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PROLOOG G 

D EE BINNENKOMS T 

166 juli 1997. Ik sta in de rij  voor een bioscoop in Westwood Village in Los 

Angeless om naar de film  CONTACT (1997) te gaan. De caissière is snel en met 

mijnn filmkaartje in mijn hand geklemd betreed ik het van airconditioning 

voorzienee filmtheater. Het is een voor Amerikaanse begrippen kleine bioscoop. 

Nett als in Nederland zijn in de foyer porties popcorn en verschillende soorten 

frisdrankk te verkrijgen. In de bioscoopzaal staan stoelen met brede 

armleuningenn om de ingekochte proviand op grijpafstand te kunnen 

neerzetten.. Speciale uitsparingen in de leuningen zorgen ervoor dat de 

drankjess niet kunnen omvallen. De papieren bekers met Coca Cola worden 

neergezett en mensen verdwijnen in de diepe zetels. Het geroezemoes verstomt 

zodraa de film begint. Met een oorverdovend lawaai knalt de openingsscène de 

zaall  in. Nog nooit heb ik deel uitgemaakt van een publiek dat vanaf het eerste 

momentt zo geconcentreerd en met zoveel toewijding naar een science fiction 

fil mm kijkt . 

Ikk ben in de Verenigde Staten voor mijn onderzoek. Geïnteresseerd in 

verbeeldingenn van technowetenschap in Amerikaanse science fiction films van 

voorr de tweede wereldoorlog, ben ik hier naar toegekomen om films te bekijken 

diee in Nederland moeilijk te vinden zijn. Vóór dit bioscoopbezoek heb ik reeds 

wekenn doorgebracht in archieven alwaar ik tientallen science fiction films heb 

bekeken.. In tussenuurtjes heb ik recensies en ander bronnenmateriaal bijeen 

gesprokkeld.. Wat ik maar kon bemachtigen uit de periode van voor de tweede 

wereldoorlog:: dit was mijn kans om het te zien en te verzamelen. Ik heb meer 

dann vijf weken doorgebracht in een afgeleefd bedrijfspand in Hollywood, in een 

voorr mij gereserveerde bioscoopzaal, en vooral in verschillende kleine viewing-

ruimtes.. De films hebben mij bereikt op verschillende videosystemen, op 16 

mmm en op 35 mm filmformaat Ik heb prachtige films gezien, maar ook films 

waarr ik mezelf doorheen heb moeten slepen. Vooral sommige langdradige 

serialsserials die, omdat zij met tussenpozen vertoond werden, steeds 

recapituleerdenn waar het verhaal gebleven was en wie de personages waren, 

blekenn een beproeving. 



Naa zolang ondergedompeld te zijn geweest in oude science fiction films 

zitt ik nu in een koele bioscoopzaal i n Westwood Village. Hier verword ik tot 

(eenn weliswaar onzekere) part icipant in een ander spel. Wanneer de 

wetenschapsbeoefenaarr Elli e Arroway (Jodie Foster) het in CONTACT over 

sciencee fiction heeft, begin ik te begrijpen waar het in deze film, en in mijn 

onderzoek,, om draait: 

Sciencee fiction. You re right, it's crazy. (...) I heard of a couple guys who wanna 
buildd something called an airplane, you know you get people to go in, and fly 
aroundd like birds, it's ridiculous, right? And what about breaking the sound 
barrier,, or rockets to the moon? Atomic energy, or a mission to Mars? Science 
fiction,, right? Look, all I'm asking is for you to just have the tiniest bit of vision. 
Youu know, to just sit back for one minute and look at the big picture. 

Terr verdediging van een grensverleggend wetenschappeli jk project wijst 

Arrowayy op de samenhang en de parallellie van wetenschap en science fiction. 

Zijj  benadrukt dat de meeste wetenschappeli jke vooruitgang wordt geboekt 

wanneerr aan het genormaliseerde denken voorbij wordt gegaan en er geen 

scherpee lij n wordt getrokken tussen fantasie en feit. Vernieuwende 

wetenschapp en science fiction lijken misschien ver uit elkaar te liggen, maar in 

wezenn zijn zij sterk met elkaar verbonden. Het onderzoeken van het schi jnbaar 

onmogelijkee - dat wat al snel naar het rijk der fabelen wordt verwezen - zou 

volgenss Arroway de stuwende kracht achter wetenschappeli jke vooruitgang 

zijn.. Zij legitimeert hiermee het belang van creatief en experimenteel denken 

voorr wetenschappel i jke prakti jken. Haar pleidooi kan mijns inziens echter ook 

wordenn begrepen als een wetenschappeli jke legitimatie van science fiction film, 

zekerr omdat zij deze woorden als een personage in een science fiction fil m 

ui tspreekt.. Door de verbeelding van science fiction als drijfkracht voor 

wetenschappel i jkee vooruitgang te benoemen, erkent zij impliciet dat science 

fictionn een intr insiek onderdeel is van onze technowetenschappeli jke cul tuur. 

Dee toewijding van het Amerikaanse publiek hangt wellicht met dit 

laats tee samen: het zien van een science fiction fil m als CONTACT biedt de 

gelegenheidd om aspecten van h un technowetenschappeli jke cu l tuur te beleven 

enn te 'bespreken'. Deze laatste gedachte is het eerste u i tgangspunt van dit 

onderzoekk geworden. Zonder te vervallen in de positivistische en profetische 

toonn van Arroway, die als een heuse missionaris wat fictie lijk t tot feit wil 

maken,, wordt science fiction fil m in dit boek benaderd als een domein dat een 

wezenlijkk onderdeel vormt van de technowetenschappeli jke cu l tuur en 

daarb innenn een belangrijke functie vervult. 

i i i 



HOOFDSTUKK  I 

INLEIDIN G G 

SciencefictionSciencefiction als technowetenschappelijke ruimte 

Technologiee en wetenschap vormen een wezenlijk onderdeel van ons dagelijks 

westersee leven. Voor veel mensen blijf t het echter moeilijk om technologie en 

wetenschapp te doorgronden, te begrijpen en te beoordelen. Science fiction 

vormtt één van de weinige domeinen waar de p laats van technowetenschap in 

hett dagelijks leven onderzocht, ontleed en bekrit iseerd kan worden. Het stelt 

kijkerss in s taat om zin te geven aan de technowetenschappeli jke cu l tuur 

waar inn zij leven. Ju i st omdat science fiction str ikt genomen geen medisch, 

technisch,, scheikundig of biotechnologisch laborator ium is, kan het deze 

functiee waarnemen: de relativiteitstheorie van Einstein is hier net zo bizar, 

onzinnigg of erudiet als het meten van snelheden in Warps.1 

Veell  mensen ervaren technologie en wetenschap als een onafwendbaar 

noodlot:: terwijl feiten en technologie in het weefsel van ons dagelijks leven zijn 

doorgedrongen,, ontbreekt de mogelijkheid om na te gaan hoe zij daar eigenlijk 

terechtt zijn gekomen. Meestentijds worden feiten en technologieën aan niet 

ingewijdenn als 'af gepresenteerd en blijven de processen verborgen die hen tot 

s tandd hebben laten komen. Die mogelijkheid is doorgaans slechts aan enkele 

expertss voorbehouden die in laboratoria of andere wetenschappeli jke 

product ieplaatsenn werken. Science fiction biedt mogelijkheden om deze 

ongelijkee of asymmetr ische verhouding te bespreken en te problematiseren. 

Sciencee fiction kan begrepen worden als een schemerzone, een gebied waar 

scheidsli jnenn tussen wetenschappeli jke kennis en 'buitenwerelds' geloof, 

tussenn leek en deskundige niet altijd goed te t rekken zijn. 

Inn dit proefschrift zal ik de Amerikaanse science fiction films THE 

EXPLOITSS OF ELAINE (1914-1915), THE LAST MA N ON EARTH (1924) en ISLAND OF 

LOSTT SOULS (1932) als zulke schemerzones bestuderen. Door te onderzoeken 

hoee in deze films technowetenschappeli jke feiten behandeld worden, t racht dit 

onderzoekk meer inzicht te scheppen in manieren waarop zin wordt gegeven 

aann de omstreden en dubbelzinnige plaats van technowetenschap in het 
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dagelijkss leven. Ik gebruik hier het samengestelde woord technowetenschap 

omm aan te duiden dat apparaten, instrumenten, theorieën en kennis misschien 

well  als losse elementen kunnen worden geanalyseerd, maar dat zij in onze 

westersee cultuur sterk met elkaar vervlochten zijn.2 

ProbleemsteProbleemste lling 

Dee probleemstelling van dit proefschrift luidt: hoe fungeren de onderzochte 

sciencee fiction films als culturele spanningsvelden of onderhandelingsterreinen 

waarr verwachte of denkbare technowetenschappelijke ontwikkelingen in 

verbandd worden gebracht met vraagstukken van sociale orde en zuiverheid? Ik 

will  in het bijzonder kijken naar de benoeming van gender, klasse en etniciteit 

inn dit spanningsveld. 

Dee relatie tussen technowetenschappelijke ontwikkelingen en kwesties 

vann sociale orde en zuiverheid zal ik op twee elkaar complementerende 

manierenn analyseren. Ten eerste zal ik mij richten op de veranderlijkheid van 

dezee relatie. Ik zal onderzoeken hoe science fiction films de kijker 

mogelijkhedenn bieden om na te denken over de integratie van mogelijke 

technowetenschappelijkee veranderingen in het dagelijks leven: hoe zijn deze 

ontwikkelingenn met ideeën over sociale ordening in verband te brengen? 

Sciencee fiction films bieden de kijker een scala aan mogelijkheden om op deze 

complexee kwestie te reflecteren. 

Tenn tweede worden de films als zuiveringsrituelen onderzocht. 

Zuiveringsrituelenn zijn in zekere mate tijd en plaats overstijgend: in elke 

cultuurr bestaan rituelen die ideeën en angsten over ordeverlies tot uitdrukking 

tee brengen en een eenheid in beleving creëren. Wat per cultuur varieert zijn 

opvattingenn over wat als ordebedreiging of zuiverheid wordt gezien. Bovendien 

zijnzijn zuiveringsrituelen in westerse culturen anders dan die in niet-westerse 

culturenn omdat er verschillende deelgebieden zijn ontstaan die aparte 

aspectenn van zuivering of ordening behandelen.3 Science fiction is zo een 

deelgebiedd en behandelt de plaats van technowetenschap in het dagelijks 

leven.. Gebaseerd op de premisse van Mary Douglas dat cultuur geen 

intrinsiekee orde kent, maar dat elke samenleving middels zuiveringsrituelen 

ordee tracht te scheppen, worden de films begrepen als locaties waar een 

specifiekk zuiveringritueel wordt opgevoerd. 

2 2 



SciencefictionSciencefiction als cultureel laboratorium 

Dezee dissertatie werkt vanuit de hypothese dat science fiction films de kijker 

eenn opening bieden om zin te geven aan de plaats van technowetenschap in 

hett dagelijks leven. Doorgaans zijn zulke mogelijkheden tot zingeving beperkt, 

omdatt er een onoverbrugbare kloof bestaat tussen machtige productieplaatsen 

waarr technowetenschap gemaakt wordt en plaatsen waar technowetenschap 

geleefdd wordt. De wetenschapsfilosoof en -antropoloog Bruno Latour spreekt in 

ditt verband van een asymmetrische verhouding tussen beide domeinen.4 In 

sciencee fiction worden pogingen ondernomen om deze kloof te dichten en 

wordtt de kijker de kans geboden om na te denken over hoe denkbare 

technowetenschappelijkee ontwikkelingen zich verhouden tot en geplaatst 

kunnenn worden in hun alledaagse wereld. 

Omm de doorgaans zo ongemakkelijke verhouding tussen 

wetenschappelijkee praktijken en het domein dat geen directe toegang tot zulke 

productiecentraa heeft te begrijpen, onderzoekt Latour in Wetenschap in actie: 

WetenschappersWetenschappers en technici in de maatschappij het contrast tussen de wijze 

waaropp technowetenschap binnen de muren van laboratoria wordt 

geproduceerdd en de manier waarop 'de buitenwereld', ofwel iedereen die geen 

toegangg heeft tot zulke lokale netwerken, kennis neemt van de (be)vindingen 

diee daar gedaan worden.5 Laboratoria presenteren zichzelf naar deze 

buitenwereldd als geordende en rationele praktijken en verhullen hiermee een 

deell  van zichzelf dat niet zo gestructureerd en helder is. Zij zouden volgens 

Latourr twee "gezichten" hebben: de zekere presentatie van zichzelf naar 'de 

buitenwereld'' toe en het minder zekere gezicht dat domineert tijdens het 

process dat aan deze presentatie vooraf is gegaan. Wat als feit of 

geconsolideerdee technologie naar buiten wordt gebracht, wordt voorafgegaan 

doorr een proces waarin het onderscheid tussen feit en fictie, mens en ding, 

contextt en tekst, niet eenduidig te maken is. Binnen de muren van het 

laboratoriumm treft men een onstabiele situatie aan die in gedaante weinig 

overeenkomstenn vertoont met het zekere gezicht der wetenschap. 

Watt er tijdens de overgang van het éne naar het andere gezicht gebeurt 

iss dat dit voorgaande proces bedekt wordt. Latour spreekt in dit verband van 

"hett sluiten van zwarte dozen." 6 Het wanordelijke en rijke beeld dat 

wetenschapp in wording kenmerkt, wordt verduisterd en keurig in een veelvoud 

vann zwarte dozen aan de buitenwereld gepresenteerd als ordelijk en rationeel 

enn boven enige twijfel verheven. Alleen wetenschapsonderzoekers zouden, 
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a lduss Latour, in s taat zijn om deze zwarte dozen weer te openen. De 'leek' zou 

daarentegenn niets te zien krijgen van wat er in de dozen gestopt is: 

Watt de miljoenen, of miljarden buitenstaanders aangaat, zij kennen wetenschap 
enn technologie alleen van populariseringen. De feiten en de artefacten die 
wetenschapp en techniek produceren komen over hen heen als een uitwendig lot, 
datt even vreemd, even onmenselijk en even onvoorspelbaar is als het oude fatum 
derr Romeinen.7 

Sciencee fiction biedt mogelijkheden om uiting te geven aan de verwondering 

diee ervaren wordt wanneer technowetenschap als "uitwendig lot" in het 

dageli jkss leven neerdaalt. Dit roept vragen op over hoe 

technowetenschappel i jkee productiecentra zich tot de 'buitenwereld' verhouden 

enn zet aan tot nadenken over hoe technowetenschap te relateren is aan sociale 

kwest iess die in die wereld spelen. Tijdens dit proces wordt de strikte grens 

t ussenn laboratoria en 'buitenwereld' doorbroken en kan technowetenschap 

doorr de kijker toegeëigend en 'gemaakt' worden. 

Datt feiten en technologische artefacten door de toeschouwer 

toegeëigendd kunnen worden, heeft te maken met de andersoortigheid van 

wetenschappel i jkee u i tspraken in science fiction films. Wetenschappeli jke 

u i tsprakenn die het laboratoria verlaten zijn doorgaans sterk gelaagd, ofwel 

omringdd door een groot aantal andere u i tspraken. De dozen die een 

wetenschappel i jkee u i tspraak omgeven, zijn tot zulke grote hoogten opgetast 

datt het voor velen erg moeilijk wordt om ze te bereiken, laat s taan om ze te 

openen.. Ui tspraken zijn in tij d of generatie ver verwijderd geraakt van de 

eerstee u i tspraak en het aantal verhandelingen waarin de u i tspraak is 

opgenomen,, is divers en vertakt.8 Er zijn zoveel lagen aangebracht dat het 

moeilijkk wordt om een u i tspraak omver te werpen. Een veelheid van zwarte 

dozenn is opgestapeld waar in duizenden actoren (makende principes als 

mensenn en instrumenten) zijn verpakt. De tekst is gelardeerd met zoveel 

mogelijkk onders teuners (bijvoorbeeld d iagrammen, cijfers, voetnoten, namen 

vann anderen). Deze verstevigingen maken de tekst steeds minder toegankelijk 

enn s teeds minder leesbaar. Daarom zou het volgens Latour zo moeilijk zijn om 

technowetenschapp inzichtelijk te maken voor de grote groepen die geen directe 

toegangg hebben tot p laatsen waar het geproduceerd wordt.9 

Doordatt deze wetenschappeli jke gelaagdheid er in science fiction films 

weinigg toe doet, kan een grotere groep technowetenschap onderzoeken en 

duiden.100 Deze groep neemt natuurl i jk niet letterlijk een kijkj e in het 

laborator iumm waar een u i tspraak tot feit is gemaakt, maar kan wel 
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part iciperenn in een ander maakproces van technowetenschap. In dit 

maakprocess draait het om het krit isch vertalen van technowetenschappeli jke 

feitenn naar dagelijks sociale kwesties. Science fiction is één van de weinige 

domeinenn waar de bu i tenstaander die kans geboden wordt. Omdat het 

referentiekaderr niet aan de strikte eisen der wetenschap is onderworpen en 

omdatt het spel b innen een afgebakende ruimte en tij d wordt gespeeld, wordt 

technowetenschapp leesbaar, maakbaar en tas tbaar voor mensen die 

normaliterr slechts geconfronteerd worden met voldongen feiten. 

OverOver netwerken en asymmetrie 

Latourr betoogt dat technowetenschappeli jke werkplaatsen groot en verspreid 

zijnn omdat zij zoveel versterkingen en "bondgenoten" naar zich toe moeten 

trekkenn om een u i tspraak onomstotelijk te maken. Tegelijk kunnen zij echter 

omschrevenn worden als klein en geconcentreerd: er zijn zoveel versterkingen 

nodigg om een feit of artefact hard te maken dat het een kostbare onderneming 

wordtt die alleen op hele kleine, "kwetsbare" en geconcentreerde plaatsen te 

verwezenlijkenn is. De kenmerken van tegelijk groot en klein, zwak en sterk, 

kernacht igg en verspreid duiden a ldus Latour op een netwerk s t ructuur: 

Hett woord netwerk duidt erop dat de versterkingen geconcentreerd zijn op een 
paarr plaatsen - de knopen en de verbindingspunten - die met elkaar zijn 
verbondenn - de verbindingen en het net: deze verbindingen veranderen de 
verspreidee versterkingen in een net dat zich in alle richtingen lijk t uit te breiden. 
Telefoondradenn bijvoorbeeld zijn zeer dun en kwetsbaar, zo dun dat ze op een 
kaartt niet te zien zijn en zo kwetsbaar dat ze gemakkelijk door te snijden zijn. 
Tochh 'bestrijkt' een telefoonnetwerk de gehele aarde.11 

Technowetenschappeli jkee netwerken zijn dan wel sterk verspreid, maar zij 

wordenn sterk gedomineerd door "verbindingspunten" als laboratoria waar 

slechtss enkele ingewijden toegang tot hebben. Voor de grote groep die hier niet 

b innenkomen,, wordt het daarom lastig om actief zin te geven aan het 

technowetenschappeli jkk netwerk waarvan zij wel degelijk deel u i tmaken. 

Latourr gebruikt de term asymmetrie om aan te duiden dat deze machtige maar 

kleinee centra van expertise een geheel andere norm voor zichzelf hanteren d an 

voorr het wijdverspreide technowetenschappeli jk netwerk dat zich vertakt om 

h unn vestingen heen.12 

Ditt heeft opnieuw alles te maken met de neiging van zulke knooppunten 

vann macht om h un eigen onzekere gezicht voor bu i tenstaanders te verbergen. 

Mett het voorbeeld van weersvoorspellingen licht Latour dit toe. Iedereen heeft 

zoo zijn of haar eigen mening over hoe het weer zal zijn of is geweest. De opinies 

5 5 



hieroverr zijn talrijk. Vanuit meteorologische centra worden echter maar enkele 

uitsprakenn over het weer naar buiten gebracht. De meningen van de 

weersvoorspellerss en de grote groep mensen die geen deel uitmaken van deze 

gemeenschapp hebben geen gemeenschappelijk fundament. Afhankelijk van de 

plaatss worden enkele wetenschappelijke beweringen niet serieus genomen of 

doenn de talrijke uitspraken van de massa er juist niet toe. Ondanks dat zij in 

dee minderheid zijn, zitten de weermensen op zulke sterke knooppunten dat zij 

overwichtt hebben over de meningen van de massa. De buitenstaander is 

vanuitt dit gezichtspunt een leek die op geloof en overtuigingen drijft, terwijl 

meteorologischee instituten kennis van zaken hebben. Alle allianties en 

geloofskwestiess die feiten tot stand hebben laten komen, zijn in deze 

zelfpromotiee uit het zicht verdwenen. Daarom is de verklaring die de 

wetenschapp voor de afwijkende meningen van buitenstaanders aandraagt 

volgenss Latour een asymmetrische verklaring.13 

InIn dit proefschrift zal ik science fiction films beschouwen als 

krachtenveldenn waar deze asymmetrie aan de orde wordt gesteld, maar waar 

ookk naar manieren wordt gezocht om deze asymmetrie te overstijgen. De kijker 

wordtt deel van een netwerk waarin geloof en kennis een openlijke alliantie aan 

kunnenn gaan. Er wordt hier een spel van mediatie opgevoerd waarin het 

samenspell  tussen 'de buitenwereld' en technowetenschappelijke 

productieplaatsenn kan worden verbeeld en geloof en kennis niet persé aan een 

enkell  gebied hoeven te worden toegeschreven. Zo wordt uitdrukking gegeven 

aann de asymmetrische verhouding tussen beide domeinen en wordt er naar 

oplossingenn gezocht voor hun problematische verhouding. 

ZuiveringsrituelenZuiveringsrituelen en sciencefictionfilm 

Omm science fiction films op deze wijze te onderzoeken, maak ik gebruik van het 

doorr de Britse antropologe Mary Douglas geschreven boek Purity and Danger: 

AnAn Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo uit 1967. In dit nog steeds 

invloedrijkee werk bespreekt Douglas de werking van zuiveringsrituelen in 

westersee en niet-westerse culturen. Onreinheid staat volgens Douglas voor 

alless wat geen legitieme plaats kan worden gegeven in een cultuur en niet in 

overeenstemmingg is met heersende sociale waarden en opvattingen. In de 

periferiee geplaatst, blijven deze ambigue en onbenoembare zaken echter een 

constantee bedreiging vormen voor de zedelijkheid van een samenleving. Er 

moetenn manieren worden gevonden om met het ongepaste om te kunnen gaan 
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enn deze imminente ordeloosheid te bezweren. Zuiveringsrituelen dienen dit 

doell  en zijn een poging om eenheid in beleving te creëren. Douglas denkt dat 

purificatierituelenn nodig zijn om systeem aan te brengen in culturen die in 

wezenn ongeordend, 'messy' en veranderlijk zijn. 

Alss structureel antropoloog is Douglas op zoek naar de algemene 

kenmerkenn van zuiveringsrituelen. In het westen worden zuiveringsrituelen 

volgenss Douglas echter op een andere manier beleden dan in niet westerse 

culturen,, een verschil dat alles te maken heeft met technowetenschap. Sinds 

dee negentiende eeuw zou smet in het westen overwegend in termen van 

bacteriologischee ziekten en besmetting gedacht zijn.14 Wanneer iets of iemand 

alss een bacteriologische besmettingshaard wordt beschouwd kan dit volgens 

Douglass als een poging worden begrepen om de waarden en normen van een 

cultuur,, die in wezen geen afgebakend karakter hebben, te benoemen. Wat als 

dee bron van besmetting wordt begrepen, is dan een bedreiging voor de 

verondersteldee of gewenste zuiverheid.15 De films die in dit proefschrift 

centraall  staan zullen als zulke westerse zuiveringsrituelen van besmetting en 

zuiveringg worden geanalyseerd. 

Latour"Latour"  Douglas 

Err zijn legio verschillen aan te wijzen tussen de benadering die de structureel 

antropologee Douglas voorstaat en die van Latour. Latour pleit weliswaar voor 

eenn antropologische benadering van technowetenschap, omdat in deze 

disciplinee wordt uitgegaan van de verbondenheid van dingen en mensen16, 

maarr is niet gepreoccupeerd met het ontrafelen van onderliggende rituele 

structuren.. Bovendien verzet Latour zich tegen de asymmetrische wijze 

waaropp in de structurele antropologie omgesprongen wordt met het begrip 

natuurr waaraan - anders dan cultuur - een zekere universalistische waarde 

wordtt toegekend door het als alom geldend principe te erkennen, maar de 

ontsluitingg ervan als typisch westers te kenschetsen.17 

Zonderr deze cruciale verschillen tussen Douglas en Latour te willen 

verloochenen,, zie ik toch een belangrijk raakvlak in de manier waarop Latour 

dee begrippen zuivering en mediatie hanteert en hoe Douglas de begrippen 

zuiveringg en smet opvat. Beide auteurs beweren dat het begrippen zijn die 

elkaarr tegelijk nodig hebben en uitsluiten. Het zijn leden van één scharnier. 18 

Beidee beweren bovendien dat zuivering bij voorbaat een mislukt project is 

omdatt de dingen en mensen geen vaste plaats hebben. Latour stelt dat er 

7 7 



daaromm keer op keer een gevecht wordt geleverd tegen de "monsters" of 

hybr idenn die deze geconstrueerde orde bedreigen; Douglas stelt dat 

zuiveringsrituelenn daarom steeds herhaald moeten worden. 

Dee denkkaders van Latour en Douglas complementeren elkaar in dit 

proefschrift.. Terwijl ik het gedachtegoed van Latour gebruik om kwesties over 

dee plaatsing van technowetenschap in de films te kunnen analyseren, reikt 

Douglass de stof aan om deze kwesties ritueel te duiden. In lij n hiermee 

han teerr ik de volgende genreomschrijving: 

SciencefictionfilmSciencefictionfilm is een genre dat de kijker mogelijkheden biedt om uitdrukking 
tete geven aan processen van samenspel en mediatie tussen kennis en geloof in een 
pogingpoging tot verzoening of zuivering van de asymmetrische posities van laboratoria 
enen wat vanuit die laboratoria als buitenwereld wordt aangemerkt. 

Bijj  het analyseren van de films zal steeds de vraag worden gesteld hoe 

wetenschappel i jkee laboratoria in de films worden afgebakend en gedefinieerd, 

hoee zij zich verhouden tot wat in de fil m als buitenwetenschappel i jk gebied 

wordtt aangemerkt, welke ordeconflicten er tussen de domeinen bestaan, hoe 

diee worden versterkt of opgelost en hoe geloof en kennis in deze dynamiek 

wordenn ingezet. Ik zal in het bijzonder letten op hoe noties van gender, klasse 

off  etniciteit in dit proces gecreëerd of geproblematiseerd worden. 

Doorr te onderzoeken hoe ordeconflicten in deze 

technowetenschappel i jkee netwerken worden geschapen en opgelost, worden de 

film ss tevens als zuiveringsrituelen benaderd: waar wordt de ordebedreiging of 

smett in dit netwerk gesitueerd en welke oplossingen worden aangedragen om 

zuiverheidd te bewerkstell igen? De voltrekking van dit ritueel wordt dan 

begrepenn als een manier om angsten, onduideli jkheden en voltrekkende 

verschuivingenn in het denken over technowetenschap op een veilige manier te 

benoemenn en te bespreken. 

SymmetrischeSymmetrische methode 

Inn dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde symmetr ische 

methodee zoals die met name door Callon en Latour ontwikkeld is in de actor-

netwerknetwerk theorie. Wat deze symmetrische methode behelst, wordt door de Britse 

wetenschapssocioloogg J o hn Law helder uiteengezet in zijn boek Organizing 

Modernity.Modernity. De methode werd, a ldus Law, begin ja ren '70 door de marxist ische 

wetenschapssocioloogg Bloor geïntroduceerd toen hij stelde dat de idee van 

valsee en ju iste wetenschap losgelaten moest worden omdat beide sociale 
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productenn zijn en daarmee ook het oordeel over wat goed en fout is een sociale 

constructiee is. Het kenmerk van de symmetrische methode die zich sindsdien 

heeftt ontwikkeld is dat asymmetrische machtsrelaties tussen categorieën wel 

erkendd worden, maar dat bij het onderzoeken van deze wel symmetrisch te 

werkk wordt gegaan.19 

Dee actor-netwerk theorie wordt ook wel aangeduid als de 

"translatiebenadering""  omdat vertalingen tussen gebieden en categorieën het 

centralee aandachtspunt vormen. Zo ontstaan analyses van netwerkstructuren 

diee een veranderlijk en vloeibaar karakter hebben. Zoals de 

wetenschapssocioloogg Rob Hagendijk het omschrijft, zijn deze netwerken het 

resultaatt van "krachtmetingen tussen de heterogene elementen waaruit de 

wereldd bestaat: bergen, vuur, wind en alle andere zaken die in de wereld 

voorkomen.""  Een actor (of element) binnen zo een krachtmeting is aan 

constantee verandering onderhevig. 

Inn dit onderzoek worden science fiction films als spanningsvelden 

onderzochtt waar zulke krachtmetingen plaatsvinden. Door de films als lokale 

technowetenschappelijkee netwerken in kaart te brengen, worden ideeën over 

'het'' onderscheid of 'de' relatie tussen fictie en feit of tekst en context buiten de 

onderzoeksmethodee geplaatst. In plaats daarvan wordt vertaling of mediatie 

alss belangrijke onderzoekscategorie geïntroduceerd. Hoe deze methode in dit 

onderzoekk geoperationaliseerd wordt, laat zich het beste uitleggen aan de hand 

vann Latours boek Wij zijn nooit modern geweest: Pleidooi voor een 

symmetrischesymmetrische antropologie.20 

InIn Wij zijn nooit modern geweest bekritiseert La tour de denkwijzen die 

hett Westen beheersen en die onder meer tot asymmetrische verhoudingen 

zoudenn hebben geleid, als tussen geloof en kennis, maar die ook disciplinaire 

afbakeningenn in de hand hebben gewerkt. In het 'moderne' westen van na de 

Verlichtingg zouden de drie elementen "werkelijkheid, sociale werkelijkheid en 

vertelsel""  niet in samenhang besproken kunnen worden. Respectievelijk de 

epistemologie,, de sociale wetenschappen en de semiotiek zouden deze 

gebiedenn geclaimd hebben en het netwerk waarin zij samenhangen niet durven 

tee erkennen: "(...) dat een heel fijn weefspoeltje de hemel, de industrie, de 

teksten,, de zielen en de morele normen met elkaar heeft verweven, dat blijf t 

griezelig,, ongepast en ongehoord."21 

Mett deze uitspraak oefent Latour onder andere kritiek uit op de 

semiotiek,, een discipline die een belangrijk plaats inneemt binnen de 
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filmwetenschappen.. Zijn standpunt is wel enigszins te nuanceren omdat er 

bijvoorbeeldd wel degelijk semiotische benaderingen bestaan waarin een poging 

wordtt gedaan om teksten te verbinden met een sociale en fysieke wereld.22 

Desalnietteminn legt Latour wel de vinger op een gevoelige plek wanneer hij 

steltt dat de semiotiek een scheiding aanbrengt tussen de bestudeerde teksten 

enn alles wat daarbuiten valt. Deze tendens binnen de semiotiek wordt ook door 

Rickk Altman opgetekend in "Cinema as Event", de inleiding op het door hem 

geredigeerdee boek Sound Theory, Sound Practice. Evenals Latour neemt Altman 

inn dit stuk radicaal afstand van het tekst/ context model dat voortvloeit uit 

eenn klassieke tekstuele of semiotische benadering. Films moeten volgens 

Altmann niet als teksten beschouwd worden die eenvoudig af te bakenen of te 

onderscheidenn zijn van cultuur, omgeving of historie.23 

Inn het moderne project zouden volgens Latour krampachtige pogingen 

zijnn ondernomen om begrippen in oppositie paren te denken. Deze poging tot 

ordeningg zou echter op een paradox gebaseerd zijn. Oppositievorming 

verondersteltt vergelijking en vertaling, oftewel mediatie. De pogingen in het 

modernee Westen om dichotomieën te formuleren tussen mens/niet-mens, 

cultuur// natuur zijn paradoxaal omdat een poging om begrippen te 

onderscheidenn altijd een verband tussen deze als oppositioneel gedefinieerde 

begrippenn impliceert. Zuivering vooronderstelt translatie, maar wanneer 

mediatiess niet erkend worden, ontstaan er vreemde monsters die juist niet 

dichotomischh van aard zijn (denk aan Mr. Hyde). Latour kiest voor een radicale 

opstellingg om aan deze paradoxale denkwijze te ontsnappen. Hij stelt een 

antropologischee en netwerk gerichte benadering van technowetenschap voor 

diee het bestaan van mediaties of hybriden niet ontkent of negeert, maar als 

beginsell  kiest. De geschapen gedrochten of hybriden zouden volgens Latour 

hett centrum van de aandacht moeten vormen om tot een andere methodologie 

tee komen: "(...)de proliferatie van monsters zal moeten worden afgeremd, 

omgebogenn en gereguleerd door het bestaan ervan officieel te erkennen, te 

representeren."24 4 

Inn overeenstemming hiermee zal ik de technowetenschappelijke 

praktijkenn in de films als hybriden bestuderen. Ik zal dus niet nagaan óf zij 

feit// fictie, tekst/ context, natuur/ cultuur, ideologisch/ ritueel, mannelijk/ 

vrouwelijk,, hemels/ aards zijn. Wel zal ik onderzoeken hóe specifieke science 

fictionn films als technowetenschappelijke netwerken fungeren en wat voor 

vertalingenn deze netwerken bevatten. Technowetenschap wordt in de analyses 
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alss weefsel gezien waarin geen a-priori onderscheid bestaat tussen 

"natuurl i jkee werkelijkheid, sociale werkelijkheid en vertelsel." Steeds gaat de 

aandachtt primair uit naar hoe technowetenschappeli jke netwerken 

gestructureerdd zijn. Zo volg ik de draden naar wat b innen het verhaal als 'niet 

wetenschappeli jk'' wordt aangemerkt en tegelijk met technowetenschap 

verbondenn wordt. 

Doorr vooronderstell ingen over de identiteit en de verhoudingen tussen 

categorieënn niet in de onderzoeksmethode te betrekken, onts taan verschil lende 

beeldenn van science fiction films als technowetenschappeli jke netwerken. Door 

dee aandacht op vertalingen te r ichten - of op hoe categorieën en gebieden 

vanuitt de technowetenschappeli jke werkplaats in de films gemaakt worden -

wordtt de vloeibaarheid en veranderli jkheid van deze categorieën zichtbaar. 

Gender,Gender, klasse en etniciteit 

Hett is niet toevallig dat gender, k lasse en etniciteit speciale aandacht krijgen 

inn dit proefschrift. Tenslotte zijn het kwesties die in debat ten over de relatie 

tussenn technowetenschap en sociale orde of zuiverheid regelmatig opduiken.25 

Zekerr in de wijdverspreide eugenetische beweging van voor de tweede 

wereldoorlogg spitst de discussie zich toe op hoe gender, etniciteit en klasse in 

technowetenschappeli jkee termen geduid kunnen worden.26 

Volgenss het methodische principe van mediatie, zullen gender, etniciteit en 

k lassee in dit onderzoek niet als vasts taande categorieën worden benaderd.27 

Hett zijn begrippen die een mobiel karakter hebben en wier identiteit sterk 

afhankelijkk is van het plaatselijk netwerk waarbinnen zij onderzocht worden. 

Inn h un artikel "Shifting Sexes, Moving Stories: Feminist/ constructivist 

Dialogues""  zetten de au teurs Annemarie Mol en Stefan Hirschauer ui teen 

waaromm zo een benadering de voorkeur verdient. Zich richtend op de relatie 

tussenn gender en technowetenschap, stellen zij dat de lokaliteit van de 

productiee van sociale identiteiten de eerste ingang van onderzoek moet zijn. 

Wanneerr gekeken wordt naar hoe en of "sekse" in een specifieke praktijk 

"performatieff  vorm krijgt en algemene aannames over machtsrelat ies 

losgelatenn worden ontstaat een veel gevarieerder en rijker beeld van 

manneli jkheidd en vrouwelijkheid in relatie tot technowetenschap: 

Itt is all a matter of empirical detail. The sex of an individual may vary from one 
site,, and from one moment, to the next. It is something to go out and investigate 
nott something on which to found an epistemology, especially not a feminist one. 
(...)) The sex of individuals is turned from a matter of fact into a contested 
performance,, from a historical given into something that is open to change, from 
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somethingg on which to found politics to something that is intrinsically political 
itself.28 8 

Genderr is dus niet alleen, zoals de wetenschapsonderzoeker Ann Balsamo 

stelt,, een "grensconcept" omdat het zich op de grens bevindt tussen de 

fysiologischee kenmerken van het l ichaam en de culturele "context" die het 

l ichaamm "zin geeft"29, het is ook een grensconcept omdat het b innen 

verschil lendee lokale si tuat ies andere en wisselende betekenissen genereert .30 

Moll  en Hi rschauer richten zich op de relatie tussen gender en 

technowetenschap,, maar een soortgelijk principe geldt natuurl i jk ook voor 

etniciteitt en klasse: sociale categorieën zijn geen zwevende begrippen die min 

off  meer losstaan van de configuratie waarb innen zij gebruikt worden. In dit 

proefschriftt wordt dan ook niet met vooronderstell ingen gewerkt over hoe 

machtsre lat iess en categorieën binnen de onderzochte science fiction films 

vormm krijgen. Er wordt afstand genomen van een klassiek ideologisch 

feministischee opvatt ing waarbij het een ui tgemaakte zaak is wie de 

onderdruk tee wordt en wie de onderdrukker is en waarbij stat ische 

begripsopvatt ingenn de boventoon voeren. Ook wordt hiermee afstand genomen 

vann feministisch wetenschapsonderzoek waarin aangenomen wordt dat 

( techno)wetenschapp in essentie manneli jk zou zijn. Wanneer 

technowetenschap,, gender, klasse en etniciteit b innen lokale netwerken 

wordenn onderzocht, onts taat immers een veranderli jk en veelvormig beeld dat 

dezee (wereld)visie ondermijnt. 31 

VerhoudingVerhouding tot genretheorie 

DeDe films 

Centraall  in dit proefschrift s taat een analyse van drie populaire Amerikaanse 

film ss van voor de tweede wereldoorlog. De lezer die enigszins op de hoogte is 

vann wat doorgaans als science fiction fil m wordt aangemerkt, zal zich wellicht 

afvragenn waarom de films uit een periode s tammen die in veel s tudies over 

sciencee fiction film bui ten beschouwing wordt gelaten. Slechts enkele werken 

overr Amer ikaanse science fiction film betrekken immers zo een vroege periode 

inn h un onderzoek. Het gros van de art ikelen en boeken kiest de jaren '50 of 

somss de ja ren '30 als impliciet of expliciet geboortejaar van het genre.32 Dit 

lijk tt op het eerste gezicht wellicht ook een logischer vertrekpunt gezien het feit 
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datt dit label in de jaren tien en twintig nog niet bestond en deze relatief vroege 

filmss destijds niet als science fiction films gecategoriseerd werden.33 In 

krantenberichtenn over THE EXPLOITS OF ELAINE wordt bijvoorbeeld gesproken 

overr een "motion picture detective drama" en over de combinatie van "scientific 

knowledge""  en "the most thrilling kind of action." In een recensie van THE LAST 

MANN ON EARTH noemt een journalist de film misprijzend een "super-bathing-

girl-comedy""  en in recensies van ISLAND OF LOST SOULS wordt gesproken van 

"mystery""  en "horror cycle."34 De omschrijvingen van de films lopen dus nogal 

uiteenn en het genre was in die jaren niet duidelijk begrensd.35 Zijn het dan wel 

sciencee fiction films die in dit proefschrift worden geanalyseerd en is de keuze 

voorr deze films wel te rechtvaardigen? Een antwoord op deze kwestie is te 

vindenn in het boek Film/ Genre van filmtheoreticus en historicus Rick Altman. 

Inn dit werk komt Altman tot een andere benadering van filmgenres en wijst hij 

opp de beperktheid van een aantal courante ideeën over filmgenres. Altman 

verzett zich tegen de gangbare opvatting dat genres scherp afgebakend zijn en 

eenn stabiel karakter hebben. Zulke visies zouden zo gericht zijn op het 

formulerenn van een pure standaard, dat het veranderlijke, onstabiele, hybride 

enn complexe karakter van genres veronachtzaamd wordt. Een dergelijke rigide 

praktijkk leidt aldus Altman tot een nodeloze vernauwing van het corpus films 

datt in werken over genres besproken wordt. Pas wanneer een film qua 

basisstructuur,, receptie en productie een gelijke naamgeving heeft, kan deze 

voorr analyse in aanmerking komen.36 Oftewel, science fiction films zouden pas 

representatieff  voor het genre zijn wanneer zij door de industrie, de pers en het 

publiekk gelijkelijk als zodanig worden (h)erkend. In literatuur over science 

fictionn film heeft deze opvatting helaas geresulteerd in een vermindering van 

hett gebruikte onderzoeksmateriaal. Het heeft er toe geleid dat een periode 

waarinn het label science fiction nog niet eenduidig werd gebruikt buiten 

beschouwingg is gelaten en dat films die als hybriden van genres zijn te 

begrijpenn uit het gezichtsveld zijn verdwenen.37 Door films uit een vergeten 

periodee centraal te stellen, beoogt dit onderzoek een ontstaan hiaat binnen de 

filmwetenschappenn op te vullen en de definiëring van science fiction te 

verbreden. . 

Dee films die in dit onderzoek gebruikt worden zijn geselecteerd uit een 

corpuss films dat ik voornamelijk in de Verenigde Staten heb bestudeerd (zie 

filmografie).. Bij het selecteren van de films is steeds nadrukkelijk gelet op de 

bruikbaarheidd van het materiaal in relatie tot de probleemstelling van dit boek: 
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hadd technowetenschap een prominente p laats in de films en waren er boeiende 

interact iess te ontwaren tussen technowetenschap en kwesties van sociale orde 

enn zuiverheid?38 Zo zijn drie centrale films geselecteerd en een dertigtal films 

a lss secundair kader gekozen(zie filmografie). De uitgekozen films zijn dus noch 

representat ieff  voor 'het' science fiction genre, noch geven zij een beeld van een 

prehistoriee van een genre. In lij n met Altman bewering, werk ik vanuit de 

gedachtee dat hoe science fiction fil m wordt geduid en welke films in een 

onderzoekk centraal s taan, altijd sterk afhankelijk is van de beweegredenen van 

dee onderzoeker. Deze beweegredenen vinden h un beslag in een vraagstelling, 

m a arr worden gegenereerd door een complexe textuur van motieven, die 

persoonlijk,, cultureel en politiek van aard kunnen zijn.39 

Hoezeerr afbakeningen van genres en keuzen voor films afhankelijk zijn 

vann de interesse van de onderzoeker, is goed te zien bij T HE EXPLOITS OF 

ELAINE ,, de zwijgende fil m die in het volgende hoofdstuk centraal zal s taan. De 

fi lmhistoricuss Ben Singer oormerkt de fil m als een goede representant van het 

"Seriall  Queen Melodrama" en niet als science fiction film. Hij plaatst dezelfde 

fil mm in een ander genre omdat hij een andere bedoeling heeft. Daar hij wil 

bi jdragenn a an een contemporain debat over "gender and spectatorship" heeft 

hijj  films waar in de serial queen - zoals Pearl White die Elaine in THE EXPLOITS 

OFF ELAIN E speelt - als vrouwelijke ster figureert onder één noemer geschaard 

enn de populariteit van dit genre verbonden aan de opkomst van een vrouwelijk 

bioscooppubliek.400 Een andere belangstelling leidt in dit geval tot een andere 

classificatie. . 

Rickk Altman wijst op de rol van de f i lmwetenschapper in het creëren 

vann genres. Volgens de au teur zou deze rol maar al te vaak verloochend 

worden.. De onderzoeker waant zich een objectieve of neutrale waarnemer en 

sluitt zich hiermee op in een "ivoren toren", hoog verheven boven de populaire 

cu l tuur.. Altman stelt terecht dat de academicus deze actieve rol moet 

e rkennenn en zichzelf niet bu i ten de populaire cu l tuur mag plaatsen of denken. 

Dee genretheoret icus moet beseffen dat hij of zij een "speler in het genrespel" is 

enn mede vorm geeft aan wat er onder een genre verstaan wordt en welke films 

daar toee gerekend worden. In dit onderzoek wordt deze opvatting 

onderschreven.44 ] 

Datt ik uiteindelijk drie films onderzoek, heeft te maken met de 

etnografischh geïnspireerde onderzoeksmethode die ik in deze dissertatie 

gebruik.422 In figuurlijke zin is science fiction te beschouwen als een 
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antropologischh veld dat ik als onderzoeker betreed en waarvan ik de 

technowetenschappelijkee structuren in kaart breng. Om de films te kunnen 

onderzoeken,, en de aldus ontstane analyses met de lezer te kunnen delen, is 

eenn zekere gerichtheid en detaillering vereist. Daarom is besloten om een klein 

aantall  films als casestudies te kiezen en deze uitgebreid op hun 

technowetenschappelijkheidd te analyseren, terwijl andere films als secundair 

referentiekaderr dienen. 

Genrefuncties Genrefuncties 

Genress dienen verschillende culturele functies. Dit proefschrift spitst zich toe 

opp de rituele functies van science fiction: de films worden beschouwd als 

rituelee ruimten waarin de doorgaans zo ongemakkelijke plaats van 

technowetenschapp verbeeld, bevraagd en besproken kan worden. 

Volgenss Altman is de rituele benadering van genres ontstaan toen een 

aantall  academici op de gelijkenis tussen narratieve patronen van filmgenres 

enn volksverhalen begonnen te wijzen. Geïnspireerd door de structuralistische 

theorieënn van Propp43 en Lévi-Strauss {de inspirator van Douglas)44, stelden 

genretheoreticii  als Schatz en Wood dat de narratieve patronen van genres als 

eigentijdsee mythes kunnen worden opgevat. Kenmerkend voor dit gezichtspunt 

iss dat aan genres de potentie wordt toegeschreven om op rituele wijze 

uitdrukkingg te geven aan tegenstellingen en fricties die binnen een 

samenlevingg aanwezig zijn. De narratieve patronen van een filmgenre worden 

gezienn als manieren om tegenstellingen die in een samenleving aanwezig zijn 

binnenn een imaginair kader te verzoenen en bespreekbaar te maken. Genres 

biedenn het publiek de mogelijkheid om tegenstrijdige culturele aspecten te 

verzoenenn of te beslechten en creëren op die manier een gevoel van eenheid in 

beleving.. Zij scheppen een veilige ruimte om culturele fricties bespreekbaar te 

makenn of denkbeeldig op te lossen.45 

Binnenn de filmwetenschappen is sinds de jaren '60 veel geschreven en 

gediscussieerdd over de functies van Hollywood filmgenres. Vanaf de jaren '80 

wordtt het debat over genres helaas gedomineerd door een onzinnige strijd 

tussenn theoretici die genres een rituele functie toebedelen en theoretici die een 

ideologischee interpretatie van genres voorstaan. De ideologische visie werkt 

vanuitt de overtuiging dat narratieve teksten door machtige politieke organen of 

industrieënn worden gebruikt om mensen te bereiken en te onderdrukken. 

