
A-D
artdirection, algemeen gesteld is dit de beeldende vormgeving 
van een film zoals die wordt geregistreerd tijdens de opnamen. Denk 
hierbij aan decors, rekwisieten, belichting, kostuums en make-up van 
de acteurs. Bij documentairefilm is de controle over de artdirection 
veel minder beheersbaar dan bij fictiefilm.
biopic, film over een bekende persoon.
camcorder, kleine videorecorder waarop de opnames ook beke-
ken kunnen worden.
camerastandpunt, camerahoek/opnamehoek. De hoek, het 
perspectief, van waaruit de camera het te filmen object ziet, bij-
voorbeeld een laag standpunt (kikkerperspectief) of een heel hoog 
standpunt (vogelperspectief).
cineast, filmmaker.
cinematografie, filmkunst. Ook als algemene term voor alle be-
werkingen van de filmtape door de camera en in het laboratorium.
cinéma vérité, documentaire stroming (ontstaan in de jaren vijf-
tig), waarbij om de werkelijkheid te benaderen ook het maken van de 
film niet verborgen of zelfs nadrukkelijk betrokken wordt (de filmma-
ker participeert in de opnames). Zie ook vlieg-op-de-muur, cinéma 
vérité is meer vlieg-in-de-soep.
close-up, 1. een shot van alleen het gezicht van een personage;  
2. in het algemeen: elke opname van dichtbij.
continuïteitsmontage, een filmisch middel om het verhaal zo 
soepel en helder mogelijk te vertellen. De montage is onzichtbaar. 
De toeschouwer wordt niet in verwarring gebracht door lastig te vol-
gen tijds- en ruimtebepalingen van het verhaal. Continuïteitsmon-
tage is niet altijd mogelijk in documentairefilm, maar sprongen in tijd 
en ruimte zijn bij documentaires vaak niet hinderlijk. 
creatieve documentaire, overkoepelende term voor documen-
taires met een eigenzinnig en onafhankelijk karakter, met een crea-
tieve verwerking van echte gebeurtenissen die zich voor de camera 
afspelen. De maker wordt hier als auteur van een kunstwerk gezien 
in tegenstelling tot een journalistiek werk.
cut, in de montage: de harde overgang van het ene shot naar het 
andere. Overgang zonder effect.
dialoog, tekst die door mensen in de film tegen elkaar wordt uitge-
sproken. Ook in een documentaire.
direct cinema, stroming, ontstaan in de jaren vijftig, waarbij de 
filmmaker probeert om de opnamesituatie zo onopvallend mogelijk 
aanwezig te laten zijn (zie ook vlieg-op-de-muur) om zo werkelijk-
heidsgetrouw mogelijk te filmen.
docudrama, genre. Een semi-fictioneel verslag van een (histori-
sche) gebeurtenis.
documentaire, genre. Een op documenten en/of feiten (echte ge-
beurtenissen) berustende non-fictiefilm. Toch geeft elke filmmaker 
zijn eigen kleur aan het verhaal, waardoor het nooit als objectief kan 
worden beschouwd. 
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E-L 
editor, degene die de film monteert.
educatieve film, film met als doel kennis te laten verwerven over 
het onderwerp.
egodocument, document over persoonlijke ervaringen, in geval 
van documentairefilm is de maker expliciet aanwezig in de film (in 
beeld of door commentaarstem).
etnografische film, film die de cultuur en samenleving van een 
volk beschrijft.
fade, als in speelfilm: in- en uitvloeien van een beeld in de monta-
ge, vanuit wit of zwart of vanuit een ander beeld (fade-in, fade-out).
fake documentaire, nepdocumentaire (zie ook mockumentary). 
Een fake documentaire gaat verder dan het ensceneren van ele-
menten omdat die toevallig niet voorhanden zijn. Het hele gegeven 
berust mogelijk niet op de werkelijkheid, maar de film lijkt een do-
cumentaire. 
fictiefilm, een niet op de werkelijkheid berustend verhaal.
found footage, een bestaand stuk film dat deel uitmaakt van een 
nieuwe film en zo een nieuwe context krijgt.
frame, 1. afzonderlijk filmbeeldje; 2. de vorm en afmetingen van het 
geprojecteerde filmbeeld; 3. de kadrering van het filmbeeld.
genre, vormen van film die algemeen herkenbaar zijn voor publiek 
en die zich ook bedienen van vaste vormgevingsprincipes en narra-
tieve conventies, en zodoende helpen een ordening aan te brengen. 
