
 

 

 

Sampling in beeld 
Wat is found footage techniek? 

 
Ype Driessen, een Nederlandse fotostripmaker, maakt fotostrips waarin hij gebruik maakt van 

beeldsamples en waarbij hij alledaagse beelden in een context plaatst zodat het beeld een nieuwe 

betekenis krijgt. De Amerikaanse mediakunstenaar Marco Brambilla werkt op grote schaal met 

bestaand beeldmateriaal. Deze techniek wordt found footage genoemd. 

 

Ype Driessen maakt fotostrips waarin hij samples van bestaande beelden gebruikt. Hij figureert vaak zelf in 

zijn strips samen met zijn vriend Willem. 

Voor NRC-Next maken we elke week een actueel stripje, dus over het nieuws of over trends. Dan is het 

gewoon een kwestie van de krant lezen en het nieuws volgen. 

De inspiratie komt eigenlijk uit het dagelijks leven voor Ype en Willem. Dus er gebeurt elke dag wel iets of zo 

of ze zeggen iets wat de aanleiding kan zijn voor een stripje. Ik heb hier een stripje over een nachtmerrie. Dit 

is plaatje 1, dan lig ik in bed. Dit is een nachtmerrie, die heb ik ook echt dat ik in een auto rijd en dan besef ik, 

dat ik dat helemaal niet kan. Ik heb geen rijbewijs en ik weet ook niet hoe ik moet remmen. En altijd als ik me 

dat bedenk, dan op dat moment komt ook opeens de politie achter me aan. Nou ja, en Willem, mijn vriend, die 

heeft dezelfde droom. 

Deze hebben we met de zelfontspanner genomen met mijn camera en een statief, en het is wel een heel gedoe 

omdat je steeds weer gaat liggen en doen alsof je slaapt, en dan weer snel eruit en klik, en dan weer terug. Dit 

ziet er niet zo dynamisch uit, dus wat ik heb gedaan is de achtergrond weggehaald en dan heb ik er wat bomen 

in gezet als een soort horizon, dan wordt het al iets mysterieuzer en een beetje, dat moet die nachtmerriesfeer 

worden.  

Dan word ik dus nog achtervolgd door een helikopter. Dan heb ik er een helikopter in geplakt. Eigenlijk het 

silhouet van een helikopter. Dan heb ik ‘m wat lichtjes gegeven en dan heb ik er uiteindelijk een enorme 

lensflair aan toegevoegd en dan lijkt het net alsof dat licht dat op mij schijnt gewoon van binnenuit, alsof dat 

van die helikopter af komt. Dus dan heb je echt een soort spannende achtervolging. En die helikopter, die heb 

ik gewoon van internet geplukt, dat was gewoon een foto van een helikopter, dus ik heb ‘m eigenlijk gejat zeg 

maar, maar ik heb er zoveel aan gedaan, dat het wel mijn eigen helikopter is geworden. 

Ja, die fantasie, dat tropische eiland, die komt van zo’n beeldbanksite met rechtenvrije foto’s. En ik kan 

natuurlijk dat sneeuwlandschap daar ook van gebruiken, maar ik kon er niks vinden in het geschikte 

perspectief. En sowieso vind ik het ook wel leuk: ik heb ‘m dus via Twitter, dat ik weet waar het vandaan 

komt zeg maar, en toen heb ik gewoon gekeken welke het beste past en dat was eigenlijk deze. Dus dit is de 

originele foto. En dit zijn wij dan op diezelfde foto zonder achtergrond. En als je het weet, dan zie je wel denk 

ik, dat we erin geplakt zijn. Maar als je er niet op bedacht bent, dan is het redelijk overtuigend volgens mij. 

 

Ype gebruikt samples op kleine schaal. De Amerikaanse filmer en mediakunstenaar Marco Brambilla werkt 

grootschalig met bestaand beeldmateriaal. Dat noemen we de “found footage techniek”. Als je in het Standard 

Hotel in New York de lift in stapt, zie je zijn kunstwerk Civilization dat uit meer dan 400 Hollywood 

filmfragmenten bestaat. Je maakt in de lift een reis van de Hel naar de Hemel. 
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