Evenalss in de rituele genreschool ziet deze school de herhaling van narratieve 
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structurenn als een belangrijk kenmerk van filmgenres. Aan deze narratieve 

patronenn wordt echter een geheel andere functie toebedeeld: het zou de 

machthebberss (de industrie, de staat, het patriarchaat) in staat stellen om hun 

ideologischh stempel op het publiek drukken. 46 

Zoalss Altman terecht stelt, zijn Hollywood genres nu juist zo belangrijk 

enn invloedrijk omdat zij beide functies tegelijk kunnen dienen.47 In de rituele 

benaderingg die in dit proefschrift wordt gebruikt zijn ideologische functies 

helemaall  niet strijdig met rituele functies. Een zuiveringsritueel heeft immers 

zowell  de functie om de participant de ruimte te geven om onzekerheden en 

frictiess te beleven, als om eenheid in ervaring te scheppen en tot een oplossing 

tee komen die de dingen een plaats geeft. Hoewel vooronderstellingen over het 

ideologischh gehalte van de films in dit proefschrift dus geschuwd worden, zal 

err in dit onderzoek wel gekeken worden in hoeverre de in de films uitgedragen 

standpuntenn in strijd zijn of overeenkomen met dominante visies over 

technowetenschap.. Zo tracht ik tot een analyse te komen waarin het 

ideologischee aspect van science fiction film via een rituele analyse een plaats 

krijgtt toebedeeld. 

SciencefictionSciencefiction als technowetenschappelijke ruimte 

Ondankss dat er zeer veel literatuur over science fiction films is verschenen, 

richtricht weinig van dit werk zich op de rituele functie en de mogelijkheden die de 

fil mm de kijker biedt om actief vorm te geven aan de plaats van 

technowetenschapp in het dagelijks leven. Wel zijn er een aantal werken 

gepubliceerdd die wijzen op technowetenschappelijke aspecten van het genre. 

Daarbijj  wordt echter geen expliciete poging ondernomen om tot een 

benaderingg te komen waarin actieve zingeving en technowetenschap centrale 

begrippenn zijn. 

Zoo hebben auteurs als J.P. Telotte en Scott Bukatman geschreven over 

dee functie van gebruikte technologieën binnen de diëgese48 van science fiction 

films.. Volgens hen zou het intrigerende van gebezigde technologieën binnen de 

fictievefictieve wereld van science fiction films zijn dat zij verwijzen naar de 

audiovisuelee technologieën die achter het getoonde beeld schuilgaan. 

Monitoren,, elektronische ogen, spiegels, lenzen of laserstralen, maar ook 

specialspecial effects kunnen op subtiele wijze de aandacht vestigen op technologieën 

diee de film of het audiovisueel discours mogelijk maken. Telotte legt in zijn 

artikell  "Film And/ as Technology" bijvoorbeeld een verband tussen de 
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technologieënn binnen de diëgese en de cinematische technologieën die bij het 

makenn van de film worden gebruikt. 49 In zijn boek A Distant Technology: 

ScienceScience Fiction Film and the Machine Age benadert Telotte vroegere science 

fictionn films tevens als een reactie op de technologiesering die het 

machinetijdperkk zo kenmerkt, wanneer hij wijst op de nauwe verbondenheid 

vann cinema en technologie. ^ Bukatman neemt dit idee nog een stapje verder 

doorr te stellen dat de getoonde technologieën in science fiction films sterk 

verknooptt zijn met de prominent aanwezige audiovisuele technologieën in de 

hedendaagsee westerse cultuur.51 Net als in dit onderzoek benaderen deze 

auteurss de verbeelde technologieën binnen de diëgese van de films als serieuze 

onderzoeksobjectenn die onderdeel uit maken van een groter 

technowetenschappelijkk netwerk. 

Ookk is er literatuur verschenen waarin het samenvoegen van mens en 

machinee in science fiction films wordt besproken.52 In deze literatuur 

verschuiftt het accent naar de implosie van of de interactie tussen lichaam en 

technowetenschap.. Veelal gericht op de cybernetica, cyborgs, of robots wordt 

inn zulke teksten de vervloeiende relatie tussen het menselijk of cinematisch 

lichaamm en technowetenschap gethematiseerd. Net als in dit onderzoek wordt 

niett langer gedacht vanuit vastliggende grenzen tussen categorieën als mens/ 

machine,, object/ subject, natuur/ cultuur, feit/ fictie. Deze benadering van 

sciencee fiction sluit gedeeltelijk aan op dit onderzoek. Het gaat zowel voorbij 

aann de binaire oppositie tussen wetenschap en technologie hanteert niet 

langerr het onderscheid tussen technowetenschap als feit en cinema als fictie. 

Dee hierboven geschetste filmwetenschappelijke 'richtingen' 

benadrukkenn op een of andere wijze intrinsieke relaties tussen 

technowetenschapp en science fiction film. Zij leggen zich evenwel niet toe op 

hett formuleren van een specifieke definitie van science fiction waarin 

technowetenschapp een spilfunctie vervult. Een van de weinigen die hier wel 

eenn poging toe doet is de filmtheoreticus en - historicus Vivian Sobchack in 

haarr boek Screening Space: The American Science Fiction Film.53 Wat haar 

definitiee interessant maakt is dat zij een rituele omschrijving van science 

fictionn film geeft waarin wetenschap en wetenschappelijke methoden 

dominantee begrippen zijn en het culturele belang van technowetenschap niet 

onderschatt wordt. 

Aann de hand van de tekst "Magie, Science and Religion" van de 

antropoloogg Malinowski stelt Sobchack dat science fiction meer met 
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wetenschapp begaan is terwijl horror meer met magie in verband kan worden 

gebracht.. Zowel magie als wetenschap zijn als "geloofssystemen" te 

beschouwenn daar in beide systemen aangenomen wordt dat de mens zijn 

omgevingg en lotsbestemming kan beïnvloeden. Science fiction kan volgens 

Sobchackk echter meer als een wetenschappeli jk geloofssysteem begrepen 

wordenn omdat het tot op zekere hoogte begaan is met het tonen van de 

wetenschappel i jkee procedures en methoden die deze beïnvloeding 

bewerkstell igen.. Zo komt zij tot de volgende genreomschrijving van de science 

fictionn film: 

Thee Science Fiction film is a film genre which emphasizes actual, extrapolative, 
orr speculative science and the empirical method, interacting in a social context 
withh the lesser emphasized, but still present, transcendentalism of magic and 
religion,, in an attempt to reconcile man with the unknown.54 

Inn deze omschrijving neemt Sobchack de wetenschappeli jkheid van het genre 

ser ieuss en doet zij het niet af als pseudo-wetenschap, bijgeloof of 

lekeninterpretat ie.. Bovendien wijst zij op de interactie tussen geloof en 

wetenschappel i jkee kennis binnen het genre. Desondanks is haar 

genreopvatt ingg op een aantal belangrijke punten strijdig met de in dit 

onderzoekk gekozen benader ing van science fiction film. Er wordt in deze 

dissertat iee immers vanuit de gedachte gewerkt dat technowetenschap in 

zichzelff  een sociaal-cultureel verschijnsel is. Daarom kan technowetenschap 

niett bui ten de "social context" worden geplaatst, zoals Sobchack suggereert. 

Bovendienn brengt Sobchack die sociale context niet in verband met de kijker; 

diee heeft zelfs geen p laats in haar definitie. Voorts wordt in onderhavig 

onderzoekk niet vanuit de idee van Malinowski gewerkt dat geloof en 

wetenschapp eenvoudig te classificeren zijn en dat het onderscheid tussen 

beidenn de lakmoesproef zou leveren om horror van science fiction te 

onderscheiden.. ISLAND OF LOST SOULS, de fil m die ik in het laatste hoofdstuk 

analyseer,, zou volgens Sobshacks definitie bijvoorbeeld meer als horror fil m 

moetenn worden beschouwd omdat in de fil m niet wordt verklaard hoe de 

geleerdee in de fil m erin slaagt om dier en mens te mengen. In mijn opvatting 

moett geeft de fil m ju ist een heel interessante visie op wetenschap omdat de 

ontoegankeli jkheidd van het laboratorium begrepen kan worden als een vorm 

vann wetenschapskr i t iek. Moreau sluit zich volgens de fil m als geleerde teveel af 

vann de buitenwereld en probeert de ongelijke verhouding tussen 

wetenschappel i jkee expertise en de onwetendheid bui ten zijn laborator ium te 
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vergroten.. Het voorbeeld van ISLAND OF LOST SOULS laat zien dat een film wel 

degelijkk over technowetenschap kan gaan als verklaring geen belangrijke 

factorr is. Bovendien blijken geloof en wetenschap in de film veel minder 

duidelijkk afgebakend dan Sobchack suggereert. 

Reflexiviteit Reflexiviteit 

Dee manier waarop de films in dit proefschrift onderzocht worden is reflexief 

etnografischh geïnformeerd. In algemene termen omschreven, tracht de 

etnografiee middels veldwerk gegevens over menselijke praktijken te 

verzamelen.. Het onderzoeksresultaat is meesttijds een beschrijvende analyse. 

Dee antropologe Charlotte A. Davies stelt in haar boek Reflexive Ethnography 

datt reflexiviteit binnen de etnografie zo een belangrijke modus operandus is 

omdatt de onderzoeker tijdens het veldwerk altijd min of meer betrokken raakt 

bijbij  datgene wat onderzocht wordt.55 De positie van de etnograaf kan daarom 

nooitt die van de objectieve waarnemer zijn; de eigen geschiedenis en de 

sociaal-culturelee omstandigheden van de onderzoeker hebben een sterke 

weerslagg op de manier waarop de ander' of het andere onderzocht wordt. 

Omdatt in de etnografie de onderzoeker zo evident betrokken is bij wat 

onderzochtt wordt, is reflexiviteit een belangrijk methodologisch gereedschap 

geworden.. Davies definieert reflexiviteit als "a turning back on oneself, a 

processs of self-reference."56 Reflexieve etnografie werkt vanuit het principe dat 

dee onderzoeker zich steeds moet bedenken hoe en in hoeverre hij of zij deel 

uitmaaktt van datgene wat onderzocht wordt. Het impliceert dus tegelijk 

afstandd en betrokkenheid: door te erkennen dat het persoonlijke het 

onderzoeksprocess stuurt en de onderzoeksresultaten beïnvloedt, wordt tegelijk 

eenn zekere ruimte tussen het onderzochte en de onderzoeker geschapen. 

Hett is eigenlijk niet verwonderlijk dat zowel reflexiviteit als etnografie 

belangrijkee begrippen zijn binnen de symmetrische wetenschapsmethode.57 De 

etnografischee methode is in dit veld geïntegreerd omdat het een gedetailleerde 

beschrijvingg van de bezochte plaatsen voorop stelt en hiermee premissen over 

verhoudingenn tussen categorieën buiten de deur houdt. Reflexiviteit kan aldus 

Laww als een "verlengstuk" van een symmetrische methode worden beschouwd, 

omdatt het ervan uit gaat dat er geen duidelijk verschil bestaat tussen de 

onderzoekerr en dat wat onderzocht wordt. Als onderzoeker zijn wij zelf ook een 

socialee uitkomst en een proces.58 
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Dee proloog waarmee dit proefschrift opent moet daarom als meer dan 

eenn oorsprongsmythe worden begrepen. Met dit relaas heb ik willen aangeven 

datt wij ons als onderzoekers niet kunnen onttrekken aan ons hedendaags 

perspectieff  en zowel films als andere technowetenschappelijke netwerken uit 

hett verleden altijd met eigen(tijdse) ogen bekijken. Vanuit deze invalshoek 

zoekenn we parallellen en geven wij richting aan onze analyses. Net als mijn 

lezingg van CONTACT door mijn werkzaamheden in de filmarchieven gevormd 

werd,, ben ik bij de bestudering van het oude filmmateriaal gestuurd door 

huidigee inzichten en opvattingen. De manier waarop ik science fiction films 

bestudeerr en definieer wordt, met andere woorden, mede bepaald door mijn 

hedendaagsee visies en mijn specifieke interesses. 

Inn dit licht geplaatst, kunnen Altmans ideeën over de interveniërende 

functiee van de genretheoreticus als een pleidooi voor een reflexieve (en 

misschienn zelfs etnografische) methode worden opgevat. Hij betoogt immers 

datt de positie van de onderzoeker zelf binnen het genreonderzoek zichtbaar 

moett worden gemaakt. Genretheoretici beschouwen zichzelf te vaak als een 

objectievee kracht die boven het publiek of de filmindustrie uitstijgt en vanuit 

ditt standpunt het totaaloverzicht in pacht hebben. Vanuit hun " ivoren toren" 

kijkenn zij op het populaire vermaak neer. Altman stelt terecht dat ook de 

onderzoekerr deel uitmaakt van het publiek. In plaats van deze betrokkenheid 

enn subjectiviteit te versluieren moet de rol van medeschepper onderkend en 

zelfss actief ingezet worden.59 

Ditt proefschrift heeft een reflexief etnografische inslag omdat de films 

alss technowetenschappelijke locaties bezocht en beschreven worden. Altman 

spreektt over de rol van de criticus als "sjamaan" die medieert tussen tekst en 

lezerr of de industrie en de samenleving60, maar het Latouriaanse begrip 

mediatorr is in deze wellicht meer geschikt omdat het de onderzoeker geen 

tovenaarskrachtenn toebedeelt en hem of haar uitdrukkelijk binnen het 

technowetenschappelijkee netwerk plaatst. 
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HOOFDSTUKK  II 

MODELLE NN VA N EEN UITVINDING : T H E EXPLOIT S OF ELAIN E ( 1 9 1 4 - 1 9 1 5) 

(Afbeeldingg van Craig Kennedy in zijn laboratorium) 61 

Elaine,, Elaine, I love you all in vain. 
Elaine,, Elaine, You've set my heart aflame. 
Off  all the girls you're the sweetest I've seen. 

Alwayss to me as sweet as sweet sixteen. 
II  dream of you all through the livelong day, 
andd then when I see you, you fade away. 

Elaine,, Elaine, please come down from the screen, 
Andd be my Moving Picture Queen! 

(Tekstt van "Elaine My Moving Picture Queen") 62 

Inleiding Inleiding 

Professorr Craig Kennedy zit in zijn laborator ium achter een bureau. Gekleed in 

eenn witte j as rookt hij een pijp. Voor hem ligt een klein toestel. Hij buigt zich 

naarr het apparaatje toe, draait aan een knop en maakt aansta l ten om te 

spreken.. Over het daarop volgende beeld van een slapende man, die zich in 

eenn andere ruimte bevindt, verschijnt de tekst "Wake up, Jameson." Om de 

suggestiee van spreken te wekken, s taan de woorden diagonaal over het beeld 

enn zijn om de tekst twee bibberige lijnen getrokken die zich in leesrichting 
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trechtervormigg van elkaar verwijderen. Jameson wordt niet wakker van het 

geluidd en draait zich nog eens om in zijn slaap. Opnieuw verschijnt de tekst 

overr Jamesons slapende gestalte, maar ditmaal wordt hij wel wakker. 

Professorr Kennedy maakt wederom aanstalten om te spreken. De verwarde 

Jamesonn is inmiddels op zoek gegaan naar de oorzaak van het geluid. Over 

zijnn beeld verschijnen de woorden: "Look on the couch." Jameson loopt naar 

hett bed en kijkt onder het kussen. Daar ligt een zwarte doos waarop in witte 

letterss "Vocaphone" geschreven staat. In zijn laboratorium wendt Kennedy zich 

nogmaalss tot het apparaat op zijn werktafel, maar ditmaal ontvangt hij een 

boodschapp van Jameson die door de gevonden Vocaphone terug spreekt. Over 

dee shot van Kennedy verschijnt de tekst: "What is that? Good luck Kennedy to 

ourr latest invention." De professor pakt een foto van een vrouw van zijn 

bureau.. Hij kust de foto en kijkt nadenkend. Een tussentitel verduidelijkt zijn 

gedachte:: "Kennedy decides to install a vocaphone in the home of Elaine 

Dodge,, who he is aiding to run down the mysterious criminal, The Clutching 

Hand'.""  Kennedy pakt zijn koffertje, zet zijn hoed op en verlaat het 

laboratorium. . 

Eenn ander fragment uit THE EXPLOITS OF ELAINE wordt ingeleid door de 

volgendee tussentitel: "A discovery." Kennedy en Jameson zijn op zoek naar 

Elainee die spoorloos verdwenen is. Hun speurtocht leidt naar een binnenplaats 

diee er verlaten en stil bijligt. Dan kruipt er plotseling een man uit een rioolput. 

Zee overmeesteren hem en verwijderen de zuurstofhelm die hij draagt. Kennedy 

bekijktt het voorwerp en concludeert: "An oxygen helmet... the re must be bad 

airr where he came from." Hij buigt zich over de put waar de man uit 

tevoorschijnn is gekomen en schrikt terug: "Sewer gas!." Kennedy kijkt peinzend 

enn spreekt opnieuw: 'The St. James Viaduct...an old disused sewer...is 

somewheree about these parts." Hij grijpt de man in zijn kraag. In een close-up 

zijnzijn een paar blonde haren op het kledingstuk van de man te ontwaren. 

Kennedyy houdt de haren in zijn hand, bestudeert ze en concludeert: 'The 

goldenn hair of Elaine." Hij doet zijn mantel uit en zet de zuurstofhelm op. Een 

tussentitell  verduidelijkt: "The clue of the golden strands." Kennedy opent het 

luikk om zelf in de onderaardse riolering af te dalen. De dampen die uit de 

rioleringriolering opstijgen zijn echter zo sterk dat hij van dit voornemen afziet. Er volgt 

eenn shot van Elaine die bewusteloos in de stadsriolering ligt, gevolgd door een 

aantall  beelden van Jameson en Kennedy die er door de giftige dampen niet in 

slagenn om de riolering te betreden om Elaine uit haar benarde positie te 
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bevrijden.. Uiteindelijk sturen zij de man die uit de put tevoorschijn kwam 

onderr pistoolbedreiging weer terug het riool in om het vieze werkje te klaren. 

Wanneerr de bewusteloze Elaine naar boven is gehaald, tracht Kennedy haar 

tevergeefss met een "lung motor" bij haar positieven te brengen. Zij wordt per 

ambulancerijtuigg naar het laboratorium van Kennedy gebracht. Daar 

aangekomenn spreekt Kennedy met de aanwezige ambulancedokter: "Doctor 

theree is but one thing left: do you know of Dr. Leduc's method of electric 

resuscitation?.""  Een close-up toont het apparaat dat deze reanimatie kan 

bewerkstelligen.. Het is een klein kastje waarop hendels, knopjes en ronde 

vensterss met meters te zien zijn. Kennedy draait aan de knopjes. De 

comateuzee Elaine wordt aan het apparaat gelegd. Kennedy neemt haar pols op 

enn kijkt vertwijfeld. Maar dan verandert de uitdrukking op zijn gezicht. Elaine 

begintt te ademen en opent langzaam haar ogen. 

Bovenstaandee beschrijvingen komen respectievelijk uit de aflevering 

"Thee Hidden Voice" en "The Life Current" van de door de Amerikaanse tak van 

Pathéé uitgebrachte veertiendelige serie THE EXPLOITS OF ELAINE.63 Deze uiterst 

populairee serie was gedurende de jaren 1914 en 1915 wekelijks in de 

Amerikaansee bioscopen te zien. Waarschijnlijk werd een episode ("chapter") 

tezamenn met een Western, een Travelogue, een Comedy of een Newsreel 

vertoond.644 Elke aflevering was ongeveer een uur (twee "reels") lang. De plot 

vann de serie is al gedeeltelijk uit de twee beschrijvingen te destilleren: de vader 

vann de hoofdrolspeelster Elaine Dodge (Pearl White) is in de eerste episode van 

THEE EXPLOITS OF ELAINE vermoord omdat hij papieren in zijn bezit heeft die de 

identiteitt van de meesterdief The Clutching Hand onthullen. Elaine wil de 

moordenaarr van haar vader opsporen en de "Scientific Detective" Craig 

Kennedyy (Arnold Daly) helpt haar hierbij. The Clutching Hand, die gedurende 

dee gehele serie gemaskerd en onherkenbaar blijft , probeert Elaine op allerlei 

manierenn te dwarsbomen en de bewuste papieren in zijn bezit te krijgen. Keer 

opp keer mislukken de pogingen om The Clutching Hand te pakken te krijgen en 

hemm te ontmaskeren. Zoals ook in de hierboven beschreven sequentie, 

besluitenn de meeste afleveringen met Craig Kennedy die in een in nood 

geraaktee Elaine uit de handen van de booswichten redt. Elaine wordt dan in 

dee volgende episode weer met nieuwe snode plannen van deze schurk en zijn 

handlangerss geconfronteerd.65 

Filmhistoricuss Ben Singer noemt THE EXPLOITS OF ELAINE een "Serial 

Queenn Melodrama"66 Onder deze benaming schaart hij een aantal in thema 
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uiteenlopendee filmseries die tussen 1912 en 1920 razend populair waren. 

Aangezienn de vrouwelijke hoofdrolspeelsters van deze series zeer geliefd waren 

bijj  het publ iek werden zij ook wel serial queens genoemd. Hij beschrijft de 

s t ruc tuurr van dergelijke films als volgt: 

Whilee serial-queen melodramas cover a range of sensational- melodramatic sub-
genress (e.g., Western, Gothic, Patriotic, and Working-girl melodramas), they all 
concentratee on violent, intense action - abductions, entrapments, brawls, 
hazardouss chase sequences and last minute rescues- in narratively stark 
conflictss between a heroine or a hero-heroine team and a villain and his criminal 
accomplices.. (...) The criminal, generally some sort of mysterious mastermind 
(...)) attempts to deceive, capture or murder the heroine in order to seize a secret 
code,, scientific formula, land deed, master key, precious jewel, or similar 
talismann belonging, in most cases, to the heroine's father. 67 

Inn overeenstemming met de beschrijving die Singer geeft van "Serial Queen 

Melodrama""  is in THE EXPLOITS OF ELAIN E sprake van een scherp aangezet 

conflictt tussen de heldin en held enerzijds en de criminelen anderzijds. Het 

verhaall  wordt bovendien beheerst door snelle en sensationele acties, 

ontvoeringen,, l isten, valstr ikken, vervolgingsscènes en last-minute rescues. 

Daarbijj  spelen de papieren die de vader van de heldin in zijn bezit heeft een 

centra lee rol. Wat T HE EXPLOITS OF ELAINE zulk interessant onderzoeksmateriaal 

m a a ktt voor dit proefschrift, is dat bij de door Singer omschreven snelle en 

spectaculairee handel ingen veelvuldig gebruik gemaakt wordt van 

technowetenschappel i jkee middelen. Met name de manneli jke personages 

scherpenn h un onderl inge conflicten met behulp van inst rumenten, vindingen 

off  wetenschappel i jke inzichten aan. 

Inn dit hoofdstuk zal ik betogen dat de dieven en Kennedy in deze strijd 

verschi l lendee k lassengebonden definities van manneli jkheid en 

technowetenschapp ui tdragen. Professor Craig Kennedy vertegenwoordigt een 

hogeree manneli jke èn wetenschappeli jke stand. Niet door geldgebrek gehinderd 

heeftt deze "Amerikaanse Sherlock Holmes" 68 als enige in de fil m de 

beschikk ingg over een privé laboratorium waarin hij ongestoord aan 

uitvindingenn als deVocaphone kan werken die pas naderhand een functie 

toebedeeldd krijgen, maar die uiteindelijk steevast worden ingezet om zijn 

verloofdee Elaine te beschermen. Scherp hiertegenover worden de criminelen 

geplaatst.. Zij zijn verre van netjes gekleed en worden met onreine plaatsen als 

ondergrondsee rioleringen in verband gebracht. Deze vijandelijke groep wordt 

expliciett afgebeeld als behorend tot een lagere klasse. Laboratoria behoren niet 

tott h un grondgebied. Zij maken wel gebruik van technologieën als 
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zuurstofmaskerss en wapens, maar deze zijn niet uit hun eigen brein 

ontsproten.. The Clutching Hand en zijn kornuiten hebben geen directe toegang 

tott wetenschappelijke productiecentra, maar benutten wel de producten die 

daarr zijn ontwikkeld. 

Technowetenschappelijkee artefacten vervloeien met de klassengebonden 

masculienee wensen van de antagonisten en protagonisten en ondersteunen 

hunn motieven en handelingen. Gebruikte apparaten en vindingen zijn vluchtig 

enn ongestold en komen als het ware 'uit de lucht' vallen. Ze staan zo sterk in 

dienstt van de handelingen van de personages dat zij niet altijd goed van hen te 

onderscheidenn zijn. In dit hoofdstuk zal ik beargumenteren dat het Deus ex 

MachinaMachina karakter van de in de film gebruikte technowetenschappelijke 

middelenn in verband moet worden gebracht met de verschillende invullingen 

diee beide partijen aan mannelijkheid en technowetenschap geven.69 

Aangezienn de wensen van de mannelijke personages overwegend 

betrekkingg hebben op Elaine - technologie en wetenschap worden gebruikt om 

haarr te beschermen of te bedreigen - zal ik ook aandacht besteden aan de rol 

vann het vrouwelijk personage in de formulering van beide definities van 

technowetenschap.. Anders dan de mannelijke personages heeft Elaine geen 

directee band met technowetenschap, maar via haar wordt het gevecht tussen 

beidee mannelijke kampen uitgespeeld. Zij initieert een dialoog tussen de 

wetenschappelijkee klasse en de dreigende onderwereld, maar tegelijkertijd 

versterktt zij de kloof tussen deze gebieden. Zo biedt zij de protagonist Prof. 

Kennedyy de mogelijkheid om zijn superieure positie te definiëren en in elke 

afleveringg op het laatste moment zeker te stellen. 

Inn THE EXPLOITS OF ELAINE kunnen artefacten klankborden of extensies 

zijnn van de op Elaine gerichte verlangens van de mannelijke personages. Dit 

heeftt te maken met de weinig gestandaardiseerde vorm van technowetenschap 

inn de film: de personages lijken een oneindig arsenaal aan middelen tot hun 

beschikkingg hebben en er lijk t geen sociaal-economische structuur te bestaan 

diee de stroom aan technowetenschappelijke middelen indamt of reguleert.70 Dit 

beeldd van technowetenschap staat in schril contrast met de technologische 

ontwikkelingenn die de Amerikaanse cinema op dat moment kenmerkten. Zo 

vluchtigg als de technowetenschappelijk netwerken zijn binnen de diëgese71 van 

dee film, zo gestold en bepaald door vanzelfsprekende conventies wordt het 

cinematischh technologisch netwerk van de filmindustrie op dat moment. Aan 

dee hand van de eerder beschreven Vocaphone scène zal ik in de volgende 
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paragraaff  ingaan op het cinematisch technologisch netwerk waarvan THE 

EXPLOITSS OF ELAINE deel uitmaakt. Terugkerend naar het thema van dit boek, 

zall  ik vervolgens aandacht besteden aan het contrast tussen de 

gekristalliseerdee Hollywood conventies en de vloeibare status van 

technowetenschapp binnen de diëgese van THE EXPLOITS OF ELAINE. 

CinematischeCinematische technologieën 

THEE EXPLOITS OF ELAINE is een zogenaamde stomme film: er worden geen 

techniekenn van synchrone geluidsopname gebruikt.72 Het zou nog tot 1929 

durenn voordat er een gestandaardiseerd systeem kwam dat films van 

synchroonn mechanisch geluid kon voorzien. In de scène beschrijving met de 

VocaphoneVocaphone waarmee dit hoofdstuk opent, verschijnen evenwel verschillende 

visuelee representaties van diëgetisch geluid binnen het beeld. Zo wordt de 

directee geluidstransmissie van de Vocaphone benadrukt door de stem van de 

zenderr als beeldtekst over het beeld van de ontvanger te projecteren. De 

bibberigee lijnen en de typografie van de tekst moeten de mechanische kwaliteit 

enn de decibels van het geluid suggereren. Door de klanken die de Vocaphone 

voortbrengtt op deze manier in beeld te brengen, ontstaat de impressie van 

synchroon,, diëgetisch en elektrisch vervormd geluid. Later in de scène wordt 

nogg een ander geluidskenmerk van de Vocaphone in beeld gebracht wanneer 

Jamesonn op zoek gaat naar het stemgeluid van Kennedy dat hem doet 

ontwaken.. Als kijker weten we op dat moment al dat het een geluid betreft dat 

uitt het laboratorium van Kennedy afkomstig is. Dat is Jameson in eerste 

instantiee niet duidelijk. De verwarring slaat bij hem toe als hij de bron van de 

stemm die hem uit zijn slaap wekt niet kan vinden. De stem is ontlichaamd en 

Jamesonn heeft pas rust als hij het apparaat vindt waardoor de stem van zijn 

vriendd Kennedy hem heeft bereikt. In plaats van een tussentitel geeft het 

indexicalee woord Vocaphone op het apparaat een verdere aanwijzing. Nu wordt 

hett ook voor Jameson duidelijk dat het een gemediëerd geluid betreft en dat 

Kennedyy zich niet in zijn appartement bevindt maar via een technologisch 

artefactt tot hem spreekt. De scène eindigt met een andersoortige 

geluidsvisualisatiee als een in tekst gevatte stem van de verteller de kijker 

inlichtt over Kennedy's plannen om de Vocaphone in Elaine's huis te 

verstoppen.. Er worden dus verschillende strategieën binnen deze scène 

gebruiktt om geluid in beeld te representeren. Zonder hoorbare dialogen of 

voice-oversvoice-overs kan het geluid dat binnen de wereld van de film zodoende toch 
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gerepresenteerdd worden. Het beeld neemt de auditieve rol als het ware over. 

Dee visuele internalisering van geluid in deze scène kan in het licht 

geplaatstt worden van de veranderde Amerikaanse filmcultuur rond het 

uitkomenn van THE EXPLOITS OF ELAINE. De film is aan het begin van het 

ontstaann van de klassieke Hollywood cinema te situeren, die zich kenmerkt 

doorr een vergaande standaardisering. Na 1914 had de filmindustrie zich in 

Hollywoodd geconcentreerd en werden er bijna alleen nog features (lange 

speelfilms)) gemaakt.73 Het narratief krijgt rond die tijd een meer 

gestroomlijndee structuur en is een afgesloten en begrijpelijk geheel geworden. 

Dee bioscoopganger kan zich verliezen in de wereld van de film en 

technologischee conventies worden aangewend om deze "absorptie" te 

waarborgen.74 4 

Dee jaren voor het verschijnen van THE EXPLOITS OF ELAINE (van 1907 tot 

ongeveerr 1913) kunnen als een overgangsperiode getypeerd worden waarin 

filmsfilms al gaandeweg een meer gesloten structuur kregen. In deze 

overgangsperiodee was voorkennis van strips, populaire liedjes of boeken 

vereistt om films in de bioscoop te kunnen volgen. Tegelijk ontstond er een 

toenemendee vraag bij het publiek naar films die zonder dergelijke externe 

informatiee konden worden begrepen. De filmhistoricus Charles Musser spreekt 

inn dit verband van een groeiende behoefte aan films met een "self-sufficient" 

(zelfbedruipend)) karakter.75 Filmproducenten konden de rappe veranderingen 

maarr moeilijk bijbenen en het aanbod van dergelijke films bleef dan ook achter 

bijbij  de vraag. Om de discrepantie tussen vraag en aanbod te ondervangen 

werdenn er tijdens filmvertoningen verschillende geluidsstrategieën gehanteerd 

omm films voor het snel groeiende publiek begrijpelijk te houden. 

Zoo werden er in deze periode gepatenteerde machines als de 

"Chronophone,, Cameraphone, Auxetophone, American Theatrephone, 

Phoneidograph,, Kinetophone" op de markt gebracht die een synchroon geluid 

beloofdenn dat het narratief kon verduidelijken. In de praktijk werd deze belofte 

echterr niet ingelost. De systemen konden volgens Musser slechts voor korte 

stukjess film worden gebruikt en het geluid dat zij voortbrachten was vaak van 

slechtee kwaliteit. Deze beperkingen maakten het onmogelijk om de apparaten 

voorr een langer narratief - dat bovendien een complexere structuur had 

gekregenn - te gebruiken. Ook zorgden steeds meer filmvertoners voor een 

lecturerlecturer die een film inleidde en het vaak onduidelijke narratief zo trachtte te 
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verhelderen.. Soms werden ook acteurs ingehuurd die de personages op het 

wittee doek ter plekke van een stem voorzagen.76 

Dee meeste van de geluidsverbeeldingen in de scène met de Vocaphone 

zijnzijn te begrijpen als manieren om het narratief van de films begrijpelijk te 

maken,, zonder dat er gebruikt hoeft te worden gemaakt van zulke externe 

technologischee middelen. Deze resoneren echter wel in deze scène. De 

VocaphoneVocaphone is in naam en toepassing te vergelijken met bovengenoemde 

machines,, maar is nu binnen de wereld van de film gebracht.77 Bovendien 

corresponderenn de tussentitels met de stemmen van de personages of, in het 

gevall  van de tussentitel die het fragment uitleidt, de stem van een verteller. 

Volgenss filmhistoricus André Gaudreault verwijzen dergelijke 

tussentitels,, die in 1914 standaard tussen filmbeelden werden gevoegd, naar 

dee "life" stemmen die in de periode daarvoor nog vaak werden gebruikt om een 

fil mm begrijpelijk te houden. Hij spreekt in dit verband van een geleidelijk 

toenemendee insluiting van de menselijke stem in de fictieve wereld van de film. 

Naa 1908 werden de gesproken woorden van de acteurs volgens Gaudreault 

steedss vaker in tekst gevat en verklarende tussentitels namen de functie van 

dee lecturer over. Door deze stemmen als tekst in het filmbeeld te integreren, 

ontstaatt er een op zichzelf staande narratieve structuur die niet langer door 

externee middelen opengebroken wordt.78 

InIn de Vocaphone scène is het door Gaudreault beschreven principe van 

diëgetischee insluiting goed terug te zien. Eerst zien we Kennedy in het lab 

zitten.. Nadat hij aanstalten maakt om te spreken, wordt zijn tekst meteen over 

hett volgende beeld van de slaapkamer van Jameson heen geprojecteerd, 

alwaarr zijn stem te horen zou zijn. Als Kennedy daarna weer in beeld komt en 

ietss gaat zeggen, wordt dezelfde procedure herhaald. De twee plaatsen van 

handelingg volgen elkaar snel op, overlappen elkaar niet en lijken vooral door 

hett gebruik van de teksten naadloos op elkaar aan te sluiten. Zoals gezegd, 

eindigtt de scène met een tussentitel die de volgende scène introduceert. Door 

hett gebruik van tussentitels kunnen dus eenvoudig temporele en ruimtelijke 

relatiess tussen de shots gelegd worden en kunnen handelingen verhelderd 

worden.. Zo ontstaat een impressie van een harmonieus tijdsverloop en is de 

fil mm als een gesloten wereld te ervaren. 

THEE EXPLOITS OF ELAINE is dus te plaatsen aan het begin van een periode 

waarinn fümtechnologische netwerken zich standaardiseren. Relaties met 

gebiedenn buiten de film, als literatuur en muziek, werden minder cruciaal om 
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filmss te kunnen volgen en met behulp van cinematische technologieën werd 

eenn afgesloten filmwereld gecreëerd. Hoewel externe informatie niet langer 

onontbeerlijkk was voor het begrijpen van de verhaallijn, werd er in andere 

mediaa nog steeds veel aandacht aan THE EXPLOITS OF ELAINE besteed. We 

moetenn niet vergeten dat hoofdrolspelers na 1914 steeds meer als sterren 

geëerdd werden en er veel over hen werd gepubliceerd.79
 THE EXPLOITS OF ELAINE 

kann ontegenzeglijk in deze nieuwe cultuur geplaatst worden. De actrice Pearl 

Whitee die de rol van Elaine in de serie vertolkt, had als "serial queen" in de 

jarenn tien en twintig een sterrenstatus, hetgeen bijvoorbeeld naar voren komt 

inn de tekst van het liedje "Elaine, my moving picture queen" waarmee dit 

hoofdstukk opent.80 Ook de acteur Arnold Daly, die in de serie de 

wetenschappelijkk detective Craig Kennedy speelt, kon zich als Matiné Idol op 

veell  publieke belangstelling verheugen.81 Buiten deze sterrenaanbidding kreeg 

dee filmserie ook op andere manieren aandacht in de media. Elke nieuwe 

afleveringg van de film ging gepaard met veel publiciteit in de 400 kranten die 

dee befaamde krantenmagnaat William Hearst in de Verenigde Staten en 

Canadaa uitgaf. Hierin verschenen paginavullende verhalen waarin de 

vertoondee afleveringen gerecapituleerd en aangevuld werden.82 Ook bracht 

dezelfdee uitgever de avonturen van Elaine in boekvorm op de markt, compleet 

mett foto's uit de serie.83 

Dee krantenfeuilletons, de boeken over Kennedy, de roddels over de 

sterrenn en de muziek hebben ongetwijfeld meegespeeld in de wijze waarop 

naarr de serie gekeken werd. Ook het feit dat elke aflevering in een blok met 

andersoortigee films vertoond werd moet de filmervaringen hebben gekleurd. 

Voorr het volgen van de filmserie was kennis van deze intermediale periferie 

echterr geen strikte vereiste. Elke aflevering vormde een afgerond verhaal met 

goedd te volgen ontwikkelingen en een lineair tijdsverloop. 

Inn Hollywood conventies verankerd, is THE EXPLOITS OF ELAINE gemaakt 

volgenss gestandaardiseerde technologieën en omsloten door een verhard 

cinematischh netwerk. De wijze waarop technowetenschap in de diëgese van de 

fil mm wordt verbeeld, lijk t hier haaks op te staan. Zoals ik reeds eerder aangaf, 

hebbenn de technowetenschappelijke artefacten die de serie bevolken veeleer 

eenn onstabiele en amorfe status en zijn zij juist niet in vaste structuren 

geconsolideerd.. Net als de Vocaphone komen zij uit het niets tevoorschijn om 

hett narratief te stuwen en verdwijnen zij vervolgens weer van het toneel. Dit is 

opp twee manieren te begrijpen. Er kan betoogd worden dat de door personages 
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gebruiktee onstoffelijke en momentane artefacten en middelen in dienst staan 

vann de verharde cinematische technologieën. Evenals in vele andere series uit 

diee tijd maakt de vluchtige status van artefacten het immers heel gemakkelijk 

omm het verhaal op gang te houden. De middelen kunnen narratieve conflicten 

versterkenn of oplossen, zonder dat zij daarna nog hoeven terug te keren.84 Bij 

elkee situatie kan een ander apparaat of vinding worden ingezet dat vervolgens 

weerr in het niets verdwijnt. De deus ex machini zijn in die zin eenvoudige 

middelenn om het narratief in een stroom van acties en oplossingen voort te 

latenn snellen, zoals de vroege Hollywood normen dicteerden. De deus ex 

machinimachini stutten het narratief, dat inmiddels weliswaar gesloten was, maar nog 

steedss op zulke "externe" krachten moest vertrouwen. Tegelijk kan echter 

wordenn gesteld dat de film hiermee uitdrukking geeft aan de verwarring die 

heerstee over de plaats van technowetenschap in het dagelijks leven. In een tijd 

datt het dagelijkse moderne leven in de VS in een versneld tempo doordrongen 

raaktee van technowetenschap85, passeert een heuse stortvloed van deus ex 

machinimachini de revue in THE EXPLOITS OF ELAINE. Hoe dit precies gebeurt zal ik in 

dee volgende paragraaf toelichten. 

BevlogenBevlogen artefacten 

Dee Vocaphone in de film is een machine zonder geschiedenis of toekomst. Het 

geluidsapparaatt verschijnt alleen in deze aflevering als middel om Elaine te 

beschermenn en in de volgende aflevering worden door Kennedy en de 

criminelenn weer nieuwe uitvindingen opgevoerd zoals Death Rays, 

spiegelperiscopen,, kinographs, Oxyacetylene Torches, dozen gevuld met kwik, 

gevaarlijkee medicijnen als scapolarium of methodes als Dr. Leduc's method of 

electricelectric resuscitation. De vraag naar de waarde van de gebruikte middelen 

buitenn deze specifieke noodsituaties wordt niet gesteld. Terwijl het conflict 

tussenn de slechte en de goede personages zich uitstrekt over de veertien 

episodes,, hebben de objecten die in het narratief gebruikt worden een korte 

levensduur.86 6 

Hett arsenaal aan middelen dat de personages kunnen gebruiken kan zo 

onuitputtelijkk zijn omdat er geen grotere of andere 'machten' buiten hen 

bestaann die bepalen wat wel of niet als feit of artefact het daglicht mag zien. 

Ditt duidt op een beperkte mate van standaardisatie: sociaal-economische 

structurenn reguleren nauwelijks de productie van artefacten en feiten. 87 

Onafhankelijkk van patenten, peer reviewers, concurrenten of andere externe 
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enn lucratieve belangen, kunnen uitvindingen naar de eigen wensen van de 

personagess worden gevormd. De door hen gebruikte technowetenschappeli jke 

artefactenn zijn echoput ten van h un verlangens waar in h un manneli jke en 

klassengebondenn wensen weerkl inken. 

Di tt ongestandaardiseerde karakter van technologieën en wetenschap is 

niett alleen kenmerkend voor THE EXPLOITS OF ELAINE, maar ook voor andere 

sciencee fiction series die halverwege de ja ren tien werden uitgebracht, zoals 

THEE BLACK BOX (1915) en de vervolgserie LADY BAFFLES AND DETECTIVE DUCK 

(19IB).8***  In de serie MASTER MYSTERY (1918) die drie jaar later werd gemaakt 

enn eveneens door Reeves werd geschreven, wordt daarentegen expliciet 

gewezenn op grotere bedri j fsstructuren die een vrijelij k verschijnen van 

apparatenn en vindingen kunnen verhinderen.89 In het voorwoord van de eerste 

afleveringg van MASTER MYSTERY, een serie waarin de boeienkoning Houdini in 

dee rol van Quent in Locke de belangrijkste attractie was, wordt dit meteen 

duidelijkk geëxposeerd: 

Internationall  Patents. Inc., is a firm whose vast fortune has been made by 
inducingg inventors to trust the marketing of inventors to their care and after 
obtainingg sole rights- they suppress the manufacture of these inventions- much 
too the financial gain of the owner of already existing patents. 

Inn MASTER MYSTERY worden nog steeds allerlei verschil lende gadgets ten tonele 

gevoerd,, maar de s t ruc turen waarb innen dit gebeurt zijn veel verder 

uitgewerktt dan in THE EXPLOITS OF ELAINE. NU wordt technowetenschap niet 

exclusieff  gebruikt als reddingsmiddel in crises, maar wordt een meer continu 

kaderr geschetst waarbinnen technologische artefacten een plaats hebben. Er 

i ss sprake van een mark ts t ruc tuur die een grote invloed heeft op het wel of niet 

verschijnenn van de uitvindingen en die bovendien bepaalt of appara ten een 

blijvendd karakter krijgen. Het slechte bedrijf Internat ional Patents Inc. zou de 

marktt in zijn greep hebben en bepalen welke technologieën een kans maken. 

Terwijll  in THE EXPLOITS OF ELAIN E het verband tussen het verschijnen 

vann technowetenschappeli jke middelen en standaardisat ie geen expliciet 

themaa vormt, is dat in MASTER MYSTERY wel het geval. In de laatste filmserie 

wordtt helder gesteld dat de meeste technowetenschappeli jke vooruitgang 

wordtt geboekt wanneer zo een gestandaardiseerd kader ontbreekt. De 

commerciee wordt als aartsvi jand van technowetenschappeli jke progressie 

aangewezen.. Er wordt erkend dat er andere machten en maatschappel i jke 

discoursenn aan het werk zijn die de hoop op wetenschappeli jke 'openbaringen' 
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frustreren.. De magische objecten die in THE EXPLOITS OF ELAINE uit het niets 

tevoorschijnn komen en in het niets oplossen, zijn in MASTER MYSTERY door een 

geheimzinnigee samenzwering der geldmeesters in een onderaardse ruimte 

verdwenen. . 

Dee uitvindingen manifesteren zich nog steeds in grote getale, maar 

verdwijnenn in de schemerzone van een donkere onderaardse ruimte, die in een 

tussentitell  wordt omschreven als: "The Graveyard of Genius, a rock hewn 

cavernn under the Brent house, so named because it harbors the ghosts of a 

thousandd inventors' dead hopes." De commercialisering en standaardisering 

vann technologieën wordt in MASTER MYSTERY in direct verband gebracht met 

eenn vermindering van het aantal uitvindingen dat het daglicht ziet. 

Inn zijn boek America by Design beschrijft de techniekhistoricus David 

Noblee de relatie tussen kapitalistische bedrijfsstructuren en het verminderen 

vann het aantal uitvindingen dat op de markt komt. Hij stelt dat de markt in de 

jarenn tien steeds meer gedomineerd werd door samenwerkende bedrijven die 

hett anderen moeilijker maakten om apparaten vrijelij k op de markt te 

brengen.. Door trustvorming werden afnemers gedwongen om alleen apparaten 

diee door bepaalde bedrijven gepatenteerd waren te gebruiken. Na de Eerste 

Wereldoorlogg werden een aantal wetten aangenomen die dergelijke praktijken 

verboden.. 90 Filmhistorici beschrijven een soortgelijke ontwikkeling voor de 

Amerikaansee cinema: de standaardisatie van het cinematisch netwerk 

betekendee ook dat de filmindustrie in economisch opzicht steeds meer haar 

openn structuur verloor. In 1908 bundelden verschillende filmmaatschappijen 

zichh in de MPPC (Motion Picture Patents Company). De Amerikaanse vestiging 

vann het van oorsprong Franse Pathê91, de producent van THE EXPLOITS OF 

ELAINE,, was één van de leden van de MPPC. De deelnemende bedrijven 

beheerdenn gezamenlijk de patenten van alle filmapparatuur en verkochten 

alleenn aan elkaar. Er werd geen apparatuur verhuurd of verkocht aan 

filmvertonerss die ook zaken deden met niet-leden. Rond het verschijnen van 

THEE EXPLOITS OF ELAINE was er echter een lobby op gang gekomen tegen deze 

praktijken.. Na de Eerste Wereldoorlog, toen MASTER MYSTERY werd uitgebracht, 

resulteerdee deze lobby in een aantal wetten die een vrijere markt moesten 

stimuleren.92 2 

Wanneerr deze ontwikkelingen naast het verhaal van MASTER MYSTERY 

wordenn gelegd, kan de film opgevat worden als een uiterst kritisch document 

datt de mening verkondigt dat trustvorming en standaardisatie in de Verenigde 

32 2 



Statenn technowetenschap aan banden heeft gelegd en uit de handen van de 

gewonee burger houdt. In THE EXPLOITS OF ELAIN E ontbreekt een dergelijke 

kritiek.. Er wordt zelfs niet erkend dat er netwerken kunnen bestaan 

waarb innenn technowetenschap gestandaardiseerd wordt. Dit is opvallend 

omdatt T HE EXPLOITS OF ELAIN E nu ju ist in een tijd is gemaakt waarin de 

(film)industriee een enorme machtseenheid nastreefde en technowetenschap op 

allerleii  manieren trachtte te controleren en verankeren. In de film zijn 

technowetenschappeli jkee middelen echter etherisch en geenszins 

geconsolideerdd in machtige netwerken. Een uitleg van deze discrepantie zou 

kunnenn luiden dat het vluchtige karakter van de artefacten in THE EXPLOITS OF 

ELAIN EE wijst op de ongelimiteerde macht die de industr ie over haar producten 

had:: zij had er baat bij om controlerende prakti jken voor het publ iek te 

verhul len.. Daarom zou de fil m enige referentie naar machtss t ruc turen 

vermijden.. Zo een uitleg is echter onvoldoende en te beperkt. Het 

veronachtzaamtt de makende rol van het publiek en leunt teveel op de 

vooronderstell ingg dat ideologie van bovenaf wordt opgelegd, terwijl de lagere 

echelons,, zoals de filmhistoricus Miriam Bratu Hansen terecht betoogt, ook 

eenn bijdrage aan heersende opvattingen kunnen leveren.93 

Dee stortvloed aan deus ex machini in de fil m wekt bovendien niet alleen 

dee indruk dat technowetenschap een ongelimiteerd fenomeen is dat nauweli jks 

ingeperktt wordt door standaardisat ie Het stelt de kijker tevens in de 

gelegenheidd om te reflecteren op technowetenschap en hier vragen te over 

stellen:: waar komen al die apparaten zo plotseling vandaan, wat is h un 

herkomstt en hoe kunnen ze zo een belangrijke functie vervullen? 

