienen die beloond werden 
met bijzondere extra’s, en die hielpen de f ictieve wereld van The 
Matrix verder uit te bouwen. Zelfs bij deze eerste f ilm in de reeks 
werd dus al op een bescheiden manier een transmedia-strategie 
ingezet om het verhaal verder uit te diepen en kijkers aan te 
sporen tot specif ieke activiteiten.

Bij het verschijnen van de twee vervolgf ilms, die samen met 
de eerste f ilm een coherente trilogie moesten vormen, werd dit 
innovatieve maar redelijk eenvoudige gebruik van transmedia 
veel grootser opgezet. Producent Time Warner, het mediacon-
glomeraat dat in 1989 met zoveel succes een ongekend scala aan 
Batman-producten op de markt bracht, zag een nieuwe gelegen-
heid om alle mogelijke mediakanalen tegelijk te benutten. De 
eerste f ilm was in veel opzichten voor het bedrijf een experiment 
waarbij een nieuwe strategie werd ingezet om een publiek te 
bereiken dat al volledig thuis was in deze nieuwe digitale cultuur. 
Nadat The Matrix niet alleen succesvol was geworden, maar zelfs 
de toon leek te zetten voor een nieuw tijdperk, zette de studio 
alle middelen in om de Matrix-franchise verder uit te bouwen.

De bestaande website werd in deze campagne het centrale 
punt waarop alles wat met de serie te maken had bij elkaar 
kwam. Hier werd de eerste informatie gepubliceerd over de twee 
vervolgfilms The Matrix Reloaded en The Matrix Revolutions, die 
tegelijkertijd gemaakt werden en in 2003 met een tussenperiode 
van zes maanden in de bioscoop verschenen. In diezelfde tijd 
werd een scala aan gerelateerde producten in elk denkbaar 
medium door Time Warner op de markt gebracht. Maar anders 
dan bij de Batman-campagne zou het nu niet gaan om eenvou-
dige merchandising, maar moesten alle media gezamenlijk één 
verhaal vormen.

Een dergelijke aanpak paste precies bij de organisatie van 
mediaconglomeraat Time Warner, dat aan de hand van de 
populaire Matrix-reeks het liefst een zo breed mogelijk pakket 
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aan gerelateerde producten lanceerde. De strategie haakte ook 
in op de succesvolle transmedia-campagne die de eerste f ilm 
had begeleid, waarbij speurwerk werd beloond met exclusieve 
toegang tot games en achtergrondinformatie over de mythologie 
van de Matrix-verhaalwereld. Net als bij Twin Peaks ging het de 
liefhebbers er dan ook vooral om de structuur van deze f ictieve 
wereld te doorgronden aan de hand van zorgvuldig bewaakte 
stukjes informatie, die door de makers strategisch werden 
vrijgegeven als beloning voor getoonde inzet.

Een van de belangrijkste onderdelen van het grotere transme-
dia-verhaal was de game Enter the Matrix, dat onder leiding van 
de f ilmmakers was ontwikkeld. In de publiciteit werd steeds 
benadrukt dat het niet ging om een game waarin je bepaalde 
gebeurtenissen uit de f ilm na kon spelen (zoals meestal bij dit 
soort games), maar dat het een opzichzelfstaand verhaal bood. 
Niet alleen kreeg degene die de game kocht een uniek verhaal 
dat de gebeurtenissen in de f ilms verder aanvulde, maar er werd 
zelfs beweerd dat het verhaal van de f ilms niet compleet was 
zonder Enter the Matrix te spelen. Naast het spelelement bevatte 
Enter the Matrix immers ook een handvol gef ilmde scènes met 
acteurs uit de f ilms, waarin een van de subplots van het verhaal 
uit de f ilms werd ingevuld.

Maar voor wie The Matrix echt wilde ervaren, waren een 
complexe game en drie f ilms nog lang niet genoeg. Er was ook 
nog de dvd The Animatrix, met daarop een verzameling van 
acht korte animatief ilms. Deze verhalen gaven een meer gede-
tailleerde invulling aan de voorgeschiedenis van het verhaal, 
werkten de achtergrond van nevenpersonages dieper uit, en 
bouwden in grote lijnen de verhaalwereld van de serie verder 
op. Ook verscheen er een serie stripboeken (The Matrix Comics) 
die iets vergelijkbaars deden, en die eerst via de Matrix-website 
en later in boekvorm werden uitgegeven. Wie dan uiteindelijk 
alle onderdelen van deze transmedia-franchise aandachtig had 
bestudeerd, kon in de MMORPG (‘Massively Multiplayer Online 
Role-Playing Game’) The Matrix Online deze verhaalwereld verder 
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blijven onderzoeken. Volhardende spelers kregen daarin ook nog 
te zien wat er na afloop van de laatste f ilm met Neo was gebeurd.

