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Werkvorm 39 vergelijking boek  met film, theater 
Mel Wallis de Vries Theatermusical en Thriller 
 
[Zie linken teksten recensie boek en trailor theater]  
 
Opgezogen in het verhaal 
Ik heb geen voorkeur voor het boek of de musical. Ik vroeg me tijdens het lezen wel af: hoe gaan ze 
dit op de planken uitwerken? Want in het boek voeren de personages veel monologen met zichzelf 
over hoe zij tegen zaken aankijken. Dat lijkt me niet echt interessant op het toneel, zeker niet voor 
tieners. Daarom vond ik het een vondst om er een soort van raamvertelling van te maken met een 
begin en een einde door Emma. Dit maakt het verhaal rond.  Het openingsbeeld aan de brancard 
roept een mortuariumsfeer op.  Dat voert meteen de spanning op, wat gaat er komen? Het was ook 
zeker een goede keuze  om de inspecteur al vroeg in het verhaal een rol te geven.  Hij legt de meisjes 
het vuur  aan de schenen.  ‘Vertel  maar eens haarfijn wat je  ervan  weet en wat jouw betrokkenheid 
is!’ Een lijk en een scherp verhoor, hierin herken je als kijker de ingrediënten van een misdaadthriller.  
 
Het verhaal blijft op de planken goed overeind.  Dat is knap, want als je het boek hebt gelezen, weet 
je toch ongeveer wel wat waarschijnlijk de volgende scene zal zijn.   
De ontknoping bij het zwembad was minder onverwacht dan in het boek. Daarentegen werd goed 
stil gestaan bij de beweegredenen van Emma. Invoelbaar werden de volgende punten uit de doeken 
gedaan: haar gevoel van in de steek gelaten te zijn; de ontgoocheling dat het leven doorgaat voor 
anderen alsof ze voor niemand van betekenis is geweest; haar wroeging over de dood van Lilly en het 
feit dat haar handelen naar haar toch ooit beste vriendinnen volledig uit de hand is gelopen. Je 
voelde dat deze bekentenis en spijtbetuiging de zaal emotioneerde.  
 
Het publiek (allemaal jongeren –  vergezeld van een enkele ouder en een aantal leraren) was 
geboeid. Muisstil was het in de zaal. De geluidseffecten en het spel zorgden op gezette tijden 
hoorbaar voor spannende momenten. Zo te observeren vonden de bezoekers de personages 
geloofwaardig en konden zij zich met de actrices vereenzelvigen. Dat wat voor de musical geldt,  
geldt naar mijn idee ook voor het boek. 
 
De lengte van het spel was prettig evenals de afwisseling in en tussen de scenes.  Bewondering was 
er ook voor de eenvoud en kracht van de transparante panelen.  Die bekrachtigen de sfeer  van ‘er  
hangt iets in de lucht’.  
 
In het boek vind ik de pasfoto’s van de personages overigens storend, omdat de beschrijving van hen 
rijker is. Op het toneel worden de types minder uiteengezet, maar komen ze wat gevoel betreft zeker 
wel in de richting van hoe ze door Wallis de Vries zijn neergezet.  In die zin wordt er goed geacteerd 
en is de casting geslaagd te noemen.  
Jongens spelen in de thriller geen rol en waar ze worden genoemd,  worden ze met één zin door de 
dames weggezet. In het boek is het eigenlijk niet veel anders; daar komen ze ook vrij kleverig zielig 
over. Ik vraag me dan ook af hoe jongens het boek en het stuk beleven; in de foyer leek zo te horen 
het stuk ook bij hen in de smaak te vallen. Ik verwacht dat de volgende vertolking die op stapel staat, 
namelijk het boek ‘Schuldig’, dan ook geen straf is om te gaan kijken. Iets om op de kalender te 
zetten voor het vak CKV.   
 
Vergelijking  boek en de musicalthriller als werkvorm 
Het analyseren van het boek en de film op overeenkomsten en verschillen vind ik geen aansprekende 
werkvorm.  Het maken van aantekeningen haalt je uit het stuk en neemt de vaart uit het boek. Op 
mij heeft dat de uitwerking van ‘verplicht lezen voor de lijst uit een voorgeschreven collectie’. 
Misschien dat een verdeling van taken over leerlingen beter werkt. Een viertal bekijkt of leest het 
boek of toneelstuk, waarbij iedere leerling  één  personage volgt; ieder wordt dan expert op één 
persoon. In de nabespreking  brengt iedereen zijn persoon in en geeft aan hoe die in het boek dan 
wel op het toneel tot leven komt.  Eventueel kunnen ze hun impressie omzetten in een  korte film.  
Anderzijds zie ik mogelijkheden om het boek of toneelstuk te gebruiken als ingang om stil te staan bij 
wat het met mensen doet als zij buiten de groep vallen of niet in een bepaald hokje passen.  Of zij 
herkennen dat je in nood kunt zijn als je nergens met je zorgen kunt aankloppen. Of zich kunnen 
verplaatsen in Bo die het gevoel heeft thuis geen gehoor te vinden voor dingen die voor haar 
belangrijk zijn.  
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Verschillen tussen het boek en de musicalthriller 
 
verhaallijn 
De musical volgt 
het boek  in 
hoofdlijnen en 
ook in veel 
details. Toch zijn 
er wel een paar 
opvallende 
verschillen.  