Dee deus ex machini zijn te vergelijken met Latouriaanse "zwarte dozen." 

Hett kenmerk van een zwarte doos is immers dat het proces dat a an het 

onts taann van wetenschappeli jke feiten en artefacten vooraf is gegaan 

onmogelijkk te achterhalen is. Dit is ook het geval in T HE EXPLOITS OF ELAINE.94 

Omm Latour te citeren: 

Dee feiten en de artefacten die wetenschap en techniek produceren komen over 
henn heen als een uitwendig lot, dat even vreemd, even onmenselijk en even 
onvoorspelbaarr is als het oude fatum der Romeinen.95 

Vanuitt deze invalshoek gezien, schept het ontbreken van een 

gestandaardiseerdd netwerk mogelijkheden om ui tdrukking te geven aan de 

verwarringg die ontstaat wanneer een overdaad aan technowetenschappeli jke 

ontwikkelingenn op mysterieuze en onverklaarbare wijzen verweven raakt met 
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hett leven van alledag. We spreken immers over een periode van rappe 

verstedelijkingg en industrialisering waarin het dagelijks leven steeds meer 

bepaaldd wordt door technowetenschappelijke middelen als de trein, de radio, 

dee film, medicijnen, de telefoon en de auto. Deze veranderingen werden vaak 

alss overweldigend ervaren en besproken in termen van shock, verwarring en 

zintuiglijkee overbelasting.96 

Telkenss gebruiken de personages weer een ander miraculeus middel. 

Hett aanbod dat zij tot hun beschikking hebben is zo oneindig dat elk 

verlangenn een bijpassend instrument kent. In de episode "The Death Ray" 

hebbenn The Clutching Hand en zijn kornuiten bijvoorbeeld een machine in hun 

bezitt waarmee zij op afstand mensen kunnen doden met behulp van 

infraroodstraling.977 Als het wapen op Kennedy wordt gericht, verdedigt hij zich 

mett zijn nieuwste uitvinding: "The Infra-red ray diverter." De oplossing tegen 

hett kwaad dat 'The Death Ray" kan aanrichten wordt niet gezocht in het 

stelenn of afnemen van het apparaat, maar er wordt door de opponent een 

nieuwee machine ingezet die bij zijn wensen past. In latere science fiction series 

iss het apparaat veel vaker een constante. Zo wordt in CRIMSON GHOST (1946) 

gevochtenn om "the cyclothrope", een anti-atoom wapen dat kwaadaardig is in 

dee handen van de crimineel en goedaardig in de handen van de held. 

Inn THE EXPLOITS OF ELAINE hebben de personages dus een onbeperkt 

aantall  middelen tot hun beschikking. Bij elke wens hoort wel weer een andere 

vindingg of een ander apparaat. De wensen en motieven van mannelijke 

personagess in THE EXPLOITS OF ELAINE vervloeien met de door hen gebruikte 

materiee en hun mannelijkheid is sterk verbonden met de door hen gebruikte 

technowetenschappelijkee artefacten. Maar hoe komt deze mannelijkheid tot 

uitdrukkingg en zijn er verschillen in de mannelijkheid die de protagonisten en 

antagonistenn in relatie tot technowetenschap uitdragen? Het antwoord van het 

eerstee deel van deze vraag moet gezocht worden in de rol van Elaine. Via haar 

gevenn beide partijen uiting aan hun relatie tot technowetenschap. 

TechnologieënTechnologieën van begeerte 

THEE EXPLOITS OF ELAINE is een vervolg op de serie THE PERILS OF PAULINE (1913-

1914).. In de vierde episode van deze eerdere filmserie mag de heldin, die dan 

nogg Pauline heet, als beloning voor het opsporen van een bende criminelen lid 

wordenn van de International Automobile Association. Ondanks het protest van 

detectivee Kennedy besluit zij om toch mee te doen aan een cross-country 
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wedstrijd.. Ze laat hem desolaat achter en vertrekt in haar leren 

coureurkostuum.. Een aantal lieden met slechte bedoelingen probeert haar 

deelnamee aan de race te verhinderen en legt kraaienpoten op de weg. Toch 

komtt zij als eerste over de finish. In deze en in andere episodes, is de 

protagonistt Pauline onverschrokken, fysiek krachtig en neemt zij 

onafhankelijkee beslissingen.98 Wat in het kader van dit hoofdstuk echter met 

namee van belang is, is dat zij zich in tegenstelling tot Elaine als jonge vrouw 

niett distantieert van technologieën, zoals die van de automobiel. 

Inn THE PERILS OF PAULINE is het eenvoudig voor de protagonist om 

ongestraftt toegang tot technologieën te hebben. In THE EXPLOITS OF ELAINE 

heeftt het vrouwelijk personage geen hands on contact met apparaten. Haar 

fysiekee afstand tot technowetenschap is in de tweede serie zo groot dat zij 

plaatss heeft genomen op de passagiersstoel en een mannelijke chauffeur haar 

automobiell  bestuurt. Het zijn nu de mannelijke personages die exclusief 

toegangg tot dit domein hebben." Een vergelijking tussen THE PERILS OF 

PAULINEE en THE EXPLOITS OF ELAINE suggereert een uitsluitingspolitiek die 

specifiekee consequenties heeft voor het vrouwelijk personage. Het 

technowetenschappelijkk bastion is nu geheel afgeschermd van directe 

vrouwelijkee inbreng. 

Hoewell  Elaine geen rechtstreekse toegang heeft tot laboratoria en geen 

technologischee apparaten bedient, kan zij niet simpelweg als buitenstaander 

wordenn beschreven. In zekere zin is zij de belangrijkste maker van het 

technowetenschappelijkk netwerk in de film. De wensen van de mannelijke 

personagess centreren zich rond de vrouwelijke protagonist en hun 

masculiniteitt komt met name tot uiting in relatie tot haar. Zij definieert het 

contestedcontested terrain waarop artefacten worden geïmplementeerd om een conflict 

tussenn de mannelijke opponenten te beslechten.100 

Hoezeerr dit conflict met klassenposities verbonden moet worden, is goed 

tee zien in de episode "The Hidden Voice." The Clutching Hand is er net achter 

gekomenn dat Elaine de papieren in haar bezit heeft die zijn identiteit kunnen 

onthullen.. Wanneer zij gaat winkelen probeert hij haar onderneming op allerlei 

manierenn te vertragen om ondertussen de documenten bij haar thuis te 

kunnenn zoeken. Een aantal van zijn handlangers duikt tijdens haar uitstapje 

op.. Eerst dienen zich beroepsbedelaars ("Professional Beggars") aan. Dan 

trachtt een jongetje medelijden te wekken voor de armoedige situatie bij hem 

thuis.. Elaine koopt allerlei proviand en brengt het naar de schamele woning 
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vann het jongetje. Zijn zogenaamde moeder is snel in bed gaan liggen en doet 

alsoff  ze bedlegerig is. "Miss Statistix of the associated charities" doet net haar 

rondee in de buurt. Zij ziet hoe Elaine bedrogen wordt en waarschuwt Elaine 

voorr deze oplichters: "You are the victim of these people young lady. The man 

iss a gunman. The woman is a crook and the supposed boy is a panhandler." 

Elainee verlaat de achterbuurt en gaat weer op pad in haar automobiel met 

chauffeur,, als er een man voor haar wagen springt. Hij lijk t ernstig verwond 

doorr het ongeluk. De man wordt in haar auto geladen en naar het ziekenhuis 

gebracht.. In de operatiekamer wordt de man door een dokter met een 

stethoscoopp onderzocht. Hij lijk t stervende en er wordt een dominee bijgehaald 

omm hem het heilige sacrament toe te dienen. De dominee kijkt naar de patiënt 

enn zegt: "I wil l now effect a wonderful cure by the laying on of hands and feet." 

Plotselingg schudt hij de man door elkaar en stuurt hem weg: 'That is Double-

jointedd Johnny, the greatest accident faker in the city." 

Inn deze sequentie is Elaine het slachtoffer van een groep criminelen die 

duidelijkk tot de lagere echelons behoren. Dat zij ten prooi kan vallen aan deze 

groepp slechteriken, is echter ook aan haar eigen naïviteit te wijten. Zij is te 

goedgelovigg en denkt dat zij de 'armen' kan helpen. Terwijl zij eerst van plan is 

omm haar geld aan eigen boodschappen uit te geven, laat zij zich er gemakkelijk 

toee verleiden om haar vermogen in anderen te investeren. De rijke vrouwelijke 

protagonistt probeert door liefdadigheidswerk de afstand tussen rijk en arm te 

verkleinen.. Deze onderneming blijkt echter averechts te werken. De 

uiteindelijkee stellingname van de film is dat haar inspanningen om een brug te 

slaann tussen arm en rijk slechts tot misbruik door de lagere klassen leiden. 

Hett conflict wordt door de goedbedoelde activiteiten van Elaine uiteindelijk 

alleenn versterkt. Figurerend als het middelpunt van een klassenstrijd, speelt 

zichh op en om het wezen van Elaine een gevecht af. Zij fungeert hierbij tegelijk 

alss een katalysator en als een verbinding tussen de twee klassen. Haar naïeve 

goedd bedoelde vrouwelijke zorg leidt alleen tot misbruik en grotere 

wantoestanden.. Elke keer als zij haar hand uitsteekt naar de minder 

bedeeldenn komt ze bedrogen uit. 

Rondd het verschijnen van de film waren sociale verhoudingen in de 

Verenigdee Staten drastisch aan het verschuiven. De Victoriaanse 

middenklassee was geslonken. Het aantal scheidingen nam in deze kringen toe 

enn huwelijken werden op latere leeftijd voltrokken. Bovendien streden veel 

vrouwenn uit het oudere Angelsaksische milieu voor het vrouwenkiesrecht en 
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voorr sociale gelijkheid tussen mannen en vrouwen.101 Daartegenover stond een 

grotee immigratiegolf uit Europa van minder kapitaalkrachtigen die volgens veel 

gepubliceerdee statistieken de Angelsaksische bevolking overtrof in 

kinderaantal.1022 In eugenetische terminologie verweten sommige critici de witte 

vrouwelijkee middenklasse dat zij zich niet hielden aan hun taak tot "raciale 

voortplanting.""  Het zou mede de schuld van vrouwen zijn dat de Victoriaanse 

middenklassee zo in het nauw gedreven was: zij zouden zich niet kwijten van 

hunn natuurlijke plicht tot het hebben van kinderen en verzuimen de huiselijke 

sfeerr nog langer tot hun natuurlijke domein te rekenen. Zo beschuldigde 

Theodoree Roosevelt in eugenetisch getinte terminologie de middenklasse 

herhaaldelijkk van "race suicide." Vrouwen uit de hogere klassen zouden hun 

moederlijkee instincten onderdrukken en mede schuld dragen aan het verval.103 

Dee aangescherpte tegenstelling tussen rijk en arm in de film en de 

falendee poging van de protagonist om als intermediair op te treden, passen 

binnenn dit debat. In de trant van het hierboven geschetste betoog wordt 

impliciett een relatie gelegd tussen de zelfstandigheid en sociale bewogenheid 

vann rijkere vrouwen en het gevaar van een opkomende nieuwe 

arbeidersklasse.. Een welgestelde jongedame als Elaine zou zich, zo luidt het 

standpuntt in de film, niet behoren te mengen in sociale kwesties van 

gelijkheidd en zich bij haar eigen soort, klasse en taak dienen te houden. 

Afgaandee op haar positie als filantroop is "Miss Statistix" net als Elaine 

redelijkk welgesteld. Door haar expliciet als mejuffrouw te benoemen wordt ook 

haarr ongehuwde status benadrukt. Haar oude voorkomen, sobere kleding en 

zuurpruimerigee gelaatsuitdrukking moeten onderstrepen dat in dat laatste 

niett snel verandering zal komen. Zij behoort tot een groep vrouwen uit de 

middenklassee die werk en scholing boven het huwelijk verkozen(vaak 

noodgedwongen,, het was immers het een óf het ander). Ook deze groep werd 

beschuldigdd van "race suicide."104 

Ondankss haar uiterlijk en ongehuwde status is het personage van Miss 

Statistixx echter niet zo eenduidig te plaatsen. De manier waarop zij Elaine 

bejegentt kan gelezen worden als een antifeministische handeling.105 Door 

Elainee naar huis te sturen bewerkstelligt zij niet alleen dat Elaine bij haar 

eigenn klasse blijft , maar zorgt zij er tevens voor dat Elaine zich uit de publieke 

sfeerr terugtrekt. Zo biedt zij tegenwicht aan een tendens in de jaren tien die 

volgenss sommige critici een vervrouwelijking van de Amerikaanse samenleving 

teweegg dreigde te brengen.106 Wanneer haar rol in de film vanuit dit 
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gezichtspuntt bekeken wordt, is zij een antifeministe die een actieve rol speelt 

inn het bewaken van Victoriaanse rollenpatronen. 

Daarr komt nog bij dat Statistix' rekenkundige kennis en haar interesse 

inn arme wijken suggereren dat zij deze conservatieve moraal met een 

eugenetischee visie wettigt. Een gangbare gedachte binnen deze beweging was 

namelijkk dat door het verzamelen van gegevens over ziekten, waaronder ook 

criminaliteitt gerekend werd, het bewijs zou kunnen leveren dat de lagere 

klassee meer degeneratieve eigenschappen bezaten dan de Angelsaksische 

hogeree klasse. Om deze premisse te staven werden enorme hoeveelheden 

gegevenss verzameld, in tabellen vertaald en geïnterpreteerd.107 Hiertoe 

stuurdenn mensen niet alleen gegevens op naar de Eugenic Record Office, maar 

trokkenn onderzoekers ook de arme wijken in om gegevens te verzamelen.108 

Vaakk werd dit veldwerk door vrouwen verricht omdat gedacht werd dat zij 

biologischh beter in staat waren om aan te voelen of een ondervraagd persoon 

bijvoorbeeldd zwakbegaafd of promiscue was. I09 Analoog hieraan brengt Miss 

Statistixx armere bevolkingsgroepen in kaart en zijn de conclusies die zij hieruit 

trektt welhaast bij voorbaat negatief.110 Zij denkt te weten dat de drie figuren 

diee Elaine in hun huis lokken allen tot het criminele soort behoren en met 

dezee 'kennis' onderbouwt zij haar advies aan Elaine om naar haar veilige huis 

inn een mooie wijk terug te keren. 

Inn THE EXPLOITS OF ELAINE bedienen vrouwen dus geen apparaten, 

ontwikkelenn zij geen formules en doen zij geen chemische proeven of 

uitvindingen,, maar verricht een vrouw wél eugenetisch onderzoek. Evenals de 

domineee als goed Christen de lichamelijk ongewone "Double-jointed Johnny" 

opp zijn plaats wijst, is Miss Statistix begaan met het scheiden van de klassen 

enn het thuishouden van Elaine om zo degeneratie te voorkomen. Dat is haar 

liefdadigheidswerk. . 

Meestall  blijf t de klassenstrijd die via Elaine wordt gevoerd echter een 

mannelijkee aangelegenheid en is het Elaine's verloofde, Professor Craig 

Kennedy,, die haar net op tijd uit de klauwen van de slechte mannen redt. Er is 

eenn constante strijd gaande tussen Kennedy en The Clutching Hand over de 

rechtmatigee plaats van Elaine. Beide partijen gebruiken in dit gevecht om het 

vrouwelijkk personage technowetenschappelijke middelen. Kennedy gebruikt 

zijnn inzichten om Elaine te behoeden voor de snode plannen van The Clutching 

Hand,Hand, terwijl de dieven haar juist middels apparaten en vindingen bedreigen. 

Dee relatie tussen technowetenschap en mannelijkheid die beide groeperingen 
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vertegenwoordigen,, komt dus met name tot uit ing in hoe apparaten en 

vindingenn offensief en verdedigend worden ingezet in relatie tot Elaine. Zij is de 

mediatorr van en de noodzakelijke sociale voorwaarde voor een vurig 

meningsverschil.. De twee partijen blijken een fundamenteel andere en bovenal 

k lassengebondenn relatie tot technologie en wetenschap in h un strijd om deze 

vrouww uit te dragen. 

EchteEchte heren praktizeren 

Inn 1914 wordt de vertoning van een nieuwe aflevering van THE EXPLOITS OF 

ELAIN EE in een persbericht aangekondigd. Er wordt benadrukt dat de serie niet 

bestaatt uit goedkoop spektakel, maar ju ist een hoog wetenschappeli jk gehalte 

heeft: : 

Thee general scheme (...) will be to present a series of high class scientific 
detectivee stories. Instead of thrill s created by smashing property, there will be 
thosee covered by tense situations and marvelous achievements of science.111 

Eenn recensent prijst de zevende aflevering,'The Double Trap", in hetzelfde jaar 

omm haar wetenschappeli jke hoogstandjes: 

Thiss is one of the best of the episodes in this fine serial seen up to date. Not 
onlyy does the scientific knowledge of Craig Kennedy play an important part, 
butt there is also plenty of the most thrilling action.112 

Zoalss beloofd wordt in het persbericht, is wetenschap in de serie inderdaad 

eenn serieuze en belangrijke aangelegenheid en wordt er veel nadruk gelegd op 

grootsee wetenschappeli jke prestat ies. De recensie expliciteert aan wie deze 

wetenschappeli jkee verdiensten worden toegeschreven: terwijl 

technowetenschappeli jkee artefacten door beide kampen worden gebruikt, 

personifieertt "high class scientific detective" Craig Kennedy de 

wetenschappeli jkheidd van de film. 

Kennedyy is het enige karakter dat de beschikking heeft over een 

laboratorium.. Niet alleen in de scène die aan het begin van dit hoofdstuk 

wordtt beschreven, maar ook op andere momenten, zien we hem in zijn 

eenmanslaborator iumm brouwsels maken, periscopen opstellen, onderzeeboten 

uitvindenn en pathologisch onderzoek verrichten. Soms levert Kennedy ook 

wetenschappeli jkk commentaar op vindingen, zoals in de aflevering "The Death 

Ray""  waar in hij elders uitlegt hoe de Death Ray tot s tand komt: "The pure 

Infra-redd Ray causes ins tantaneous combust ion of non reflecting substances." 
1133 Meestal blijf t zijn deskundigheid echter zo onomstreden dat hij geen uitleg 
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aann derden hoeft te geven over wat er in zijn laboratorium plaatsvindt. Als 

expertt beheert hij de waarachtige wetenschap in de film.114 

Kennedyy is de enige wetenschapskenner in de film, maar is daarnaast 

ookk een heer. In de scène waarmee dit hoofdstuk opent, zien we hem in zijn 

eigenn laboratorium zitten, hetgeen al aanduidt dat we met een bemiddeld man 

vann doen hebben. Ook zijn voorkomen suggereert een zekere welstand. Hij 

draagtt nette kleding en blijf t in zijn streven om Elaine te beschermen altijd 

hoffelijkk en beleefd. Hiermee wordt wetenschappelijkheid tot exclusief 

territoriumm van een hogere klasse verklaard. Vaak bedenkt Kennedy in zijn 

privéé laboratorium naar eigen inzicht toepassingen voor zijn aldaar ontsproten 

genialee gedachten. De Vocaphone heeft hij bijvoorbeeld zelf ontwikkeld en door 

hemm wordt het gebruikersnut van dit instrument bepaald. 

Hett netwerk van actoren dat in Kennedy's onderzoekspraktijk een rol 

speelt,, blijf t dus niet alleen beperkt, maar heeft bovendien een meer gesloten 

structuurr dan dat van de dieven. Als een Amerikaanse variatie op de 

gentlemann Sherlock Holmes is hij een genie dat zijn technowetenschappelijk 

netwerkk als eenling kan runnen.115 In veel gevallen beheert hij de processen 

binnenn zijn eigen netwerk van het begin tot het einde, van de oorspronkelijke 

gedachtenn tot de materiële manifestatie en de toepassing. In de volgende 

hoofdstukkenn is te zien dat laboratoria in science fiction films niet altijd zo 

beslotenn zijn en dat er een wederzijdse (gewenste of ongewenste) interactie 

tussenn laboratorium en buitenwereld kan plaatsvinden. In THE EXPLOITS OF 

ELAINEE is dit echter niet het geval en is Kennedy de enige die toegang heeft tot 

hett wetenschappelijk domein, hetgeen het lastig maakt om zijn kennis in 

twijfell  te trekken. 

Hett laboratorium is een ruimtelijke verlengstuk van Kennedy's brein. 

Klaarblijkelijkk niet gehinderd door financiële beslommeringen komt hij hier tot 

eenn veelheid van ontdekkingen en uitvindingen die hij kan gebruiken om zijn 

geliefdee te beschermen. Kennedy is zijn eigen netwerk en zijn pure gevoelens 

voorr Elaine zet hij om in materie. Zo dicht en exclusief uit hemzelf ontsproten, 

zijnn de (uit)vindingen van Kennedy bijzondere Deus ex Machini: de geest die de 

DeusDeus ex Machini produceert is niet in de hemel gesitueerd, maar in het brein 

vann Kennedy. Hij is de primaire bron van technowetenschap in de film. De 

doorr hem ontwikkelde apparaten en vindingen zijn verlengstukken van 

hemzelf.. Niet alleen omdat zij uit zijn eigen geest geboren zijn, maar ook omdat 

zijj  hem in staat stellen om een lichamelijke afstand in acht te nemen jegens 
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Elaine.. Terwijl hij nota bene verloofd is met Elaine, dienen technologie en 

wetenschapp als extensies om direct lichamelijk contact te vermijden. 

Ookk in andere science fiction films gebruiken mannelijke geleerden 

wetenschapp en technologie als verlengstukken wanneer er een zeker seksueel 

verlangenn in het spel is. De uitvinder in METROPOLIS (1926) maakt zijn 

droomvrouww bijvoorbeeld via technologie en de uitvinder in TELEVISION SPY 

(1942)) verlangt naar de vrouw die hij via zijn ontvangstapparatuur voor zijn 

ogenn heeft zien materialiseren. Deze latere science fiction films verschillen 

echterr van THE EXPLOITS OF ELAINE omdat zij het grensgebied tussen 

wetenschappelijkk objectiviteit en lichamelijk verlangen expliciet thematiseren. 

Kennedyy verplaatst zijn eigen oorspronkelijke verlangens veeleer in 

technowetenschappelijkee middelen dan dat deze dienen om de zinnelijkheid 

vann zijn lichaam te verrijken of zijn seksuele dromen uit te laten komen. 

Technowetenschapp is daarom wellicht meer een substitutie dan een extensie 

vann zijn eigen lichamelijkheid. Dit is prachtig te zien in de episode waarin zijn 

VocaphoneVocaphone de belangrijkste technologische attractie is. Nadat hij het 

zendapparaatt getest heeft op Jameson installeert hij het in een harnas in het 

huiss van Elaine om haar tegen eventueel gevaar te beschermen. Als hij door 

hett apparaat onrustbarende geluiden hoort ("Choke her if necessary. So that 

shee does not call out") vervalt hij in zwaaiende gebaren. Hij waarschuwt de 

dienstbodee door het apparaat. De dienstbode schiet Elaine te hulp en de 

boevenn vluchten. De professor vraagt nu vanuit zijn lab aan Elaine: "Are you 

safee dear Elaine?." Elaine haalt het apparaat uit het harnas en zegt "(...) again 

II  owe my life to my faithful friend." Kennedy rust zijn hoofd in zijn handen en 

Elainee koestert de machine die haar gered heeft. Het technologisch artefact dat 

hierr gebruikt wordt, vervangt dus letterlijk Kennedy's lichamelijke 

aanwezigheid.. Hij gaat het gevecht niet zelf aan, maar doet dit via zijn 

uitvinding.. In plaats van zelf naar de plek des onheil te snellen, redt hij Elaine 

viaa het apparaat dat in het ridderlijke ijzeren lichaam is verborgen. Zijn 

lichamelijkheidd wordt op dusdanige wijze via zijn uitvinding gemediëerd dat 

hett zijn eigen materiële aanwezigheid volledig vervangt. In plaats van Kennedy 

sluitt Elaine de Vocaphone in haar armen. 

Ookk andere artefacten die het genie Kennedy gebruikt, vervangen een 

directt lichamelijk contact met Elaine. In de eerder besproken scène uit de 

afleveringg "The Life Current" wordt bijvoorbeeld geen mond op mond 

beademingg toegepast, maar een longmachine en een wetenschappelijke 
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methodee ("Dr. Leduc's method of electric resuscitation") gebruikt om Elaine 

vann de dood te redden. En terwijl hij in de Vocaphone scène aandachtig de foto 

vann Elaine bewondert en zoent, is een kus op haar voorhoofd het enige direct 

fysiekee gebaar wat hij zichzelf in de serie toestaat. 

Dezee typering sluit aan bij een Victoriaans Christelijke opvatting van 

mannelijkheidd en wetenschap. In deze opvatting werden Darwinistische 

theorieënn ingezet om veronderstelde rangschikkingen in mindere en 

superieuree menselijke soorten te wettigen. Anders dan de meeste evolutionaire 

denkerss nu zouden beweren, werd evolutie rond de eeuwwisseling vaak in 

termenn van vooruitgang gedacht. In een lineair kader werden organismen 

hiërarchischh ingedeeld naar hun mate van ontwikkeling. In politiek 

conservatievee kringen werd de blanke protestante Angelsaksische man het 

hoogstt op de ladder van perfectie geplaatst, terwijl vrouwen, katholieken. 

Joden,, immigranten en Afroamerikanen een lagere plaats in The Great Chain 

ofof Being innamen.116 De evolutie van intellectuele capaciteiten werd opgevat als 

eenn gang van lage instinctieve driften via intuïtieve gevoelens naar de 

superieuree rede. Blanke mannen zouden als enige het hogere proces van 

abstractt en creatief denken kunnen beheersen. Craig Kennedy is in dit opzicht 

dee vertegenwoordiger van dit blanke mannenideaal. Als lid van "de intelligente 

klasse"1177 heeft hij het alleenrecht op wetenschappelijkheid, hetgeen binnen 

dezee ideologie als één van de meest ver ontwikkelde vormen van intelligentie 

wordtt aangemerkt, en is hij ook in staat om zijn gevoelens voor Elaine te 

onderdrukkenn en in technowetenschappelijke genialiteit te sublimeren. 

Zijnn superieure rang maakt hem echter tegelijkertijd kwetsbaarder dan 

dee lagere klassen. De cultuurhistoricus Gail Bedermann spreekt in dit 

verbandd over een paradox: de meest sterke vertegenwoordigers van het 

menselijkk ras zouden tegelijk het meest verfijnd en complex zijn. hetgeen ze 

ergg gevoelig zou maken. Alleen de hogere klassen zouden daarom leiden aan 

"neurastenia",, een zenuwziekte die impotentie, hoofdpijn en andere klachten 

mett zich meebracht en door spanningen in het moderne leven veroorzaakt zou 

worden.1188 Anders dan mannen uit de bemiddelde klassen zouden mannen uit 

dee lagere klassen door hun dierlijke karakter veel minder vatbaar zijn voor 

zulkee kwalen. Om de paradox van sterkte en zwakheid te omzeilen, werd 

gegoedee heren aangeraden om hun seksueel energieverbruik te minimaliseren. 

Ditt advies was gefundeerd op een combinatie van theorieën uit de oudheid en 

Newtonss wet van behoud van energie: in medische Griekse geschriften werd 
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spermaa als een bijproduct uit de hersenen en het ruggenmerg gezien. Seksuele 

energiee zou dus uit deze lichaamsdelen onttrokken worden. Dit idee werd in 

relatiee gebracht met Newtons stelling dat energie en materie noch gecreëerd 

nochh verloren gaan, maar oneindig omgezet worden in andere vormen van 

energie.. Als vitale krachten uit een deel van de zogenoemde levende economie 

gebruiktt werden, zo luidde de redenatie, dan zou dat ergens anders vandaan 

moetenn komen. Voor een man zou gelden dat een overmatige seksuele 

activiteitt in een verspilling van zijn vitale krachten zou resulteren en zijn 

intellectuelee potentie zou verminderen. Om het verlies aan andere 

lichaamskrachtenn te voorkomen moest daarom op spermaproductie worden 

bezuinigd.. De historicus Lewin spreekt in dit verband van "spermatic 

economy.""  Vooral heren uit de gegoede klasse zouden moeten oppassen voor 

hett verzwakken van hun intelligentie - andere mannen hadden immers minder 

aann hersencapaciteit te verliezen. De lichamelijke energie van een gegoede 

mann moest daarom gesublimeerd en vertaald worden in andere en hogere 

krachten.. Hierdoor beschermde hij zich tegen kwalen, kon hij zijn intellectuele 

krachtenn optimaal benutten en versterkte hij zijn evolutionaire positie. De 

blankee Angelsaksische man zou als enige tot deze sublimatie in staat zijn.119 

Vanuitt deze achtergrond, is de neiging van Kennedy om direct 

lichamelijkk contact met Elaine te vermijden beter te begrijpen. Juist omdat hij 

romantischee verlangens koestert voor deze vrouw dient hij zich op afstand te 

houden.. Teveel lichamelijke intimiteit zou hem immers beroven van zijn 

levenssappenn die uit zijn hersenen zouden worden onttrokken, waardoor zijn 

krachtt tot nadenken en zijn masculiene verheven positie zouden verzwakken. 

Hijj  sublimeert zijn verlangen voor Elaine in technowetenschappelijke 

lichamen.. De technologische artefacten die zijn aanwezigheid vervangen zijn 

tegelijkk de voorwaarden om goede wetenschap te kunnen bedrijven alsook de 

conditiess om zijn fragiele mannelijke positie te kunnen handhaven. 

GrijpendeGrijpende handen 

Uitt Victoriaans oogpunt vertegenwoordigt Kennedy het heroïsch toppunt van 

wetenschappelijkk geduide mannelijkheid en mannelijk geduide wetenschap. 

Tegelijkk ligt de masculiniteit van Kennedy echter onder vuur. In de strijd om 

Elainee tracht een groep slechteriken zijn positie met behulp van vindingen en 

apparatenn aan het wankelen te brengen. Deze bedreigende groep wordt in een 

lageree klasse gesitueerd. De dieven houden zich op in armoedige buurten en 
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ruimtenn en dragen slordige en vieze kleding. Zij bezitten bovendien geen 

middelenn om een eigen laboratorium aan huis in te richten. In plaats daarvan 

gebruikenn zij vindingen en apparaten die door anderen zijn ontwikkeld. 

Dee typen mannelijkheden die Kennedy en de criminelen 

vertegenwoordigenn zijn, zoals ik reeds eerder heb gesteld, alleen te begrijpen in 

relatiee tot de hoofdrolspeelster. Kennedy kan omschreven worden als een 

altruist.. Onbaatzuchtig stelt hij zijn kennis in dienst van Elaine. De mannen 

vann de lage klasse trachten Elaine met behulp van technologieën en 

wetenschapp van Kennedy te ontvreemden. Het is dus geen zekere zaak of 

Kennedy'ss definitie van wetenschap en masculiniteit zal overleven. Kennedy 

moett zich behoorlijk tegen deze lage klasse weren om zich staande te kunnen 

houden.. Hij slaagt er steeds maar op het nippertje in om zijn geslacht zuiver te 

houdenn en Elaine tegen het grove, maar doeltreffende geweld van de lage 

klassee te beschermen. De parasitaire criminelen proberen zijn mannelijkheid 

tee ondergraven door 'zijn' meisje af te pakken. 

Err is dus geenszins sprake van een stabiele relatie tussen de beide 

klassenn en THE EXPLOITS OF ELAINE is niet simpelweg als een film te 

beschouwenn waarin bestaande klassenbepaalde mannelijke posities bevestigd 

worden.. Het constant aanwezige spanningsveld tussen de dieven en Kennedy 

duidtt op een angst voor verandering. Kennedy verkeert in een penibele situatie 

enn moet zich met hand en tand verzetten tegen de lage streken van de boeven 

diee een reële bedreiging vormen. 

Hett past goed in de klassenscheiding die de film verbeeldt om de 

vijandenn van de hogere klasse als criminelen te verbeelden die bovendien 

geleidd worden door een personage die luistert naar de naam The Clutching 

Hand.Hand. De vijanden worden zo tot dieven benoemd, een beroep dat er bij uitstek 

opp gericht is om het bezit van anderen onrechtmatig te ontvreemden. Dit wordt 

inn de film niet alleen met armoede verbonden, maar ook met het ontbreken 

vann andere vermogens, zoals originaliteit en hersencapaciteit. Het kwaad bezit 

inn THE EXPLOITS OF ELAINE geen oorspronkelijke kennis en is slechts in staat 

reedss bedachte materie en reeds gedane vindingen te misbruiken. 

Opp sommige momenten in de film wordt dit gebrek aan oorspronkelijke 

kenniss direct gethematiseerd. Zo meldt Kennedy in een tussentitel over de 

"Deathh Ray" die door The Clutching Hand wordt gebruikt: "A certain Italian (...) 

Onee Uliva (?) is said to have discovered a powerful infra-red ray." In een 

anderee episode huurt The Clutching Hand een Duitse professor om een 
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medicijnn {Scopalorium) voor hem te ontwikkelen dat bij Elaine ingespoten kan 

wordenn om haar in hypnotische toestand te brengen. In beide gevallen wordt 

expliciett gemaakt dat The Clutching Hand afhankelijk is van de kennis van 

anderenn en zelf niet in staat om technowetenschappelijke middelen te 

ontwikkelen.. Daarenboven wordt in beide gevallen benadrukt dat The 

ClutchingClutching Hand afhankelijk is van de kennis van buitenlandse 

wetenschapsbeoefenaars.. De door de dieven gebruikte middelen zijn niet 

alleenn door anderen bedacht, maar die anderen komen bovendien uit Europa, 

dee oude wereld waar zoveel armere blanke Amerikanen hun wortels hadden.120 

Dee vreemde, vervreemding en ontvreemding zijn inwisselbare begrippen 

geworden.121 1 

Anderss dan Kennedy nemen de dieven juist weinig lichamelijke 

distantiee in acht bij hun slag om Elaine. Zij zoeken lichamelijke nabijheid via 

technowetenschap.. Besmetting of smet speelt hierbij een cruciale rol. Zo is het 

injecterenn van Elaine met Scapolarium op te vatten als een fysieke daad die als 

doell  heeft om de lichamelijke integriteit van Elaine aan te tasten. Haar bloed 

wordtt in dit geval letterlijk vermengd met vreemde vloeistoffen. In de episode 

"Thee Life Current" worden de dieven op een ander wijze met smet en 

lichamelijkk gevaar in verband gebracht. Zij hebben Elaine nu in een gevaarlijk 

viezee riolering gelegd, waardoor zij bijna de geest laat. In de daaropvolgende 

reddingspogingg van Kennedy wordt daarentegen elk fysiek contact met Elaine 

vermeden.. Hij maakt zelfs zijn eigen kleding niet vies door het afdalen in de 

putt aan een ander over te laten. 

Hett contrast tussen de sjofele dieven en de onberispelijke Kennedy, past 

inn het rituele mechanisme dat de Britse cultureel antropologe Mary Douglas in 

haarr boek Purity and Danger: An Analysis of the Concepts of Pollution and 

TabooTaboo beschrijft. Zoals reeds in het inleidend hoofdstuk aangegeven werd, 

probeertt zij in dit boek het basisprincipe van zuiveringsrituelen te 

omschrijven.. Terwijl reinheid volgens Douglas nauw verbonden is met wat een 

cultuurr binnen haar eigen orde plaatst, is smet sterk verbonden met wat 

binnenn die cultuur geen gelegitimeerde plaats mag hebben. Alles wat niet 

binnenn de gewenste hiërarchie past wordt tot taboe verklaard. 

Zuiveringsrituelenn hebben de functie om te definiëren wat als prevalerende 

ordee wordt beschouwd. Maar zulke rituelen wijzen ook op de wederzijdse 

afhankelijkheidd van puurheid en smet. Sociale hiërarchieën zijn immers in 

essentiee wankel omdat de tegenstrijdigheden die in de marges zijn geplaatst 
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tochh onderdeel van diezelfde cultuur blijven en nooit helemaal uit het zicht 

verdwijnen.. Er heerst daarom een constante angst voor besmetting of 

veranderingg van gedoogde structuren. In zuiveringsrituelen komt deze 

smetvreess tot uitdrukking, maar wordt tegelijk geprobeerd de dingen een 

plaatss te geven.122 

Dee door Douglas beschreven rituele functies van smet en puurheid 

kunnenn de relatie tussen de beide typen mannelijkheden in THE EXPLOITS OF 

ELAINEE verhelderen. De dieven personifiëren het gevaar en de angst voor 

contaminatiee en het verschuiven van waarden. Als subversieve groep 

bedreigenn zij de gevestigde Angelsaksische 'hogere' klasse. Met hun minder 

rigiderigide lichamelijke opvattingen belagen zij niet alleen de puurheid van 

Amerika,, maar maken zij bovendien misbruik van de masculiene 

wetenschappelijkheidd die zij zelf als lager soort niet in zich kunnen dragen. 

Hett argument heeft een hermetische structuur: dat zij hun energie laten 

wegvloeienn in morsige lichamelijkheid duidt op en dierlijke 

onwetenschappelijkee aanleg, en omdat zij hun krachten lichamelijk verbruiken 

zullenn ze ook nooit in staat zijn om het hoge intellectuele niveau van 

wetenschappelijkheidd te bereiken. 

Inn de aflevering "The Life Current" is te zien hoezeer de angst voor 

besmettingg door een lage klasse in het eerder besproken conservatieve 

eugenetischee debat past. De boosdoeners hebben eerst via een krantenbericht 

hett gerucht verspreid dat er een geheimzinnige ziekte zou heersen die via een 

giftigee zoen wordt overgebracht.: "Yesterday three young women of the town 

receivedd the poisoned kiss." Daarna belt een handlangster Kennedy op en 

verteltt hem dat ze bang is voor besmetting met "The Kiss Microbe." !23 Ze 

nodigtt hem uit voor een gesprek bij haar thuis en vertelt hem dat een vreemde 

mann haar een zoen heeft gegeven. Dan zoent ze Kennedy om te demonstreren 

hoee ze de kus heeft ontvangen. Daar is heimelijk een foto van gemaakt. 

Wanneerr Elaine deze gefingeerde foto later in de scène toegezonden krijgt, valt 

zee bijkans in katzwijm. 

"Thee poisoned kiss" past in een lange rij van eufemismen, zoals "rare 

bloodd disease, "the risk of passion" of "the dark side of love" die in de jaren 

tienn werden gebezigd om publiekelijk over geslachtsziekten te kunnen 

spreken.1244 In de vroege jaren tien werd in medische kringen en (in meer 

verdektee termen) in de populaire media steeds meer gewezen op de 

desastreuzee gevolgen van met name syfilis en gonorroe voor het Amerikaanse 
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Victoriaansee gezinsleven. Seksueel overdraagbare aandoeningen werden als 

belangrijkee oorzaak van het teruglopende kinderaantal van de bourgeoisie 

gezienn en zouden tot scheidingen en steriliteit leiden. Strengere seksuele 

omgangsvormenn werden gepropageerd als antidotum voor dit familiegif. De 

lageree klasse, die was gegroeid door de komst van nieuwe immigranten, werd 

ookk op dit niveau als zondebok aangewezen. In allerlei verhandelingen werd 

hett vooroordeel uitgedragen dat zij de belangrijkste besmettingshaard vormden 

enn werd het veronderstelde seksueel gedegenereerde gedrag van armere 

groeperingenn van niet Angelsaksische afkomst benadrukt.125 Deze conservatief 

eugenetischee opvatting wordt in THE EXPLOITS OF ELAINE op allerlei manieren 

onderschreven.. Kennedy en Elaine, van oude Angelsaksische komaf, zijn de 

onschuldigee hoger geëvolueerden die bedreigd worden door pestilente 

onderontwikkeldee zondaars uit de onderlaag van de samenleving die met 

namenn als The Clutching Hand en Double-jointed Johnny het kwaad letterlijk 

lijkenn te belichamen.126 Gelijk sublimatie en puurheid sleutelbegrippen zijn om 

dee wetenschappelijke positie van Kennedy te begrijpen, zijn nabijheid en smet 

passendee termen bij de mannelijk afwijkende status van de dieven. 

Dee verwikkelingen rond "the poisoned kiss" wijzen nogmaals op de 

positiee van de vrouwelijke personages uit de hogere klasse als contested 

terrain.terrain. In de film wordt eerst een krantenbericht over de ziekte getoond 

waarinn alleen gesproken wordt over jongedames die de giftige kus hebben 

ontvangen.. Zo wordt geïmpliceerd dat alleen huwbare en bemiddelde vrouwen 

hett slachtoffer zouden zijn van dit virus. Het plan van The Clutching Hand om 

Kennedyy als overspelige verloofde af te schilderen is evenwel uiteindelijk 

gerichtt op Elaine. Kennedy moet in een compromitterend positie worden 

gefotografeerdd om Elaine te treffen, of zoals in het voorwoord wordt 

geformuleerd:: "The Clutching Hand" (...) gives orders to a certain couple to 

discreditdiscredit Kennedy with his sweetheart, Elaine Dodge"[cursief, S.L.].127 De opzet 

vann het plan is om Elaine in twijfel te brengen over de mannelijke 

deugdelijkheidd van Kennedy. Niet het mannelijke personage (die immers van 

zijnn onschuld overtuigd is) maar het vrouwelijke personage wordt meegezogen 

inn het verhaal van smet, en haar reactie is twijfel: is haar geloof in de 

gentlemann Kennedy een illusie geweest en voldoet hij wel aan haar/ het 

mannelijkk ideaal? 
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TerTer afsluiting 

Beidee mannelijke belanghebbenden onderhouden een nauwe band met de 

gebruiktee technowetenschappelijke artefacten en vindingen. Het relatieve 

gebrekk aan standaardisering maakt de materie vluchtig en het voor zowel voor 

dee antagonisten als de protagonisten mogelijk om in de artefacten hun 

fluctuerendee behoeften te laten weerklinken. Deze behoeften zijn op het 

vrouwelijkk personage gericht. De wijze waarop wetenschap en technologie deel 

uitmakenn van het mannelijk verlangen van de opponenten blijkt echter 

fundamenteell  te verschillen. De heer heeft als enig personage toegang tot een 

wetenschappelijkk laboratorium dat hij in zijn eentje beheert. Het alleenrecht 

overr het oorspronkelijk denken stelt hem in staat zijn verlangens voor Elaine 

tee sublimeren. Kennedy's wetenschappelijkheid wordt begrepen als het 

vermogenn om lichamelijke lusten of lichamelijk ingrijpen te ontstijgen. De 

mannelijkheidd die echte wetenschap typeert is niet aseksueel, maar laat de 

geestt voor het lichaam gaan. Deze definiëring van wetenschap past in een toen 

actuelee strijd om een Amerikaans Victoriaans christelijk idee van 

mannelijkheidd dat tevens wetenschappelijk en eugenetisch gefundeerd werd. 

Ookk de veronderstelling dat de delinquenten aan geestelijke armoede 

lijdenn en de zuivere Angelsaksische klasse dreigen te onteren met hun 

abnormalee mannelijkheid is eugenetisch gemotiveerd. De bezitlozen hebben 

geenn toegang tot het laboratorium, het domein van de oorspronkelijke en pure 

gesublimeerdee gedachten. Daarvoor is hun plaats op de evolutionaire ladder te 

laag.. Hun afwijkende en bedreigende mannelijkheid kenmerkt zich juist door 

hett zoeken van lichamelijke nabijheid middels technologieën en 

wetenschappelijkee kennis die door anderen zijn ontwikkeld. Als bedreigers van 

dee oude orde roepen zij smetvrees op bij de hogere klasse. Zij ondergraven hun 

heteroseksuelee masculiene positie door hun vrouwen af te willen pakken. 

Smetvreess zaait verwarring en wanorde en vrouwelijke personages 

wordenn 'verleid' om binnen het bedreigende domein van de criminelen te gaan 

staan.. De lage klasse proberen Elaine voortdurend in hun kamp te trekken, 

terwijll  Kennedy haar stoutmoedig bij zich probeert te houden. Om de 

vrouwelijkee protagonist worden verschuivingen in klassenverhoudingen 

uitgespeeld.. Enerzijds bindt zij de mannelijke klassen en anderzijds 

extrapoleertt zij deze en worden de twee definities van mannelijkheid en 

technowetenschapp middels de strijd om haar geformuleerd. De positie die 

Elainee in de definiëring van masculiniteiten inneemt heb ik uitgelegd als 
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onderdeell  van een discussie omtrent de afname in het nageslacht van de 

rijkeree klasse en de toename van de lagere klasse, waarin Angelsaksische 

vrouwenn op hun veronderstelde verantwoordelijkheden werden gewezen en 

biologischee ontrouw werd verweten. De manier waarop in elke aflevering de 

ordee net op tijd hersteld wordt en alles weer een plaats krijgt is te begrijpen als 

eenn zuiveringsritueel om een angst voor verandering te bezweren. Op het 

laatstee moment, en voorafgegaan door veel onzekerheid en verwarring, wordt 

bepaaldd wat ware wetenschap kenmerkt, met welke mannelijkheid dat in 

verbandd moet worden gebracht en welke mannen zich niet op dit terrein 

mogenn en kunnen begeven. De dreigende ordeverschuiving wordt dus 

ternauwernoodd afgewend, om in de volgende episode weer opnieuw de kop op 

tee steken. 
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HOOFDSTUKK  II I 

H E TT GESLACH T I S ZIEK : S M ET EN PUURHEI D I N T H E LAS T M A N ON EART H 

( 1924) ) 

Too conclude, if uncleanness is matter out of place, we must approach it through 
order.. (Mary Douglas, Purity and Danger)12* 

Inn effect, the woman of the Post-war decade said to man, "You are tired and 
disillusioned,, you do not want the cares of a family or the companionship of 
maturee wisdom, you want exciting play, you want the thrill s of sex without 
fruition,, and I will give them to you." And to herself she added, "But I will be 
free.""  (Frederick Lewis Allen, Only Yesterday)12^ 

EenEen vrouwenbende 

Inn de science fiction T HE LAST MAN ON EARTH uit 1924 wordt de toekomst 

voorgesteldd als een tijd waar in vrouwen aan de macht zijn. Vanaf 1940 

bevolkenn zij de senaat, de st raten en de cafés. Mannen lijken daarentegen van 

dee aardbodem verdwenen. De overmacht aan vrouwen wordt in THE LAST MAN 

ONN EARTH geridiculiseerd en als een bedreiging van de orde gepresenteerd. Het 

levertt volgens de fil m niet alleen een weinig gedisciplineerde wereld op, maar 

zorgtt bovendien voor verwarring in categorieën van manneli jkheid en 

vrouwelijkheid. . 