De inhoud van de Matrix-wereld werd op deze manier ver-
deeld over vele verschillende media, waarbij het publiek steeds 
werd aangemoedigd om zelf alle informatie aan elkaar te rijgen. 
De bescheiden transmedia-strategie die in 1999 met veel succes 
was ingezet om een relatief kleine groep toegewijde fans aan te 
spreken, werd nu gebruikt in de hoop een veel groter publiek 
te bereiken. Maar lang niet iedereen bleek bereid om zoveel 
energie te investeren in het doorgronden van een complexe 
verhaalwereld. Voor veel kijkers bleek de plot van het eerste 
vervolg al moeilijk te volgen, en f ilmrecensenten wisten ook niet 
wat ze aan moesten met een vertelstructuur die min of meer eiste 
dat je ook geld uitgaf aan een game, een dvd en een stripboek. 
De minder fanatieke liefhebbers voelden zich gefrustreerd of 
zelfs bekocht door deze vorm, en de Matrix-franchise werd in 
de pers dan ook geregeld beschreven als een goedkope vorm van 
publieksmanipulatie.

Dit eerste grootschalige experiment met verhalende transme-
dia was in f inancieel opzicht dan ook een teleurstelling voor de 
producenten. Terwijl het tweede deel The Matrix Reloaded de 
eerste f ilm qua omzet overtrof, bleef het laatste deel ver achter 
bij zijn twee voorgangers, voor een belangrijk deel omdat veel 
mensen geen moeite meer wilden doen om het verhaal te volgen. 
Waar het activeren van een kleine groep toegewijde hackers bij de 
eerste film had bijgedragen aan het grote commerciële succes van 
de franchise bij een breed publiek, schrikte de complexiteit van 
de massale transmedia-campagne de meeste kijkers nu juist af.

Je kunt het Matrix-project zien als een ambitieus experiment 
met de mogelijkheden die hedendaagse media ons bieden om 
complexe verhalen te vertellen, óf als een poging om zoveel 
mogelijk geld aan één succesvolle merknaam te verdienen. De 
waarheid ligt in dit geval duidelijk ergens in het midden. Hoe dan 
ook is het zowel voor f ilmmakers als voor producenten, fans en 
wetenschappers een zeer leerzame casestudy gebleken. Nooit 
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eerder was zoveel energie geïnvesteerd om zoveel verschillende 
media in te zetten bij het vertellen van één verhaal en het invul-
len van een complete verhaalwereld. De marketingcampagne 
toonde ook aan dat het aanspreken van een kleine groep fans een 
belangrijk element vormt in het opbouwen van een veel groter 
publiek. Maar er waren duidelijk ook grenzen aan hoeveel er van 
de gemiddelde kijker gevraagd kon worden.

Voor sommige mensen was de wereld van The Matrix een f ic-
tieve omgeving om je in te verliezen, en werd elke mogelijkheid 
om deze nader te verkennen met beide handen aangegrepen. 
Maar voor een veel grotere groep bleef het bovenal een vorm 
van amusement die toegankelijk moest blijven, en waarvoor 
je in ieder geval geen huiswerk zou moeten hoeven doen. De 
bedenkers van deze transmedia-campagne hadden het grote 
publiek uiteindelijk overschat, terwijl ze de cruciale subcul-
tuur van fans juist te weinig ruimte hadden gegeven: door alle 
aspecten van de Matrix-wereld via zoveel media in te vullen, 
bleef er maar weinig over voor de verbeelding. En voor de echte 
genre-fans is het juist heel belangrijk om het gevoel te hebben 
dat je niet alleen toegang hebt tot een verhaalwereld, maar dat 
je zelf ook nog iets in te brengen hebt.

Om beter te begrijpen hoe deze relatie tussen fans en het grote 
publiek een bepalende rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van 
hedendaagse transmedia, kijken we in het volgende hoofdstuk in 
meer detail naar de geschiedenis van fancultuur. Het volgende 
deel richt zich dan ook vooral op de complexe relatie tussen deze 
voorhoede van zeer toegewijde liefhebbers aan de ene kant, en 
de verschuivende belangen van het grote publiek aan de andere.