 Het boek opent met een grijze pagina 
met een krantenartikel over de 
verdwijning van Emma. 

 In het boek komt al vrij snel  een 
signalement naar voren van Emma en 
wordt er melding gemaakt van de na 
haar verdwijning gevonden 
persoonlijke bezittingen.  Waaronder 
de top en de ring.  

 Ook brengt het boek de lezer 
aanvankelijk in de waan van een 
eenzame opsluiting  in een bedompte 
ruimte op een afgelegen plek. Ook 
wordt in het boek gerefereerd aan 
een eerder verdwenen vrouw, Anne 
Faber om de indruk te wekken dat 
het mogelijk gaat om een 
seriemoordenaar. Verder komt in het 
boek op een gegeven moment ook 
duidelijk naar voren hoe Emma alles 
goed voorbereidt om haar 
verdwijning gedurende lange tijd vol 
te kunnen houden. In de musical is dit 
niet aan de orde; die speelt zich 
vrijwel vanaf het begin in Frankrijk op 
de camping af, met een mogelijke 
dader die het op één van hen vieren 
heeft gemunt in relatie wel tot 
mogelijk Emma.  Emma is hierbij vaag 
op de achtergrond aanwezig.  

 In het boek zorgt Emma in het boek 
voor cliffhangers om de spanning in 
het boek op te voeren, onder meer 
door haar  commentaar bij de 
krantenberichten die met afnemende 
regelmaat om haar verdwijning 
verschijnen. In de musical worden de 
krantenberichten nauwelijks 
toegepast. 

 In het boek wordt bij het flesje 
draaien het woord Emma gespeld. 
Maar ook het woord D-O-O-D en  
P-A-S-O-P. Daarbij wijst de geest naar 
Lilly.  

 

 De musical opent met 
Emma die aan de 
brancard staat met 
daarop onder een doek 
het dode lichaam van 
Lilly. 

 In het stuk wordt juist 
pas meer naar het eind 
van de musical een 
beeld geschetst van 
Emma. Ook komt 
daarin nadrukkelijker 
de rol van haar 
vriendinnen als 
aanleiding voor haar 
keuze om zichzelf te 
laten verdwijnen naar 
voren.  

 In de musical neemt de 
politie-ondervrager 
Verschuren de ‘rol’ van 
de krantenknipsels 
over door de 
vriendinnen persoon 
voor persoon te 
ondervragen naar wat 
er zich heeft 
afgespeeld. Het is dan 
meer de kijk van de 
vriendinnen dan de kijk 
van Emma hierop.  

  Het opvoeren van de 
spanning gebeurt 
vooral door theatrale 
middelen zoals geluid 
en muziek. 

 Bij het flesje draaien 
wordt gerefereerd aan 
Emma, maar volgt geen 
doodswaarschuring en 
wordt ook niet Lilly 
aangewezen. In de 
musical wordt meer de 
nadruk gelegd op het 
feit dat Lilly tegen 
zichzelf in bescherming 
genomen moet 
worden.  

tekstschrijver / 
scenarioschrijver 

Mel Wallis de Vries. Regie Fons Merkies. 

casting  Het boek maakt een beschrijving van  Dit zijn ingrepen die de 
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de personages en spint de 
afzonderlijke kenmerken van de 
meisjes breed en beeldend uit.  
Bijvoorbeeld vertelt Mabel  “Ze voelt 
zich als een kerstboom”, alsof haar 
moeder haar echte ik niet wil zien.  Of 
Bo over Lilly: “Vreemd kind. Ze is net 
een vlinder. Mooi en elegant als de 
zon schijnt, maar te teer om te 
vliegen in de regen”.  Of “Bo heeft me 
geslagen als een hond”, wordt in de 
musical afgedaan met een pets in het 
gezicht.  

 De pasfoto’s  aan het begin van de 
hoofdstukken laten zien over welk 
meisje het gaat.  

 In het boek spelen de jongens die ze 
op de camping ontmoeten een 
prominentere rol  en ze worden ook 
breder getypeerd. Zij hebben in het 
boek ook een aandeel in het 
scheppen van een unheimische sfeer, 
krijgen daarin een meer vermeende 
rol in wat er allemaal als ongerijmd 
gebeurt.  Hun namen zijn daarin Rick, 
Zach en Tom. Die zijn in de musical 
van de aardbodem verdwenen; over 
hen wordt in de musical met geen 
woord gerept, behalve heel kort over 
een Frank en ook hier een Rick.  

 In het boek speelt Emma een 
nadrukkelijke rol aan het zwembad. 
In de musical is die er nagenoeg 
uitgeschreven.  