Eenn beschrijving van twee scènes uit deze komische science fiction fil m 

kann dit verduidelijken. De eerste scène speelt zich af in een dranklokaal anno 

1950.. Het café is een donkere ruimte gevuld met dr inkende en rokende 

vrouwen.. De tussent i tel informeert: "Meanwhile in Chicago. At "The Chicken 

L o o p "—— a notor ious rendezvous of skirted thugs." In het etabl issement heeft 

zichh een criminele bende vrouwen verzameld die aan tafels hebben 

p laatsgenomen.. Sommigen van hen dragen mannenkleding en hebben korte 

haren,, anderen futurist ische jurkjes die laag ui tgesneden zijn en hoog boven 

dee knieën komen. Eén van de aanwezigen bestelt een drankje. De barvrouw 

vultt een cocktail shaker met de benodigde ingrediënten. Ze bevestigt de beker 

mett behu lp van een riem ter hoogte van haar borsten en schudt haar bovenlijf 

vervolgenss heen en weer. Dan arriveert een vrouw in een leren pilotenpak. Een 

tussent i tell  verduidelijkt: "Greenwich Gertie, leader of the teahouse gang."130 
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Tweee extremen die weinig respect afdwingen voor vrouwen worden in 

dezee scène door elkaar gebruikt. In de tussentitels getypeerd als "penoze in 

rokjes""  en een "theekransjesbende" wordt de groep vrouwen zowel afgebeeld 

alss clichématig mannelijk en vrouwelijk. Er zijn vrouwen die zich zeer frivool 

gedragenn en schaars gekleed gaan. Andere aanwezigen hebben zeer stoere 

manierenn en worden als 'vermand' getypeerd. Zuipend, met hun ellebogen op 

tafell  en een sigaret tussen hun lippen geklemd, gehuld in broeken en met 

kortee haren, worden zij als surrogaatmannen gepresenteerd. 

Inn een andere scène levert het stadse leven in Washington in de jaren 

vijfti gg een soortgelijk beeld op. Vrouwen in korte jurkjes met lage ruguitsneden 

enn decolletés bepalen tezamen met dames in broeken en vestj assen het 

straatbeeld.. De vrouwen zijn zeer kek of stoer gekleed. In de daaropvolgende 

shott voert de presidente van de Verenigde Staten van Amerika de zwerfkatten 

inn de verwilderde gazons rond het vervallen Witte Huis. Haar outfit lijk t sterk 

geïnspireerdd op een herenpak. 

Inn het Amerika zonder mannen, in THE LAST MAN ON EARTH steevast 

aangeduidd als de wereld, voeren hilariteit en onkunde de boventoon en hebben 

mannelijkheidd en vrouwelijkheid geen vaste plaats. In de film heerst 

verwarringg over wat mannelijkheid en vrouwelijkheid betekenen. 

DeDe plaag 

Hett mannentekort in het openbare leven van 1950 heeft een medische 

oorzaak.. In 1940 is een nieuwe ziektekiem geconstateerd die zich in mannen 

nesteltt en grote schade aanricht. Dit micro-organisme is niet identificeerbaar 

enn een behandeling met antilichamen is daarom vooralsnog onmogelijk. De 

aandoeningg heeft echter wel een nomenclatuur: Masculitis. Masculitis wordt 

alleenn bij het mannelijk geslacht der mensheid gediagnosticeerd. Het 

ziektebeeldd is eenvoudig: als een man besmet raakt sterft hij een gewisse dood. 

Dee mate van resistentie tegen Masculitis is leeftijdsbepaald: wanneer de 

leeftijdsgrenss van veertien is overschreden en de geslachtsrijpe leeftijd is 

bereikt,, is de ziekte in alle gevallen fataal. Geen man blijkt immuun voor de 

ziektekiemm en Masculitis neemt in tien jaar tijd epidemische vormen aan. De 

statistischee kans dat er nog een levende onbesmette man op aarde rondloopt, 

neemtt met de dag af. 

Evenalss "the love microbe" in THE EXPLOITS OF ELAINE wordt Masculitis in 

dee film als een micro-organisme ("germ") getypeerd dat een gevaar voor de 
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volksgezondheidd oplevert. In het vorige hoofdstuk heb ik de angst voor 

besmettingg met "the love microbe" in navolging van Douglas uitgelegd als een 

manierr om uitdrukking te geven aan een angst voor ordeverschuiving. In 

ideeënn over de aard en plaats van de besmettingshaard die vermeden moet 

worden,, zijn vaak gedachten verweven over gevreesde verschuivingen in wat 

binnenn dominante culturele classificaties zou passen en wat daarbuiten 

valt.1311 Ook het uitbreken van de fatale ziekte Masculitis duidt op een angst 

voorr veranderingen in structuren. 

InIn THE LAST MAN ON EARTH is de angst voor ordeverschuiving echter niet 

zoalss in THE EXPLOITS OF ELAINE op klasse, etniciteit en mannelijkheid gericht, 

maarr primair op de benoeming van mannelijkheid en vrouwelijkheid.132 Het 

uitbrekenn van de Mascw/itis-epidemie kan uitgelegd worden als een vrees voor 

hett verlies van zowel mannelijke als vrouwelijke classificaties. Mannen dreigen 

eenn niet bestaande en niet te classificeren groep te worden die hun 

benoembaree plaats binnen de orde geheel kwijt zijn geraakt. Vrouwen zijn de 

enigee bestaande groep mensen geworden. De manloze wereld waarin zij leven, 

kenmerktt zich door verwarring over wat mannelijkheid en vrouwelijkheid 

betekenen.. De plaag die is ontstaan, duidt op een angst voor een dramatische 

verschuivingg in de wederzijds afhankelijke categorieën mannelijkheid en 

vrouwelijkheid. . 

Dee wetenschappelijke praktijk in de film heeft de functie om deze plaag 

tee bestrijden door een medicijn tegen de ziekte te ontwikkelen. In lij n met 

Douglas'' theorie kan deze praktijk worden opgevat als zuiverende kracht die 

dee orde tracht te herstellen. Zoals Douglas betoogt, zijn in zuiveringsrituelen 

notiess over onreinheid - die zij als "matter out of place" omschrijft -

onlosmakelijkk verbonden met noties over reinheid of orde. De begrenzing die 

tussenn beiden begrippen wordt aangebracht, heeft volgens Douglas de functie 

omm systeem aan te brengen in culturen die in wezen nooit systematisch en 

ordelijkk zijn. Door bepaalde ongepaste of ongrijpbare zaken tot bijproduct te 

benoemenn en anderen tot hoofdproduct wordt een schijnbare structuur 

aangebracht.1333 In THE LAST MAN ON EARTH dient het laboratorium als 

zuiverendee kracht en wordt het gevaar voor besmetting in het openbare leven 

buitenn het lab gesitueerd. 

Hett gevecht tussen de wanordelijke buitenwereld en een 

wetenschappelijkee praktijk is niet alleen kenmerkend voor THE LAST MAN ON 

EARTH.. Ook in THE EXPLOITS OF ELAJNE is zo een strijd waarneembaar. 134 
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Evenalss in THE EXPLOITS OF ELAINE wordt in THE LAST MAN ON EARTH het 

laboratoriumm voorgesteld als de plaats die de oplossing kan aandragen voor 

eenn buitenwereldse ontwrichting. In beide films is het laboratorium bovendien 

hett exclusief territorium van één wetenschapsbeoefenaar. Beide geleerden 

bestrijdenn echter een andere wanorde in hun wetenschappelijke werkplaats en 

gebruikenn hierbij andere middelen. In THE LAST MAN ON EARTH kan niet zozeer 

gesprokenn worden van een klassenconflict waarbij de wetenschapsbeoefenaar 

zijnn mannelijkheid verdedigt. Tevens is de wetenschapsbeoefenaar in deze film 

geenn professor in de alles-weet-kunde die naar believen verschillend 

gereedschapp uit kast tovert, maar een microbiologisch specialist. 

Technowetenschapp heeft in THE LAST MAN ON EARTH haar veelvormige karakter 

grotendeelss verloren. Hier wordt in een gespecialiseerd experimenteel 

laboratoriumm het hoofd geboden aan een virale plaag die de buitenwereld 

teistert,, een plaag die ordeningen in ideeën over mannelijkheid en 

vrouwelijkheidd voorgoed dreigt te laten verdwijnen. 

Dee tegenstelling tussen laboratorium en buitenwereld kan in de THE 

LASTT MAN ON EARTH ZO sterk aangezet worden door gebruik te maken van 

humorr bij het typeren van 'de buitenwereld'. Humor is aldus Douglas één van 

dee weinige veilige manieren om uitdrukking te geven aan gevaar en wordt 

dienovereenkomstigg voor het uitbeelden van de wereld buiten het laboratorium 

gebruikt.. 135 In de film heeft humor de functie om op een aanvaardbare wijze 

dee verwarring omtrent genderopvattingen aan de orde te stellen. Het 

laboratorium,, dat als noodzakelijke zuiverende kracht fungeert, wordt niet 

beschimpt.. Het 'science' element van deze comedy/ science fiction film blijf t 

afgeschermdd van grappen en het laboratorium is het ordelijk domein par 

excellence.excellence.136 136 

OrdelijkeOrdelijke praktijken 

InIn een tussentitel wordt de noodsituatie die door de plaag ontstaan is 

samengevat:: "For ten years science fights the Awful plague but fails. 1950 

findss a guileless world without even the ghost of a man." Het woord "guileless" 

datt in deze tussentitel wordt gebezigd, betekent 'naïef of 'zonder 

vakkundigheidd en sluwheid'.137 Fonetisch lijk t "guileless" bovendien sterk op 

'guy-less'.. Het ontbreken van mannen wordt in deze woordspeling dus 

geassocieerdd met onkunde en onnozelheid. Maar in de eerste zin van de 

tussentitell  wordt tevens gesproken over het gevecht dat wetenschap levert om 
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dee ontstane epidemie te bezweren. Wetenschap wordt hier beschreven als een 

vechtlustigee en doelgerichte instelling, een kenschets die niet direct duidt op 

onkunde,, naïviteit of een gebrek aan sluwheid. Dit contrast tussen 'de wereld' 

enn 'de wetenschap' wordt gedurende de gehele film aangehouden. 

Hett wetenschappelijke gebied in de film wordt beheerd door dr. 

Prodwell.. De genoemde tussentitel luidt de scène in waarin zij in haar 

laboratoriumm de vinding van het serum138 tegen Masculitis bekendmaakt. Ze 

draagtt een smetteloos witte overjas. Inmiddels benoemd tot secretaris-generaal 

vann the Federal Health Department is zij aan het werk in een geordend en 

sereenn laboratorium. Dan komt Edna Furlong binnen. Zij vertelt dat zij 

tevergeefss de hele wereld heeft afgereisd om een nog levende, onbesmette en 

vruchtbaree man te vinden. Furlong informeert of Prodwell meer succes heeft 

geboekt.. Prodwell antwoordt: "Yes—I've finally developed a serum from apes 

thatt wil l positively destroy the deadly germ." Prodwell loopt naar een 

microscoopp in het laboratorium en kijkt door het apparaat. Nu buigt Furlong 

zichh over de microscoop. Er volgt een close-up van bacillen of microben. 

Prodwelll  spreekt opnieuw: 

Yes—inn five or six years from now we shall have a limited supply of husbands 
(...)) and it's my guess that about that time hell will break loose on earth. 

Dee scène wordt afgesloten met een beeld van een groep apen in een kooi. 

Prodwelll  brengt Furlong in deze scène niet alleen de primeur dat zij een 

antiviruss tegen de fatale ziekte heeft ontdekt, maar laat haar bovendien 

meekijkenn in het proces dat tot haar ontdekking heeft geleid. Zij toont Furlong 

datt zij bloed van apen heeft gebruikt om het serum te ontwikkelen en 

demonstreertt met behulp van een microscoop dat het middel werkt. Furlongs 

functiee in deze scène kan vergeleken worden met die van een modest witness, 

eenn term die de wetenschapshistorici Shapin en Schaffer hebben 

gecanoniseerdd om de bescheiden maar keurende rol van betrouwbare 

waarnemerss bij moderne wetenschappelijke proeven te duiden.139 Furlong is 

immerss geen willekeurige waarnemer, maar een medestander van Prodwell in 

dee strijd tegen Masculitis. Terwijl Prodwell in haar lab een medicijn ontwikkelt, 

iss Furlong in haar vliegtuig op zoek gegaan naar een man waarop het medicijn 

kann worden toegepast.140 

Prodwelll  haalt allerlei attributen uit de kast die de feitelijke status van 

haarr onderzoek moeten versterken en ordelijkheid en rationaliteit moeten 
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uitstralen.. Er worden andere autoriteiten, lezers en ongeproblematiseerde 

onderzoeksmiddelenn ingezet om de geloofwaardigheid van het 

wetenschappelijkk vertoog te verstevigen. Op geen enkel moment gedurende 

dezee scène - of op een ander moment in de film - wordt ook maar gesuggereerd 

datt er een knoeierig en wanordelijk proces aan Prodwells vinding vooraf zou 

zijnn gegaan. 

Dee demonstratie van Prodwell laat evenwel geen ruimte open om 'achter' 

hardee eindresultaten te kijken. In de vorige hoofdstukken werd al gesproken 

overr het verschil tussen de manier waarop wetenschappelijke bastions naar 

buitenn toe verslag doen over de totstandkoming van eindproducten en hoe het 

err daadwerkelijk in de laboratoria aan toe is gegaan. Terwijl in het 

laboratoriumm tegenstrijdige, complexe en verwarrende processen tot een 

uiteindelijkk resultaat leiden, krijgt de wereld daarbuiten hier weinig van te 

zien.. Wat hiermee niet erkend wordt is dat laboratoriumprocessen niet altijd 

evenn ordelijk hoeven te verlopen en ook minder gestructureerde kenmerken 

kunnenn vertonen. Zodra wetenschappelijke praktijken hun "zekere gezicht" 

naarr de buitenwereld toekeren, wordt er volgens Latour een ander verhaal 

verteldd over het proces dat aan feiten of artefacten voorafging. '41 Wat uit het 

blikveldd verdwijnt is het 'wereldse' onberekende karakter van zulke processen. 

Achteraff  wordt de indruk gewekt dat vindingen het resultaat zijn van een 

doelgerichtee strijd waarin wetenschappers als ware helden draken hebben 

verslagen. . 

Dee karakterisering in THE LAST MAN ON EARTH van de wetenschappelijke 

zoektochtt naar een medicijn tegen Masculitis past binnen dit patroon. Niet 

alleenn wordt in de genoemde tussentitel gesproken van het langdurige 

"gevecht""  der wetenschap, maar ook in de laboratoriumscène die daarop volgt, 

viertt het heldenepos hoogtij. In haar wetenschappelijke ruimte, die uitblinkt 

doorr orde en functionaliteit, zien we Prodwell nimmer aflatend hard werken en 

vechtenn voor het behoud van de mensheid. Wat buiten beeld blijf t is elk aspect 

datt het aanzien van Prodwell als toegewijd en serieus pleitbezorger der 

wetenschapp zou kunnen aantasten. In overeenstemming met Latours 

opvattingg over de manier waarop het proces van het maken van 

wetenschappelijkee teksten achteraf wordt voorgesteld, wordt Prodwells 

zoektochtt gepresenteerd als een verhaal van een ontdekking waarin de 

wetenschapsbeoefenaarr zegeviert na een heldhaftige strijd vol tegenslagen en 

gesteundd door illusoire medestanders en rekwisieten.142 Haar 
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ontdekkingstochtt wordt als een heldenepos gedacht waarin geen plaats is voor 

zijpadenn of afwijkingen die het beeld van wetenschap als ordenende 

strijdkrachtt zouden kunnen ondermijnen. Zij is gericht, rationeel en 

consciëntieuss een oplossing aan het zoeken voor een wereldprobleem. 

Prodwelll  laat niet zien hoe het gelukt is om het serum uit apen te 

preparerenn en het proces dat aan Prodwells vinding vooraf is gegaan kan niet 

gevolgdd worden. Interne laboratoriumkwesties over geëigende methode of 

meestt geschikt proefdier blijven onbesproken; dit in overeenkomst met het 

feitelijkee gezicht van wetenschap. Het is moeilijk om achter de zekere 

resultatenn te kijken en om kritiek op Prodwells methode van onderzoek te 

leveren.. Hierdoor ontstaat bij de kijker de indruk dat de ontwikkeling van het 

serumm het resultaat is van een betrouwbare en deugdelijke wetenschappelijke 

praktijk.. Niets nodigt ons uit om het feitelijke of objectieve gezicht van 

wetenschapp tegen te spreken of te ontkrachten. In Prodwells praxis wordt 

ontegenzeggelijkk tegenwicht geboden aan de subjectieve condities die in de 

buitenwereldd de overhand hebben genomen en wordt de aldaar heersende 

wanordee met koele en methodische ratio bestreden. 

Bevoorrading Bevoorrading 

Ondankss dat dr. Prodwell met de ontwikkeling van het serum een grote 

overwinningg heeft behaald op de epidemie, is haar wetenschappelijke missie 

nogg niet volbracht. Furlong komt haar immers het onfortuinlijke nieuws 

brengenn dat haar zoektocht niet tot de vondst van een onbesmette man heeft 

geleid.. En zonder onbesmette man is zelfs de expert op het gebied van 

MasculitisMasculitis niet in staat om een oplossing voor een wereldprobleem aan te 

dragen.. Deze laatste "vervloeking" wordt echter snel bezworen wanneer de 

laatstee man, genaamd Elmer Smith, door de bende van "Greenwich Gertie " 

opgespoordd wordt.143 

Inn de sequentiebeschrijving waarmee dit hoofdstuk opent, komt de 

bendeleiderr de vrouwen in het café het bericht brengen dat zij de laatste man 

gevondenn heeft. Later in de film besluit Gertie hem, na een 

onderhandelingsfasee met Prodwell, aan de regering van de Verenigde Staten te 

verkopen.. Nadat Prodwell de koop namens de senaat heeft gesloten, wordt hij 

naarr haar "sanatorium" gebracht. Buiten het sanatorium heeft zich inmiddels 

eenn grote groep vrouwen verzameld, waardoor het Prodwell enige moeite kost 

omm Elmer naar binnen te loodsen. Het sanatorium is een steriele ruimte. Er 
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lopenn een aantal verpleegsters in korte witte outfits rond. Prodwell draagt 

opnieuww een lange witte overjas. Zij onderzoekt Elmer en pakt een 

injectiespuit.. Een tussent i tel verduidelijkt haar volgende handeling: "I'l l inject 

thee serum now." 

Wederomm kenmerkt Prodwells werkwijze zich door orde en 

doelgerichtheid.. Eerst wordt Elmer door Prodwell onderzocht. Dan wordt hem 

eenn injectie met het serum toegediend. Met het toedienen van dit medicijn kan, 

zoalss Prodwell dit eerder in de fil m afstandelijk formuleert, een begin gemaakt 

wordenn met het produceren van "a limited supply of husbands ." Efficiënt en 

mett een afstand die een 'echte' wetenschapsbeoefenaar betaamt, treedt 

Prodwelll  haar onderzoeksobject tegemoet en redt zij de menselijke soort door 

Elmerr Mascu/itis-resistent te maken. Hiermee zet zij een belangrijke stap naar 

dee ontsmett ing van de Amerikaanse cul tuur. 

Inn T HE LAST MAN ON EARTH is het Prodwells prakti jk die de besmette 

wereldd van haar ondergang kan redden. In eerste instant ie lijk t de 

buitenwereldd dus sterk aangewezen op wetenschappeli jk ingrijpen, terwijl er 

nauweli jkss gesproken kan worden van een omgekeerde beweging. Wanneer de 

verhoudingg tussen beide domeinen echter in het licht van Douglas' theorie 

wordtt geplaatst, wordt duidelijk dat het laboratorium en de buitenwereld een 

wederzijdswederzijds afhankelijke relatie onderhouden. Zoals ik al eerder aangaf, kan 

smett of wanorde volgens Douglas nooit los gezien worden van systematische 

ordeningg en classificaties. Smet en viezigheid zijn daar "bijproducten" van: 

Anyy system of classification must give rise to anomalies, and any given culture 
mustt confront events which seem to defy its assumptions. It cannot ignore the 
anomaliess which it scheme produces, except at risk of forfeiting confidence. This 
iss why, I suggest, we find in any culture provisions for dealing with ambiguous 
orr anomalous events.144 

Hett gebied der wetenschap heeft het tumu l tueus en pesti lente bereik, oftwel 

hett "bijproduct", dus nodig om zichzelf te kunnen definiëren. In de dynamiek 

tussenn beide bereiken kan wetenschap zich slechts als ordenend principe 

opwerpenn omdat er een locus voor smet is geschapen. Beide gebieden zijn 

ledenn van één scharnier. De plaag die de buitenwereld teistert is door een 

medischh gedefinieerde virus veroorzaakt en het ligt in het bereik der 

wetenschapp om het virus te diagnosticeren en te elimineren. Het laboratorium 

blijf tt in dit tweespel verschoond van kritiek en wordt benoemd als redder van 

dee menselijke ondergang. 
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GelegitimeerdeGelegitimeerde vrouwelijkheid 

Prodwelll  was ook al de expert op gebied van ziektekiemen vóórdat haar 

mannelijkee collegae het loodje legden. "Dr. Lulu Prodwell the leading 

authorityy on germs in America", vermeldt een tussentitel wanneer Prodwell 

voorr het eerst in de film verschijnt. Het is dan 1940 en de eerste tekenen van 

MasculitisMasculitis hebben zich gemanifesteerd. Maar het zal nog tien jaar duren 

voordatt de wereld geheel "guileless" is. Klaarblijkelijk is de wetenschappelijke 

expertisee van Prodwell zo onomstreden dat zij ook in een wereld met mannen 

eenn hoog aanzien had. 

THEE LAST MAN ON EARTH is één van de eerste Amerikaanse science fiction 

filmss waarin een vrouw de rol van een prominente gerespecteerde 

wetenschapsbeoefenaarr vertolkt. Voor zover bekend zal het nog tientallen jaren 

durenn voordat een vrouw wederom een hoge wetenschappelijke functie in een 

fil mm bekleedt.145 In 1948 verschijnt ABBOTT AND COSTELLO MEET FRANKENSTEIN 

waarinn dr. Sandra Mornay als medisch specialist te zien is. In deze film wordt 

hett vrouwelijke personage echter als slecht, Europees en onprofessioneel 

afgeschilderdd en buiten de serieuze en 'goede' Amerikaanse wetenschap 

geplaatst.. Zoal̂  in zoveel science fiction films is 'echte' en goede wetenschap 

alss domein voorbehouden aan Amerikaanse mannen. 146 In THE LAST MAN ON 

EARTHH is echter niets van afkeuring of twijfel over de wetenschappelijke 

capaciteitenn van de biologe dr. Lulu Prodwell te bemerken. Zoals in de 

bovenstaandee analyse van haar laboratoriumpraktijk naar voren kwam, leidt 

haarr aanwezigheid in deze omgeving niet tot een aantasting of verstoring van 

dee zekere en objectieve status van wetenschap. De vraag is nu wat voor soort 

vrouww zich zo onproblematisch in dit wetenschappelijke gebied kan bewegen. 

InIn een van de scènes zien we Prodwell en Elmer bij een dekenkist staan. 

Prodwelll  draagt donkere sobere kleding. Zij opent de kist en haalt er een 

maatkostuumm en een fotoportret uit tevoorschijn. Het pak geeft ze aan Elmer. 

Dee foto houdt zij in haar handen. Met een ernstige uitdrukking op haar gezicht 

kijk tt ze naar het portret. In close-up zien we dat het een foto van een oudere 

mann betreft: de dekenkist bevat de spullen van haar wijlen echtgenoot. Door 

hett maatpak van de man die haar dierbaar was aan de man die de laatste 

hoopp op leven geeft te schenken, onderstreept Prodwell dat het een waardig 

huwelijkk was. Ook de manier waarop Prodwell kijkt naar het portret van haar 

vroegeree echtgenoot, wijst in deze richting. 
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All  eerder in de film Is duidelijk geworden dat uit dit huwelijk een 

dochterr is geboren (zie volgende paragraaf). Er wordt dus benadrukt dat de 

vrouww die de wetenschappelijke praktijk runt een goed huwelijk heeft gehad èn 

voorr nageslacht heeft gezorgd. Deze typering van Prodwell kan op verschillende 

manierenn uitgelegd worden. Haar bezadigde leeftijd en de devotie voor haar 

overledenn echtgenoot, moeten ten eerste een gepaste en objectieve benadering 

vann de laatste man garanderen. Hiermee wordt een seksuele 

terughoudendheidd geïmpliceerd die Prodwell in staat stelt om de laatste man 

zonderr problemen te onderzoeken en met het serum te injecteren. Het object 

vann onderzoek wordt zo geen object van seksueel verlangen. Op dit punt 

verschiltt het gedrag van Prodwell niet drastisch van dat van mannelijke 

wetenschapperss in science fiction film. Ook wanneer mannelijke personages 

eenn vrouwelijk object moeten onderzoeken, wordt seksuele afstand als een 

voorwaardee gesteld voor fatsoenlijk wetenschappelijk functioneren. De 

verliefdee Kennedy in THE EXPLOITS OF ELAINE vermijdt bijvoorbeeld ook direct 

lichamelijkk contact wanneer hij Elaine onderzoekt. Er kan wel gespeeld worden 

mett deze gegevens147, maar wanneer deze distantie geheel ontbreekt, zoals in 

METROPOLISS (zie ook hoofdstuk II) resulteert dit in een vertroebeling van de 

wetenschappelijkee intentie. De eis die wordt gesteld aan een goede vrouwelijke 

onderzoekerr wijkt in dit opzicht dus niet dramatisch af. Net als bij haar 

mannelijkee collega's garandeert Prod wells nette heteroseksuele gedrag een 

gepastee wetenschappelijke afstand van haar object van onderzoek. 

Haarr huwelijkse status heeft echter ook een andere belangrijke functie. 

Inn een film waar de kwestie van voortplanting zo direct gethematiseerd wordt 

enn als probleem wordt benoemd, is de vrouw die een oplossing voor deze 

kwestiee tracht te vinden geen vrijgezel en heeft zij bovendien voor nageslacht 

gezorgd.. Terwijl het gezinsleven buiten het laboratorium tot non-existent is 

verklaard,, stelt de vrouw die het voortbestaan der mensheid kan garanderen 

haarr eigen leven in het teken van man en kinderen. Zo is de rol van Prodwell 

niett in tegenspraak met haar streven om een halt toe te roepen aan de afbraak 

vann de menselijke vruchtbaarheid. 

Hett verband tussen Prodwells burgerlijke staat en haar poging om de 

voortplantingg op gang te houden, zou ook nog anders uitgelegd kunnen 

worden.. In het vorige hoofdstuk kwam reeds naar voren dat vrouwen in de 

eerstee decennia van de twintigste eeuw in toenemende mate gingen werken. 

Ookk binnen de wetenschappelijke discipline van Prodwell (de experimentele 
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biologie)) nam het aantal werkende vrouwen toe. 14R In conservatieve kringen 

werdd werkende vrouwen nogal eens verweten dat zij hun beroep boven het 

huwelijkk en gezinsleven zouden plaatsen. I49 De wetenschapshistoricus 

Lafolettee beweert in haar onderzoek naar representaties van wetenschap in de 

geschrevenn pers dat juist daarom in artikelen over gewaardeerde vrouwelijke 

ledenn der wetenschappelijke gemeenschap extra aandacht werd besteed aan 

hunn gezin en hun huiselijk bestaan. Het benadrukken van het gezinsleven zou 

eenn strategie zijn om de angst voor het verschuiven van afbakeningen en de 

daarmeee samenhangende angst voor de onttakeling van het gezinsideaal te 

ondervangen.1500 De huwelijkse achtergrond van Prodwell zou in de film 

geaccentueerdd kunnen worden om deze vrees weg te nemen. 

InIn THE LAST MAN ON EARTH speelt de wetenschappelijke praktijk zo een 

crucialee rol in het vinden van een oplossing voor de epidemie in de 

buitenwereld,, dat het mannentekort dit eerstgenoemde gebied niet kan of mag 

ontkrachten.. Prodwell kan volgens de film een wetenschappelijke functie 

vervullenn zonder deze afhankelijkheidsrelatie op losse schroeven te zetten. 

Eigenlijkk gedraagt zij zich niet veel anders dan haar mannelijke 

beroepsgenotenn en wordt ook haar fatsoenlijk wetenschappelijk functioneren 

gemetenn in termen van ordelijkheid, objectiviteit en deskundigheid. Om de 

neutraliteitt van Prodwell veilig te stellen wordt echter de randvoorwaarde 

geschapenn dat zij moeder en echtgenoot is. Dit staat niet geheel los van het feit 

datt zij een vrouw is. Daarenboven is haar wetenschappelijke missie 

rechtstreekss gericht op het herstellen van een evenwicht tussen de seksen en 

draagtt zij hiermee een mening uit over wat een wetenschappelijk 

gelegitimeerdee categorisering van mannelijkheid en vrouwelijkheid zou zijn. 

MoederlijkeMoederlijke wetenschap 

Prodwelll  woont samen met haar "flapper daughter" Paula in het huis grenzend 

aann haar praktijk. Paula is erg enthousiast over de komst van Elmer. In een 

tussentitell  die aan de komst van Elmer voorafgaat, zegt Paula tegen haar 

vriendinnen:: "Mom's gone to buy the man for me---it's perfectly thrilling." 

Nadatt Elmer in het sanatorium is ondergebracht, vat de dochter het idee op 

omm zich onder Elmers bed te verstoppen. Wanneer Elmer door Prodwell naar 

zijnn slaapvertrek is gebracht, komt zij plotseling vanonder zijn bed 

tevoorschijn.. Elmer schrikt overeind. Prodwell besluit om nog eens naar haar 

patiëntt te kijken en ziet haar dochter naast een angstige Elmer staan. Zij 
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stuurtt Paula weg. De avond daarop organiseert Paula heimelijk een "flapper 

frolic.""  De aanwezige dames gaan schaars gekleed, vergrijpen zich aan de 

alcoholl  en roken sigaretten. Uitgedaagd door haar vriendinnen haalt Paula 

Elmerr naar het partijtje. Eerst is Elmer schuw en angstig, maar dat verandert 

alss ze hem dronken voert. Als alle meisjes aan het dansen zijn, krijgt Elmer lef 

enn danst hij met hen. Prodwell merkt opnieuw dat er iets loos is en brengt 

Elmerr weer terug naar zijn kamer in het sanatorium. 

InIn dit deel van de film wordt een scherp contrast aangebracht tussen de 

onwetenschappelijkee jeugdige sfeer en de wetenschappelijke en ouderlijke 

sfeer.. De oude gelegitimeerde generatie is in het wetenschappelijk bereik 

geplaatst,, terwijl Paula als jongere generatie daarbuiten wordt gesitueerd en 

letterlijkk probeert de wetenschappelijke ruimte binnen te dringen. Vervolgens 

probeertt ze de laatste man met drank en zwoele dansjes te verleiden. De 

dochterr probeert Elmer in het bereik van smet te trekken. Dit terwijl haar 

moederr hem juist tegen verderf tracht te beschermen. Het contrast tussen de 

wanordelijkee buitenwereld en het ordelijk laboratorium wordt in de film dus in 

verbandd gebracht met een generatieconflict. 

Dee dochter en haar vriendinnen worden in de film expliciet benoemd en 

afgebeeldd als flappers, een benaming voor een jonge groep vrouwen die zich in 

dee jaren twintig verzette tegen oude ideeën over gepast vrouwelijk gedrag. Het 

verzett van flappers uitte zich niet alleen in woorden maar ook in "performatier 

gedrag:: zij rookten op straat, dronken alcohol, gingen uit zonder chaperonnes, 

waagdenn zich aan de wilde Jazzcultuur, zoenden in het openbaar, droegen 

onthullendee kleding, rolden hun kousen op tot onder hun knieën en knipten 

hunn haar in korte "bobs."151 Als sensationele belichaming van een andere 

vrouwelijkee gedragscode kregen flappers volgens de cultuurhistoricus Angela 

Lathamm veel publieke aandacht. De flapper werd als icoon al snel opgenomen 

inn een populaire cultuur. De zogenaamde "bathing beauty contests" en 

"burleske""  optredens waaraan zij deelnamen, zorgden voor veel opwinding. Zij 

kondenn zoveel hilariteit of shock teweeg brengen omdat zij een veranderende 

moraall  personifieerden en een Victoriaans vrouwelijk ideaal achter zich lieten 

datt onder andere betrekking had op seksualiteit en de rol van de vrouw in het 

gezin.I52 2 

Anderss dan haar moeder stelt Paula voortplanting niet gelijk aan het 

huwelijk.. Ze zegt dat de laatste man voor haar is, maar nergens verbindt zij dit 

verlangenn met de wens om te trouwen of kinderen te krijgen. Zij begeert hem 
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zonderr dat het stichten van een gezin haar directe doel lijkt . Impliciet wordt zij 

hiermeee medeschuldig bevonden aan de ziekte die de wereld heeft getroffen. 

Doorr Paula en haar vriendinnen als bedreiging voor het welzijn van de 

onaangetastee laatste man naar voren te schuiven en dus voor het voortbestaan 

vann de mensheid, wordt een verband gesuggereerd tussen het gebrek aan 

nageslacht,, veroorzaakt door Masculitis, en het promiscue en niet op 

voortplantingg gerichte gedrag van Amerikaans meisjes. 

FlappersFlappers rebelleerden openlijk tegen de laat Victoriaanse taboes van 

hunn moeders waarin seksualiteit een vrouw geen plezier mocht geven en gelijk 

werdd gesteld aan trouwen en het krijgen van kinderen.153 Deze radicale 

houdingg werd flappers in conservatieve kringen nogal eens verweten. Het zou 

opp een degeneratie van de Angelsaksische jeugd duiden die in hun plicht tot 

voortplantingg zou verzaken. In lijn hiermee wordt in THE LAST MAN ON EARTH 

eenn flapper aangewezen als een gevaar voor het nageslacht. Ook Paula's poging 

omm Elmer dronken te voeren kan worden gelezen als gericht op het verzieken 

derr voortplanting. Wanneer zij de kans krijgt, zet zij de drankfles niet alleen 

aann haar eigen lippen, maar ook aan die van Elmer. Zo verleidt zij hem om 

binnenn het domein van wanorde en smet te gaan staan. Helemaal al omdat zij 

hemm een verfrissing aanbiedt die volgens wijdverbreide conservatief 

eugenetischee theorieën extreem schadelijk was voor de voortplanting. Het 

aantall  nakomelingen zou door alcoholconsumptie dalen en wanneer alcohol 

nuttigendee ouders wel kinderen kregen zouden deze het degeneratieve 

alcoholischee gedrag overerven. Roken en alcohol werden als "rassengif gezien 

enn zouden zuivere en sobere huwelijken saboteren waaruit een gezond 

Angelsaksischee nageslacht kon ontstaan. De algehele drooglegging van de 

Verenigdee Staten werd onder andere met dit argument onderbouwd.154 

Paulaa beweegt zich in de besmette lekenwereld en dienovereenkomstig 

gedraagtt zij zich als losgeslagen en niet binnen de orde te plaatsen element. 

Alless wat volgens haar moeder in overeenstemming is met het vrouwelijk 

ideaall  wordt door haar op z'n kop gezet. In tegenstelling tot haar moeder is 

Paulaa licht van zeden, schaars gekleed, rookt zij sigaretten en drinkt zij 

illegaal,, bezigheden die vooreerst aan mannen waren voorbehouden.155 Paula 

lijk tt in weinig op haar respectabele moeder en probeert haar gezag op alle 

mogelijkee manieren te ondergraven. Ze saboteert hiermee een oud 

(Victoriaans)) idee over exemplarisch vrouwelijk gedrag dat zich kenmerkt door 
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terughoudendheid,, soberheid en netheid en het gelijk stellen van seksualiteit 

aann voortplanting. 

Err is hier echter sprake van een dubbel conflict. De moeder 

vertegenwoordigtt immers niet alleen de oude nette generatie moeders maar 

ookk de ordelijke wetenschap. En Paula behoort zowel tot de jonge generatie 

dochterss en is in de ordeloze buitenwereld gesitueerd. Het binnendringen in 

haarr moeders werkruimte getuigt tegelijk van een bedreiging van een oud 

vrouwelijkk ideaal als van een bedreiging van wetenschap. De dochter tracht 

hett wetenschappelijk bestuursgebied van haar moeder binnen te dringen en 

belaagtt de grens tussen wetenschap en lekenwereld met een seksuele intentie 

diee haaks staat op alles wat door haar moeder wordt beschermd. Paula 

probeertt scheidingsmuren af te breken en het ordelijk domein van het lab te 

vervuilen. . 

Paulaa wordt in deze scène als bedreiging voor de wetenschappelijke 

ruimtee gekarakteriseerd. Dit sluit aan bij het betoog van de historicus 

Frederickk Lewis Allen over de relatie tussen flappers en wetenschap. In zijn in 

19311 gepubliceerde boek Only Yesterday: An Informal History of the Nineteen-

TwentiesTwenties beweert deze auteur dat na de eerste wereldoorlog steeds meer 

gepopulariseerdee wetenschappelijke werken verschijnen over antropologie en 

biologiee waarin het de normaalste zaak van de wereld lijk t dat de mens 

dierlijkee lusten kent. In dit klimaat zou de psychoanalyse, waar het volgens de 

auteurr ook allemaal om seks zou gaan, makkelijk wortel hebben geschoten.156 

Dezee gepopulariseerde wetenschap zou door de flappers, of het "nieuwe 

Amerikaansee vrouwelijke ideaal", met beide handen aangegrepen zijn als 

wetenschappelijkee legitimatie voor hun seksuele losbandigheid: 

andd presently one began to hear even from the lips of flappers that "science 
taught""  new and disturbing things about sex. Sex, it appeared, was the central 
andd pervasive force which moved mankind.157 

Dee door Allen veronderstelde aantasting van de zuivere wetenschap door een 

jongee generatie die 'wegloopt' met wetenschap wordt ook in de hierboven 

beschrevenn scène uitgebeeld. Prodwell is biologe en wordt duidelijk 

gedefinieerdd als serieuze en gerespecteerde wetenschapsbeoefenaar die haar 

positiee heeft verdiend. Paula is degene die deze positie tracht te ondermijnen 

enn doet dit bovendien met een seksuele en weinig respectabele bedoeling. Zij 

probeertt het laboratorium van haar moeder binnen te dringen om het 

onderzoeksobjectt te ontvreemden dat daar een beschermd onderkomen heeft 
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gevonden.. Zoals uit de gedoogde plaats van de moeder in het lab blijkt , wordt 

dee aanwezigheid van zogenoemde nette en seksueel bedaarde vrouwen in niet 

gepopulariseerdee wetenschap onproblematisch gevonden. De onwetende en op 

seksbelustee dochter mag zich dit domein evenwel niet toe-eigenen. 

Inn de analyse van Prodwells laboratorium kwam reeds naar voren dat de 

wetenschappelijkee ruimte in de film in alle opzichten voldoet aan het door 

Latourr beschreven beeld van wetenschap als rationeel kennisdomein dat geen 

verklaringg behoeft en een objectieve en waarachtige visie op de werkelijkheid 

geeft.. Daartegenover wordt een grote groep jonge vrouwen geplaatst die als 

ongeleerdd en irrationeel wordt getypeerd. Zij zouden niets van wetenschap 

begrijpenn en dit gebied maar beter niet kunnen betreden. De poging van de 

dochterr om de toegang tot het wetenschappelijke domein te forceren wordt in 

THEE LAST MAN ON EARTH beschimpt en afgestraft. Zij probeert het lab te binnen 

tee dringen en een andere wending te geven aan het wetenschappelijke verhaal 

doorr wat tot object is gemaakt te subjectiveren. Haar inspanningen om de 

asymmetriee te doorbreken tussen het wetenschappelijke netwerk en alles wat 

daarr buitengesloten wordt, zijn echter weinig succesvol. Als mediator probeert 

zijj  de tegenstelling tussen buitenwereld en het wetenschappelijk bastion in de 

fil mm te overbruggen, maar faalt daarin. De film schaart zich in deze opnieuw 

aann de zijde van de zuivere wetenschap en onderschrijft de stelling dat beide 

sferenn gescheiden moeten blijven. Middels deze mediatie tussen de 

beweegruimtee van moeder en dochter kan het wetenschappelijk domein 

uiteindelijkk afgebakend worden van de buitenwereld en haar zuivere status 

definiëren. . 

ZiekeZieke politiek 

Prodwelll  onderhoudt ook banden met een ander gebied buiten haar directe 

laboratoriumpraktijkk en dat is de senaat. In dit geval hoopt het besmette 

gebiedd van politiek echter op ontsmetting door wetenschappelijk ingrijpen en 

iss er sprake van een legitieme bemiddeling tussen de ordelijke wetenschap en 

eenn wanordelijk buitengebied. 

Alss secretaris generaal van het Ministerie van Volksgezondheid is 

Prodwelll  afhankelijk van de senaat en is de senaat afhankelijk van haar. 

Prodwelll  krijgt opdrachten van de senaat om namens Amerika zorg te dragen 

voorr het behoud van de man. Zij is in dienst genomen om een remedie tegen 

MasculitisMasculitis te ontwikkelen en om de laatste man te behandelen. Wanneer Elmer 
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inn de jungle wordt gevonden, treedt Prodwell tevens op als onderhandelaar 

voorr de regering. De regering kan de laatste man dankzij haar bemiddeling 

kopen,, waarna de behandeling van Elmer kan beginnen. Door de man te 

behandelen,, te kleden en in een rustige ruimte in haar privé-sanatorium van 

dee buitenwereld af te zonderen, beschermt Prodwell hem in opdracht van de 

senaatt tegen besmetting. 

Hett politieke bedrijf bestuurd door vrouwen voldoet niet aan het 

gangbaree beeld der politiek. In het begin van dit hoofdstuk werd al een scène 

beschrevenn waarin de presidente buiten het verwaarloosde Witte Huis de 

kattenn voert. In een andere scène worden beelden getoond van een rommelige 

bijeenkomstt van de senaat. Door deze beelden af te wisselen met shots van de 

nachtelijkee escapades van de flapper dochter, ontstaat een gelijkenis tussen 

beidee buitenwereldse bewegingen. In deze scène vergaderen de senatoren over 

wiee van hen in aanmerking kan komen voor een huwelijk met de laatste man 

omm zo de voortplanting weer op gang te brengen. Analoog aan de afbeelding 

vann zwarten in de senaat in BIRTH OF A NATION (Griffith, 1915) zitten de 

vrouwenn rommelig op hun bankjes te kletsen. Velen van hen dragen 

mannenpakken.. Alle senatoren prijzen zich aan als beste huwelijkskandidaat 

voorr de laatste man. Ze kibbelen en maken ruzie. Wanneer twee kandidaten 

uiteindelijkk zijn uitgekozen, wordt besloten een bokswedstrijd te houden. Wie 

wintt mag Elmer hebben. 

Evenalss in de shots van de vrouwen die 'de straat hebben genomen' 

wordenn stereotiepe beelden van onkundige kwebbelzieke vrouwen in deze 

scènee gelardeerd met beelden van vrouwen in mannenpakken. Ook de 

bokswedstrijdd die wordt georganiseerd geeft deze vrouwenonderneming een 

masculienee ondertoon. Met het innemen van mannelijke posities en sferen (de 

senaat,, het café, de misdaad) door vrouwen wordt het onbestemde begrip 

'mannelijkheid'' gedeeltelijk op vrouwen geplakt en vermengd met opvattingen 

overr vrouwelijkheid. Dat de politiek verloren is gegaan als mannenterritorium 

gaatt in de film gepaard met een destabilisatie van de begrippen mannelijkheid 

enn vrouwelijkheid. Door het gebruik van humor kan op een veilige manier 

uitdrukkingg worden gegeven aan de vrees dat de veronderstelde oude orde 

tussenn mannelijkheid en vrouwelijkheid voorgoed verandert.158 

Inn THE LAST MAN ON EARTH wordt de zienswijze uitgedragen dat vrouwen 

niett geschikt zijn voor de politiek. Emotie en ordeloosheid overheersen in de 

senaat.. Bovendien lijken de vrouwen die zitting hebben in de senaat liever te 
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bekvechtenn of de katten te verzorgen dan dat zij geboeid zijn door 

beleidszaken.. Als de bestuurlijke arena eenmaal is ingenomen door vrouwen 

dominerenn politieke desinteresse en een seksuele interesse voor de laatste 

man.. Of om de auteur van Only Yesterday nog eenmaal te citeren: "the 

Americann woman won the suffrage in 1920. She seemed, it is true, to be very 

littl ee interested in it once she had it."159 

Mett de afbeelding van vrouwen als onbekwame politici neemt de film 

eenn zeer negatief standpunt in over de suffragette beweging die na een 

jarenlangee strijd in 1920 het kiesrecht voor vrouwen had afgedwongen. Het 

argumentt dat vrouwen hun plicht tot voortplanting zouden verzaken werd ook 

inn de strijd tegen deelname van vrouwen aan de politiek uit de kast gehaald. 

Zoalss reeds eerder vermeld, was de conservatief eugenetische traditie in de 

Verenigdee Staten in belangrijke mate gepreoccupeerd door de angst voor een 

terugvall  in het blanke nageslacht. De kritiek luidde dat feministen die pleitten 

voorr stemrecht mede aansprakelijk konden worden gesteld voor de daling van 

hett aantal Angelsaksische huwelijken en andere vrouwen zouden aansporen 

omm hun moederlijke rol te veronachtzamen.160 Vaak zelf van Angelsaksische 

komaf,, zouden zij hiermee hun natuurlijke plicht verloochenen en andere 

vrouwenn aansporen hetzelfde te doen. Zij zouden zo "raciale zelfmoord" 

propagerenn en degeneratie in de hand werken. Tegenstanders van het 

vrouwenkiesrechtt voerden verder aan dat vrouwen geen biologische aanleg 

voorr recht en oordeel zouden hebben en dat zij sentimenteel en onlogisch van 

aardd zouden zijn. '61 

Juistt twee stromingen die nogal eens werd verweten de voortplanting 

vann het 'zuivere' blanke ras aan te tasten, worden in THE LAST MAN ON EARTH 

alss onzuiver en besmet gerepresenteerd: de flappers, die niet voor een leven als 

datt van hun moeder kozen, en vrouwelijke politici die vrouwen zouden 

stimulerenn om de gezinssfeer te verlaten.162 In interactie met een totale 

mannelijkee plaag is een vrouwelijke plaag uitgebroken. De imminente 

vrouwelijkee crisis kenmerkt zich door een overspoeling van Amerika met 

vrouwenn die zich niet aan hun plicht tot voortplanting houden en zo de 

teloorgangg van de wereld bevorderen. 