Geldt ook voor andere cultuuruitingen. De hoofdverdeling die door-
gaands gemaakt wordt, is die van speelfilm, documentaire en ab-
stracte film. Maar fictiefilm is onder te verdelen in subgenres. Hierbij 
valt te denken aan musical, comedy, thriller, western, sciencefiction 
etcetera. Een verdergaande verdeling is ook te maken voor docu-
mentaire, bijvoorbeeld: natuurfilm, reisreportage, nieuwsreportage, 
bedrijfsfilm, interview, docudrama etc. 
handheld, de camera wordt merkbaar gedragen.
homemovie, amateurfilm, vaak in huiselijke situaties of op vakan-
tie opgenomen.
journalistieke documentaire, overkoepelende term ter on-
derscheid van de poëtische documentaire. Journalistieke documen-
taires zijn meer gericht op het registreren van de werkelijkheid (maar 
zijn wel creatief).
live action, meest voorkomende filmvorm. De camera filmt wat 
zich voor de camera afspeelt. Wat uiteindelijk geprojecteerd wordt, 
heeft in werkelijkheid ooit ergens plaatsgevonden. Dit geldt zowel 
voor fictie als documentaire, in tegenstelling tot animatiefilm.
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M-S 
medium shot, shot waarbij een personage vanaf de heup in beeld 
wordt gebracht.
mise-en-scène, alle elementen zoals ze zijn geplaatst voor de 
camera om te worden opgenomen: decor, karakters, rekwisieten, 
de bewegingen van de mensen en de resultaten van het geplaatste 
licht.
mockumentary, nepdocumentaire, kan ook zekere bespotting 
betekenen (van het Engelse mock: namaak of bespotting). Een moc-
kumentary zet de kijker bewust op het verkeerde been of neemt het 
documentairegenre op de hak.
montage, het uitzoeken en achter elkaar plakken van opgenomen 
filmbeelden.
narratie, proces tussen film en kijker, waarbij de kijker aan de hand 
van de filmbeelden een verhaal construeert.
pan shot, horizontale camerabeweging, camera draait om verti-
cale as en verplaatst zich dus niet.
perspectief (kikvors, vogel, neutraal), camerastandpunt, 
laag als gezien vanuit een kikker of hoog als vanuit een vliegende 
vogel.
poëtische documentaire, documentaire die niet gewoon een 
verhaal wil vertellen, maar die een sfeer wil scheppen, een gevoel 
wil overbrengen.
postproductie, nabewerking van opgenomen filmmateriaal: mon-
teren en geluid mixen.
propagandafilm, film om aanhangers te winnen voor een ideële 
overtuiging.
reality soap, melodramatische serie die zich afspeelt in een wer-
kelijke leef- of werkomgeving. Kan ook een enkel tv-programma 
zijn.
registratie, het opnemen en vastleggen van iets.
rijder of rijer, opname met rijdende camera.
scenario, het filmverhaal, zo uitgewerkt dat er mee gefilmd kan 
worden.
scène, afgeronde eenheid binnen een film. Meestal een opeenvol-
ging van shots die samen één handeling of één ruimte verbeelden.
sequentie, een eenheid, een soort dramatisch blok van een of 
meerdere scènes in de film.
set, plaats waar gefilmd wordt. De setting kan een bestaande loca-
tie zijn of in de studio met behulp van decors.
shot, eenheid van beelden die in één keer opgenomen zijn. In de 
montage worden verschillende shots achter elkaar geplakt tot één 
scène en uiteindelijk een film.
still, stilstaand filmbeeld, vergelijkbaar met een foto.
storyboard, een gedetailleerd plan van het gehele filmverhaal, 
vaak in de vorm van een stripverhaal. Is belangrijk als leidraad tij-
dens het productieproces. Bovendien een belangrijk middel in de 
creatieve ontwikkeling van een film en het financiële traject van de 
filmproductie. Het storyboard geeft inzicht in alle aspecten van de 
film.
synchroon geluid, geluid dat gelijktijdig met beeld weergegeven 
wordt.
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T-Z 
take, opname zonder onderbreking.
talking heads, mensen die tegen de camera praten, bijvoorbeeld 
met een ooggetuigenverslag van gebeurtenissen.
totaalshot, opname die het totaal van de scène laat zien. Afstan-
delijk van atmosfeer.
tussentitel, zwart beeld met tekst dat in zwijgende films gebruikt 
werd om dialogen of commentaar toe te voegen aan de beelden. 
Vaak gebruikt bij zwijgende films, ook bij documentaires.
vlieg-op-de-muur, documentair principe waarbij de filmmaker 
probeert om de opnamesituatie zo onopvallend mogelijk aanwezig 
te laten zijn om zo werkelijkheidsgetrouw mogelijk te filmen (zie ook 
direct cinema en vergelijk cinéma vérité).
voice-of-God, alwetende, neutrale commentaarstem bij filmbeel-
den.
voice-over, commentaarstem bij filmbeelden.
wetenschappelijke film, film die betrekking heeft op de wetenschap 
en/of die in overeenstemming is met de regels en eisen van de we-
tenschap.
wipe, in de montage: het ene shot schuift van boven, onder, links, 
of rechts het andere shot weg.
zoom, het filmbeeld met behulp van een zoomlens dichterbij halen 
(inzoomen) of verder van zich afbrengen zodat men meer te zien 
krijgt (uitzoomen).
zwijgende film, een film zonder geluid. Vaak werden zwijgende 
films in de bioscoop begeleid door een zogenaamde explicateur 
(verteller) en/of live muziek.
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