 In het boek speelt het dagboek van 
Emma een rol, in de musical speelt 
het dagboek van Lilly een belangrijke 
rol. Het vormt de basis voor de 
gesprekken van inspecteur 
Verschuren.  

 In het boek wordt duidelijk op het 
eind aangegeven hoe de meisjes hun 
verdere leven hebben opgepakt.  
Emma is daarin nooit gevonden en 
Lilly’s dood wordt afgedaan met éen 
noodlottig ongeval’.  

musical niet nodig 
heeft.  Maar dat 
betekent dat er ook 
minder ruimte is voor 
een beschrijving van 
hoe de meisjes zichzelf 
zien.  

 De  actrices zijn goed 
gekozen bij de rollen en 
blijven dicht bij de 
karakters van het boek. 
Het bekakte van Mabel 
is wel afgezwakt, Ze zijn 
wat dat betreft vrij 
rolvast anders dan in 
het boek waarin Mabel  
een metamorfose 
ondergaat door haar 
gepieker over haar 
geheime liefde, een 
meisje Sam. Ze loopt er 
slonzig en piekerig bij. 
Bo is bitchy zoals in het 
boek, maar minder grof 
in de mond. Zo noemt 
ze in het boek Mabel 
een “dikke snob”, 
Anouk een “stomme 
zweefteef” en wordt ze 
gek van het panische 
gezeik van Lilly.   

 De drijfveren van 
Emma komen in het 
slot van de musical 
duidelijk naar voren in 
een herhaling van het 
beeld van de 
openingsscene. Het 
boek had wat dat 
betreft ook de titel 
“Het spijt me zo” 
kunnen hebben. Of 
zoals Emma in de 
openingsscene zegt 
tegen Lilly: “Forgive 
me, please”.  

 Iedereen heeft het 
recht om opnieuw te 
beginnen.  

uitgever De Fontein Geproduceerd door 
DommelGraaf en Michiel 
Morssinkhof.   

layout De grijze krantenknipselpagina’s zijn Gebruik van fotoprojecties,  
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opvallend. Wallis de Vries hanteert het vaak 
in haar boeken. Bijvoorbeeld een zwarte 
pagina met witte letters in het boek Wreed.  

video-opnamen, coulissen. Er 
wordt vrij vooraan op het 
toneel gespeeld.  
Emma speelt een rol  als 
‘vertelschim’ op de 
achtergrond.  

decor / 
attributen 

In het boek wordt de camping vrij in detail 
beschreven, iets wat in de musical nauwelijks 
het geval is.   
Ook de  scenes in de disco worden 
uitgesponnen, welke nagenoeg ontbreken in 
de musical.  

Het bos wordt in de vorm van  
banners op een simpele 
treffende wijze weergegeven, 
waardoor er verschillende 
diepten ontstaan op het toneel. 
Op dezelfde manier worden 
binnen en buiten de tent tot 
uitdrukking gebracht. Simpel en 
effectief.   
Daarbij vinden projecties plaats 
die bepaalde scenes 
ondersteunen.  

muziek  Fons Merkies 

licht  Natuurverschijnselen zoals 
bliksem en wind.  
In plaats van de passages per 
persoon worden personen 
afwisselend uitgelicht , in de 
spotlights gezet  op veelal een 
vaste plek op het podium. 

 
 
 
 
 
 
Vragen ter onderscheiding van het boek en de musical  

- Welke kleur en bijzonderheden heeft in het boek de verloren top van Emma? En in de 
musical?  (vaal grijs met gouden lovertjes / hard rose)   

- Welke woorden komen naar voren tijden s de kringopstelling met het flesje draaien in het 
boek en in de musical? (E-M-M-A - / E-M-M-A -  +  D-O-O-D  + P-A-S-O-P). 

- Welke namen van jongens meldt het boek en hoe heten de jongen(s) die in de musical 
worden genoemd?  (Zach, Rick, Tom  / Rick, Frank) 

- Waarin duikt het woord “Killer Clown” op, in het boek of de musical?  (musical) 
- Hoeveel pillen neemt Lilly in het boek en hoeveel in de thrillermusical?  (3+ 5 / 11) 
- Hoe pakken Mabel en Anouk na hun vakantie hun leven weer op? (Anouk gaat psychologie 

studeren, Mabel gaat rechten studeren en samenwonen met haar vriendin Sam)  
- Wat is de leeftijd die volgens het boek Emma en Lilly voor altijd hebben?  (16) 
- Welke rol speelt de campingbeheerder in het boek in de ontknoping? (in het boek zorgt hij 

ervoor dat de videobeelden van rondom het zwembad beschikbaar komen en worden 
opgewaardeerd wat betreft resolutie / geen rol in de musical) 

- Welke handeling verricht Emma wekelijks volgens het boek? (verse Lelies leggen op het graf 
van Lilly).  

- Het boek schrijft over de waarschijnlijke zelfdoding door Emma. Op welke wijze ? (Totale 
verwoesting van haar ouderlijk huis door brand, met - naar het lijkt - haarzelf erin) 