EenEen aanstekelijke kwestie 

MasculitisMasculitis is echter een ziekte die in eerste instantie mannen treft. Mannen 

hebbenn geen antilichamen tegen dit micro-organisme en zijn niet langer in 

66 6 



staatt om gezond zaad te leveren. De maximale aanwezigheid van vrouwen is 

duss het gevolg van de afwezigheid van mannen. Niet alleen 

vrouwenbewegingen,, maar ook het veranderende seksuele en morele gedrag 

vann mannen wordt als bedreiging van de orde begrepen. Maar hoe gedragen de 

mannelijkk personages in de film zich dan? 

Elmerr leeft in het oerwoud omdat hij jaren daarvoor besloten heeft dat 

err geen plaats voor hem is in de bewoonde wereld en dat niemand hem 

waardeert.. Vanaf zijn prille jeugd wordt Elmer gepest door zijn mannelijke 

klasgenotenn en ziet niemand hem staan. Hij is verlegen en onhandig en zijn 

luiee vader geeft hem van alles de schuld. Elmer is als klein jongetje verliefd op 

Hattiee Brown, maar het meisje ziet hem niet staan. Ook als jongeman is hij 

nogg verliefd op haar, maar blijf t zij hem negeren. Dit wordt op de spits 

gedrevenn in een scène waarin zij beide een dansgelegenheid bezoeken. Jongens 

enn meisje dansen ongedwongen en intiem met elkaar, terwijl Elmer aan de 

kantt staat te kijken. In deze scène wil hij Hattie aanspreken, maar weet hij 

niett hoe haar moet benaderen. Eén van zijn vrienden, die zich meer vrijelij k 

beweegtt op de dansvloer, raadt hem aan om haar ten dans te vragen. Elmer 

gaatt naar haar toe en vraagt haar in plaats daarvan ten huwelijk. Dit 

huwelijksaanzoekk wordt hooghartig van de hand gewezen. Elmer heeft nu al 

zijnn hoop verloren en stapt in zijn vliegtuig om de bewoonde wereld voorgoed te 

verlaten.1633 Meteen na het beeld van Elmer die zijn vliegtuig start, verschijnt de 

tussentitell  in beeld die het uitbreken van de mannenplaag aankondigt: "A 

mysteriouss disease known as "Masculitis" is rapidly exterminating the male 

populationn of the World." 

Alss hij tientallen jaren later in het oerwoud wordt gevonden door 

Greenwichh Gertie en haar trawanten is hij totaal vervreemd. Hij hult zich in 

lompenn en heeft lang haar en een verwilderde baard. Doelend op Elmers 

verwilderdee baardgroei vergelijkt zij Elmer met een hermafrodiet in een 

circusattractiee wanneer zij verslag doet van haar vondst: "I found a real 

Bimbo.. At first I thought it was the bearded lady. Alfalfa til l here. He ain't been 

inn contact with a man for ten years. So Masculitis didn't touch him." Wanneer 

dee vrouwen Elmer in het oerwoud vinden, is hij schuchter en angstig. Hij is 

bangg voor de vrouwen van de gang en tracht te vluchten. Een van hen vindt 

hemm echter terug. Ze zoent hem en hij valt flauw. De bewusteloze Elmer wordt 

inn haar vliegtuig geladen en naar de 'beschaafde' wereld gebracht. Daar 

scheertt Gertie hem. Andere dames dekken de tafel en geven hem te eten. 
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Al ss jonge m an is Elmer ongewenst en onaangepast. Er is zo weinig 

p laatss voor hem dat hij zich terugtrekt in het oerwoud, alwaar hij geheel 

verwilderd.. Gertie beschrijft hem als een "bimbo" - wat vertaald kan worden 

alss "kereltje" of "dom blondje" - en vergelijkt hem met een "bearded lady."164 

Hett zijn neerbuigende benamingen die erop wijzen dat hij volgens Gertie niet 

meerr als man te herkennen is. Analoog aan de uitgebeelde verwarring van 

manneli jkheidd en vrouwelijkheid in de vrouwenwereld is Elmer volgens Gertie 

nauweli jkss als m an te omschrijven. Wanneer hij wordt gevonden door de groep 

vrouwenn begint echter een metamorfose: nu is hij de enige échte man 

geworden.. Vanaf het moment dat Elmer gevonden wordt in het oerwoud kan 

hijj  zich verheugen op een grote vrouwelijke belangstell ing en worden er 

pogingenn ondernomen om hem als man b innen de scheefgegroeide 

samenlevingg te p laatsen en zodoende een nieuw evenwicht te creëren. 

Dee leeftijdgenoten die Elmer op het feest achterl iet zijn inmiddels van de 

aardbodemm verdwenen. Zij waren lichtzinniger van aard en schuwden niet 

terugg voor een voorhuweli jks vrij partijtje. Deze manneli jke par tners van de 

flappers,flappers, die in de media afwisselend als Lounge Lizards, Mollycoddles of Latin 

LoversLovers werden aangeduid, blijken uiteindelijk te kwetsbaar en te zwak om te 

overleven.. 165 Mannen als Elmer die aan een meer terughoudend ideaal 

beantwoordenn en de liefde gelijkstellen aan het huwelijk, dreigen eerst voor 

henn het onderspit te moeten delven, maar overwinnen uiteindelijk. 

Inn de ja ren twintig maakt een Victoriaans manneli jk ideaal, zoals door 

Kennedyy vertegenwoordigd in THE EXPLOITS OF ELAINE, volgens de histor icus 

Gaill  Bederman steeds meer p laats voor een manneli jkheid waarin dierlijkheid 

enn lust geen taboe zijn. Terwijl openlijk seksueel gedrag voorheen 

eigenschappenn waren die aan de lagere klassen of etnische minderheden (met 

namee Afroamerikanen) werden toebedeeld, mocht nu ook de blanke 

middenklassee dit tot h un mannelijk ideaal rekenen. Zij stelt in haar boek 

ManlinessManliness and Civilization dat de jaren twintig in dit opzicht als 

overgangsperiodee kunnen worden aangemerkt. Er werden allerlei strategieën 

bedachtt om de relatie tussen seksualiteit en blanke manneli jkheid te 

legitimeren,, zonder degeneratie te suggereren. Zo is de karakter iser ing van het 

populairee fictieve figuur Tarzan volgens Bedermann te begrijpen als een poging 

omm dierlijkheid in dit nieuwe mannelijke ideaal te integreren zonder een verval 

vann de blanke mannel i jke k lasse te impliceren. Tarzan koestert een primitieve 

lustt voor vrouwen die a an verkrachting grenst en wordt tegelijk als aapachtige 
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enn als van een niet blanke en lagere afkomst getypeerd. Aan het einde van het 

verhaall  wordt echter duidelijk dat hij eigenlijk van een aristocrat ische Engelse 

familiee afstamt. Zo wordt a ldus Bederman een ruimte gecreëerd om het 

dierlijkee in de Angelsaksische man te benoemen en te tolereren.166 

Ookk de manier waarop de filmster Rudolph Valentino in de jaren twintig 

inn de belangstell ing stond, past b innen dit beeld. Zoals de filmhistoricus 

Miriamm Bratu Hansen in haar boek Babel and Babylon: Spectatorship in 

AmericanAmerican Silent Film met veel oog voor detail beschrijft, diende Valentino als 

eenn contested terrain waarop verschuivende ideeën over manneli jkheid en 

seksuali teitt uitgespeeld konden worden. In zijn filmrollen en zijn presentat ie in 

dee media lag vaak de nadruk op zijn lichamelijkheid, zijn sensuele "Latijnse" 

uitstral ingg en zijn danstalent. Hoewel hij zich door deze eigenschappen in een 

enormee schare vrouwelijke en manneli jke bewonderaars kon verheugen, 

bestondd er ook veel weerstand tegen zijn verschijning. In de pers werden 

pogingenn ondernomen om hem bui ten de Amerikaanse manneli jke cu l tuur te 

p laatsenn door bijvoorbeeld te wijzen op zijn Ital iaanse afkomst, zijn verleden 

alss gigoio, zijn impotentie of zijn "verwijfde" gedrag. Op zulke momenten werd 

zijnn manneli jkheid dus gedeeltelijk bui ten de blanke Amerikaanse cu l tuur 

geplaatstt en de nieuwe manneli jkheid die hij presenteerde zelfs als 

onmanneli jkk afgedaan.167 

Inn THE LAST MAN ON EARTH wordt evenwel op een andere manier met 

dezee veranderende manneli jkheid omgegaan. Er wordt zonder meer erkend dat 

eenn openlijke seksuele beleving blanke Amerikanen niet vreemd is. Nergens 

wordtt ook maar gesuggereerd dat de lichtzinnige manneli jkheid van Elmers 

soortgenotenn iets met een 'andere' etnische achtergrond te maken heeft. 

Bovendienn worden niet zij, maar wordt Elmer in eerste instantie als 

onmanneli jkk en onaantrekkeli jk gekarakteriseerd. Dit betekent echter niet dat 

dezee nieuwe manneli jkheid geheel geaccepteerd wordt en als 'natuurli jk' wordt 

gepresenteerd.. Sterker nog: het heeft geresulteerd in een allesomvattende 

manneli jkee crisis, terwijl de 'afwijkende' manneli jkheid van Elmer hoop op 

levenn geeft. 

Dee lichamelijke aandoening die Elmers broeders treft, heeft veel weg van 

eenn geslachtsziekte.168 Alleen mannen die zich seksueel losbandig gedragen 

zijnn immers het slachtoffer van Masculitis. De fil m mengt zich op dit punt 

zijdelingss in een felle discussie die rond de eerste wereldoorlog opgang had 

gemaaktt over het verband tussen manneli jke promiscuïteit en degeneratie.169 
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Opnieuww werd het argument gebruikt dat een dierlijke en seksuele mentaliteit 

dee hoge plaats van het blanke ras op de evolutionaire ladder zou 

verzwakken.1700 De toename van het aantal gevallen van geslachtsziektes werd 

alss bewijs aangevoerd voor een zich reeds voltrekkende degeneratie. Door de 

mannelijkee vrienden van Elmer die de ziekte niet overleven als losbandige 

figurenn af te beelden onderschrijft de film deze denktrant. 

DeDe nieuwe man/ de oude man 

Elmerr is de laatste man op aarde omdat hij zich afzijdig heeft weten te houden 

vann wereldse zaken. Hij heeft zich letterlijk voor degeneratie en besmetting 

kunnenn behoeden doordat hij zich uit de beschaafde wereld terugtrekt en in 

hett oerwoud gaat wonen. Door na jaren van afzondering terug te keren naar 

zijnn geboortegrond, kan hij een nieuwe orde bewerkstelligen en de mens 

wellichtt voor uitsterving behoeden. 

InIn Purity and Danger beschrijft Douglas een ritueel van purificatie en 

veranderingg dat aansluit bij het proces van vertrek en terugkomst dat Elmer 

doormaakt.. In het door Douglas beschreven ritueel verdwijnt een lid van een 

stamm als "gek" voor lange tijd in het oerwoud en krijgt bij terugkeer een 

machtigee positie toebedeeld. Aan hem worden bij de rentree bijzondere gaven 

toegeschrevenn waarmee de orde positief beïnvloed kan worden. Douglas 

begrijptt dit als een interactie tussen wanorde en orde. Het is een proces van 

ordeverschuiving:: wanordelijk en niet te categoriseren gedrag levert materiaal 

opp voor nieuwe categorieën. Aanvankelijk ongelegitimeerde elementen die als 

gekk en ongepast worden beschouwd, krijgen een plaats binnen de orde.171 De 

laatstee man in THE LAST MAN ON EARTH maakt een soortgelijk ritueel door en 

keertt terug als idool. 

Vann ongewenst element wordt Elmer tot held die hoop geeft op een 

nieuwee orde. Deze transformatie verloopt gradueel. Het ritueel van terugkeer 

wordtt ingeluid door de groep vrouwen die hem vindt. Met het scheren en de 

zoenn van een vrouw krijgt hij al iets van de nodig geachte attributen van een 

mann toebedeeld. Vlak daarna wordt Elmer aan de regering verkocht. Hij is dan 

nogg steeds een dwaas, gehuld in de huiden die hij tijdens zijn verblijf in het 

oerwoudd droeg: een ridiculisering van dierlijke mannelijkheid. Daarna, als 

Elmerr eigendom van de staat is, begeleidt Prodwell de rest van zijn 

verandering. . 
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Prodd well is een belangrijke actor in het ritueel van terugkeer en 

ordeverschuiving.. Zij kan hem beschermen tegen de degeneratie die nog steeds 

alss een zwaard van Damocles boven zijn hoofd hangt. Elmers transformatie is 

inn hoge mate afhankelijk van haar wetenschappelijke interventie en wettiging. 

Zijj  beschut Elmer tegen de wilde buitenwereld door hem onderdak te bieden in 

haarr afgesloten wetenschappelijk en antiseptische domein. Dan levert zij haar 

belangrijkstee bijdrage aan het ritueel door hem in te enten met het door haar 

ontwikkeldee serum. Het is haar verantwoording om hem Mascuföïs-resistent te 

makenn en hem veilig en beschermd de wereld in te sturen. Als laatste stap 

geeftt zij hem het pak van haar wijlen echtgenoot, de oude mannelijkheid waar 

Elmerr voor staat nogmaals onderstrepend. Mede door Prodwell blijf t Elmer in 

levenn en wordt hij niet in het promiscue gedrag van de buitenwereld 

meegezogen.. Als wetenschapsbeoefenaar beschermt zij hem en onderschrijft 

enn bevordert zij zijn terugkomst als nieuwe/ oude man. 

Mett wetenschappelijke middelen en op efficiënte wijze beschermt 

Prodwelll  Elmer en helpt zij hem om zijn plaats in de orde te hernemen. 

Prodwelll  is in dezen een zogeheten progressiuist zij behoort tot een heterogene 

wetenschappelijkee en politieke stroming die tijdens de eerste twee decennia 

vann de vorige eeuw in zwang was. In deze beweging werden ideeën over een 

zuiveree moraal met wetenschappelijke efficiëntie gecombineerd. 

Geslachtsziektes,, andere overdraagbare aandoeningen en geestesziekten 

werdenn als symptoom van de demoralisatie en degeneratie van de 

Amerikaansee cultuur gezien. Een aantal wetenschapsbeoefenaars bepleitte een 

controlee van de situatie met wetenschappelijke middelen en mengde zich, zich 

beroependd op hun wetenschappelijke autoriteit, in sociale debatten.172 

Prodwellss wetenschappelijke preventieve handelwijzen gecombineerd met haar 

morelee en politieke inzet maken haar tot een progressivist in optima forma. 

Prodwellss morele handelen toont de onhoudbaarheid van de claim dat 

wetenschapp rationeel en waardevrij is en daarin fundamenteel verschilt van 

gebiedenn daarbuiten, waar geloof de overhand zou hebben, onhoudbaar is. 

Prodwelll  is er immers heilig van overtuigd dat zij de buitenwereld moreel kan 

helpenn en propageert een alliantie tussen kennis en geloof. Hoewel het zekere 

gezichtt van wetenschap ons mag voorhouden dat geloof een lekenzaak is en 

kenniss een wetenschapszaak, is hier te zien dat dit verschil uiteindelijk 

onhoudbaarr is. 173 Prodwells praktijk wordt gedreven door een ideaal waarin 

gelooff  en kennis niet eenvoudig te onderscheiden zijn. Niettemin laat haar 
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handelenn ook zien dat de macht van het laboratorium groter is dan die van de 

wereldd daarbuiten. Prodwell denkt met haar geloofsbepaalde kennis de 

buitenwereldd te kunnen verbeteren, maar van een omgekeerde gelegitimeerde 

bewegingg is geen sprake. De grens tussen beide gebieden is semi-permeabel: 

dee muur die zij heeft gebouwd om haar laboratorium moet haar dochter 

weliswaarr belemmeren om naar binnen te stappen, maar zij kan zelf zonder 

moeitee naar buiten stappen om haar wetenschappelijk geloof te verspreiden. 

Zijj  treedt als onderhandelaar op namens de regering en levert bovendien het 

gezondee product dat de buitenwereld van de ondergang kan redden. 

Doorr wetenschappelijk efficiënt ingrijpen kan Prodwell de verdere 

destabiliseringg van de buitenwereldse orde in mannelijkheid en vrouwelijkheid 

helpenn voorkomen en bijdragen aan een gezonde en deugdzame samenleving. 

Haarr bescherming en mediatie kent evenwel grenzen en nadat zij Elmer de 

injectiee heeft toegediend, moet zij hem de ontregelde wereld insturen om te 

kunnenn paren met de winnende senator. Elmer wordt uitgenodigd om de 

hilarischee bokswedstrijd bij te wonen waarin bepaald wordt aan welke senator 

hijj  wordt vergeven. Hier dreigt een ander besmettingsgevaar. Elmer wordt 

immerss overgeleverd aan een aantal oncontroleerbare vrouwen die hem in hun 

pestilentee bereik mee willen trekken. Maar hij kan het zuiveringsritueel 

tenslottee op eigen krachten vervolmaken en deze laatste bedreiging zonder 

hulpp van Prodwell het hoofd bieden. Het ritueel van orde verschuiving is nu 

bijnaa voltrokken. Als hij binnengebracht wordt om de wedstrijd tussen de twee 

senatorenn die om hem vechten bij te wonen, is hij eerst nog bedeesd en 

verward.. Maar na afloop van de wedstrijd ziet hij zijn oude geliefde Hattie 

Brownn achter de winnares staan. Er verschijnt een glimlach op zijn gezicht die 

voorr de winnende senator bedoeld lijk t te zijn. Opeens springt Elmer op. Er 

ontstaatt tumult. Hij pakt het pistool en zegt: "This is Hattie Brown my old 

sweetheart.. She's the woman I'm gonna marry." Hij dreigt zichzelf door het 

hoofdd te schieten als iemand hem probeert tegen te houden. Samen verlaten 

Hattiee en Elmer het gebouw en verdwijnen ze in een auto. 

Dee slotscène van de film laat zien dat zijn herwonnen kracht vruchten 

heeftt afgeworpen. In de lente van het volgende jaar wordt op een nieuwsbord 

dee geboorte van zijn nageslacht aangekondigd: "Extra! Extra! The man's wife 

givess birth to TWIN BOYS Romulus and Remus. Hurray. Hurray." Net als de 

legendarischee Romulus en Remus de grondleggers van de stad Rome waren, 

zijnn de zonen van Elmer de stichters van een nieuwe orde in Amerika. De 
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blankee burgerlijke man is volgens THE LAST MAN ON EARTH het sterkst en het 

meestt viriel gebleken en is, anders dan zijn ter ziele gegane minder burgerlijke 

seksegenoten,, bij machten om de nieuw/ oude staat bewaarheid te maken. De 

verdrevenn man is de uitverkoren man en laat een nieuw rijk op aarde 

neerdalen.174 4 
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HOOFDSTUKK  IV 

V E RR WEG EN TOCH DICHTBIJ : BESMUIK T BLOE D IN ISLAN D O F LOST S O U LS 

( 1 9 3 2) ) 

Hee worked in secret. (...) Straight scientists have no need for barred doors and 
drawnn blinds. (Dr. Kemp in THE INVISIBLE MAN, 1933) 

DeDe passage 

Eenn ietwat dikke man staat op het bovendek van een schip. Zijn kleding is 

vaall  wit en hij draagt een schipperspet. Het is kapitein Davies van de Covena, 

eenn vrachtschip dat haar lading lost op het eiland van dr. Moreau. Kapitein 

Daviess buigt over de reling van zijn schip en roept: "Dr. Moreau, that's the last 

stufff  I ever bring to your island. And this is the last time I pull in here or ever 

moor!""  Aan de reling van het benedendek van de Covena staat een jongere 

mann in witte kleding. De kapitein loopt naar deze jongeman toe en spreekt 

hemm aan: "You are getting off here." De jongeman antwoordt: "No I'm getting 

offf  on a pier." De kapitein slaat de jongeman tegen de vlakte ("no you're getting 

offf  here") en gooit hem op een aanliggende dekschuit. Op de dekschuit staat 

eenn klein rond figuur die eveneens in het wit gekleed gaat. Met een Engels 

accentt roept hij: "Captain, you lost a man!." De Covena begint zich van het 

dekschipp af te bewegen. Tevergeefs probeert de jongeman via een touwladder 

terugg aan boord te klimmen. De figuur met het Engelse accent roept de 

kapiteinn op het wegvarend schip na: 'T can't have this man, I can't have him 

onn board!" De kapitein brult terug: "Well, throw him overboard. That's what I 

did!""  Hij lacht luid en zwaait. Een misthoorn klinkt. Er volgt een shot van de 

jongemann die inmiddels is gaan zitten. Hij laat zijn hoofd in zijn handen 

rusten.. Dan volgt een beeld van de taille van een corpulente man. De man gaat 

zittenn en zijn hoofd komt in beeld. Het is de Engelsman die al eerder sprak. Hij 

heeftt een gezet gezicht met een grijze snor en een puntig baardje en draagt een 

wittee tropenhelm. Hij spreekt opnieuw: "this is most unfortunate." 
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Quarantaine Quarantaine 

Inn science fiction films worden wetenschappelijke praktijken soms 

gepresenteerdd als afgesloten en ontoegankelijke ruimtes die een gevaar voor de 

buitenwereldd vormen. Een geleerde trekt zich terug op een afgelegen plek om 

zichh te verdiepen in een onderzoeksproject. De uitgevoerde experimenten of 

ontwikkeldee toepassingen vormen een imminent gevaar voor de buitenwereld. 

Wanneerr een geheime wetenschappelijke missie uitlekt, wordt getracht het 

onderzoekk van de geleerde te verijdelen en het tot een geïsoleerd voorval te 

beperken.. Vaak eindigen zulke dystopische films175 met een implosie van de 

geïsoleerdee werkplek voordat deze de buitenwereld heeft kunnen aantasten.'76 

Dee situering van wetenschappelijke laboratoria in ruimteschepen, op eilanden, 

bergenn of verre planeten, schept een veelvoud aan mogelijkheden om kwesties 

overr de toetsing en afgrenzing van wetenschap te bespreken. Er wordt een 

scherpp contrast aangebracht tussen de wetenschappelijke autocratieën op 

afgelegenn plaatsen en de veronderstelde beschaafde wereld daarbuiten, waar 

zulkee experimenten niet zouden plaatsvinden. Op deze manier kunnen allerlei 

vragenn gesteld worden over de verhouding tussen technowetenschappelijke 

productieplaatsenn en het grote gebied daarbuiten. 

Inn dit hoofdstuk zal ISLAND OF LOST SOULS geanalyseerd worden, een film 

diee het hierboven geschetste stramien volgt. Het is een jaren dertig Hollywood 

adaptatiee van H.G. Wells fin de siècle novelle The Island of Doctor Moreau.177 In 

ISLANDD OF LOST SOULS heeft de bioantropoloog178 dr. Moreau zich 

teruggetrokkenn op een afgelegen eiland om zich ongestoord te kunnen wijden 

aann zijn interesses in evolutietheorieën en enige van zijn hypotheses hierover 

inn de praktijk te toetsen. In de sequentiebeschrijving waarmee dit hoofdstuk 

begint,, is net een nieuwe lading proefdieren op het eiland gearriveerd. De 

kapiteinn van het gecharterde schip levert in deze sequentie echter ook een 

jongemann op het eiland af. Het is Edward Parker, een drenkeling die hij 

onderwegg uit zee heeft opgepikt. Samen met de dieren blijf t hij achter op het 

eiland. . 

Inn het verdere verloop van de film krijgt Parker steeds meer 

aanwijzingenn dat dr. Moreau en zijn assistent-chirurg Montgomery deze dieren 

voorr vreemde experimenten gebruiken. Zij trachten evolutionaire patronen te 

versnellenn en deze levende wezens zo te transformeren dat deze op een hogere 

tredee van de evolutionaire ladder komen te staan. Tot zover is het hen gelukt 

omm een grote groep mannelijke diermensen te scheppen en één vrouwelijk 
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pantermenss genaamd Lota.179 Ook begint het langzaam tot Parker door te 

dringenn dat hij niet alleen gevangen is op het eiland, maar dat Moreau het 

plann heeft opgevat om hem als onderzoeksmateriaal in zijn experimenten te 

betrekken.. Voordat zulks kan geschieden arriveert Parkers verloofde, Ruth 

Thomas.. Kort na haar aankomst breekt er onrust uit op het eiland en komen 

dee aapmensen in opstand tegen Moreau. Zij doden hem en stichten brand op 

hett eiland. De ontstane vlammenzee vernietigt de wetenschappelijke praktijk 

diee nu niet langer de orde kan bedreigen. 

EenEen paradoxale ruimte 

Inn dit hoofdstuk zal ik onderzoeken hoe de geïsoleerde wetenschappelijke 

praktijkk van Moreau als een paradoxale ruimte fungeert waar zowel processen 

vann zuivering als hybridisatie plaatsvinden. Zoals al eerder in deze dissertatie 

aann de orde kwam, zijn zuivering en hybridisatie volgens Latour twee 

verschillendee "moderne" praktijken die, omdat zij elkaar tegelijk uitsluiten en 

nodigg hebben, een paradoxale relatie onderhouden. De praktijk van zuivering 

genereertt dichotomieën tussen mens en niet-mens, natuur en cultuur, 

wetenschapp en buitenwereld, terwijl de praktijk van translatie naar 

overgangenn tussen deze gezuiverde posities zoekt en zo nieuwe zijnsvormen 

laatt ontstaan.180 Op allerlei manieren kenmerkt de film zich door zulke 

bewegingenn van menging en afzondering. 

InIn de voorgaande sequentiebeschrijving is deze paradoxale beweging al 

goedd terug te zien. Een boot meert aan bij een eiland, hetgeen een reis en dus 

eenn vertaling impliceert. Met het overboord gooien van Parker door de kapitein 

vann het schip wordt evenwel een scherpe grens aangebracht en dus gezuiverd. 

Hiermeee wordt weer een proces van vertaling in werking gezet omdat Parker op 

ditt moment niet alleen afstand neemt van de plek waar hij vandaan kwam, 

maarr ook zijn afstand verliest tot de plaats waar hij terechtgekomen is. De 

manierr waarop Moreau in dit fragment op Parkers komst reageert is als een 

pogingg tot zuivering op te vatten. Moreau probeert immers aan de kapitein van 

dee Covena duidelijk te maken dat hij Parker niet op zijn eiland wil hebben. 

Zoalss later in de film blijkt , kan Moreau dit onverwachte bezoek vooral niet 

waarderenn omdat hij als wetenschapsbeoefenaar afstand wil bewaren tot de 

'buitenwereld'. . 

Eenmaall  verbannen naar het eiland vindt een proces plaats waarin 

Parkerr constant vertaalt tussen de afgesloten werkruimte van Moreau en zijn 
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'eigen'' wereld. Deze vergelijking spitst zich met name toe op wetenschap. Hij 

vertaaltt tussen twee sferen en vergelijkt de toestand op het eiland met eigen 

'wereldse'' opvattingen over wetenschap. Middels deze vergelijking vindt 

vervolgenss een differentiatie plaats: het eiland wordt gecategoriseerd als 

anders,, onmenselijk en uiteindelijk vernietigd. Als het spel van hybridisatie en 

zuiveringg is uitgespeeld, trekt het bezoek zich in een ultiem zuiveringsritueel 

terug.. Waar het bezoek zich vooral van distantieert en tegen verzet, zijn 

Moreau'ss denkbeelden over hybridisatie tussen bevolkingsgroepen en tussen 

mann en dier. De schijnbare verharding van categorieën die het bezoek 

voorstaat,, bevat echter een andersoortige bemiddeling. De opvattingen over 

zuiveree wetenschap van dit bezoek behelzen namelijk een vertaling tussen het 

asymmetrischee begrippenpaar kennis en geloof, omdat gepleit wordt voor een 

Christelijkk en ethisch geïnformeerde vorm van wetenschap. 

GrenzenGrenzen overschreden 

Dee bioantropoloog Moreau is licht bepakt op het eiland aangekomen. 

Geschooldd in de westerse wetenschappen heeft hij zijn kennis van 

antropologie,, biologie en evolutionaire theorieën naar het eiland meegenomen. 

Watt hij achter heeft gelaten is de mogelijkheid om gecontroleerd te worden. 

Zonderr deze last is hij in staat the house of pain, zijn wetenschappelijke 

werkplaats,, te stichten. De geïmporteerde dieren ondergaan hier een pijnlijk e 

operatiee die hen in hoger evolutionair ontwikkelde creaturen moet veranderen. 

TheThe house of pain is zo een geheime plaats dat hetgeen zich daar afspeelt aan 

hett oog van de bezoeker onttrokken moet worden. Als een blauwbaard 

verklaartt Moreau deze ruimte tot verboden gebied en verzwijgt hij wat zich 

binnenn de muren van deze ruimte bevindt. 

Hett zal evenwel niet lang duren voordat Parker meer te weten komt over 

watt zich in deze ruimte afspeelt. Dit gebeurt in de scène waarin Parker door 

Moreauu wordt voorgesteld aan de enige vrouwelijke inwoner van het eiland, 

Lota.. In een gesprek dat Moreau voor de ontmoeting met Lota heeft, heeft hij 

haarr ten strengste verboden om de naam van zijn werkplaats in aanwezigheid 

vann Parker uit te spreken: 

II  will take you to him, let you talk with him, leave you alone with him. You may 
talkk with him about anything you please. About the world he comes from. But 
youu must say nothing about me, nothing about the law. nothing about the house 
off  pain. You understand? 
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Naa deze waarschuwende woorden brengt hij Lota naar Parkers kamer. Hij stelt 

dee twee aan elkaar voor en verlaat de ruimte. Lota gaat naast Parker op de 

bankk zitten. Er ontspint zich voorzichtig een gesprek waarin Parker vooral 

meerr te weten tracht te komen over Lota's herkomst. Lota vleit zich tijdens de 

conversatiee steeds dichter tegen Parker aan. Een snelle beweging van de 

cameraa richting de traliedeur van de kamer maakt duidelijk dat Moreau de 

tweee onderwijl bespiedt. Dan klinken er voetstappen. We zien de assistent 

Montgomeryy in een lange witte jas op Moreau afrennen. Zijn hoofd en mond 

zijnn door een witte kap bedekt en op zijn voorhoofd draagt hij een ronde bril 

mett donkere glazen. "Moreau! Quickly please!" Moreau en Montgomery lopen 

haastigg weg. Het gesprek tussen Parker en Lota wordt onderbroken wanneer 

zijj  ijzingwekkende kreten horen. Lota vliegt in Parkers armen. "What's that?" 

roeptt Parker verontrust. Lota antwoordt: "It's the house, the house of pain." 

Parkerr maakt zich los uit de omhelzing en rent richting het geluid. Lota 

probeertt hem te stoppen: "No, it's nothing." Parker: "Nothing? Someone's being 

tortured!""  Parker snelt weg. Hij rent een trap op en komt bij een deuropening 

diee links geflankeerd wordt door een spiraalvormig apparaat en rechts door 

eenn machine met ronde glazen vormen. Parker blijf t in de deuropening staan. 

Hett volgende beeld toont Moreau en Montgomery die bij een operatietafel 

staan.. Daarop vastgebonden ligt een harig wezen. Het slaat zijn hoofd heen en 

weerr en gilt. Moreau kijkt geïrriteerd en ontstemd naar Parker en wijst hem de 

deur:: "Get out! Out!." Parker blijf t nog in de deuropening staan, maar houdt 

zichh van ontsteltenis aan de deurpost vast. Dan draait hij zich om en loopt 

weg.. Montgomery sluit de deur van the house of pain achter hem. 

Inn de film die in het vorige hoofdstuk centraal stond, THE LAST MAN ON 

EARTH,, was te zien dat de deugdelijkheid van laboratoriumexperimenten 

benadruktt kan worden door het lab tijdens het experiment toegankelijk te 

makenn voor inspectie. Door getuigen op te voeren werd de wetenschappelijke 

statuss van de laboratoriumpraktijk in deze film verzwaard.181 In een ordelijke 

heropvoeringg van het experiment werd geveinsd dat er een mogelijkheid 

bestondd om de degelijkheid en deugdelijkheid van de wetenschap te keuren. In 

tegenstellingg tot in THE LAST MAN ON EARTH wil de wetenschapsbeoefenaar in 

ISLANDD OF LOST SOULS eigenlijk niets aan buitenstaanders tonen. 

Err kan op dit punt een parallel worden getrokken tussen Moreau's 

praktijkk en een alchemistische werkplaats. Volgens wetenschapshistorici 

Shapinn en Schaffer kenmerken alchemistische of hermetische praktijken zich 
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doorr h un ontoegankelijkheid. Anders dan bij moderne experimentele 

prakti jkenn vormen externe getuigen geen wezenlijk onderdeel van de 

wetenschappeli jkee bewijsvoering. iH2 Analoog hieraan vindt Moreau het niet 

nodigg om bu i tenstaanders op zijn eiland toe te laten en probeert hij dat zelfs 

actieff  te verhinderen. De suggestie dat Moreau's onderneming alchemist isch 

is,, wordt versterkt door de gelijkenis tussen Moreau en de alchemist Prospero 

uitt The Tempest die zijn magisch intellect eveneens op een afgelegen eiland 

aanscherptt (zie ook de paragraaf "een zielloze natie").183 

Hett zou echter verkeerd zijn om de activiteiten die in zijn House of Pain 

plaatsvindenn simpelweg als 'onwetenschappeli jke' alchemist ische 

experimentenn af te doen. Het mag ten eerste dan wel Moreau's intentie zijn om 

zijnn werkruimte hermetisch af te sluiten voor bu i tenstaanders, maar dat lukt 

hemm niet. In de hierboven beschreven scène bestaat immers toch de 

mogelijkheidd om een kijkj e in zijn operat iekamer annex laborator ium te 

nemen.. Bovendien wijst niets in deze opengestelde werkruimte op een 

interessee in alchimie. Astrologische kaarten, homonucili of de steen der 

wijsheidd zijn hier niet te vinden. We zien een operatietafel en een man in een 

wi tt chirurgenpak. Moreau is hier dan ook niet bezig met het amalgameren van 

waterr en vuur of het maken van goud uit steen. 

Inn een latere scène worden opnieuw duidelijk dat Moreau's prakti jk 

weinigg met alchemie van doen heeft. Moreau besluit om Parker alsnog een 

rondleidingg te geven door zijn "huis." Eerst bezoeken ze de botanische tu in 

rondd het complex. Moreau laat Parker een grote witte bloem zien en vertelt dat 

hett een orchidee is die hij 100.000 jaar sneller heeft laten evolueren. Hij noemt 

nogg een aantal andere namen van bloemen die daarna in beeld komen. 

Tenslottee toont hij Parker een reusachtige plant. Moreau giechelt: "that's 

unfortunatelyy what happened to an asparagus." Wandelend door de tu in 

verteltt hij Parker over zijn wetenschappeli jke experimenten en over zijn 

motivatiee om zich terug te t rekken op een eiland: 

Mann is the present climax of organic evolution: all animal life extending to all of 
thee human form. I was still in London when I began this favourite of my 
experiments.. One day a dog escaped from my laboratory, shrieking into the 
streets.. And I left London, Mr. Parker. The newspapers at my heels aroused 
Englandd crying for my blood. I picked up Montgomery and brought him along. 
Hee was a very good student, facing a prison term for a professional indiscretion. 

Naa deze uitleg lopen zij naar the house of pain. Hoewel het woord "house" 

anderss doet vermoeden, is het een ruimte b innen het grotere complex op het 
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eiland.. De camera volgt hen door de steriele omgeving. We zien een machine 

mett kleine ronde venstertjes, een verstelbare snijtafel (met bloedbakje) en een 

vitrinekastt met instrumenten. Verderop in de ruimte staat een operatietafel 

mett een wit laken erover heen. Moreau slaat het laken terug en inspecteert de 

kaakk van het beest dat daar nog steeds ligt te kreunen. 

Moreauu laat in deze scène aan Parker de resultaten van zijn 

proefnemingenn met planten en dieren zien en toont het door hem gebruikte 

instrumentarium.. Hoewel het de vraag blijf t hoe extern een waarnemer is die 

niett langer met de buitenwereld in contact staat, wordt hier toch aan Parker 

ènn de kijker de mogelijkheid geboden om de wetenschappelijke kwaliteit van 

zijnzijn praktijk te inspecteren. Evenals in THE LAST MAN ON EARTH laat de geleerde 

inn deze film "het zekere gezicht" der wetenschap zien. 184 Moreau toont immers 

eenn ordelijke witte ruimte die gevuld is met moderne technologieën en geeft 

eenn uitleg die het beeld van wetenschap als rationele en ordelijke praktijk 

bevestigt.. Voor slordigheid of wanorde lijk t hier geen plaats. Anders dan in de 

vorigee film wordt in ISLAND OF LOST SOULS de wetenschappelijke praktijk echter 

betichtt van het ontlopen van morele verantwoording en betwijfeld of deze zich 

alleenn moet en mag meten in koude en rationele termen. Moreau legt in deze 

scènee immers uit waarom hij zich heeft afgezonderd: hij is op het eiland gaan 

wonenn om een juridische straf te ontlopen. Hij is blijkbaar niet zozeer bang dat 

eenn externe controle zal leiden tot een afkeuring van zijn praktijk op 'rationele' 

gronden,, maar is veeleer beducht voor een afkeuring op ethische gronden. 

Ookk in twee andere films uit de latere jaren twintig, LOST WORLD (1925) 

enn MYSTERIOUS ISLAND (1929) wordt deze kwestie van ethische verantwoording 

aangesneden.. Evenals Moreau verrichten de geleerden in deze films 

evolutionairr onderzoek op een insulaire locatie. In LOST WORLD (1925) verklaart 

eenn gerenommeerd geleerde dat hij op een afgelegen plateau levende 

prehistorischee dieren heeft aangetroffen. I85 De leden van de Royal Society of 

LondonLondon geloven hem evenwel niet zonder eerst bewijsstukken te hebben 

gezien.. Een nieuwe expeditie vertrekt naar het afgelegen plateau waarop de 

dierenn zijn gesignaleerd. Om de bewering een feitelijke status te geven brengt 

dezee expeditie een levende dinosaurus mee terug naar Engeland om aan de 

herenn aldaar te tonen. Ook in MYSTERJOUS ISLAND (1929) - een film die 

aanvankelijkk zonder geluid werd opgenomen en waarin later scènes met geluid 

zijnn ingelast - worden door de wetenschapper vrijwilli g bewijsstukken getoond. 

Inn deze film vindt de geleerde, die een groot laboratorium op een eiland runt, 
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vreemdee botresten in zee die hij aan collegae laat zien ter verificatie. In beide 

gevallenn wordt door observatie van kundige getuigen een wetenschappelijke 

uitspraakk bekrachtigd.186 

Inn deze films wordt door de wetenschapsbeoefenaars zelf een brug 

geslagenn tussen de geïsoleerde plaats van onderzoek en de bewoonde wereld. 

Zijj  tonen vrijwilli g aan derden welke wetenschappelijke bevindingen zij hebben 

gedaann op de afgelegen locatie. Maar zelfs als zulk bewijsmateriaal vrijwilli g 

wordtt overlegd en er niets op de intenties van de geleerden is aan te merken, 

kann de wetenschappelijke praktijk op andere gronden ondeugdelijk worden 

bevonden.. Het terugbrengen van de dinosaurus naar Londen eindigt in een 

rampp als het monster ontsnapt, door een brug zakt en weg zwemt in de 

Thames.1877 In MYSTERIOUS ISLAND wordt na het vinden van de botten een 

onderzeesee expeditie georganiseerd om meer over de vreemde vondst te weten 

tee komen. De verre bloedverwanten van de mens die diep onder de oppervlakte 

vann het water gevonden worden, veroorzaken een oorlog als zij warm 

mensenbloedd proeven. 

Anderss dan in ISLAND OF LOST SOULS wordt in deze films de goede 

bedoelingg van de geleerden niet in twijfel getrokken. Het wordt hen echter wel 

aangewrevenn dat zij in hun onderzoek niet genoeg rekening hebben gehouden 

mett de "wereldse" implicaties van hun vorsingen. De twee films verbeelden een 

angstt voor het verlies van de plaats van de mens als afzonderlijke en hoger 

geplaatstee categorie, die door het zoeken naar een biologische verwantschap 

vann mens en dier bedreigd zou worden. De moraal van het verhaal is dat de 

geleerdenn zich niet genoeg hebben laten leiden door ethische overwegingen, 

ofschoonn de deugdelijkheid van wetenschapsbeoefenaars zelf in deze films niet 

betwijfeldd wordt.188 In ISLAND OF LOST SOULS zijn de ethische intenties van de 

geleerdee zelf discutabel. "Do you know how it feels to be God?" vraagt Moreau 

retorischh aan Parker wanneer de rondleiding door the house of pain is 

volbracht. . 

UitUit  de hoogte 

Moreauu voelt zich niet alleen hoog verheven boven de rest van de wereld, maar 

steltt zich ook tiranniek op jegens de mannelijke hybriden op het eiland. In de 

sequentiee die volgt op Parkers eerste bezichtiging van Moreau's house of pain 

wordtt dit sterk verbeeld. Parker is zo geschrokken van wat hij heeft gezien in 

thethe house of pain dat hij samen met Lota het oerwoud invlucht met het plan 
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omm het eiland te verlaten. Hij weet op dit moment nog niet dat de d iermannen 

inn het omringende oerwoud uitkomsten zijn van Moreau's experimenten. 

Nadatt hij weggerend is uit the house of pain, zegt hij tegen Lota: 

Theyy are vivisecting a human being! They're cutting a living man to pieces! Now I 
knoww about these natives: they are victims. You and me are gonna be next. 
Comee on let's get out of here! 

Wanneerr Parker en Lota het oerwoud invluchten, komen ze bij een lager 

gelegenn open plek waar zich talrijke d iermannen ophouden. Er s taan een 

aantall  hu t ten en er b randt een vuurtje. Lota is bang voor de d iermannen en 

probeertt weg te rennen. Op dat moment worden zij aangevallen door twee 

d ie rmannenn die hen ongemerkt hebben achtervolgd. Even later worden zij door 

eenn grotere groep d ie rmannen ingesloten. De meeste van hen hebben baarden 

enn lang haar. Ze dragen gescheurde kleding. In een close-up zien we een 

wezenn met een blonde vlassige baard, een lage haargrens en schu instaande 

lichtee ogen. Hij komt steeds dichterbij. Met een venijnige gezichtuitdrukking 

buigtt hij zich naar Parker toe. Dan klinkt een gong. We zien Moreau die in zijn 

witt ee pak op een nabijgelegen heuveltje nogmaals op de gong slaat. De 

d iermannenn laten Parker en Lota nu met rust en r ichten hun aandacht op 

Moreau.. We zien beelden van andere d iermannen die naar de openplek 

snellen.. Moreau luidt nogmaals de gong en slaat daarna met een zweep. 

Moreauu spreekt: "What is the law?" De man die eerder in close-up te zien was, 

antwoordtt : "Not r un on all fours, t hat is the law." In koor antwoorden de 

d iermannen:: "We are not men." Dit vraag- en antwoordspel herhaalt zich nog 

tweemaal.. Alleen de tekst van de 'voorganger' varieert: "Not to eat meat, that is 

thee law" en "Not to spill blood, that i s the law." "We are not men", roepen de 

anderee d ie rmannen na elke repliek. Dan strekt de Voorganger' zijn hand uit 

n a arr Moreau: 

Hiss is the hand that made. 
Hiss is the hand that heals. 
Hiss is the hand of pain.1 89 

Hiernaa wordt de bi jeenkomst beëindigd en lopen de d iermannen gedwee weg. 

Evenalss de geleerde in THE LAST MA N ON EARTH houdt Moreau zijn 

onderzoeksobjectenn ten alle tijden op afstand. Moreau behandelt deze grote 

groepp manneli jke hybriden als ruw materiaal en wenst als 

wetenschapsbeoefenaarr geen persoonlijke en subjectieve band met hen te 

hebben.1 900 Zo wordt een scheiding gegarandeerd tussen hemzelf en zijn 
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proefdieren.. Anders dan in THE LAST MAN ON EARTH is de scheiding tussen 

onderzoeksobjectt en wetenschapper in ISLAND OF LOST SOULS echter wankel en 

onbestendig.. Moreau moet flink wat materieel inzetten om zijn 

onderzoeksobjectenn in bedwang te houden. Wanneer de diermannen Moreau 

niett gehoorzamen of onrustig worden, luidt Moreau een gong, slaat hij met een 

zweepp en laat hij hen in een gehoorzaamheidritueel een tekst herhalen. 

Dee diermannen zijn onbetrouwbaar en moeilijk te controleren. Maar 

Moreau'ss houding is hard en agressief. Hij stelt zich zeer autoritair op 

tegenoverr de diermannen en behandelt hen als primitieve wezens die alleen 

naarr de zweep en een drogerend ritueel kunnen luisteren. Zoals ook tot uiting 

komtt op het moment dat hij zichzelf met God vergelijkt, ziet hij zichzelf als een 

hogerr wezen dat in geen enkel opzicht vergelijkbaar is met wat uit zijn eigen 

handenn is ontsproten. Hij behandelt zijn diermannen als een tiran en kijk t op 

henn neer. Hij doet er alles aan om zich te distantiëren van zijn diermensen. 

Terwijll  hij het waagt om de scheidslijn tussen mens en dier te verbreken, 

plaatstt hij zich hoog boven zijn zelf gecreëerde hybriden. 

Dee manier waarop Moreau zijn onderzoeksobjecten tracht te beheersen, 

geeftt Moreau niet alleen het karakter van een koelbloedig geleerde, maar geeft 

hemm tevens kenmerken van een kolonialist. Moreau's witte tropenkostuum, 

zijnn Britse accent, de gong, de zweep, het gehoorzaamheidsritueel, het zijn 

allemaall  attributen die deze richting opwijzen. Gelijk een slavendrijver 

controleertt hij zijn hybriden en slaat hij hen als zij zijn bevelen niet opvolgen. 

Zoo wordt de afstand tussen de bioantropoloog en zijn onderzoeksobject 

getypeerdd als een westerse koloniale drift om alles wat als wilde materie of 

natuurr omschreven wordt te bedwingen.191 

Bovendienn wordt deze mentaliteit in het gehoorzaamheidsritueel 

gerelateerdd aan de drang om 'wilden' te bekeren. De bijeenkomst in het 

oerwoudd heeft immers veel weg van een kerkdienst waarin de subjecten zich 

moetenn onderwerpen aan de wetten ("laws") van de priester die op een 

verhoogdd kansel staat. Op dit punt verschuift de karakterisering van Moreau 

enn krijgt zijn onderneming geen alchemistisch, maar juist een missionaire 

connotatie.. De witte man die zichzelf vergelijkt met God probeert de 'primitieve 

geesten'' te beheersen en wijst zichzelf hierbij als goeroe aan. 
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GoddelijkeGoddelijke concurrentie 

Hett evolutionair denken dat door Moreau wordt uitgedragen, kenmerkt zich 

doorr een dubbele gedachte. In zijn praktijk wordt het onderscheid tussen hoge 

enn lage groepen als categoriserend principe gebruikt, maar wordt tegelijk in 

termenn van menging, verandering en vervaging van grenzen gedacht. Tijdens 

dee rondleiding door de botanische tuin spreekt hij over de mens als "the 

presentt climax of a long process of organic evolution." De dieren die nog niet in 

zijnn experimenten zijn gebruikt, staan volgens hem op een lage trede ("lower 

animals")) terwijl de door hem geproduceerde diermensen een iets hogere 

positiee bekleden. Zijn idee van evolutionaire ontwikkeling is in die zin lineair 

enn hiërarchisch. Niettemin ziet hij deze posities tegelijk als gradueel en denkt 

hijj  in termen van hybridisatie en veranderlijkheid. Hij vat evolutie immers op 

alss een "proces" en spreekt over zijn onderzoeksobjecten als "organismen" die 

gradueell  van elkaar verschillen. Zijn geloof in hybridisatie is zelf zo sterk dat 

hijhij  het tot zijn ultieme doel heeft gemaakt om middels het mengen van soorten 

eenn wezen te creëren dat nog verder ontwikkeld is dan de mens, een 

supermenss dat de homo sapiens ontstijgt. Terwijl hij een hiërarchische 

categoriseringg voorstaat, zoekt hij dus tegelijk naar nieuwe overgangsvormen, 

naarr mediaties tussen categorieën. 

Zoalss al eerder ter sprake kwam, vergelijkt Moreau zichzelf aan het eind 

vann de rondleiding door the house of pain met God. Hij plaatst zichzelf hiermee 

hett hoogst op de denkbeeldige evolutionaire ladder. Bovendien wijst hij met 

dezee opmerking op zijn eigen rol als schepper: als een God is hij in staat om de 

plaatss der dingen eigenhandig te modificeren. Door de evolutietheoreticus als 

concurrentt van de goddelijke schepping te kenschetsen, mengt de film zich in 

eenn debat over de verhouding tussen evolutietheorieën en een christelijke 

levensbeschouwing.. Evolutietheorieën kunnen botsen met bijbelse opinies over 

hett onoverbrugbare verschil tussen de mens en andere levende wezens en met 

hett geloof in goddelijke genesis, beschikking en superioriteit. In de jaren 

twintigg en dertig was er in de Verenigde Staten een grote christelijke oppositie 

ontstaann tegen het uitdragen van evolutionaire doctrines. Vooral in de nog 

steedss bestaande fundamentalistische Christelijke beweging werd de idee dat 

eenn mens dierlijk is en dat de aarde in meer dan zeven dagen is geschapen als 

godslasterlijkk beschouwd. 192 Het conflict tussen Christelijke opvattingen en 

Darwinistischee evolutionaire opvattingen werd op de spits gedreven toen in 

19255 The Scopes Trial plaatsvond. In deze befaamde rechtszaak vocht de 
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docentt Scopes zijn ontslag aan. De reden voor zijn dienstbeëindiging was dat 

hijj  evolutietheorieën op school had onderwezen. Ondanks de voor Scopes 

gunstigee ui tkomst van de rechtszaak, gingen steeds meer scholen in de ja ren 

daarnaa over tot het schrappen van evolutionaire teksten uit h un curr iculum. 

Inn de jaren dertig werd op zeventig procent van de scholen voor voortgezet 

onderwijss het onderwerp evolutietheorie niet langer onderwezen.193 Door de 

evolutionairr wetenschapsbeoefenaar in de fil m een aantal onchristeli jke en 

blasfemischee kenmerken te geven, sluit de fil m zich bij dit fundamental ist ische 

s tandpuntt aan. Het zoeken naar translat ies en hybridisatie tussen 

categoriseringenn waarover God heeft beschikt, moet volgens de fil m 

onderdruktt worden. 

Parkerr bel ichaamt dit laatste morele s tandpunt. Hij komt op het eiland, 

ziett wat Moreau in zijn schild voert en probeert zich hier vervolgens letterlijk 

enn figuurlij k van te distantiëren. Zoals ik reeds stelde, gaat aan dit proces van 

distantieringg echter een proces van vergelijking vooraf. Het verschil t ussen de 

ei landbewonerr Moreau en de bezoeker van het vasteland Parker is dus minder 

categorischh dan op het eerste gezicht mag lijken. Door de 

technowetenschappeli jkee praktijk zo ver weg te plaatsten, kan het bezoek op 

eenn veilige manier reflecteren op aspecten van de evolutietheorie die hem niet 

vreemdd zijn. De vraag is nu hoe in de fil m een afstand en een nabijheid wordt 

gecreëerdd tussen de wetenschappeli jke werkplaats van Moreau en het 

vasteland. . 

EenEen zielloze natie 

Eenn aantal maanden na de première van ISLAND OF LOST SOULS in de Verenigde 

Statenn verschijnt onder het kopje "London Sans 'Souls'" het volgende berichtje 

inn het filmblad Variety: 

Islandd of lost Souls (Par) has been rejected in toto by the British censors because it 
iss considered too horrible. Considerable of a blow to Paramount, because the 
picturee was made from an H.G. Wells story and features Charles Laugh ton, both 
British.194 4 

Dee journal ist in Variety verbaast zich erover dat een fil m waarin een Brits 

acteurr de hoofdrol speelt en die gebaseerd is op een Engels boek in het 

Verenigdd Koninkrijk zelf niet getolereerd kan worden. Terwijl ISLAND OF LOST 

SOULSS in de Verenigde Staten in zijn geheel getoond mag worden, verbiedt de 

Britsee censuur de vertoning van de fil m geheel.195 De verwijzingen naar de 
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Britsee cultuur in de film zijn echter minder onschuldig dan de recensent ons 

will  doen laten geloven. Sterker nog: Groot-Brittannië heeft in de film een zeer 

negatievee connotatie. De wetenschappelijke praktijk op het eiland wordt 

binnenn een bepaalde nationale cultuur geplaatst die ver van de Verenigde 

Statenn verwijderd is, maar daar tegelijk nauw mee verbonden is. Hierdoor 

ontstaann er mogelijkheden tot vergelijking, maar kan deze praktijk tegelijk als 

afwijkendd en on-Amerikaans worden bestempeld. Zo kan gemediëerd en 

gedifferentieerdd worden. 

Opp allerlei manieren wordt de Britse herkomst van de geleerde in de 

fil mm benadrukt. Moreau wordt neergezet als een gentleman die altijd beleefd 

blijf tt en zijn gasten kopjes thee aanbiedt.196 Terwijl de Amerikaanse held 

zonderr omhaal zegt wat hij denkt, bedient de Britse antiheld zich van 

stereotypischee Britse zinsnede die zich door beleefdheid en terughoudendheid 

kenmerkt.. Zoals een recensent van the New York Herald Tribune Moreau's rol 

destijdss omschreef: "He can answer the hero's indignant "You rat you don't 

deservee to live" with a querulous "I beg your pardon (,..)."197 Ook tijdens de 

rondleidingg wordt Moreau's Britse herkomst benadrukt. Hij vertelt hier immers 

datt hij evenals zijn assistent Montgomery door de Britse Kroon gezocht wordt 

wegenss het uitvoeren van onethische experimenten. Hoewel met dit laatste 

tevenss wordt aangegeven dat zulke experimenten ook in dit Europees land 

verbodenn zijn, wordt zo toch extra nadruk geplaatst op het feit dat het geen 

Amerikaan,, maar een Brit is die zich met slechte wetenschap bezighoudt. 

Dee karakterisering van de wetenschappelijke praktijk als Brits wordt 

ookk nog op een andere manier versterkt. Door Moreau's monsterlijke praktijk 

opp een eiland te situeren wordt niet alleen een geografische analogie met 

Groot-Brittanniëë geschapen, maar wordt tegelijk gerefereerd aan een zestiende 

eeuwss toneelstuk dat als Brits erfgoed kan worden beschouwd: The Tempest 

Inn Shakespeare's The Tempest strandt een schip met edelen op een eiland dat 

slechtss bewoond wordt door de verstoten alchemist en filoloog Prospero, de 

jongee Miranda en de aapachtige Caliban. Moreau is een Amerikaanse invulling 

vann Prospero, de diermannen zijn Caliban in meervoud, Lota is vergelijkbaar 

mett de onschuldige wees Miranda en Parker strandt net als de Italiaanse 

notabelenn als gevolg van een schipbreuk op het eiland. 

Dee gelijkenis tussen Parker en de gestrande edelen in The Tempest 

impliceertt ook nog iets anders. Evenals deze schipbreukelingen heeft Parker 

meerr met de situatie op het eiland te maken dan hijzelf had kunnen 
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bevroeden.. Net ais de Italiaanse edelen die in The Tempest ongewild op het 

eilandd stranden en daar hun familie aantreffen, kan van Parker gesteld 

wordenn dat hij ongewild de gast is van verre Angelsaksische bloedverwanten 

diee hij nooit dacht tegen te komen. Hiermee wordt op een 'bloedband' tussen 

hett Britse eiland en de Verenigde Staten gewezen. 

Inn zijn boek The Past is a Foreign Country stelt de cultuurhistoricus 

Davidd Lowenthal dat er in de Verenigde Staten een frictie bestaat tussen de 

wenss om vrij te zijn van een Britse verleden en het ontbreken van een eigen 

geschiedenis.. Als natie gefundeerd op het breken met (Britse) koloniale 

voorvaderenn en hiermee tegelijk verstoken van een eigen verleden, voelt 

Amerikaa zich volgens de auteur nog steeds gevangen in een tweestrijd tussen 

dee ontkenning van de geschiedenis en het nostalgisch verheerlijken van het 

verleden.. In een behoefte om zich van het Britse verleden af te keren, wordt de 

eigenn cultuur als onhistorisch en tijdloos afgeschilderd. Waar de oude wereld 

wordtt getypeerd als gedegenereerde, valse, tirannieke en gecontamineerde 

voorvader,, zou de schone jeugd in het nieuwe Amerika het eeuwige leven 

hebben.. In een christelijke Protestante opvatting wordt dit idee van de eeuwige 

jeugdd volgens Lowenthal vaak gekoppeld aan het Milleniarisme: het nieuwe 

Amerikaa zou het Goddelijk land zijn waar niemand ooit sterft, de waarheid aan 

dee macht is en geschiedenis verleden tijd is. Of zoals Lowenthal het verwoordt: 

Truthh was the observable present, falsehood the hearsay past (...)." Deze 

afkeerr van het verleden wordt desalniettemin gecomplementeerd door een 

grotee interesse in de oude wereld en blanke Amerikanen zijn tegelijk bevangen 

doorr een nostalgie of een verlangen naar cultureel erfgoed. Waarom zou een 

cultuurr immers zoveel afkeer tot uitdrukking moeten brengen over een Brits 

verledenn als dit verleden er daadwerkelijk niets toe doet, vraagt Lowental zich 

retorischh af?198 

InIn ISLAND OF LOST SOULS wordt het dilemma dat Lowenthal beschrijft op 

hett niveau van de wetenschap uitgewerkt.199 Enerzijds wordt de zogenaamde 

goedee Amerikaanse wetenschap gezuiverd van besmuikte wetenschap die als 

on-Amerikaanss en Brits wordt afgedaan. Door slechte wetenschap 

daarenbovenn karaktertrekken te geven van een oude alchemistische praktijk 

enn de despotische Moreau te contrasteren met de Amerikaanse jonge helden, 

wordtt een afstand van de oude wereld geïmpliceerd. Moreau's kolonialistisch 

wetenschappelijkee drang wordt verbonden met een Britse imperialistische 

mentaliteit,, die zich op grote afstand bevindt van de nieuwe wereld. Zijn 
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millenlaristischh wereldbeeld wordt bovendien als een duivelse en archaïsche 

vervalsingg getypeerd en zo afgezonderd van de ware Amerikaans Christelijke 

visiee op het eeuwige aardse leven. 

Doorr Moreau's eiland op dat van Prospero te laten lijken, wordt dus 

zowell  een geografische als een temporele breuklijn tussen de Verenigde Staten 

enn het Verenigd Koninkrijk aangebracht. Aan de andere kant kunnen de 

antagonistt en protagonist elkaar letterlijk en figuurlijk verstaan. In die zin kan 

gesprokenn worden van een vertalingpraktijk en kan het feit dat de 

Amerikaansee held zich in de aangelegenheden op dit eiland mengt, als een 

vormm van mediatie gelezen worden. Het eiland wordt door Amerikanen bezocht, 

diee een bemiddelende rol vervullen en tussen de domeinen vertalen 

Uiteindelijkk wordt er echter een absoluut verschil aangebracht tussen de 

amorelee Britse praktijk van Moreau en het ethische standpunt van de 

Amerikaansee bezoekers. De Amerikaanse deugdelijkheid wordt afgebakend 

doorr bedreigende dimensies van moderne wetenschap in een cultuur te 

situerenn die genoeg gemeen heeft met de eigen Angelsaksische cultuur. Hier 

vindtt dus een dynamisch spel plaats tussen smet en puurheid. De 

monsterlijkee mediaties op het eiland worden schijnbaar ver weg geplaatst. Zo 

kann de zuiverheid van de Amerikaanse wetenschappelijke cultuur benoemd 

wordenn zonder vertalingpraktijken, die de evolutietheorie impliceert, openlijk 

binnenn de eigen cultuur te situeren. De oude wereld, waarmee de Verenigde 

Statenn zoveel deelt, is de plaats des verderfs waar wetenschap de orde aantast. 

Zuiveringg en hybridisatie sluiten elkaar ook hieruit, terwijl zij elkaar tegelijk 

nodigg hebben. 

MannelijkeMannelijke hybriden 

Dee mannelijke hybriden uit de film worden als een grote wanordelijke en 

gevaarlijkee groep gekarakteriseerd. Terwijl het in THE LAST MAN ON EARTH, om 

eenn grote verzameling vrouwen ging die door een mannelijk tekort de orde 

kondenn bedreigen, komt in ISLAND OF LOST SOULS dus een troep halfmensen 

vann het mannelijk geslacht voor die smet en gevaar met zich meebrengen en 

hett product zijn van wetenschap zelf. Een afwijkende heterogene groep vervult 

opp meerdere niveaus de functie van 'de ander'. Via deze groep kunnen de 

bezoekerss hun eigen geprevaleerde orde formuleren. 

Inn de scène waarin de diermannen bijeenkomen voor het 

gehoorzaamheidsritueell  is goed te zien hoe diffuus en heterogeen deze groep 
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is.. De voorganger (gespeeld door Bela Lugosi) vraagt de groep keer op keer 

antwoordd te geven. De camera zwenkt van rechts naar links. In close-up zijn 

dee bijeengekomen hybriden te aanschouwen. De vegende en ononderbroken 

bewegingg van het beeld benadrukt de omvang en de diversiteit van de groep. 

All ee wezens hebben een ander uiterlijk. Sommige zijn klein en dun van 

postuur,, anderen gezet en fors van bouw. Sommigen hebben steil en anderen 

kroezigg haar. Het zijn mannelijke misbaksels van verschillend pluimage. Wat 

zee echter gemeen hebben is hun slordig en onfris uiterlijk. Ze zijn ongewassen, 

ongeschorenn en lopen vaak rond met ontblote bovenlijven. De broeken die zij 

dragenn zijn smoezelig en voddig en hun naakte torso's zijn vaak tot op de rug 

begroeidd met warrig haar. 

Dee westerlingen (incluis Moreau en zijn assistent) vormen een schril 

contrastt met deze eilandbewoners. Zij zien er allemaal even verzorgd uit. 

Parkerss haar zit ten alle tijde perfect en zijn kin blijf t (behalve aan het begin 

vann de film wanneer hij uit zee wordt opgepikt) gladgeschoren. Moreau heeft 

eenn net getrimd baardje en Parkers verloofde Ruth Walkers slaagt er in om 

zichh door het oerwoud te verplaatsen zonder een spatje modder op haar 

hakschoenenn te krijgen. In tegenstelling tot de hybriden hebben de 'migranten' 

uitt het westen een schoon èn uniform voorkomen. De homogene tropische 

wittee klederdracht die zij aanhebben, benadrukt opnieuw dat de Britse 

onderzoeksgroepp en de Amerikaanse bezoekers meer met elkaar gemeen 

hebbenn dan op het eerste gezicht mag lijken. 

Hett resultaat van Moreau's 'cleane' wetenschap is minder smetteloos. 

Dee hybride groep, die bestaat uit zoveel verschillende syntheses van mens en 

dier,, vormt een ongrijpbare dreiging die niet eenvormig maar heterogeen is en 

moeilijkk onder bedwang te houden. Vaak volgen de hybriden ongemerkt de 

westersee bezoekers of komen zij plotseling uit het niets opduiken. Als de 

wezenss te dichtbij komen en de regels van hun schepper niet in acht nemen, 

haaltt Moreau zijn zweep tevoorschijn om hen onder controle te houden en zijn 

zuiveree positie te bewaken. Ook het gehoorzaamheidsritueel wijst op de 

bedreigingg die de diermannen vormen en is bedoeld om een opstand van de 

mannelijkee creaturen te voorkomen. De diermannen belichamen een 

brandgevaarlijkk mengsel van verschillende in elkaar vervloeiende, en vaak 

tegenstrijdige,, kenmerken. Als vervormde vertalingen tussen natuur en 

cultuur,, als resultaten van een vermenging van asymmetrische categorieën, 

bedreigenn de wezens de orde. Deze heterogene monsterlijke groep vormt in 
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haarr verschijning een samensmelting van alles wat de Angelsaksische 

migrantenn buiten hun eigen orde willen plaatsen. 

Wanneerr Parker door Moreau rondgeleid wordt in zijn House of Pain, 

komenn ze bij een tredmolen die door misvormde wezens in beweging wordt 

gehouden.. Het rad is op een machine aangesloten. Moreau wijst naar de 

wezens:: "Those are some of my less successful experiments. They supply the 

powerr to create others.' Moreau geeft hiermee niet alleen aan dat efficiëntie in 

zijnn wetenschappelijke praktijk boven alles gaat. Hij laat ook zien dat hij zijn 

experimentelee uitkomsten als arbeidskrachten gebruikt, arbeidskrachten met 

weinigg sociaal aanzien. Deze ongelukkige creaturen worden door hem als een 

onderklassee behandeld. Ook de diermannen in het oerwoud worden door 

Moreauu laag op de sociale ladder geplaatst en gehouden: zij hebben geen 

huizen,, noch fatsoenlijk kleding, ze moeten hun kost in het oerwoud bijeen 

scharrelenn en hullen zich in lompen. Ze verblijven in het oerwoud en leiden 

eenn welhaast onmenselijk bestaan. Het zijn nooddruftige wezens die zich op de 

grenss van het humane en het dierlijke bevinden. 

Opp het eiland behoren de diermensen tot een onderklasse en de 'echte' 

mensenn tot een hogere klasse. Terwijl de diermannen buiten ronddolen, slapen 

Moreauu en zijn gasten in fatsoenlijke onderkomens, ontmoeten zij elkaar 

tijdenss beschaafde dineetjes, en gaan zij ten alle tijden net - ja zelfs in het wit -

gekleed.. En dat verschil willen ze zo houden. De door hen gewenste hiërarchie 

iss echter bij lange na niet solide en buiten morren de diermannen. Zij zijn vaak 

onrustigg en gehoorzamen moeilijk. De ongelijke en wankele relatie tussen de 

diermannenn en de Angelsaksische mensen op het eiland wijst op een conflict 

waarbijj  de mannelijke hybriden de rijke positie van de Angelsaksische 

eilanderss dreigen te ondergraven. Mede uit angst voor verlies van zijn 

onderscheidendee klassenpositie, behandelt Moreau zijn schepsels als horigen 

diee zijn commando moeten eerbiedigen en houden de andere bezoekers hen op 

afstand. . 

Doorr de hybriden tegelijk als lager geëvolueerd en als een lagere klasse 

tee typeren en de 'echte' mensen als hoger geëvolueerd en bemiddeld, wordt de 

matee van bezit en macht direct verbonden met de graad van evolutionaire 

ontwikkeling,, In lij n met een sociaal Darwinistisch standpunt dat binnen 

conservatieff  eugenetische kringen gehuldigd werd, luidt de premisse van de 

fil mm dat armoede geen sociaal, maar een biologisch verschijnsel is.200 Analoog 

aann deze gedachte wordt eigendom in ISLAND OF LOST SOULS, evenals in THE 
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EXPLOITSS OF ELAINE, gelijk gesteld aan een hogere evolutionaire ontwikkeling en 

armoedee aan een lagere evolutionaire positie die naar het beestachtige neigt. 

Ditt is evenwel niet de enige eigenschap die de diermannen in de film 

wordtt toebedeeld. Moreau heeft verschillende dieren geïmporteerd, maar veel 

vann de gehumaniseerde beesten lijken een synthese van mens en aapachtige, 

ofwell  antropoïde, dieren te zijn. Ze lopen veelal met een gebogen rug en op hun 

achterpoten,, ze zijn harig, maken aapachtige gebaren en slingeren aan lianen 

doorr het oerwoud. Hun menselijkheid komt tot uiting in hun latent vermogen 

tott taalontwikkeling en in hun capaciteit om min of meer rechtop te kunnen 

lopenn zonder steun.201 De recensent in The New York Herald Tribune noemt de 

halfmensenn die op het eiland scharrelen dan ook "Neanderthal extras" en in 

VarietyVariety wordt gesuggereerd dat het een soort "gorilla along human lines" 

betreft.. 202 Als missing links bevinden de diermannen zich op een grensgebied 

vann het menselijke en het aapachtige.203 

Somss wordt de armlastige groep diermannen als koloniale 'ander' 

geduid.. In de beschrijving van het gehoorzaamheidsritueel is te zien dat 

Moreauu veel weg heeft van een slavendrijver. Tevens wordt in deze scène 

geïmpliceerdd dat de diermannen primitieve bekeerlingen zijn die naar hun 

missionariss moeten luisteren. Ook Parker neemt zondermeer aan dat wezens 

"inboorlingen""  zijn en dat Moreau hun meester is. "Strange looking natives you 

gott here", zegt Parker tegen Moreau als hij één van de hybriden tegen het lij f 

loopt.. Later in de film voegt Parker aan zijn eerste uitlating toe: "Your natives 

behavee like beasts." Deze laatste uitspraak komt dicht bij de opvatting dat 

dierenn en inboorlingen als categorieën inwisselbaar zijn, omdat beide 

groeperingenn zich in een vergelijkbaar stadium van evolutionaire ontwikkeling 

zoudenn bevinden.204 Op sommige momenten in de film stellen de rijke 

Angelsaksischee personages de wezens dus gelijk aan niet westerse koloniale 

subjectenn van het eiland. Maar in hun heterogeniteit belichamen zij 

verschillendee kenmerken. Als mengcategorie stellen zij de westerse 

machthebberss in staat om hun homogeniteit te handhaven en te bepalen, en 

zijnn de diermannen een vergaarbak van alles wat in tegenspraak wordt geacht 

mett dit homogene beeld.205 

Middelss deze ongrijpbare groep kan het bezoek tevens haar eigen 

opvattingenn over mannelijkheid definiëren en verdedigen. De mannelijke 

onderklassee onderscheidt zich namelijk ook van hun Angelsaksische meesters 

doorr hun openlijke seksuele gedrag en hun ongecontroleerde agressiviteit. 
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Wanneerr de verloofde van Parker op het eiland arriveert, wordt ze bijkans door 

eenn der diermannen verkracht. Thomas en Parker willen het eiland meteen 

verlaten,, maar Moreau weet hen ervan te overtuigen dat het beter is om pas de 

volgendee ochtend te vertrekken. Zoals het ongehuwden betaamt, slapen de 

verloofdenn in aparte vertrekken. Bezorgd neemt Parker afscheid van haar voor 

dee nacht. Thomas doet de deur van haar kamer meteen achter zich op slot. Ze 

ontkleedtt zich en gaat in bed liggen. Ze slaapt in een schijnbaar goed 

beveiligdee ruimte met tralies voor de ramen. Een dierman die haar al de gehele 

dagg heeft bespied, verschijnt aan het raam en tracht de dikke stalen tralies om 

tee buigen. Dat gaat hem verbazingwekkend makkelijk af. Hij valt Thomas aan, 

maarr als zij gilt snelt Parker te hulp en schiet hij met een pistool (dat hij 

eerderr van Moreau heeft gekregen als teken van vertrouwen) op het beest. 

Nadatt Thomas bijna door de dierman verkracht is, zijn Moreau en Montgomery 

inn tweegesprek te zien. Montgomery is erg kwaad op zijn meester. Hij vindt dat 

Moreauu te ver is gegaan en dat hij Thomas niet had mogen gebruiken om 

voortgangg te kunnen maken met zijn voortplantingsexperimenten. 

Dee bestiale wezens loeren constant op de vrouwen op het eiland, die 

nietss van hen moeten hebben, en zijn nauwelijks in staat om hun seksuele 

kantt in bedwang te houden. Hun lagere mannelijke wezen wordt niet door 

morelee principes gecensureerd en zonder de zweep van de baas zouden zij een 

crimineell  gevaar vormen, zo doet de film ons geloven. De biologisch 

andersoortigee mannelijke hybriden worden als quasi-subjecten afgeschilderd 

diee dichter bij de wilde natuur staan en hun seksualiteit niet onder controle 

kunnenn houden.206 Zij vormen een seksuele dreiging die in onderzoek naar 

etniciteitt in film vaak als stereotiepe uitbeelding van de niet blanke man als 

verkrachterr is uitgelegd. Maar in ISLAND OF LOST SOULS worden de wezens niet 

zoo eenduidig gekleurd.207 

Hett valt op dat de Amerikaanse mannelijke held Parker op dit punt niet 

zoo sterk verschilt van de diermannen. Ook Parker zijn ongecontroleerde 

lustgevoelenss niet vreemd. In een ontmoeting met Lota geeft hij even openlijk 

toee aan zijn dierlijke ongekuiste gevoelens. Moreau heeft het idee opgevat dat 

hett een goed en effectief experiment zou zijn om een seksuele toenadering 

tussenn Parker en de pantervrouw uit te lokken. Hij merkt dat Lota niet bang is 

voorr Parker, terwijl zij haar mannelijke lotgenoten angstig ontwijkt. Zoals in de 

eerderr sequentiebeschrijving naar voren kwam, is de pantervrouw meteen 

betoverdd door de breedkakige held. Later in de film treffen de twee elkaar weer. 
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Parkerr zit in deze scène aan de waterkant. Hij rookt een pijp en is verdiept in 

eenn boek. Wanneer Lota hem uit zijn concentratie brengt, probeert hij aan 

haarr uit te leggen dat hij een belangrijk boek aan het lezen is: "(...) a book 

fromm dr. Moreau his library about electric wireless (...) radio. To build a short 

wavee transmitter."208 Hij vertelt haar dat het instruct ieboek hem misschien een 

mogelijkheidd kan bieden om het eiland te verlaten. Lota grist het boek uit zijn 

handenn en gooit het in het water. Ze wil niet dat Parker haar verlaat. Parker 

maantt haar tot kalmte, en vertelt haar dat hij al verloofd is. Wat volgt is een 

kuss die door Parker wordt geïnitieerd. Parker loopt daarna weg van Lota. Zij 

loopp achter hem aan en slaat nogmaals haar armen om hem heen. Parker 

reageertt nu afstandelijk. In een shot kan de kijker nu zien dat de armen van 

Lotaa gesierd worden door handen met behaarde puntige nagels. Dan pakt 

Parkerr de hand van Lota vast en ziet hetzelfde. Lota rent geschrokken weg. 

Inn H.G. Wells' boek The Island of Doctor Moreau wordt Parker 

geïntroduceerdd als een voormalig biologiestudent van University College in 

Londen.. Hiermee verwijst Wells naar zijn eigen achtergrond. Hij had 

biologielessenn gevolgd bij de befaamde Britse evolutionair bioloog T. H. Huxley 

enn was daar erg van onder de indruk. 209 De invloedrijke sociaal Darwinist 

Huxleyy wees op het ethische risico dat de evolutietheorie met zich meebracht. 

Dee mens werd in deze theorie immers als dierlijk wezen gezien die in haar drift 

tott overleven niet terugschrok voor (seksueel) geweld. Zij kon zich volgens 

Huxleyy evenwel tegen deze wrede kanten van de evolutietheorie verzetten door 

moreell  tegenwicht te bieden.210 Parkers s tandpunt in de kwestie met Lota sluit 

nauww aan bij deze gedachte. Evenals Huxley erkent Parker dat hij als mens 

dierlijkk is als hij Lota zoent. Hij probeert zich hier echter op morele gronden 

tegenn te verzetten. Zijn aantrekking tot Lota heeft iets natuurl i jks, maar hij 

kiestt ervoor om bij zijn eigen soort te blijven en zijn wilde seksuele verlangens 

tee onderdrukken. Hij temt het beest in zichzelf en zuivert de categorie mens zo 

vann het onmenseli jke. 

Datt Parker zijn dierlijke aandrang tegelijk erkent en censureert, hangt 

samenn met een veranderende opvatting over manneli jkheid b innen de 

Amerikaansee cul tuur. Zoals reeds in het vorige hoofdstuk aan de orde kwam, 

begintt een 'primitieve' dierlijke manneli jkheid na 1917 een deels gelegitimeerde 

plaatss binnen het blanke superiori tei tsdenken in te nemen.211 Anders dan in 

THEE LAST MAN ON EARTH draagt de held in ISLAND OF LOST SOULS deze nieuwe 

alss dierlijk gekarakteriseerde manneli jkheid in zich, terwijl hij deze 
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'eigenschap'' tegelijk met ethische motieven tracht te onderdrukken. 

Ookk op een ander punt verschillen de films in hun uitwerking van 

masculiniteit.. In THE LAST MAN ON EARTH kan gesproken worden van een angst 

voorr een ordeverschuiving in zowel vrouwelijke en mannelijke categorieën. In 

ISLANDD OF LOST SOULS is een ander patroon te bespeuren en ligt de nadruk 

meerr op een verschuiving van mannelijke definiëringen. Nu betreft het een 

grotee groep mannelijke monsters, in zichzelf een wanordelijk principe, die 

bovendienn uit een mannelijk brein is ontsproten. Zij belichamen een angst 

voorr een verschuiving in mannelijke rolpatronen. De mannelijkheid die 

bedreigdd wordt, is te situeren binnen de blanke Anglo-Amerikaanse klasse op 

hett eiland. Enerzijds wordt door zowel Moreau als Parker erkend dat de 

mannelijkee mens dierlijke neigingen heeft. Anderzijds wordt Parker als een 

categoriee mens opgevoerd die zich hier op ethische gronden tegen verweert. Hij 

kann op zich toegeven dat er vertalingen bestaan tussen dierlijkheid en 

mannelijkheid,, maar biedt daar een moreel tegenwicht aan. Een nieuwe 

verhardingg van categorieën wordt geïntroduceerd. 

Kattenstreken Kattenstreken 

Volgenss Moreau is Lota zijn best geslaagde experiment. Ze ziet er opvallend 

anderss uit dan de mannelijke hybriden. Evenals de mannelijke diermensen is 

haarr taalontwikkeling summier, maar anders dan hen heeft zij geen aapachtig 

voorkomen.. Behalve haar behaarde vingernagels lijk t ze erg menselijk. Zij is 

geenn groepsdier en loopt niet los in het oerwoud. In plaats daarvan heeft zij 

eenn eigen hok in het huis van Moreau, mede om haar tegen de ontaarde 

mannetjess te beschermen. Terwijl de mannelijke hybriden lelijk en seksueel 

ongecontroleerdd zijn, is Lota lieftallig en aantrekkelijk. Ze loopt rechtop en ziet 

err verzorgd uit. Ze heeft een kort lapje nonchalant om zich heen geknoopt, 

draagtt een bijpassend topje dat haar buik bloot laat en kijkt met haar 

katachtigee ogen schichtig en verleidelijk om zich heen. 

Dezee karakterisering van de vrouwelijke hybride zou simpelweg 

uitgelegdd kunnen worden als een conservatieve seksistische strategie. Als een 

exotischee onbehaarde verschijning zou zij gelezen kunnen worden als een 

fetisj,, als een mannelijk kijkpleziertje op cinematisch en wetenschappelijk 

niveau.2122 Terwijl afwijkende mannelijkheid getypeerd wordt als bestiaal en 

niett Anglo-Amerikaans zou de afwijkende vrouwelijkheid gekarakteriseerd 

wordenn als slaafs, passief en seksueel aanlokkelijk. In navolging van sommige 
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evolutionairee opvattingen, zou zelfs betoogd kunnen worden dat het volgens de 

fil mm eenvoudiger is om een vrouwelijk mens te creëren, omdat zij zich in een 

vroegerr evolutionair stadium zou bevinden.21J 

Maarr zo eenduidig is Lota niet te plaatsen. De vrouwelijke hybride is 

Moreau'ss meest geslaagde experiment en wordt menselijker voorgesteld dan al 

haarr mannelijke soortgenoten bij elkaar. Daarom kan zij als een gelegitimeerde 

mediatorr optreden. De diermannen worden in de wilde onbeschaafde sfeer 

geplaatstt en Parker wil niets met deze creaturen van doen hebben. Parker 

voeltt zich veel sterker met Lota verbonden. Hij voelt zich tot haar 

aangetrokken,, maar tegelijkertijd is zij het die hem aanzet om na te denken 

overr zijn eigen 'blanke' positie. Wanneer zij elkaar de eerste keer ontmoeten, 

ontspintt zich een gesprek waarin zij elkaar naar hun herkomst vragen. Lota 

neemtt genoegen met de verklaring dat Parker "uit de zee" is gekomen. Parker, 

diee van Moreau heeft gehoord dat Lota Polynesisch is, blijf t daarentegen 

doorvragenn over haar exacte herkomst. Hij geeft in dit gesprek ook aan dat hij 

err niet aan twijfelt dat zij geen oorspronkelijke bewoner van het eiland is: "(...) 

butt you're not a native of this island. I know, because I've seen some of them." 

Anderss dan bij de mannelijke hybriden die hij probleemloos in het oerwoud 

situeert,, stimuleert Lota hem om na te denken over noties van oorsprong en 

etniciteit.. Hij wil haar dolgraag buiten de wilde oorsprong die hij op het eiland 

meentt te ontwaren plaatsen, daar hij zich bij haar thuis voelt. Zou zij net als 

hijhij  een immigrant zijn en wat maakt haar dan anders? Zijn oorsprongsdenken 

wordtt door Lota op z'n kop gezet. Hij ziet haar als de exotische en etnische 

ander,, maar zoekt tegelijkertijd naar iets wat hen beiden onderscheidt van de 

groepp wezens in het oerwoud die hij voor de wilde oorspronkelijke 

eilandbewonerss aanziet.214 

Dee rol van Lota dwingt Parker om na te denken over verschillen tussen 

hetgeenn hij als menselijk en onmenselijk of wild en beschaafd categoriseert. 215 

Voorr Parker voldoet Lota noch aan zijn idee van wat "native" en wild is, noch 

aann zijn idee van Westers en beschaafd en dit brengt zijn aannames over deze 

categorieënn even aan het wankelen. Even, want Moreau's pogingen om 

categorieënn te ondergraven door doelbewust aan te sturen op een 

paringsexperimentt tussen Parker en Lota, wordt uiteindelijk door Parker 

gedwarsboomd.. Nadat hij Lota eenmaal in wilde passie heeft gekust, 

onderdruktt hij zijn dierlijke lusten. De mediatie die Lota biedt, wordt 
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uiteindelijkk door Parker afgewezen. Hij besluit trouw te blijven aan zijn 

verloofdee Ruth Thomas. 

Wanneerr het paringsexperiment tussen Lota en Parker is mislukt en 

Ruthh Thomas op het eiland arriveert, smeedt Moreau een ander plan. Eerst 

probeertt dr. Moreau Parker aan Lota te koppelen. Hij denkt dat Parker door de 

lieftalligee en passieve Lota verleid kan worden. Als bioantropoloog ziet hij 

Parkerr als hoog ontwikkeld dier dat uiteindelijk zijn primaire dierlijke lusten 

niett in bedwang zal kunnen houden. Hij bezigt de opvatting dat de primitieve 

lustt bij een man snel een actieve vorm aanneemt en dat Parker in samenspel 

mett een lonkend vrouwtje alras de balts zal uitvoeren. Hij lijk t even gelijk te 

krijgenn als Parker Lota vastgrijpt en haar wild zoent. Maar zijn kennis blijkt 

niett adequaat: de menselijke moraal van Parker is sterker dan zijn theorie. Nu 

onderschatt Moreau de heldhaftigheid van Parker die op het juiste moment zijn 

actievee mannelijke rol aanneemt en opnieuw een vermenging van bloed weet te 

verhinderen.. Zo wordt de positie van Amerikaanse Parker afgebakend van die 

vann 'de wilde' en worden categorieën uiteindelijk gezuiverd van hybridisatie. 

Datt Parker uiteindelijk kiest voor zijn verloofde, wijst niet zozeer op een 

mannelijkee voorkeur voor een passieve onderdanige vrouw. Anders dan Lota is 

Ruthh Thomas namelijk juist een onafhankelijke en actieve vrouw. Wanneer 

Parkerr vermist wordt, onderneemt zij van alles om hem terug te vinden. De 

dronkenn kapitein die Parker zo wreed achter heeft gelaten op het eiland, wordt 

doorr haar toedoen veroordeeld. Daarna dwingt ze hem de koersbepaling van 

hett onbekende eiland door te geven. Zij regelt zelf een andere schipper om 

haarr geliefde te redden. Wanneer ze tegen het einde van de film voet aan wal 

zett op het naargeestige eiland, vraagt de nieuwe kapitein haar beschermend of 

zee bang is, waarop zij verontwaardigd en ontkennend antwoordt. Thomas is 

duss veel minder passief en afhankelijk dan Lota en komt over als een 

zelfstandigee en sterke vrouw. Door te kiezen voor Thomas verdedigt Parker niet 

zozeerr een conservatieve opvatting over vrouwelijkheid en passiviteit. Wel 

verzekertt hij zo een 'puur' Angelsaksische nageslacht dat niet door exotische 

bloedd besmet is. De film propageert dat het vermengen van bloed (het 

bemiddelenn tussen verschillende soorten) slechte en gevaarlijke gevolgen heeft 

enn met een tegenstrategie van zuivering bestreden moet worden. 
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OnzuiverOnzuiver bloed 

Moreau'ss experimenten met de westerse bezoekers en de diermensen kunnen 

omschrevenn worden als een poging tot amalgameren, een term die wordt 

gebezigdd om het innig verbinden of samensmelten van ongelijksoortige 

bestanddelenn te beschrijven.216 Deze ongelijksoortigheid wordt in de film in 

termenn van ras en klasse geduid. Maar ook de diermensen zelf zijn een 

productt van een mengpraktijk. Het zijn hybriden met verschillende 

stambomenn en, zoals reeds beschreven, is deze onderklasse dan ook in 

verschijningg veeleer een mengelmoes dan een homogene groep. Het is een 

meltingmelting pot in optima forma. 

Amalgamatiee leidt in de film tot slechte resultaten. De operatie die 

Moreauu op de dieren uitvoert is nog niet geperfectioneerd en heeft maar een 

kortt geleefd resultaat: de hybriden veranderen zienderogen weer terug in de 

dierenn die zij voor de operatie waren. Nadat Lota de zuivere voortplanting van 

Parkerr heeft bedreigd, degenereert zij langzaam tot een behaarde panter. Bij de 

mannelijkee hybriden is dit niet veel anders. Net als Lota neemt het 

beestachtigee langzamerhand in deze wezens ook weer de overhand. Moreau 

kann dit degeneratieproces middels een operatie stoppen, die (zoals de naam 

HouseHouse of Pain aangeeft) met veel pijn en moeite gepaard gaat. 

Zowell  Lota als de diermannen zijn geestelijk en lichamelijk labiel. Zij 

kunnenn zich fysiek moeilijk handhaven en vervallen snel in dierlijk en 

ongecontroleerdd gedrag. Daarbij zijn ze niet heel intelligent en is hun 

taalontwikkelingg zowel grammaticaal als lexicaal van een beperkt niveau. Maar 

dee mannelijke wezens hebben slechtere en zwakkere kenmerken dan Lota. 

Hunn degeneratie gaat een stuk verder. De wezens zijn potentiële verkrachters 

diee hun dierlijke lage lusten niet in bedwang kunnen houden. Daarbij zijn de 

mannelijkee hybriden onrustig en angstig. Wat hen in het bijzonder doet 

opschrikkenn zijn de geluiden die uit de operatiekamer ontsnappen als het 

wetenschappelijkk team een nieuwe synthese aan het produceren is. Op dit 

momentt is het gehoorzaamheidsritueel nodig om een opstand van de wezens te 

verijdelen.. Al deze zwakke eigenschappen van de diermannen sluiten nauw 

aann bij de kenmerken die in conservatief eugenetische kringen werden 

gebruiktt om de zogenaamde "hereditary defective lower groups" te 

omschrijven.. Om termen te gebruiken die in eugenetische erfelijkheidskaarten 

vann lagere groepen werden gehanteerd, de diermannen zijn "crimineel", 
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"onrustig",, hebben "amorele neigingen", een "zwakke fysieke gezondheid" en 

zijnn "zeer zwak begaafd" of "imbeciel."217 

Inn de ja ren twintig en dertig waren eugenetisch geïnformeerde debat ten 

volgenss de wetenschapshistor icus Daniel J. Kevies nog steeds zeer populair in 

dee Verenigde Staten. Conservatieve pur i te inse s temmen beweerden nog steeds 

datt Angelsaksische groeperingen qua ras en klasse biologische super ieur 

warenn aan andere Amerikanen en hun bloedlijn moesten vrijwaren van 

besmett ing.. In deze tij d van depressie dachten zij bewijzen te hebben gevonden 

datt de menseli jke degeneratie zich i n een vergevorderd s tadium bevond. Er 

werdd om harde maatregelen geroepen (maatregelen die vaak ook werden 

doorgevoerd),, zoals gedwongen sterilisatie van "zwakbegaafden', om deze 

verondersteldee degeneratie te bestrijden.218 

Tegelijkertijdd werden dergelijke u i tspraken met wetenschappeli jke 

a rgumentenn bestreden.2 19 In een sociaal-wetenschappeli jk boek Race and 

PopulationPopulation Problems uit 1929 bekrit iseert de au teur bijvoorbeeld de 

conservatieff  eugenet ische bewering over rassen-amalgamat ie. Hij vat het 

s tandpuntt dat hij bestri jdt als volgt samen: 

AA number of writers have based their objection to the amalgamation of races upon 
aa belief that the blood differs, and when fused, especially when the racial types are 
veryy divergent, causes a disharmonie cross - an unstable individual or group, 
subjectt to various kinds of weaknesses, diseases, and degeneracies.220 

Volgenss sommige schrijvers zou amalgamatie van verschil lende rassen tot 

zwakkee en labiele resul ta ten leiden en een nageslacht produceren dat zou 

lijdenn aan zwakte, ziekte, en inderdaad: degeneratie. Later in het boek verwijst 

dee au teur naar een aantal wetenschappelijke werken die dit s tandpunt 

huldigen,, maar brengt hij als tegenargument te berde dat deze amalgamatie al 

eeuwenn aan de gang is en dat het begrip ras eigenlijk niet bestaat. Hybridisatie 

kann niet zo eenvoudig afgekeurd worden omdat de gehele mensheid, en dus 

ookk de groepen die zich zuiver wanen, hier het tastbare resul taat van zijn, zo 

steltt hij.221 Het s tandpunt dat in dit boek wordt uitgedragen, is niet uniek. 

Vanaff  de negent iende eeuw tot na de tweede wereldoorlog werd er een 

gepolariseerdd debat gevoerd over de gevolgen van wat amalgamatie of 

hybridisatiee werd genoemd.222 

Hett is opvallend dat rond het verschijnen van de fil m het voornaamste 

verzett tegen racist ische en separatist ische tendensen b innen de eugenetica 

doorr biologen werd gevoerd die, evenals Moreau, de Britse nationaliteit 
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bezaten.. Een groep die bestond uit de Britse biologen J. Huxley 2Z3 (de 

kleinzoonn van de eerder genoemde T.H. Huxley}, L. Hogben, J .B.S. Haldane en 

dee Amerikaanse bioloog H.S. Jenn ing, publiceerde populaire werken waarin 

opiniess over het verband tussen amalgamatie en degeneratie bestreden 

werden.. Deze groep krit ische biologen genoot bekendheid aan beide zijde van 

dee oceaan en h un werk werd zowel in de Verenigde Staten als in Engeland 

gepubliceerdd en gelezen.224 Analoog h ieraan is het pleidooi voor vermenging in 

ISLANDD OF LOST SOULS Brits geduid: de Amerikaanse held van de fil m neemt 

kenniss van het progressieve gedachtegoed van de Brit Moreau- een 

translat ieprakti jkk - om het uiteindelijk af te keuren - een zuiveringspraktijk. 

Parkerr houdt hiermee de opinie in stand dat rassen zuiver kunnen zijn en dat 

dezee veronderstelde zuiverheid bijdraagt aan een gezonde instandhouding van 

hett menselijk ras. Hij keert zich hiermee tegen de oude wereld waar verdorven 

opinies,, die de door hem voorgestane Anglo-Amerikaanse orde dreigen a an te 

tasten,, welig zouden tieren. 

Inn Amerikaanse werken die volhouden dat amalgamatie een bedreiging 

voorr de Angelsaksische gegoede klasse vormt, wordt op verschil lende wijzen 

retorischh tegenwicht geboden aan het argument dat amalgamatie de mens 

eigenn zou zijn en dat er geen steekhoudend bewijs is voor de slechte gevolgen 

vann de vermenging van bloed. Hybriden worden tot monsters gemaakt en 

bui tenn de eigen orde geplaatst. Dit probleem wordt bijvoorbeeld opgelost door 

hybridisatiee te erkennen, maar te stellen dat het resul taat afhangt van welke 

rassenn gemengd worden. Om uit een belangrijk lesboek uit die tijd te citeren: 

Iff  only a good ore goes into the 'melting pot' there is no cause to fear for the result 
(...)) if those hybrids which combine the good qualities of the parent races could be 
segregatedd and bred, a race superior to any existing human type could probably be 
established.225 5 

Dee "typical American" zou een mengsel zijn van verschil lende hoge Europese 

rassenn en dit zou ju ist superieure resul taten opleveren. Maar als laag 

gedefinieerdee rassen zich met deze hoge rassen mengen zou de legering aan 

kwaliteitt inboeten. Deze volgens de cul tuurhistor icus Robert J.C. Young 

gangbaree opinie wordt ook uitgedragen in het destijds veelgebruikte 

biologieboekk Genetics and Eugenics van W.E. Castle.226 In dit boek wordt 

gesteldd dat het "natuurlijker" is om met het eigen soort te paren als die 

mogelijkheidd bestaat en dat personen die zich hier niet aan houden al bij 

voorbaatt tot het zwakkere gedegenereerde soort behoren: "mating out of race, 
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whenn mates within the race are available is (...) evidence that the individual so 

matingg is a social outcast." De auteur voegt hieraan toe dat gemengde 

huwelijkenn in Tahiti en Zuidwest Afrika zouden hebben aangetoond dat alleen 

lageree rassen voordeel hadden aan zulke "experimenten", omdat hun bloed 

mett beter bloed vermengd zou worden.227 

Dee mannelijke hybriden van Moreau en (in mindere mate) de 

pantervrouw,, dienen als bewijs voor dergelijke visies. Zoals in de tekst van 

Castlee wordt beweerd, winnen de lagere soorten in de film wellicht door 

hybridisatie,, maar de hogere rassen zeker niet. Het is zelfs zo dat deze laatste 

groepp in ISLAND OF LOST SOULS bedreigd wordt door Moreau's experimentele 

uitkomsten.. De hybriden mogen amoreel en laag zijn, maar ze hebben ook 

menselijkk bloed door hun aderen stromen. Het is dan ook letterlijk op het 

momentt dat zij het bloed van een 'echt' mens proeven, dat zij in opstand tegen 

hunn meester komen. Het smaakt naar meer... Zij slaan de vitrines kapot 

waarinn de chirurgische instrumenten opgeslagen liggen en leggen Moreau op 

zijnzijn eigen operatietafel. Zoals de recensie in de New York World Telegram het 

samenvat:: "the half-humanized brutes revolt and give him a dose of his own 

medicine"2288 De hybriden eigenen zich menselijke instrumenten en bezittingen 

toee en bedreigen zo de Angelsaksische afgebakende positie. 

Uiteindelijkk wordt dit argument omgekeerd en deze bedreiging 

gepacificeerd.. Niet progressie maar degeneratie blijkt het sterkste in de 

diermannen.. Er wordt een tegenstrijdige beweging gemaakt richting noties van 

degeneratiee en natuurlijke selectie. De zwakke wezens kunnen zichzelf niet 

onderr controle houden nu hun leider zijn dominante positie verloren heeft en 

zijj  hun natuurlijke plaats niet meer kennen. De onstabiele hybriden 

degraderenn tot psychotische agressieve monsters. Zij steken het eiland in 

brandd en vernietigen zo niet alleen het wetenschappelijk project, maar ook 

zichzelf.. De zwakker geachte soorten en de zwakker geachte wetenschap gaan 

zoo aan degeneratie ten onder. Zij zijn niet sterk genoeg om te overleven en te 

overwinnen,, zo wordt ons in de film voorgehouden. 

Zuiveringsrituelen Zuiveringsrituelen 

Dr.. Moreau en zijn assistent zijn als westerlingen naar een tropisch gebied 

afgereisd.. Zij interveniëren als wetenschappelijk team met veronderstelde 

distinctiess tussen 'wilde natuurlijke' en de 'westerse culturele' sfeer. Moreau 

domineertt niet alleen een eiland dat voornamelijk uit oerwoud bestaat, maar 
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verandertt de structuur van dit natuurlijke domein door meegebrachte dieren 

inn deze tropische omgeving te implementeren. Zijn drang tot het beheersen en 

cultiverenn van de wilde sfeer gaat echter zo ver dat hij deze niet alleen 

herschiktt door dieren te importeren, maar deze tevens chirurgisch tracht 

modificerenn door het 'wezen' van dieren te vermenselijken. In de praktijk van 

Moreauu hebben natuur en cultuur geen vaste plaats en worden zij als 

categorieënn vermengd. De premisse van evolutietheorieën dat de mens dierlijk 

iss en dat haar ontstaan gedacht moet worden in termen van veranderlijkheid 

enn hybridisatie, wordt door Moreau in de praktijk gebracht. Anderzijds 

hanteertt Moreau scherpe hiërarchieën die in tegenspraak lijken met zijn 

praktijkk van vermenging. De wetenschappelijke ruimte van Moreau dient als 

paradoxalee locus voor hybridisatie- en zuiveringspraktijken. 

Ookk de verhouding tussen het eiland van Moreau en het vasteland 

kenmerktt zich door hybridisatie en zuivering. Door Moreau's werkplaats te 

presenterenn als geïsoleerde ruimte wordt gewezen op de neiging van 

wetenschappelijkee praktijken om zich af te zonderen en boven andere 

domeinenn te plaatsen. Met de komst van het onverwachte bezoek wordt deze 

begrenzingg echter doorbroken. Parker treedt op als overzeese controleur die de 

doorr Moreau geambieerde scheiding tussen zijn wetenschappelijke praktijken 

enn de 'buitenwereld' doorbreekt. Via zijn bemiddeling wordt gewezen op het 

belangg van contact tussen wetenschappelijke werkplaatsen en de 

'buitenwereld'.. Wetenschap kan anders worden misbruikt, hetgeen tot 

ongewenstee ethische gevaren kan leiden, zo luidt de boodschap van de film. 

Hett eiland, dat sterk verbonden wordt met het Brits erfgoed van de 

Verenigdee Staten, had Parker eigenlijk ver achter zich willen laten. Maar hij 

heeftt er, zoals ik heb beargumenteerd, meer te zoeken dan hij zelf kan 

doorgrondenn of voorzien. Zijn uiteindelijk missie is om als Amerikaan de 

mediatiess tussen wat enerzijds als cultuur en menselijk en anderzijds als 

natuurr en dierlijk gedefinieerd wordt te zuiveren. De morsige kanten van 

evolutietheorieënn die niet eugenetisch geïnformeerde categorieën kunnen 

ontkrachten,, worden door zijn morele interventie bestreden. 

Eerstt wordt Parker bijna meegezogen in de besmette staat die op het 

eilandd heerst. Hij geeft toe aan zijn dierlijke seksuele kant en medieert hiermee 

tussenn wat hij als menselijk en onmenselijk begrijpt. Zo raakt hij bijna 

gecontamineerdd door een afwijkende mannelijkheid die als amalgaam van een 

lagee klasse, het dierlijke en het niet Amerikaanse wordt gepresenteerd. Parkers 
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menselijkk moraal redt hem van zijn ondergang. Anders dan Moreau, geeft hij 

tegenwichtt aan chaotische en brute aspecten van evolutionair denken. In 

Latouriaansee zin tracht hij vertalingen tussen categorieën te erkennen en te 

zuiveren.. Hoewel het bedrijven van de liefde met Lota iets 'natuurlijks' heeft, 

kiestt hij voor zijn eigen soort en versterkt hij zodoende eugenetisch 

geïnformeerdee categorieën. 

Aann het einde van de film verlaten Parker, Thomas en Montgomery het 

barbaarsee eiland. De chirurg Montgomery besluit aan boord te stappen omdat 

hijj  naar eigen zeggen liever gestraft wordt voor zijn daden, dan dat hij nog 

langerr op het eiland blijft . Met zijn vertrek neemt Montgomery afstand van 

Moreau'ss eiland en kiest hij voor een bemiddeling tussen wetenschap en 

buitenwereld.. Parker en Thomas hebben met hun vertrek hun hoge positie op 

dee evolutionaire ladder veiliggesteld en gaan voorwaarts, de monsters, hun 

dierlijkee oorsprong en hun Brits verleden achter zich latend. "Don't look back!" 

iss Parkers advies als zij van wal steken. Achter hen wordt het eiland verwoest 

enn ontsmet door een cathartische vlammenzee. 
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CONCLUSIES S 

Recapitulatie Recapitulatie 

Inn dit proefschrift heb ik T HE EXPLOITS OF ELAIN E (1914-15), THE LAST MA N ON 

EARTHH (1924) en ISLAND OF LOST SOULS (1932) geanalyseerd. In deze films wordt 

technowetenschapp op verschil lende manieren gethematiseerd. In THE EXPLOITS 

OFF ELAINE worden technowetenschappeli jke middelen aangewend door de 

"scientific-detective""  professor Craig Kennedy en de crimineel The Clutching 

HandHand om de heldin Elaine respectievelijk te beschermen en te bedreigen. In 

T H EE LAST MA N ON EARTH ontwikkelt de wetenschapsbeoefenaar dr. Lulu 

Prodwelll  een serum tegen een plaag die de manneli jke bevolking - en daarmee 

uiteindelijkk de gehele mensheid - dreigt te vernietigen. In ISLAND OF LOST SOULS 

trektt dr. Moreau zich terug op een eiland om zich ongestoord te kunnen 

wijdenn aan zijn onderzoek naar mogelijkheden om evolutionaire processen te 

versnellenn en te modificeren. 

Ikk heb onderzocht hoe in deze science fiction films denkbare 

technowetenschappeli jkee ontwikkelingen gerelateerd worden aan 

vraagstukkenn van sociale orde en in het bijzonder gerelateerd wordt aan 

gender,, etniciteit en klasse. De films zijn hiertoe benaderd als 

technowetenschappeli jkee spanningvelden, als locaties waar verschillende 

elementenn in een onderlinge krachtmet ing technowetenschap tot s tand laten 

komen.. Sterke pun ten binnen dit spanningsveld zijn de plaatsen waar 

technologieënn en wetenschap ontwikkeld en beheerst worden: het forensisch 

laboratoriumm van Craig Kennedy, het microbiologisch laboratorium van dr. 

Luluu Prodwell en het experimenteel laborator ium van dr. Moreau. De zwakkere 

puntenn zijn de plaatsen waar personages geen directe invloed op 

maakprocessenn hebben en die vanuit laboratoria vaak als 'de' buitenwereld 

omschrevenn worden: de onderwereld van The Clutching Hand, de dansru imte 

waarr Prodwells "flapper daughter" zo graag vertoeft en het vasteland waarvan 

hett eiland van dr. Moreau zover verwijderd lijk t te zijn. Steeds is onderzocht 

hoee dit spanningsveld in de films gestalte krijgt, welke vertalingen er tussen 

locatiess gemaakt worden en hoe personages aan dit netwerk vormgeven. Zo 

ontstaatt een beeld van de films als onderhandel ingsterreinen waar relaties 
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tussenn denkbare technowetenschappelijke en sociale veranderingen 

uitgespeeldd worden. 

Terwijll  de wetenschapsantropoloog Latour het gereedschap heeft 

geleverdd om de sociale veranderlijkheid van dit technowetenschappelijk 

krachtenveldd te kunnen analyseren, heb ik de ideeën van de cultureel 

antropologee Mary Douglas gebruikt om onderliggende rituele patronen te 

kunnenn begrijpen. Ik heb haar opvattingen over zuiveringsrituelen gebruikt 

omm te onderzoeken wat binnen de films als "schoon" en ordelijk en wat als 

wanordelijkk of "besmet" wordt aangemerkt en hoe fricties tussen beide noties 

inn een uiteindelijk zuiveringsritueel worden beslecht. 

Dee wijze waarop ik de films heb onderzocht, is gevormd door een 

onderzoeksvraagg die door mijn specifieke, hedendaagse èn persoonlijke 

interessess is gevoed. Ik heb in dit onderzoek niet gepretendeerd dat ik als 

objectievee kracht boven mijn materiaal uit zou kunnen stijgen en dat ik geen 

invloedd zou hebben op de manier waarop de films in kaart zijn gebracht. Om 

ditt aan te geven heb ik in het inleidend hoofdstuk gesproken over een 

reflexievee benadering van de films, waarbij een besef van deze betrokken 

positiee centraal staat. De genreopvatting die in dit proefschrift wordt 

aangehangenn ligt in het verlengde van deze benadering. Ik heb geen algemene 

genredefinitiee gegeven, noch heb ik beweerd dat een benadering van science 

fictionn film als technowetenschappelijk netwerk de enige is. In navolging van 

dee filmtheoreticus Rick Altman is niet gewerkt vanuit een alomvattende 

genredefinitie,, maar vanuit een specifieke genrebenadering die toegespitst is 

opp het onderzoeken van science fiction films als technowetenschappelijke 

spanningvelden.. Als onderzoeker heb ik gestalte gegeven aan dit veld. 

InIn deze dissertatie heb ik beweerd dat science fiction films de kijker de 

ruimtee bieden om te reflecteren op de moeilijke verhouding tussen plaatsen 

waarr technowetenschap geproduceerd wordt en plaatsen waar 

technowetenschapp 'geleefd' wordt. Figuurlijk gesproken, bevindt de kijker zich 

inn een ruimte waar verschillende plekken bezocht kunnen worden. Soms 

wordtt haar of hem de mogelijkheid geboden om kritiek te leveren op ongelijke 

verhoudingenn tussen technowetenschappelijke productiecentra en gebieden 

daarbuiten.. Op andere momenten zijn de mogelijkheden hiertoe beperkt en 

wordenn feiten als "godengeboden" neergezet. Wat de kijker in de bestudeerde 

sciencee fiction films aantreft, is een wereld waarin technowetenschap haar 

verschillendee gedaantes laat zien. 
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TechnowetenschappelijkeTechnowetenschappelijke velden in kaart gebracht 

Inn alle onderzochte films fungeert een laboratoriumpraktijk als een centraal 

technowetenschappelijkk knooppunt. Daaromheen kan een web getraceerd 

wordenn dat in zwakkere of sterkere verbinding staat met dit knooppunt. 

Steedss gaat de bemiddeling tussen laboratoria en dit omringende netwerk met 

enigee frictie gepaard. Hiermee refereren de films aan de problematische en 

asymmetrischee verhouding tussen technowetenschappelijke productieplaatsen 

enn de wereld daaromheen, die met technowetenschap leeft zonder veel invloed 

opp kennisproductie uit te kunnen oefenen. 

InIn de film die in de eerste analyse centraal stond, THE EXPLOITS OF 

ELAINE,, is het privé laboratorium van de alleswetende professor Craig Kennedy 

hett centrifugale punt van het technowetenschappelijk netwerk. Al het goede en 

zuiveree van technowetenschap bevindt zich in dit domein. De geprivilegieerde 

positiee van Kennedy als beheerder van dit knooppunt, wordt in de film 

verbondenn met zijn sociaal-culturele achtergrond: als man uit een hogere laat 

Victoriaansee klasse is aan hem de oorspronkelijke en zuivere gedachte 

voorbehouden. . 

Err zijn echter ook andere mannelijke personages in de film die een 

zekeree macht over technowetenschappelijke middelen hebben: de crimineel 

TheThe Clutching Hand en zijn handlangers maken in hun strijd veelvuldig 

gebruikk van apparaten en wetenschappelijke kennis. In tegenstelling tot 

Kennedyy heeft deze als lagere klasse gekenschetste groep echter geen toegang 

tott een laboratorium. Het vermogen tot geniaal en oorspronkelijk denken is 

henn vreemd. Zoals de naam van de notoire dief al suggereert, beperkt hun 

relatiee met technowetenschap zich tot het gebruik van technologische 

artefactenn die door anderen zijn ontwikkeld. Als onderwereldfiguren wordt hen 

dee directe toegang ontzegd tot hetgeen als ware wetenschap wordt 

aangemerkt. . 

Voorr beide mannelijke partijen in THE EXPLOITS OF ELAINE geldt dat zij de 

beschikkingg hebben over een groot arsenaal technowetenschappelijke 

artefactenn die een vluchtig karakter hebben. Vindingen en apparaten zijn zo 

vloeibaarr dat zij verlengstukken kunnen worden van hun wensen en 

verlangens.. Hun wensen hebben echter altijd betrekking op het vrouwelijke 

personagee in de film, Elaine. Hoewel Elaine geen hands on relatie heeft met 

technologiee of wetenschap, kan zij wel gezien worden als een belangrijke 

mediatorr in het technowetenschappelijk netwerk van de film. De mannelijke 

105 5 



partijenn bestrijden elkaar immers "via" dit vrouwelijk personage. Haar 

bemiddelendee positie maakt het mogelijk dat de twee klassengebonden 

mannelijkee partijen elkaar treffen en met technowetenschappelijke middelen 

bevechten.. Elaine is in deze film het betwiste domein en middels haar kunnen 

beidee definities van mannelijkheid en technowetenschap zich manifesteren. 

Inn de analyse van THE EXPLOITS OF ELAINE is een vrouwelijk personage 

dee bemiddelaar en katalysator in een zuiveringsritueel waarin twee definities 

vann mannelijkheid en technowetenschap elkaar treffen. De zuiverende positie 

inn dit ritueel wordt waargenomen door Kennedy, die met zijn nobele en 

biologischh superieure geest Elaine voor het kwaad tracht te behoeden. Hij 

wordtt opgevoerd als de schatbewaarder van een type mannelijkheid dat zich 

kenmerktt door lichamelijke afstand en geestelijke sublimatie. In eugenetische 

termenn gesteld, vertegenwoordigt hij een Victoriaanse mannelijke klasse die 

biologischh superieur en zuiver van bloed zou zijn, maar in verfijndheid tegelijk 

kwetsbaarr en ontvankelijk. 

Dee premisse van Douglas dat zuiverheid slechts in relatie tot het begrip 

smett gedefinieerd kan worden, is in THE EXPLOITS OF ELAINE duidelijk terug te 

zien.. Kennedy definieert zijn zuivere positie door het steeds opnieuw bestrijden 

vann de bende van The Clutching Hand die Elaine van hem af tracht te pakken. 

Dezee misdadigers zijn fysiek vervormd, worden in verband gebracht met 

onreinee plaatsen en zijn de dragers van ziektekiemen. Wanneer deze positie 

vanuitt het perspectief van Mary Douglas wordt geïnterpreteerd, 

vertegenwoordigenn zij niet alleen een gevaar voor de relatie tussen 

technowetenschapp en de sociale orde die Kennedy voorstaat, maar duidt hun 

aanwezigheidd ook op een zich reeds voltrekkende verandering van die orde. In 

hett zuiveringsritueel dat wordt opgevoerd, fungeren zij als het vreemde 

lichaamm dat de positie van Kennedy met behulp van technowetenschappelijke 

middelenn bedreigt. Ze geven uitdrukking aan een angst voor een verandering, 

diee de mannelijkheid van de wetenschapsbeoefenaar Kennedy èn de exclusieve 

invullingg die hij geeft aan technowetenschap voorgoed dreigt te laten 

verdwijnen.. De last-rescue van Elaine waarmee iedere aflevering afsluit, heb ik 

opgevatt als een uitdrukking van de wankele positie van de wetenschappelijk 

gewettigdee mannelijkheid: met moeite houdt Kennedy stand en zuivert hij de 

bedreigdee positie van zijn klasse. 

Dee tweede geanalyseerde film, THE LAST MAN ON EARTH, laat een ander 

technowetenschappelijkk netwerk zien. Ook hier is het laboratorium de plek 
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waarr de meeste macht gecentreerd is. Ook in dit geval is de geleerde die dit 

gebiedd beheert van blanke gegoede afkomst. Echter, hier is de 

wetenschapsbeoefenaarr geen professor in de alles-weet-kunde, zoals Kennedy, 

maarr een specialist in de microbiologie. Wat daarenboven uitzonderlijk kan 

wordenn genoemd, is dat het wetenschappelijk hart in deze film belichaamd 

wordtt door een vrouwelijke deskundige. Dr. Lulu Prodwell kan deze 

wetenschappelijkee functie vervullen, omdat de bacteriologische ziekte 

MasculitisMasculitis bijkans alle vruchtbare mannen fataal is geworden. Desalniettemin 

vertolktt zij een legitieme relatie tussen vrouwelijkheid en wetenschap. Haar 

expertisee en daadkracht zijn immers aan geen kritiek onderhevig. Prodwell 

personifieertt wat Latour "het zekere gezicht van wetenschap" heeft genoemd: 

dee kennis van deze wetenschapsbeoefenaar is altijd ordelijk en gestructureerd 

enn blijf t boven enige twijfel verheven. 

Ditt klassieke beeld van rationele kennisproductie wordt in THE LAST 

MANN ON EARTH versterkt door de praktijk van Prodwell te contrasteren met de 

plaatsenn daarbuiten. Prodwells laboratorium is als uiterst sterk knooppunt 

omringdd door zeer zwakke verbindingen. In deze 'buitenwereld' ontbreekt enig 

rationeell  inzicht. Het scherpe verschil dat in de film gemaakt wordt tussen de 

wetenschappelijkee productieplaats en de domeinen daaromheen, past in een 

wetenschappelijkee opvatting waarin de wetenschapper kennis van zaken heeft 

enn de leek slechts op vage geloofsovertuigingen drijft. Vanuit het als 

onwetenschappelijkk en irrationeel gekenschetste web om Prodwells werkplaats 

heenn worden constant pogingen ondernomen om het sterke en zuivere 

laboratoriumm te bezitten, te ontkrachten en te bevuilen. Tegelijk doet Prodwell 

ookk zelf pogingen om met het domein buiten haar laboratorium te 

communiceren,, maar haar bemiddeling is geoorloofd en heeft een ordende en 

zuiverendee werking. Deze beweging tussen beide gebieden heb ik opgevat als 

eenn zuiveringsritueel waarbij het laboratorium besmet dreigt te worden door 

eenn ziekelijke lekenwereld, maar de balans uiteindelijk in het voordeel van het 

wetenschappelijkk bastion omslaat. 

Mett name Prodwells dochter Paula vervult een belangrijke rol in dit 

ritueel.. Met het binnendringen in haar moeders laboratorium dreigt zij een 

striktee scheiding tussen de moederlijk gedefinieerde wetenschap en de 

jeugdigee wereld daarbuiten te doorbreken. Deze jonge vrouwelijke overmacht 

wordtt in de film - samen met de jonge Amerikaanse man die het in zijn geheel 

heeftt laten afweten - bestempeld als een bedreiging. In plaats van te luisteren 
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naarr het "rationele" wetenschappeli jke woord van de moeder, zou de 

vrouwelijkee jeugd van hogere aikomst het huwelijk aan haar laars lappen en 

zoo de kans op een zuiver Angelsaksisch nageslacht verminderen. Jonge 

m a n n enn wordt een gebrek aan daadkracht en standvastigheid verweten. Zij 

zijnn door h un promiscue gedrag van de aardbodem verdwenen. 

Zowell  in T HE EXPLOITS OF ELAINE als in T HE LAST MA N ON EARTH wordt 

hett laborator ium als zuiverende en ordelijke kracht benoemd. In beide films 

wordenn wetenschap en orde bovendien grotendeels beheerd door de hogere 

k lasse.. Het gevaar van smet wordt echter anders gekarakteriseerd in beide 

films:: in de eerste fil m wordt een lager soort mannen als een gevaar 

beschouwdd en in de tweede fil m een jongere generatie mannen en vrouwen. 

Beidee groeperingen bedreigen de als zuiver benoemde wetenschap die in het 

zuiveringsritueell  waarmee de films eindigen op het nippertje s tandhoudt. 

Inn tegenstell ing tot in de twee bovengenoemde films wordt in ISLAND OF 

LOSTT SOULS de wetenschappeli jke werkplaats als een bedreiging van de sociale 

ordee voorgesteld. De experimenten die Moreau uitvoert op zijn eiland, zijn 

volgenss de fil m onzuiver en gevaarlijk. In de film wordt de evolutionair denker 

Moreauu bekrit iseerd omdat hij geen morele verantwoording aan de 

buitenwereldd wil afleggen. Het wetenschappeli jk knooppunt heeft volgens de 

fil mm een onevenredig en gevaarlijk aantal versterkingen naar zich 

toegetrokken.. Daartegenover wordt het overzees bezoek geplaatst, dat als 

zuiverendee kracht optreedt. In dit geval verloopt de mediatie tussen sterke en 

zwakkee knooppunten omgekeerd. De buitenwereld controleert en modificeert 

dee wetenschappel i jke prakti jk en treedt op als bemiddelaar en zuiverende 

factor,, een parcours dat in de andere twee films taboe blijft . 

Dee wetenschappeli jke praktijk op het eiland wordt in de fil m als locatie 

vann smet bestempeld. Toch kan niet gesteld worden dat deze praktijk zich 

slechtss kenmerkt door wanorde of onzuiverheid. Op het eiland van dr. Moreau 

wordenn evolutionaire experimenten uitgevoerd waarin dier en mens gemengd 

worden.. Maar achter deze mengpraktijk gaat een ordenende gedachte schuil: 

degenee die deze experimenten ten uitvoer brengt, denkt immers sterk in 

hiërarchieënn van hoog en laag, menselijk en dierlijk, goddelijk en primitief. Hij 

heeftt bovendien een duidelijk ideaalbeeld van een nieuwe evolutionaire orde, 

waar inn de mens dichter bij God zou komen te staan en dus een zuiverdere 

p laatss zou verwerven. Begaan met evolutionaire theorieën zoekt Moreau naar 

dee ontwikkeling en plaatsing van soorten, een streven dat tegelijk translat ie en 
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rangschikkingg impliceert. 

Ikk heb laten zien dat de situering van het laboratorium van Moreau in 

zichzelff  een paradox is. Dat het eiland van de bioantropoloog Moreau in een 

stillee oceaan ligt, schept mogelijkheden om technowetenschappelijke kwestie 

diee eng dichtbij komen, bespreekbaar te maken. Het eiland wordt 

gecategoriseerdd als afgezonderd, anders, onmenselijk en on-Amerikaans, 

terwijll  het tegelijk een projectiegebied is voor fricties binnen de Amerikaanse 

technowetenschappelijkee cultuur. De Amerikaanse bezoeker van het eiland, 

Parker,, komt schijnbaar per ongeluk in deze tropische hel terecht, maar heeft 

meerr met Moreau's wetenschappelijke praktijken te maken dan op het eerste 

gezichtt mag lijken. Het is Parkers missie om deze plaats met een eugenetische 

ethiekk van wanorde te ontdoen en zo een nieuwe definitie van wetenschap te 

geven,, waarin kennis met geloof verbonden wordt. 

Parkerr medieert tussen twee sferen en vergelijkt de toestand op het 

eilandd met zijn eigen opvatting over zuivere en ethische wetenschap. Zo 

wordenn kwesties over afgrenzingen van en binnen wetenschap besproken en 

eenn oordeel geveld over het verschil tussen zuivere en onzuivere wetenschap. 

Dee bemiddelende rol van Parker komt sterk naar voren in zijn relatie tot de 

pantervrouw.. Hij ervaart een dierlijke en wilde drang om Lota - die hiermee 

eveneenss een bemiddelende functie vervult - te beminnen. Hij erkent hiermee 

datt hij als mens/ man ook een dier is, en dat hij als beschaafde westerling de 

scheidslijnn tussen natuur en cultuur niet eenduidig kan trekken. Door zijn 

morelee superioriteit kan hij deze neiging om vertalingen te zoeken tussen man 

enn dier echter uiteindelijk controleren. Hoewel de film afwijkt van de THE 

EXPLOITSS OF ELAINE en THE LAST MAN ON EARTH in het openlijk tonen en 

toestaann van dierlijkheid in de man, wordt dierlijkheid uiteindelijk als een 

ondergravingg en bedreiging van een zuivere mannelijkheid gekenschetst en als 

ongewenstee overschrijding van grenzen gelaakt. 

Dee vervaging van grenzen tussen man en dier vindt tevens zijn beslag in 

dee grote groep gedegenereerde mannelijke schepsels die Moreau heeft 

voortgebracht.. Hun mediatie is monsterlijk. In verschijning zijn zij vies, 

rommeligg en misvormd, terwijl de westerse bezoekers een schoon en uniform 

voorkomenn hebben. De heterogene groep mannelijke hybriden vormt op 

verschillendee wijzen een gevaar voor de gewenste homogeniteit van de 

Angelsaksischee mannelijke personages, maar biedt hen hiermee tevens de 

mogelijkheidd om deze te definiëren. De hybriden waar zij zich tegen verzetten. 
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zijnn een brandgevaarlijk mengsel van verschillende, en soms tegenstrijdige, 

kenmerken:: ze zijn van een lagere klasse, niet-Angelsaksisch, dierlijk, hetgeen 

inn de film vervloeit met het niet-westerse en het seksueel dierlijke, en hebben 

verschillendee stambomen. Als smeltkroes worden zij gecontrasteerd met de 

ordelijkheidd van de Amerikaanse Angelsaksische bezoekers. Deze tegenstelling 

hebb ik uitgelegd als een eugenetische strijd over de zuiverheid van de 

Amerikaansee cultuur. Het betreft hier wederom een paradox: als hybriden 

dreigenn de diermannen de idee te ondermijnen van een zuiver en hoger 

Amerikaanss ras, maar als melting pot zijn zij tegelijk die Amerikaanse cultuur. 

DeDe kijker draagt een witte jas 

Wanneerr nu achteraf bezien wordt welke technowetenschappelijke functies de 

driee films vervullen, springen een aantal zaken in het oog. In de films wordt op 

verschillendee manieren omgegaan met de moeilijke verhouding tussen 

plaatsenn waar technowetenschap wordt gemaakt en geleefd. In de eerste twee 

filmss is sprake van een bemoeienis van technowetenschappelijke praktijken 

mett wereldse zaken die goedgekeurd wordt, terwijl een omgekeerde beweging 

niett wordt gebillijkt. De wetenschappelijke praktijken van Craig Kennedy en 

Luluu Prodwell worden voorgesteld als locaties die moreel kunnen ingrijpen in 

dee 'buitenwereld', maar blijven zelf grotendeels afgesloten voor inbreng van 

buitenaf.. In ISLAND OF LOST SOULS wordt deze beweging omgedraaid. In deze 

fil mm wordt juist opgeroepen tot een versterking van de 'buitenwereldse' 

bemoeieniss met een technowetenschappelijke praktijk. 

Hett is opvallend dat de films zo een rijk, heterogeen en breedvoerig 

beeldd geven van technowetenschap. Er worden verschillende disciplines 

verbeeldd (evolutietheorie, microbiologie, chirurgie), er wordt een veelheid aan 

middelenn gebruikt (medicijnen, wapens, medische apparatuur, microscopen, 

operatie-instrumenten,, geluidsdragers) en er worden verschillende relaties 

tussenn technowetenschappelijke productiecentra en gebieden daarbuiten 

belichtt (onderwereld, arme wijken, politiek domein, jeugdcultuur). Mede 

doordatt de films etnografisch - en dus uitvoerig - zijn onderzocht, laten de 

analysess zien dat science fiction films een veelzijdige en intelligente bijdrage 

kunnenn leveren aan debatten over technowetenschap en sociale ordening. De 

filmss blijken de hypothese die ik heb geformuleerd in het inleidend hoofdstuk 

tee bevestigen: het zijn strijdperken waarin vragen gesteld kunnen worden over 

hett verband tussen technowetenschap en verschillende sociale vraagstukken. 
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Hoee verschillend de vraagstukken die in de films aangesneden worden 

ookk zijn, conservatieve noties over ras en mannelijkheid overwinnen in het 

zuiveringsritueell  waarmee de tilms eindigen. De wetenschappelijk 

gerechtvaardigdee mannelijkheid die overwint, wordt losgesneden van een 

mannelijkheidd die minder ver geëvolueerd zou zijn en, als onrein mengsel, de 

Amerikaansee Angelsaksische Adam uit het paradijs zou trachten te lokken. 

Hett resulterende beeld van vrouwelijkheid en technowetenschap is 

genuanceerder.. Geëmancipeerd gedrag wordt niet in alle films met 

wetenschappelijkee argumenten bestreden. Zo vervult dr. Prodwell als vrouw 

eenn spilfunctie in het overwinnen van een eugenetisch geïnformeerd ideaal en 

iss de verloofde van Parker een zelfstandige en slagvaardige dame die als de 

meestt geschikte biologische partner van Parker wordt aangewezen. De 

vrouwelijkheidd die in de films uiteindelijk wetenschappelijk gewettigd wordt, 

kenmerktt zich echter wel door trouw aan het overwinnend mannelijk ideaal en 

moett de zuivere voortplanting van het Angelsaksische blanke 'ras' garanderen. 

Dee vraagstelling van dit proefschrift luidde: hoe dienen de onderzochte science 

fictionn films als culturele spanningsvelden of onderhandelingsterreinen waar 

verwachtee of denkbare technowetenschappelijke ontwikkelingen in verband 

wordenn gebracht met vraagstukken van sociale orde en zuiverheid? In THE 

EXPLOITSS OF ELAINE wordt een overweldigend aantal technowetenschappelijke 

ontwikkelingenn denkbaar geacht. Dit brengt een grote verwondering met zich 

meee over waar al deze ontwikkelingen vandaan komen en hoe zij te plaatsen 

zijnzijn in sociale structuren. De film dient vooral als onderhandelingsterrein om 

verbandenn te zoeken tussen deze golf aan technowetenschappelijke 

ontwikkelingenn en twee definities van mannelijkheid. Het vrouwelijk personage 

dientt als contested terrain om deze definities uit te kunnen spelen. In THE LAST 

MANN ON EARTH wordt slechts één technowetenschappelijke ontwikkeling 

getoond,, namelijk de 'vinding' van het serum tegen Masculitis. Anders dan in 

dee eerste film wordt technowetenschap dan ook niet als overrompelend 

fenomeenn voorgesteld. Integendeel: de ontwikkeling van het serum moet orde 

aanbrengenn in sociale categorieën van mannelijkheid en vrouwelijkheid. De 

fil mm biedt mogelijkheden om de verwarring over de afbakening van definities 

vann mannelijkheid en vrouwelijkheid aan te snijden. Door 

technowetenschappelijkk ingrijpen wordt dit sociaal turbulent veld 

gestabiliseerd.. ISLAND OF LOST SOULS dient als onderhandelingsterrein waar de 
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spanningg tussen evolutietheorieën en het denken over etnische zuiverheid en 

mannelijkheidd de belangrijkste kwestie is. Uit de film spreekt een angst dat 

evolutietheorieënn deze sociale categorieën problematiseren en wordt gezocht 

naarr oplossingen om dit probleem te neutraliseren. 

Ikk heb laten zien hoe de onderzochte films vormgeven aan de 

problematischee inpassing van techno wetenschappelijke veranderingen in 

dominantee cultuuropvattingen. De films bieden de kijker de ruimte om deel te 

nemenn aan een dynamisch spel waarin de asymmetrie tussen 

technowetenschappelijkee productiecentra en de wereld daarbuiten op een 

constructievee manier centraal gesteld wordt. Wanneer dit spel zich heeft 

voltrokken,, volgt steeds een afsluiting waarin een orde wordt geschapen die 

lijk tt op de oude dominante orde. Kwesties over verschuivingen in relaties 

tussenn technowetenschap en dominante sociale patronen en de angsten die 

doorgaanss met zulke verschuivingen gepaard gaan, kunnen zo op een veilige 

manierr aangesneden, verwerkt en geanalyseerd worden. 
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MagicMagic Lamp (Carbonda le, IL : S o u t h e rn I l l inoi s Univers i ty P ress, 1985). 
333 Op de covers van tijdschriften als Amazing Stories wel de term 
"Scientifiction""  gehanteerd, maar de benaming science fiction werd toen nog 
niett gebezigd. 
344 Clifford H. Pangburn, "The Exploits of Elaine," Recensie van THE EXPLOITS OF 
ELAINE ,, Motion Picture News February 20, 1915; Ar thur B. Reeve en Charles 
W.. Goddard, "The Exploits of Elaine: A Motion Picture Detective Drama 
Presentedd by the Hearst Sunday Newspapers in Collaboration with Miss Pearl 
Whitee and the Other Famous Pathé Players," The Chicago Examiner, J u ne 6 
1915;; Recensie van T HE LAST MAN ON EARTH, Variety, December 17, 1924; 
Willia mm Boednel, "Island of Lost Souls," Recensie van ISLAND OF LOST SOULS, 
NewNew York World Telegram, J a n u a ry 13 1933; Richard Watts J r. "Island of Lost 
Souls,""  Recensie van ISLAND OF LOST SOULS, New York Herald Tribune, J a n u a ry 
133 1933. 
355 Dit sluit aan bij Al taians hypothese dat filmgenres in h un vroege 
geschiedeniss worden omschreven met termen die "geleend" worden van andere 
genres. . 
Rickk Altman, Film/Genre (Londen: BFI Publishing, 1999) 34. 
366 Rick Altman, Film/Genre, 16-8. 
377 Deze hybridisering hangt volgens Altman gedeeltelijk samen met de fase van 
eenn genreontwikkeling wanneer zulke eenduidige labels nog ontbreken. 
Rickk Altman, Film/Genre, 62. 
388 Om tot een selectie te komen, heb ik voor mijn afreizen naar de Verenigde 
Sta tenn een zo volledig mogelijk lijst van bekende vooroorlogse Amerikaanse 
sciencee fiction films samengesteld. Enige daarvan waren eenvoudig te 
verkrijgen.. Vervolgens heb ik geïnventariseerd welke van de 46 gezochte films 
inn de filmarchieven van het Museum of Modern Art (MoMA) en de University of 
Californiaa at Los Angeles (UCLA) aanwezig waren. Dat bleken er in totaal 26 te 
zijn,, waarvan drie serials. In de archieven heb ik de films zoveel mogelijk op 
volgordee van jaar tal bekeken. Zo heb ik een zeker inzicht verworven in de 
ontwikkelingenn of inconsistent ies binnen het 'genre', hetgeen mij later beter in 
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staatt heeft gesteld om verbanden te leggen tussen de films die in de analyses 
centraall  s taan en de andere bestudeerde films uit die tijd. 
Ziee ook: filmografie. 
399 Rick Altman, Film/Genre, 28-29, 69-82. 
400 Met "melodrama" verwijst Singer naar de toen gangbare naam voor dit 
genre,, welke afwijkt van de invulling die dit genre later heeft gekregen. 
Benn Singer, "Female Power in the Serial Melodrama: The Etiology of an 
Anomaly,""  Camera Obscura 22 (January 1990): 92, 96. 
411 Zo laat Altman zien dat feministische filmcritic i het genre vrouwenfilm 
"bedacht""  hebben als politieke interventie. 
Benn Singer, "Female Power in the Serial Melodrama," 99, 119. 
Rickk Altman, Film/Genre, 28-29, 69-82. 
422 Ik gebruik in dit onderzoek een reflexief etnografische methode. Voor een 
overzichtt van deze methode, zie: Charlotte Aull Davies, Reflexive Ethnography: 
AA Guide to Researching Selves and Others (Londen: Routledge, 1999). 
433 Meest invloedrijke werk: Vladimir I. A. Propp, Morphology of the Folktale, 
Bibliographicall  and special series of the American Folklore Society, v. 9 
(Bloomington,, Ind.: Research Center Indiana University, 1958). 
444 Werken van Levi-Strauss die veel invloed hadden op deze genrebenadering: 
Claudee Lévi-Strauss, Structural Anthropology (Garden City, N. Y.: Anchor 
Books,, 1967); --, The Savage Mind, Collector's pr int (Chicago: University of 
Chicagoo Press, 1968); --, Myth and Meaning (New York: Schocken Books, 
1979). . 
4&&  Rick Altman, Film/Genre, 26-28. 
466 Ibid., 27. 
4Ubid.,, 26-27. 
488 Met diëgese wordt de fictieve wereld van de fil m bedoeld. David Bordwell en 
Kristinn Thompson, Film Art: An Introduction, 2de ed. (New York: Knopf: 
Distr ibutedd by Random House, 1986) 84. 
499 J .P. Telotte, "Film And /as Technology: An Introduction," Post Script 10.1 
(Falll  1990): 3-8. 
500 De titel van dit boek bevat een knipoog naar het befaamde essay van Walter 
Benjaminn Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarbarkeit 
waar inn Benjamin cinema als belangrijk onderdeel van het machine tijdperk 
ziett en als kunst beschouwt die door haar technische reproduceerbaardheid 
eenn revolutionaire potentie heeft. 
Hett argument dat Telotte in dit boek ontwikkelt is interessant omdat het 
sciencee fiction fil m een technologische waarde toebedeelt, maar heeft als 
nadeell  dat het wetenschap bui ten beschouwing laat. Bovendien blijf t Telotte 
hett narratief van science fiction films teveel als een reactie op het machine 
tijdperkk zien, ondanks dat hij stelt dat c inema niet losgezien kan worden van 
hett machine tijdperk. Het laat daarmee te weinig ruimte over voor de gedachte 
datt science fiction een wezenlijke onderdeel van de technowetenschappeli jke 
cu l tuurr vormt en een makende functie vervult die verder gaat dan reflectie. 
J.. P. Telotte, A Distant Technology: Science Fiction Film and the Machine Age 
(Hanover:: University Press of New England, 1999); Walter Benjamin, Das 
KunstwerkKunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit: drei Studiën zur 
KunstsoziologieKunstsoziologie (1936; Frankfurt am Main: Edition Suhrkamp, 1963), vertaald 
als:: Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid; 
KleineKleine geschiedenis van de fotografie (Nijmegen: SUN, 1985). 
511 Scott Bukatman, "Who Programs you? The Science Fiction of the Spectacle," 
AlienAlien Zone: Cultural Theory and Contemporary Science Fiction Cinema, red. 
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Annettee Kuhn (Londen: Verso, 1990) 196-213; --, Terminal Identity : The 
VirtualVirtual Subject in Postmodern Science Fiction (Durham: Duke University Press, 
1993);; Garrett Stewart, "The "Videology" of Science Fiction," Shadows of the 
MagicMagic Lamp, red. George E. Slusser en Eric S. Rabkin (Carbondale, IL: 
Southernn Illinoi s University Press, 1985) 159-207. 
522 Zie bijvoorbeeld: J .P. Telotte, "Human Artific e and the Science Fiction Film," 
FilmFilm Quarterly 36 .3 (1983): 44-51; J. P. Telotte, Replications: A Robotic History 
ofof the Science Fiction Film (Urbana: University of Illinoi s Press, 1995); Cynthia 
JJ Fuchs, "'Death is Irrelevant': Cyborgs, Reproduction, and the Future of Male 
Hysteria,""  Genders 18 (Winter 1993): 113-40; Patricia S. Warrick, The 
CyberneticCybernetic Imagination in Science Fiction (Massasuchuset ts: MIT Press, 1980); 
Claudiaa Springer, "Muscular Circuitry: The Invincible Armored Cyborg in 
Cinema,""  Genders 13 (Winter 1993): 87 -101. Mary A. Favret. "A Woman Writes 
thee Fiction of Science: The Body in Frankenstein," Genders 14 (Fall 1992): 50-
65;; Giul iana Bruno, "Spectorial Embodiments: Anatomies of the Visible and 
thee Female Bodyscape," Camera Obscura 28.Imaging Technologies, Inscribing 
Sciencee 2 (1992): 239-62. 
522 Giul iana Bruno. "Spectorial Embodiments: Anatomies of the Visible and the 
Femalee Bodyscape." 
533 Vivian Carol Sobchack, Screening Space: The American Science Fiction Film, 
2dee d ruk (1987; New Brunswick: Rutgers University Press, 1997). 
544 Vivian Sobchack, Screening Space, 63. 
555 Charlot te Aull Davies, Reflexive Ethnography, 3. 
566 Ibid. 
577 Een van de bekendste werken waarin de reflexief etnografische methode in 
wetenschapsonderzoekk nader wordt beschouwd is: Steve Woolgar, red.. 
KnowledgeKnowledge and Reflexivity: New Frontiers in the Sociology of Knowledge 
(Londen:: Sage, 1988). 
588 J o hn Law, 16. 
599 Rick Altman, Film/Genre, 28-29, 69-82. 
soo ibid., 28. 

EindnotenEindnoten hoofdstuk II 
611 Titelblad van: Ar thur B. Reeve, The Exploits of Elaine. Craig Kennedy Stories, 
Vol.. 9 (New York: Harpers & Brothers, 1915). 
622 Char les Elbert en Howard Wesley, Elaine, My Moving Picture Queen (Feist, 
1915). . 
Genoemdd in: Wayne Schultz, "Arthur B. Reeves and "The Exploits of Elaine"," 
ClassicClassic Images 331 (September 1994): 3. 
633 Aflevering 8, "The Hidden Voice" en aflevering 10, "The Life Current." 
644 Wayne Schultz, "Arthur B. Reeves and "The Exploits of Elaine"," 32. 
655 Op het einde van de serie (in de episode "The Reckoning" die ik niet heb 
k u n n enn zien) wordt The Clutching Hand ontmaskerd. Zie: Wayne Schultz, c 20. 
666 Ben Singer, "Female Power in the Serial Melodrama: The Etiology of an 
Anomaly,""  Camera Obscura 22 (January 1990): 91-129. 
677 Ibid., 96. 
Ziee ook: Ben Singer, "The Serial," The Oxford History of World Cinema, red. 
Geoffreyy Nowell-Smith (Oxford: Clarendon Press, 1996) 109. 
688 Professor Craig Kennedy was een door de schrijver Ar thur B. Reeve bedacht 
personagee dat zowel in boeken, feuilletons als in films voorkwam. Omdat deze 
detectivee erg populair was, werd hij ook wel eens de Amerikaanse Sherlock 
Holmess genoemd. Zie: J o hn Harwood, "Arthur B. Reeve and the American 
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Sherlockk Holmes," Armchair Detective 10 (1977): 354. 
699 Rudolf Arnheim, "Deus Ex Machina," British Jounal of Aesthetics 32.3 
(1992):: 221-26. 
700 Voor een definitie van standaardisat ie, zie: David F. Noble, America by 
Design:Design: Science, Technology, and the Rise of Corporate Capitalism, 1ste d ruk 
(Neww York: Knopf, 1977) 69-83; Geoffrey C. Bowker en Susan Leigh Star, 
SortingSorting Things Out: Classification and its Consequences, Inside Technology 
(Cambridge,, Mass.: MIT Press, 1999) 13-14. 
711 Met diëgese wordt de fictieve wereld van de fil m bedoeld. David Bordwell en 
Kristinn Thompson, Film Art: An Introduction, 84. 
722 Niettemin maakten muziek en geluidseffecten de stomme fil m nog steeds tot 
eenn audio-visueel spektakel. 
Ziee onder andere: Charles Musser, "The Nickelodeon Era Begins: Establ ishing 
thee Framework for Hollywood's Mode of Representation," Early Cinema: Space, 
Frame,Frame, Narrative, red. Thomas Elsaesser (Londen: BFI Publishers, 1990) 256-
73;; Andre Gaudreault, "Showing and Telling: Image and Word in Early 
Cinema,""  Early Cinema: Space, Frame, Narrative, 274-81; Norman King, "The 
Soundd of Silents," Screen (May-June 1984): 2-15. 
733 David A. Cook, A History of Narrative Film, l s te ed. (New York: Norton, 1981) 
40-41. . 
744 Gezien vanuit de actor-netwerktheorie kan de Hollywood cinema vanaf die 
tij dd omschreven worden als een actor met macroproport ies: 
"Eenn actor neemt 'macroproporties' aan naarmate andere elementen zich gaan 
gedragenn in overeenstemming met zijn of haar visie op de wereld. Daarmee 
verwerftt deze actor het vermogen en de autoriteit om namens de 
'getransleerde'' elementen te spreken. Een actor verwerft dergelijke 
macroproport iess vooral wanneer voorstellingen en prakti jken een 
vanzelfsprekendd of 'black-box' karakter krijgen en worden ingebouwd in vaste 
gewoonten,, apparaten en fysieke structuren." 
Robb Hagendijk, Wetenschap, Constructivisme en Cultuur (Amsterdam: 
Proefschriftt Universiteit van Amsterdam, 1996. Amsterdam: Drukkerij Luna 
Negra.. 1996)95. 
755 Charles Musser, "The Nickelodeon Era Begins," 256-73. 
766 Ibid., 262-63. Zie ook: André Gaudreault en Germain Lacasse (eds.), "Le 
bonimenteurr de vues animées," Iris 1996. 
777 Evenals dergelijke geluidstechnologieën wordt de Vocaphone voor slechts 
kortee tij d gebruikt en is het apparaat niet ingebed in een gestandaardiseerd 
netwerk. . 
788 "Thus was the h u m an voice banished from the dark auditoria (...) al though 
itt remained in the picture in written form, in the shape of cards placed to 
representt sometimes the actors' dialogue and sometimes the voice of the 
mega-narrator." " 
Andréé Gaudreaul t, "Showing and Telling: Image and Word in Early Cinema," 
280. . 
799 Anders dan "picture personalit ies" wordt bij sterren ook h un persoonlijk 
levenn in de media breed uitgemeten. Over het verschil tussen beide begrippen, 
ziee o.a.: Richard DeCordova, Picture Personalities: The Emergence of the Star 
SystemSystem in America (Urbana: University of Illinoi s Press, 1990) 21-28. Over de 
fancul tuurr rond White, zie: Richard Kozarski, An Evening's Entertainment: The 
AgeAge of the Silent Feature Picture, 1915-1928, History of the American Cinema, 
Vol.. 3, red. Charles Harpole (Berkeley: University of California Press, 1990) 
2711 73. 
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Pearll  White zorgde overigens voor een klein schandaal omdat zij broeken droeg 
enn op straat rookte. Zie: Wayne Schultz, "Arthur B. Reeves and "The Exploits 
off  Elaine,"" Classic Images 331 (September 1994): 34. 
800 Pearl White was een terugkerende en befaamde verschijning in filmseries. 
Naa de twintigdelige serie T HE PERILS OF PAULINE (1913-1914) speelde zij 
dezelfdee sterrenrol in T HE EXPLOITS OF ELAIN E en in THE NEW EXPLOITS OF 
ELAIN EE (1915-1916). Daarna speelde zij nog in andere serials. Zij kon zich met 
rechtt een Serial Queen noemen. 
Overr de populari teit van Pearl White zie onder andere: Wayne Schultz, "Arthur 
B.. Reeve and "The Exploits of Elaine"," Classic images 331 (September 1994): 
c20;; Richard Kozarski, An Evening's Entertainment, 271-73; Kalton C. Lahue, 
BoundBound and Gagged: The Story of the Silent Serials (New York: Castle- A.S. 
Barness and Co., 1968) 271-79. 
Hett lied "Elaine, My Moving Picture Queen" was tevens op langspeelplaat te 
verkrijgen.. Zie: "Get the 'Elaine' Song," The Chicago Examiner J u ne 6, 1915. 
Hett liedje werd waarschijnli jk in de pauzes in bioscopen gezongen. Een ander 
populairr liedje was "That Clutching Hand." Zie: Wayne Schultz, "Arthur B. 
Reevee and T he Exploits of Elaine'": c20. 
811 Over Daly's bekendheid als Matine Idol zie: Gaylyn Studlar, This Mad 
Masquerade:Masquerade: Stardom and Masculinity in the Jazz Age (New York: Columbia 
Universityy Press, 1996) 99. 
Dalyy verscheen vooral in de jaren tien in enkele films. Hij bleef echter 
voornamelijkk actief en bekend als broadway acteur. Zie: Wayne Schultz, 
"Arthurr B. Reeve and "The Exploits of Elaine," 32, 52; Kalton C. Lahue, Bound 
andand Gagged, 272. 
822 In zijn k ranten stond het verhaal van de wekelijks vertoonde aflevering reeds 
paginagroott afgedrukt, compleet met een lijst van bioscopen waar de fil m 
gezienn kon worden. Zie bijvoorbeeld: Ar thur B. Reeve en Charles W. Goddard, 
"Thee Exploits of Elaine: A Motion Picture Detective Drama Presented by the 
Hearstt Sunday Newspapers in Collaboration with Miss Pearl White and the 
Otherr Famous Pathé Players," The Chicago Examiner 6 J u ne 1915. 
Overigenss gingen de meeste Amerikaanse actie filmseries vergezeld van zulke 
"prose-versionn newspaper tie-ins." Zie: Ben Singer, "Serials," 107. 
Overr de persoonlijke betrokkenheid van Hearst bij het ontwikkelen van de 
fïlmserie,, zie: J o hn K. Winkler, William Randolph Hearst: A New Appraisal 
(Neww York: Hast ings House, 1955) 225-26. 
8:33 Tegelijk met het verschi jnen van de filmserie werd het boek The Exploits of 
Elaine:Elaine: A Detective Novel Dramatized into a Photoplay door dezelfde machtige 
Hearstt uitgegeven. Het was geschreven door de Amerikaanse auteur Arthur B. 
Reevee die verantwoordeli jk was voor het filmscript en al enige detective 
verhalenn over Craig Kennedy op de markt had gebracht. Feuilletons met in de 
hoofdroll  Craig Kennedy verschenen ti jdens en na de eerste publieke vertoning 
vann T HE EXPLOITS OF ELAIN E in een reeks van bladen, waaronder Everybody, 
DetectiveDetective Story Magazine, Hearst's Magazine, Cosmopolitan en Harper's 
WeeklyWeekly die voor een gemengd publiek bestemd waren. 
Zie:: J. Randolph Cox, "A Reading of Reeve: Some Thoughts on the Creator of 
Craigg Kennedy," Armchair Detective 11 (1978): 28-33. 
Overigenss wijk t T HE EXPLOITS OF ELAINE hierin af van de "Serial-Queen Drama" 
zoalss door Singer omschreven. Volgens Singer was dit genre voor een 
overwegendd (doch niet uitsluitend) vrouwelijk publiek bestemd, dat in de jaren 
t ienn het terrein van de bioscoop begonnen te betreden. Hij beweert dat dit 
voornameli jkk naar voren komt in de "commercial intertext" van de films. De 
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gifleveringenn zouden in geschreven vorm voornamelijk in vrouwentijdschriften 
verschijnen.. Bij THE EXPLOITS OF ELAIN E is dit echter niet eenduidig het geval. 
Benn Singer, "Female Power in the Serial Melodrama: The Etiology of an 
Anomaly,""  99. 
Voorr een bibliografie van deze bladen, zie: J. Randolph Cox, "A Reading of 
Reeve:: Some Thoughts on the Creator of Craig Kennedy," Armchair Detective 
111 (1978): 28-33. 
Voorr een samenvatt ing van het debat over de gender en klasse van het publiek 
vann de vroege film, zie: Thomas Elsaesser, T he Insti tut ion Cinema: Industry 
Commodity,, Audiences: Introduction," Early Cinema: Space, Frame, Narrative, 
161-2. . 
844 Volgens de definitie van theater- en fi lmtheoreticus Rudolf Amheim zou dit 
geenn ju ist (Aristoteliaanse) gebruik van Deus ex Machini betreffen, omdat zij 
alleenn dienen voor het oplossen van narratieve conflicten. Rudolf Amheim, 
"Deuss Ex Machina," 221. 
855 De fi lmwetenschapper Leo Charney spreekt in dit verband van een 
"perceptuall  climate of overstimulation, distraction and sensation" dat de rappe 
veranderingenn met zich meebrachten. Leo Charney, "In a Moment: Film and 
thee Philosophy of Modernity," Cinema and the Invention of Modern Life, red. 
Leoo Charney en Vanessa R. Schwartz (Berkeley: University of California Press, 
1995)) 168. 
866 Over de bezieling van apparaten in audiovisuele representat ies, zie: Charles 
Grivel,, "Machine de Corps, Machine de Poche," Appareils et Machines a 
Representation,Representation, red. Charles Grivel, deel 8 (Mannheim: Mannheimer Analytika, 
Mannheim-Analyt iques,, 1988) 173-89. 
877 Zie: David F. Noble, America by Design, 69-83. 
888 Phil Hardy, red., Science Fiction: The Aurum Film Encyclopedia (1984; 
Londen:: Aurum Press, 1995). 
89Bovendienn komt één 'object' in elke aflevering terug. Het betreft een 
automaton,, half brein half machine. 
Meerr details over MASTER MYSTERY in: Kalton C. Lahue, Bound and Gagged, 
25,, 202; Phil Hardy, red., Science Fiction: The Aurum Film Encyclopedia, 58. 
Overr de au teur Reeve en zijn betrokkenheid bij MASTER MYSTERY, zie: J o hn 
Harwood,, "Arthur B. Reeve and the American Sherlock Holmes," 356. 
900 David F. Noble, America by Design, 69-83. 
911 Over de xenofobie die de dominante positie van dit bedrijf in de voorliggende 
ja renn in de VS opriep, zie: Richard Abel, The Red Rooster Scare: Making 
CinemaCinema American, 1900-1910 (Berkeley, Calif.: University of California Press, 
1999).. Zie verder van dezelfde auteur: "The Perils of Pathé, or the 
Americanizationn of the American Cinema," Cinema and the Invention of Modern 
Life,Life, red. Leo Charney en Vanessa R. Schwartz (Berkeley: University of 
Californiaa Press, 1995) 183-226. 
922 In 1913 werden de maatschappi jen door de Wilson regering veroordeeld daar 
zijj  de "Anti-Trust Act uit 1890 zouden schenden. De beschuldigingen werden 
aangevochtenn en het zou (mede door de tussenkomst van de eerste 
wereldoorlog)) tot 1917 duren voordat de MPPC zich als gevolg van gerechtelijke 
u i tspraakk moest ontbinden. Volgens filmhistorica J a n et Staiger had deze 
organisatiee een sterke invloed op de standaardisat ie van de Amerikaanse 
filmindustrie.. Toen THE EXPLOITS OF ELAINE in de bioscopen werd vertoond, 
wass het monopolie van de MPPC al gedeeltelijk doorbroken doordat 
onafhankelijkee dist r ibuteurs met bui tenlandse technologieën zelf films 
begonnenn te maken. 
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Overr de MPPC en de trustvorming van Amerikaanse filmbedrijven, zie onder 
andere:: J a n et Staiger, "Combination and Litigation: St ructures of US Film 
Distr ibution,, 1896-1917," Early Cinema: Space, Frame, Narrative, red. Thomas 
Elsaesserr (Londen: BFI Pub., 1990) 189-210; Richard Kozarski, An Evenings 
Entertainment:Entertainment: The Age of the Silent Feature Picture, 1915-1928, History of the 
Americann Cinema, Vol. 3, red. Char les Harpole (Berkeley: University of 
Californiaa Press, 1990) 63, 83, 86, 163, 171; Roberta Pearson, "Transitional 
Cinema,""  The Oxford History of World Cinema, red. Geoffrey Nowell-Smith 
(Oxford:: Clarendon Press, 1996) 25-27; David A. Cook, A History of Narrative 
Film,Film, 35-37. 
933 Miriam Bratu Hansen, "America, Paris, the Alps: Kracauer (and Benjamin) 
onn Cinema and Modernity," Cinema and the Invention of Modern Life, red. Leo 
Charneyy en Vanessa R. Schwartz (Berkeley: University of California Press, 
1995)) 362-402: 363-65. 
944 Bruno Latour, Wetenschap in actie, 17-19. 
955 Ibid., 27. 
966 Over de verwarring en shock die de modernisering met zich meebracht in de 
dagelijksee ervaring, zie: Marshall Berman, All That is Solid Melts into Air: The 
ExperienceExperience of Modernity (New York: Simon and Schuster, 1982). 
Inn relatie tot cinema, zie: Ben Singer, "Modernity, Hyperst imulus and the Rise 
off  Popular Sensational ism," Cinema and the Invention of Modern life, red. Leo 
Charneyy en Vanessa R. Schwartz (Berkeley: University of California Press, 
1995)) 72-102; J a m es Donald, "The City, the Cinema: Modem Spaces," Visual 
Culture,Culture, red. Chris J e n ks (Londen: Routledge, 1995) 77-95; Leo Charney, "In a 
Moment:: Film and the Philosophy of Modernity," Cinema and the Invention of 
ModernModern Life, 168-76; Tom Gunning, "An Aesthetics of Astonishment: Early 
Filmm and the (In)credulous Spectator," Art and Text 34 (Spring 1989). 
977 Na de aankondiging in 1895 van de ontdekking van een nieuw soort stral ing 
("AA New kind of Ray") door Röntgen werden er, zowel in medische als meer 
populairee kringen, allerlei sensationele berichten verspreid waarin de 
miraculeuzee effecten en mogelijkheden van het nieuwe licht benadrukt 
werden.. Kwesties van leven en dood speelden in deze verbeelding een grote rol. 
Inn Science Fiction films verschijnen allerlei technologieën die aan 
Röntgenstral ingg refereren. De verwantschap met cinematische technologieën 
(licht,, visualisatie, beweging) maakt het tot een zeer geliefd devies. 'Rays' 
wordenn reeds gebruikt in zeer vroege science fiction films als THE X-RAY 
MIRRRORR (1900) en blijven tot diep in de jaren vijfti g in zwang. 
Phill  Hardy, red., Science Fiction: The Aurum Film Encyclopedia (1984; Londen: 
Aurumm Press, 1995) 2 1. 
Voorr een beschrijving van de cultuurhistor ische aspecten van Röntgen rond de 
eeuwwisseling,, zie: Nancy Knight, ""The New Light": X Rays and Medical 
Futur ism,""  Imagining Tommorow: History, Technology, and the American 
Future,Future, red. Joseph J. Corn (Cambridge Mass., Londen: MIT Press, 1986) 10-
34. . 
98Overr de actieve rol van Serial Queens en in het bijzonder THE PERILS OF 
PAULINE,, zie: Ben Singer, "Female Power in the Serial Melodrama: The Etiology 
off  an Anomaly," 102. 
Datt Pearl White in de in T HE EXPLOITS OF ELAIN E een minder atletische rol op 
zichh nam, kan mede het gevolg zijn geweest van rugklachten. Volgens 
fi lmhistoricuss Lahue had White als gevolg van een val ti jdens de opname van 
dee eerste serie een blijvende blessure opgelopen die haar uiteindelijk noopte 
haarr filmcarrière te beëindigen. Volgens collega-historicus Schultz had zij deze 
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blessuree overigens reeds ti jdens haar voorgaande loopbaan als circusrui ter 
opgelopen. . 
Lahue,, Bound and Gagged, 276; Schultz, "The Exploits of Elaine," 32. 
999 Ik wil hiermee t rouwens niet beweren dat deze uitsluitingspolit iek een 
algemenee trend was. In de fil m die ik in het volgende hoofdstuk analyseer, is 
wetenschapp immers geenszins afgesloten domein voor vrouwen. 
Dee inbedding van technologie en wetenschap in maatschappel i jke ordeningen 
i ss in THE EXPLOITS OF ELAIN E echter wel steviger geworden. Als THE PERILS OF 
PAULINEE en THE EXPLOITS OF ELAIN E met elkaar worden vergeleken, is er een 
verschuivingg te bemerken die past in het patroon dat ik eerder heb geschtetst 
i nn de vergelijking tussen MASTER MYSTERY en THE EXPLOITS OF ELAINE. De drie 
filmseriess laten een verschuiving zien waar in het netwerk van wetenschap en 
technologiee gradueel verhard en maatschappel i jke belangen een dominantere 
factorr worden. 
1000 De idee dat technologie (in de twintigste eeuw) een manneli jke definitie zou 
hebben,, heeft sterk wortel geschoten in de feministische geschiedschrijving. Er 
zijnn echter een aantal belangrijke werken verschenen die dit idee bijstellen. Zo 
heeftt de historicus Ruth Schwartz Cowan laten zien dat ook het hu ishouden 
eenn technologische dimensie kent en ju ist wel voor vrouwen toegankelijk is. 
Doorr zich niet alleen op de publieke sfeer te richten laat zij zien dat vrouwen in 
dee Verenigde Staten wel degelijk belangrijke gebruikers en makers van 
technologiee kunnen zijn. 
Overr technologie als manneli jk fenomeen, zie: Judy Wajcman, Feminism 
ConfrontsConfronts Technology (North Sydney: Allen and Unwin, 1991); Cynthia 
Cockburn,, Brothers: Male Dominance and Technological Change (Londen: Pluto 
Press,, 1983). 
Overr de Amerikaanse geschiedenis van vrouwelijkheid en technologie en het 
hu ishouden,, zie onder andere: Ruth Schwartz Cowan, More Work for Mother: 
TheThe Ironies of Household Technology from the Open Hearth to the Microwave 
(Neww York: Basic Books, 1983); ---, A Social History of American Technology 
(Neww York: Oxford University Press, 1997); Lynn Spigel, Make Room for TV: 
TelevisionTelevision and the Family Ideal in Postwar America (Chicago: University of 
Chicagoo Press, 1992); Roger Horowitz en Arwen Mohun, His and Hers: Gender, 
Consumption,Consumption, and Technology (Charlottesville: University Press of Virginia, 
1998). . 
Werkenn die ingaan op de (historische) plaats van vrouwen in de publieke 
werksfeer:: Ava Baron, "Contested Terrain Revisited: Technology and Gender 
Definitionss of Work in the Printing Industry, 1850-1920," Women, Work and 
Technology,Technology, red. Barbara Drygalski Wright Women and culture series (Ann 
Arbor:: University of Michigan Press, 1987) 58-83; Joan W. Scott, "The 
Mechanizationn of Women's Work," Scientific American 247.3 (september 1982): 
166-87;; Carole Srole, "A Blessing to Mankind, and Especially to Womankind: 
Thee Typewriter and the Feminization of Clerical Work," Women, Work and 
Technology,Technology, red. Barbara Drygalski Wright (Ann Arbor: Michigan Press, 1987) 
84-100;; Virgini a Scharff, Taking the Wheel: Women and the Coming of the 
MotorMotor Age (New York, Toronto: Free Press. Collier Macmillan Canada : Maxwell 
Macmillann International, 1991). 
Voorr een kritiek op het vaak gehanteerde onderscheid tussen publieke en 
privatee sfeer in de feministische techniekgeschiedenis, zie: Jud i th A. McGaw, 
"Noo Passive Victims, No Separate Spheres," In Context: History and the History 
ofof Technology: Essays in Honor of Melvin Kranzberg, red. Melvin Kranzberg, 
Stephenn H. Cutcliffe, en Robert C. Post, Research in technology studies; v. 1. 
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(Bethlehem:: Lehigh University Press, 1989}  172-80. 
1011 Blanke rijke vrouwen domineerden bijvoorbeeld in de suffrage beweging, 
maarr probeerde dit te doorbreken door het organiseren van speciale bonden 
diee oomtoegankeli jk moesten zijn voor minder bedeelde vrouwen. Zie het 
documentt "Senators Vs. Working Women" en de inleiding daarop, in: Rosalyn 
Fraadd Baxandall, Linda Gordon, en Susan Reverby, red., America's Working 
Women:Women: A Documentary History, 1600 to the Present (New York: Vintage Books, 
1976)) 156-58. 
1022 Miriam Lewin, 'The Victorians, the Psychologist and Psychic Birth Control," 
InIn the Shadow of the Past: Psychology Portrays the Sexes : A Social and 
IntellectualIntellectual History, red. Miriam Lewin (New York: Columbia University Press, 
1984)) 63. 
Overr verschuivingen in gezinsstructuren, immigratie en geboorteaantal, zie 
verder:: Carl Deger, At Odds: Women and the Family in America from the 
RevolutionRevolution to the Present (New York: Oxford University Press, 1980) 111-43. 
Lindaa Gordon, Woman's Body, Woman's Right: A Social History of Birth Control 
inin America (New York: Grossman Publishers, 1976). 
Overr geboorteaantal len bij immigranten, zie bijvoorbeeld: 
J o hnn E. Bodnar, The Transplanted: A History of Immigrants in Urban America, 
Interdiscipl inaryy Studies in History (Bloomington: Indiana University Press, 
1985)) 71-78. 
Voorr empir isch onderzoek hiernaar, zie: J o hn R. Commons, Races and 
ImmigrantsImmigrants in America (1907. New York: Macmillan Company, 1920)109. 
K)aa De term "race suicide" werd voor het eerste gebruikt in 1901 door de 
socioloogg Edward E. Ross en daarna in allerlei debatten over de sl inkende 
machtt van de middenklasse gebruikt. 
Zie:: Gail Bederman, Manliness & Civilization: A Cultural History of Gender and 
RaceRace in the United States, 1880-1917, Women in cul ture and society (Chicago: 
Universityy of Chicago Press, 1995) 200. 
Voorr Roosevelts ideeën over "race suicide", zie: Thomas G. Dyer, Theodore 
RooseveltRoosevelt and the Idea of Race (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 
1980)) 143-67. 
Bevolkingsgroepenn werden vaak zonder enige reflectie gelijk gesteld aan ras. 
Allerleii  ideeën over evolutionaire ontwikkeling en eigenschappen die bij een 
etn ischee groep zouden horen werden hier moeiteloos mee verweven. 
Zie:: Daniel J. Kevies, In the Name of Eugenics: Genetics and the Uses of Human 
Heredity,Heredity, l s te ed. (New York: Knopf, 1985) 133. 
Voorbeeldenn van eugenet ische boeken waarin klasse en ras als categorieën 
doorr e lkaar worden gebruikt: George E. Boxall, The Evolution of the World and 
ofof Men (Londen: T. Fischer Unwin, 1905); J o hn R. Commons, Races and 
ImmigrantsImmigrants in America (1907; New York: Macmillan Company, 1920). 
1044 Carl Deger, At Odds, 111-43. 
1055 In de latere fil m J U ST IMAGINE! (1930) wordt een soortgelijk beeld gegeven 
vann een vrouwelijke veldwerker. 
Overr negatieve en positieve beeldvorming van vrouwen in de Amerikaanse 
wetenschap,, zie: Marcelle C. Lafolette, Making Science our Own: Public Images 
ofof Science, 1910-1955 (Chicago & Londen: Chicago University Press, 1990). 
Overr anti feminist ische beeldvorming van zulke zelfstandige zorgende beroepen 
inn Nederland en het Verenigd Koninkrijk, zie: Annemieke van Drenth en 
Franciscaa de Haan, The Rise of Caring Power: Elizabeth Fry and Josephine 
ButlerButler in Britain and the Netherlands (Amsterdam: Amsterdam University 
Press,, 1999). 
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1066 Over de angst voor vervrouwe lij king, zie: Ann Douglas, The Feminization of 
AmericanAmerican Culture (1977; New York: Noonday Press /Far rar St raus and Giroux, 
1998). . 
Overr het betreden van de publieke sferen door vrouwen in de Verenigde 
Staten,, zie ook: Sonya Michel, "The Limit s of Maternalism: Policies toward 
Americann Wage-Eraning Mothers dur ing the Progressive Era," Mothers of a 
NewNew World: Maternalist Politics and the Origins of Welfare States, red. Seth 
Kovenn en Sonya Michel (New York, N.Y.: Routledge, 1993) 277-320. 
1077 Voor een verzameling van dergelijke documenten, zie: Nicole Hahn Rafter, 
WhiteWhite Trash: The Eugenic Family Studies, 1877-1919 (Boston: Northeastern 
Universityy Press, 1988). 
loss Over de populariteit van de eugenetica in de Verenigde Staten en het 
Verenigdd Koninkrijk, zie:Daniel J. Kevies, "Chapter IV: The Gospel Becomes 
Popular,""  In the Name of Eugenics, 57-69; Marouf Ari f Hasian, The Rhetoric of 
EugenicsEugenics in Anglo-American Thought, The University of Georgia Humanit ies 
Centerr Series on Science and the Humanit ies (Athene: University of Georgia 
Press,, 1996). 
1099 Marouf Ari f Hasian, The Rhetoric of Eugenics in Anglo-American Thought, 82. 
1100 Overigens wijst fi lmhistoricus Pernick op het veelvuldig voorkomen van 
vrouwelijkee eugenetische "reformers" in Amerikaanse films als morele kracht 
omm mannen in toom te houden. Zie Martin S. Pernick, The Black Stork: 
EugenicsEugenics and the Death of "Defective" Babies in American Medicine and Motion 
PicturesPictures Since 1915 (New York: Oxford University Press, 1996) 110. 
1111 Motion Picture New, 19 December 1914. 
Citaatt ontleend uit: Wayne Schultz, "Athur B. Reeves and 'The Exploits of 
Elaine",""  33. 
1122 Clifford H. Pangburn, Recensie van THE EXPLOITS OF ELAINE, Motion Picture 
News,News, 20 February 1915. 
1133 In de kranten van Hearst wordt echter gedetailleerd ingegaan op de werking 
vann apparaten en wetenschappeli jke principes. Deze externalisering van 
wetenschappeli jkee gegevens heeft wellicht gedeeltelijk te maken met de 
"diegetischee absorptie" die in Hollywood zo een hoge prioriteit had: woordelijke 
explicatiee b innen de fil m had het gebruik van meer tussent i te ls vereist en dat 
zouu de "flow" van het narratief teveel onderbreken. De kranten fungeren 
daaromm als het domein waar voetnoten worden geplaatst bij de 
wetenschappeli jkee wonderen die de serie bevolken. Zij geven de 
technowetenschappeli jkee tekst in de fil m een grotere gelaagdheid, zonder de 
diegetischee absorptie voor de bioscoopganger te verminderen. 
Voorr een uitgebreide beschrijving van de werking van wetenschap en 
technologie,, zie bijvoorbeeld de uitleg van de werking van een onderzeeboot, 
in: : 
Arthurr B. Reeve en Charles W. Goddard, "The Exploits of Elaine: A Motion 
Picturee Detective Drama Presented by the Hearst Sunday Newspapers in 
Collaborationn with Miss Pearl White and the Other Famous Pathé Players," The 
ChicagoChicago Examiner J u ne 6 1915. 
1144 Bruno Latour, Wetenschap in actie, 65. 
1155 Zie: J o hn Harwood, "Arthur B. Reeve and the American Sherlock Holmes," 
354. . 
1166 Miriam Lewin, "The Victorians, the Psychologist and Psychic Birth Control," 
39-76;; J o hn S. Haller en Robin M. Haller, The Physician and Sexuality in 
VictorianVictorian America (Urbana,: University of Illinoi s Press, 1974) 191-234. 
1177 "Intelligent Classes", een term die in een boek uit 1920 met verzamelde 
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lezingenn over evolutie gebezigd wordt, zie: George Alfred Baitsell et al., The 
EvolutionEvolution of Man: A Series of Lectures Delivered before the Yale Chapter of the 
SigmaSigma xi during the Academic Year 1921-1922 (New Haven: Yale University 
Press,, 1922) 11. 
1188 Bederman, Manliness & Civilization, 84-88. 
1199 Miriam Lewin, T he Victorians, the Psychologist and Psychic Birth Control", 
39-76;; J o hn S. Haller en Robin M. Haller, The Physician and Sexuality in 
VictorianVictorian America, 191-234. 
1200 Zie onder andere: J o hn E. Bodnar, The Transplanted: A History of 
ImmigrantsImmigrants in Urban America; Alan M. Kraut, Silent Travelers: Germs, Genes, 
andand the "Immigrant Menace" (Baltimore: J o hn Hopkins University Press, 1995). 
1211 Tot in de jaren twintig (maar ook daarna) kwam een groot aantal andere 
ser iess en films uit waar in een crimineel persoon of bende een benaming had 
diee naar (stelende) handen verwees, zoals THE IRON CLAW (1916) met Pearl 
White,, THE INVISIBL E HAND (1920) en de verloren gegane cyclus van BLACK 
HAN DD films uit de ja ren tien en twintig. 
Zie:: Kalton C. Lahue, Bound and Gagged, 68, 136, 151, 160, 195, 263: Larry 
Langman,, American Film Cycles: The Silent Era, Bibliographies and indexes in 
thee performing ar ts no. 22. (Westport, Conn.: Greenwood Press, 1998) 73-80. 
1222 Eén van de eerste teksten die zij analyseert om dit te staven komt uit het 
oudee testament. In Leviticus wordt beschreven welke dieren rein zijn en 
gegetenn en aangeraakt mogen worden en welke niet. Douglas toont aan dat de 
d ierenn die niet koosjer worden bevonden zich niet in basisclassificaties laten 
voegen.. Het onderl iggende principe zou zijn dat de spijswetten de angst voor 
hett verlies van goddelijke orde, puurheid en eenheid wegnemen. 
Maryy Douglas, Purity and Danger, 42-58. 
1233 In de fil m T HE LOVE MICROBE uit 1907 distilleert Professor Cupido een 
liefdess microbe die hij bij zijn slachtoffers injecteert. De term werd na het 
verschi jnenn van deze fil m vaak gebezigd. Zie: Charles Musser, 'The 
Nickelodeonn Era Begins", 259. 
1244 Allan M. Brandt, No Magic Bullet: A Social History of Venereal Disease in the 
UnitedUnited States since 1880, Oxford Paperbacks, Expanded ed. (New York: Oxford 
Universityy Press, 1987 )21. 
1255 Promiscuïteit en onreinheid werden op één lij n gezet met de immigranten 
enn de Afroamerikaanse bevolking die in dit citaat zonder enige reflectie als een 
anderee vieze en monsterl i jke klasse worden gedetermineerd. 
Allann M. Brandt, No Magic Bullet, 20-21. 
Overr besmett ingsgevaar en immigratie, zie: Alan M. Kraut, Silent Travelers. 
1266 Een vergelijking met de paniek rond AIDS in de Verenigde Staten dringt 
zichh hier op. De lagere k lassen als gevaarlijke andere groepering zijn vervangen 
doorr homoseksuelen en nieuwe immigrantengroepen. 
Zie:: Allan Brandt "Chapter VI : Plagues and People: The AIDS Epidemic", 183-
204;; Alan M. Kraut, Silent Travelers, 1,3, 260, 261. 
1277 Zelf is Kennedy als ongenaakbare heer niet besmet, en ook de vrouwelijke 
hand langsterr heeft geveinsd dat zij de ziekte heeft opgelopen. 

EindnotenEindnoten hoofdstuk III 
1288 Mary Douglas, Purity and Danger, 40. 
1299 Frederick Lewis Allen, Only Yesterday: An Informal History o f the Nineteen-
TwentiesTwenties (1931; New York: Harper & Brothers, 1950) 129. 
1300 Vliegen begon in de ja ren t ien een belangrijk onderwerp in de Amerikaanse 
populairee media te worden. Belangrijke pr imeurs voor de pers waren de eerste 
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vluchtt van werk naar hu is (1913), de eerste lijnvlucht (1914) en de eerste 
s taats luchtpostt (1918). In de jaren twintig ontstond een euforische cu l tuur 
rondd vliegen. Een gebezigde ui tdrukking in de twintiger ja ren was 'being 
airminded':: het geboeid zijn door vliegtuigen en het geloof dat ze de toekomst 
positieff  konden beïnvloeden. Vrouwen speelden een belangrijke rol in de 
aviatiekk van de jaren twintig en dertig en wonnen ook veelvuldig prijzen als 
piloten. . 
Zie:: Joseph J. Com, The Winged Gospel: America's Romance with Aviation, 
1900-19500 (New York: Oxford UP, 1983) 9 -11. 
1311 Mary Douglas, Purity and Danger, 32-35, 70. 
1322 Over de relatie tussen overdraagbare aandoeningen en gender, zie ook: 
Nancyy Tomes, The Gospel of Germs: Men, Women, and the Microbe in American 
LifeLife (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1998). 
1333 Mary Douglas, Purity and Danger, 4, 37-40. 
1344 In dit hoofdstuk wordt evenals in het volgende hoofdstuk minder gebruik 
gemaaktt van filmhistorische bronnen. Dit komt doordat er over de films die 
centraall  s taan veel minder secundair mater iaal te vinden is. Voor THE LAST 
MA NN ON EARTH geldt in ieder geval dat het een fil m is die in de grote 
product iestroomm van Hollywood ten onder is gegaan en nauweli jks door een 
f i lmwetenschapperr is opgemerkt. 
1355 Mary Douglas, Purity and Danger, 38. 
I3f33 De stelling van filmtheoreticus Vivian Sobchack dat comedy/ science fiction 
alss hybride in de Verenigde Staten niet veel voorkomt omdat wetenschap dan 
teveell  geridiculiseerd zou worden en haar heilige plaats zou kunnen verliezen, 
wordtt hiermee toch onderschreven. 
Viviann C. Sobchack. The Limits of Infinity, 162. 
1377 Merriam-Webster Ine, Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, 10de druk 
(Springfield,, Mass.: Merriam-Webster, 1997). 
1388 Vanaf het einde van de negentiende eeuw werden dieren en mensen 
gebruiktt als bloedbron voor het bestri jden van menselijke ziektes. De theorie 
wass dat het injecteren van een kleine hoeveelheid besmet en geprepareerd 
bloed,, als serum aangeduid, immuniteit in een pat iënt kon bewerkstelligen. 
Rondd de tijd dat de fil m ui tkwam was de moderne medische ziektekiemtheorie 
ingebedd geraakt in het dominant wetenschappeli jk èn populaire discours. 
Zie:: Peter Baldry, The Battle against Bacteria: A Fresh Look (Cambridge: 
Cambridgee University Press, 1965) 48-66; Alan M. Kraut, Silent Travelers, 58; 
Allann M. Brandt, No Magic Bullet, 97; Bruno Latour, The Pasteurization of 
FranceFrance (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1988). 
1399 Steven Shapin en Simon Schaffer, Leviathan and the Air-pump, 60-65. 
Shapinn en Schaffer beschrijven hoe Boyle in de achtt iende eeuw verschil lende 
vormenn van getuigenissen in een laborator iumsituat ie gebruikte om zijn 
experimentenn met de luchtpomp een feitelijke s ta tus te geven. Dit stui t te op 
weerstandd bij de filosoof Hobbes die zijn bevindingen weersprak en 
waarnemingg (evenals vele tijdgenoten) niet gelijk stelde aan feitelijkheid. 
Shapinn en Schaffer lezen het debat tussen beiden als een verandering b innen 
hett wetenschappeli jk denken, waarin Boyle's experimentele methode zou gaan 
domineren.. De verlichte opvatting van Boyle wordt in de hedendaagse 
experimentelee wetenschappen nog steeds gerespecteerd. 
1400 In navolging van Shapin en Schaffer kan de positie van de toeschouwer 
wellichtt als virtual witnessing worden begrepen. Anders dan bij modest 
witnessingwitnessing vindt een virtuele getuigenis plaats via teksten en voorstellingen 
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vann de proefopstelling en is de getuige niet direct aanwezig bij het experiment. 
Dee kijker keurt de prakti jk van Prodwell op een soortgelijke manier. 
Zie:: Steven Shapin en Simon Schaffer, Leviathan and the Air-pump, 60-65. 
1411 B runo Latour, Wetenschap in actie, 17-25. 
1422 "Denkbeeldige lezers worden tevoorschijn getoverd, aan wie niet alleen 
gevraagdd wordt de au teur te geloven, maar ook nog de beproevingen en tests 
diee de helden moeten ondergaan om als zodanig erkend te worden, op te 
sommen.. Dan ontvouwt de tekst het dramat isch verhaal van deze test. De 
heldenn zegevieren over alle machten van de duisternis, zoals de pr ins in de 
Toverfluit.. (...) De au teurs dagen hun publiek en h un helden uit en zenden een 
nieuwee schurk, een storm, een duivel, een vervloeking, een draak en de helden 
bevechtenn ze." 
Brunoo Latour, Wetenschap in actie, 71-72. 
1433 De fi lmtheoreticus Gwendolyn Foster stelt abusievelijk dat de hoofdrol van 
dee fil m is weggelegd voor Greenwich Gertie en dat het verhaal draait om een 
gijzeling.. Dit klopt niet. Greenwich Gertie heeft een bijrol en er is wel op een 
bepaaldd moment sprake van een onderhandel ing die misschien als gijzeling 
kann worden opgevat, maar dit is niet de hoofdlijn van de film. Bovendien komt 
dee fil m volgens haar uit 1929, in plaats van 1924. 
Gwendolynn Audrey Foster, Captive Bodies: Postcolonial Subjectivity in Cinema, 
SUNYY series, cul tural studies in cinema/video (Albany: State University of New 
Yorkk Press, 1999) 8 1. 
1444 Mary Douglas, Purity and Danger, 39. 
1455 Ik baseer mij hierbij op de extensieve lijst van films die in The Aurum Film 
EncyclopediaEncyclopedia s taat en op het archiefmateriaal dat ik zelf heb bestudeerd. 
Phill  Hardy, red., Science Fiction: The Aurum Film Encyclopedia (1984; Londen: 
Aurumm Press, 1995). 
1466 In ISLAND OF LOST SOULS (1932), de fil m die in het volgende hoofdstuk zal 
wordenn besproken, is de geleerde weliswaar een man, maar wordt de 
afgekeurdee wetenschappeli jke praktijk eveneens in het bui tenland geplaatst. 
Hierr wordt een Brits geleerde als 'ander' aangemerkt. 
Dee rol van Europese wetenschapsbeoefenaars in science fiction is overigens 
vergeli jkbaarr met de xenofobische behandel ing van Aziaten in Amerikaanse 
sciencee fiction. In de jaren twintig en dertig figureren in films (en ook in 
verhalen)) vaak Chinese of Japanse geleerden met slechte bedoelingen. Zelden 
wordtt h un p laats b innen het wetenschappeli jk domein goedgekeurd. Versterkt 
doorr het afbeelden van oriëntalistische rituelen wordt een verband tussen 
slechtheidd en onchristeli jkheid gesuggereerd. Zo heeft Fu Manchu, de anti-
heldd in de gelijknamige science fiction serie die in de jaren dertig ui tkwam, wel 
dee wetenschappel i jke capaciteiten, maar niet de ju iste Christelijke moraal om 
alss 'goede* wetenschapsbeoefenaar te kunnen functioneren. Bovendien wordt 
hijj  dubbel bui ten de Amerikaanse cul tuur geplaatst door te benadrukken dat 
hijj  zijn wetenschappel i jke opleiding in Engeland heeft genoten en hem met een 
Engelss accent te laten spreken. 
Overr de "Yellow Peril" en de angst voor het vreemde in film, zie ook: Gina 
Marchett i,, Romance and the "Yellow Peril":  Race, Sex, and Discursive Strategies 
inin Hollywood Fiction (Berkeley: University of California Press, 1993). 
Ziee verder: Gaylyn Studlar, This Mad Masquerade, 56-58; Nick Browne, 
"Americann Film theory in the Silent Period: Orientalism as an Ideological 
Form,""  Wide Angle October 1989: 23-31; Lester D. Fr iedman, Unspeakable 
Images:Images: Ethnicity and the American Cinema (Urbana: University of Illinoi s 
Press,, 1991). 
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1477 Zoals ook al in het vorige hoofdstuk aan de orde werd gesteld, is er in THE 
EXPLOITSS OF ELAIN E geen ruimte voor dit spel, maar in latere science fiction 
film ss wel. 
1488 Marcelle C. Lafolette, Making Science our Own: Public Images of Science, 
1910-19551910-1955 (Chicago & Londen: Chicago University Press, 1990) 79-95. 
1499 Zie verder: Carl Deger, At Odds; Linda Gordon, Woman's Body, Woman's 
Right:Right: A Social History of Birth Control in America (New York: Grossman 
Publ ishers,, 1976). 
i5oo "]f  w e compare the image of the woman scientist to that of her male 
colleaguess - for whom neglect of domestic dut ies, long hours in the laboratory, 
absentmindedness,, and lack of socials graces were cited as proof of devotion to 
sciencee - then the disparity in the two images is even more apparent. Women 
scientistss were expected not only to excel in their work but also, if possible, to 
bee perfect wives and mothers." 
Marcellee C. Lafolette, Making Science our Own, 87. 
1511 Angela J. Latham, Posing a Threat: Flappers, Chorus girls, and other Brazen 
PerformersPerformers of the American 1920s (Hanover: Published by University Press of 
Neww England for Wesleyan University Press, 2000). 
1522 Ibid., 7-17. 
Ditt heeft overigens veel gemeen heeft met de manier waarop er in de late jaren 
zeventigg op de punkbeweging werd gereageerd. Zoals de socioloog Dick 
Hebdidgee heeft laten zien, werd ook deze groepering eerst als een bedreigend 
voorr de hegemonie werd ervaren en later als shockerende trend 'opgenomen' 
b innenn het verschuivend sociaal evenwicht. Zie: Dick Hebdige, Subculture: The 
MeaningMeaning of Style (1988; Londen: Routledge, 1991). 
1533 Linda Gordon, A Social History of Birth Control in America, 202; Lois W. 
Banner,, Women in Modern America: A Brief History (New York, Chicago, San 
Francisco,, Atlanta: Harcourt Brace Javonovich, 1974) 141-45. 
Overr de flapper in de Amerikaanse film, zie: Sumiko Higashi, Virgins, Vamps, 
andand Flappers : The American Silent Movie Heroine (St. Albans. VT : Eden P 
Women'ss Publications, 1978). 
l54Daniell  J. Kevies, In the Name of Eugenics: Genetics and the Uses of Human 
Heredity,Heredity, l ste ed. (New York: Knopf, 1985) 64. 
Overr drooglegging en eugenetica, zie in het bijzonder: Marouf Ari f Hassian, The 
RhetoricRhetoric of Eugenics in Anglo-American Thought, 31-32. 
Overr films die alcohol expliciet als eugenetische gevaar benoemden, zie: Martin 
S.. Pernick, The Black Stork: Eugenics and the Death of "Defective" Babies in 
AmericanAmerican Medicine and Motion Pictures Since 1915 (New York: Oxford 
Universityy Press, 1996)23, 132, 134, 138-9. 
1555 De auteur van Only Yesterday beschrijft de mentaliteit van meisjes als 
Paulaa als volgt: 
"Supposedlyy "nice" girls were smoking cigarettes—openly and defiantly, if often 
ratherr awkwardly and self-consciously. They were drinking(..) There were 
storiess of daughters of the most exemplary parents getting drunk-"blotto," as 
theirr companions cheerfully put it - on the contents of hip-flasks of the new 
prohibitionn régime, and going out joy-riding with men at four in the morning. 
Andd worst of all in darkened rooms or in parked cars to engage in the 
unspeakablee practice of petting and necking." 
Frederickk Lewis Allen, Only Yesterday, 108-9. 
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Gracee Cunard, Jean Dumas, Harry Dunkinson, Earle Fox, Pauline 
French,, Fay Holderness, Jean Johnson, Maurice Murphy, Derelys 
Perdue,, Clarissa Selwynne, William Steele, Gladys Tennyson. 

TH EE LOST WORLD (1925). First National Pictures. Dir.: Harry O. Hoyt; Wallace 
Beery.. Sc: Marion Fairfax. Cam.: Arthur Edeson. Cast: Bessie Love; 
Lloydd Hughes; Lewis Stone; Wallace Beery; Arthur Hoyt ; Margaret 
McWade;; Finch Smiles; Jules Cowles ; Bull Montana; George Bunny; 
Charless Wellesley; Alma Bennett. 

TH EE LOST WORLD : JURASSIC PARK  (1997). Universal Pictures, Amblin 
Entertainment.. Reg.: Steven Spielberg. Prod.: Bonnie Curtis, Kathleen 
Kennedy.. Sc: David Koepp. Cam.: Janusz Kaminski. Cast: Jeff 
Goldblum,, Julianne Moore, Pete Postlewaithe, Arliss Howard, Richard 
Attenburough,, Vince Vaughn, Vanessa Lee Chester, Peter Stormare, 
Harveyy Jason, Richard Schiff, Thomas F. Duffy, Joseph Mazello, Ariana 
Richards,, Thomas Rosales Jr. , Camilla Belle. 

MA DD LOVE (ook bekend als THE HANDS OF ORLAC) (1935). Metro-Goldwyn-
Mayer.. Reg.: Karl Freund. Prod.: John W. Considine Jr. Sc: Florence 
Crewe-Jones,, P.J. Wolfson, John L. Balderston, Guy Endor. Cam.: 
Chesterr A. Lyons, Gregg Toland. Cast: Peter Lorre, Frances Drake, Colin 
Clive,, Ted Healy, Sara Haden, Edward Brophy, Key e Luke, May Beatty. 

137 7 



TH EE MASK OF FU MANCH U (1932). Cosmopolitan Productions, Metro-Goldwyn-
Mayer.. Reg.: Charles Brabin, Charles Vidor. Sc.: Irene Kuhn, Edgar 
Allann Woolf, John Willard. Cam.: Tony Gaudio. Cast: Boris Karloff, 
Lewiss Stone, Karen Morley, Charles Starett, Myrna Loy, Jean Hersholt, 
Lawrencee Grant, David Torre nee. 

TH EE MASTER MYSTERY (1918). Octagon Films, Inc. en B. A. Rolfe. 15 episodes. 
Reg.:: Burton King, Harry Houdini. Prod.: Benjamin A. Rolfe. Sc: Arthur 
B.. Reeve, Charles A. Logue. Cast: Harry Houdini, Margret (Marguerite) 
Marsh,, Ruth Stonehouse, William Pike, Charles Graham, Edna Britton, 
Floydd Buckley. 

METROPOLI SS (1926). UFA. Reg.: Fritz Lang. Prod.: Erich Rommer. Sc: Thea 
vonn harbou; Fritz Lang. Cam.: Karl Freund. Cast: Bridgette Helm, Alfred 
Abel,, Gustav Fröhlich, Rudolf Klein-Rogge, Theodore Loos, Fritz Rasp. 

TH EE MYSTERIOU S ISLAND (1929). Metro-Goldwyn-Mayer. Reg.: Lucien 
Hubbard,, Maurice Tourneur, Benjamin Christensen. Prod.: J. Ernest 
Williamson.. Sc: Lucien Hubbard. Cam.: Percy Hilburn. Cast: Lionel 
Barrymore,, Jane Daly, Lloyd Hughes, Montagu Love, Harry Gribbon, 
Doloress Brinkman. 

TH EE PERIL S OF PAULIN E (1914). Wharton Production Co. en Pathe Exchange. 
200 episodes. Reg.: Louis Gasnier, Donald Mackenzie. Prod.: Leopold 
Wharton,, theodore Wharton. Sc: George B. Seitz. Cam.: Arthur C. 
Miller .. Cast: Pearl White, Crane Wilbur, Paul Panzer, Francis Carlyle. 

TH EE PHANTOM EMPIR E (1935). Mascot Pictures Corporation. 12 episodes. Reg.: 
Ottoo Brower, B. Reeves Eason. Prod.: Nat Levine. Sc: Hy Freedman, 
Johnn Rathmell. Cam.: Ernest Miller, William Nobles. Cast: Gene Autry, 
Dorothyy Christy, Smiley Burnette, Frankie Darro, Betsy King Ross, J. 
Frankk Glendon, Wheeler Oakman, Charles K. French, Jack Carlyle, 
Edwardd Peil Sr., Warner P. Richmond, Bob Bums, Peter Potter,. 

TH EE ROMANCE OF ELAIN E (1915). Wharton Production Co. en Pathe Exchange. 
122 episodes. Reg.: George B. Seitz, Leopold Wharton. Prod.: Leopold 
Wharton,, Theodore Wharton. Sc: George B. Seitz, Leopold Wharton, 
Theodoree Wharton. Cam.: Levi Bacon, Ray June, Robin Townley. Cast: 
Pearll  White Creighton Hale, Lionel Barrymore, Arnold Daly, Warner 
Oland,, Bessie Wharton. 

Sixx HOURS TO LIV E (1932). Fox Film Corporation. Reg.: William Dieterle. Sc: 
Bradleyy King. Cam.: John F. Seitz. Cast: Warner Baxter, Miriam 
Jordan,, John Boles, George F. Marion. 

TELEVISIO NN SPY (1939). Paramount Pictures Inc. Reg.: Edward Dmytryk. Prod.: 
Williamm LeBaron, Edward T. Lowe Jr. Sc: Lilli e Hayward, William R. 
Lipman,, Horace McCoy. Cam.: Harry Fischbeck. Cast: William Collier 
Sr.,, William Henry, Judith Barrett, Dorothy Tree, John Eldredge, Minor 
Watson,, Richard Denning, Morgan Conway, Anthony Quinn, Wolfgang 
Zilzer,, Chester Clute, Byron Foulger, Otolla Nesmith, Hilda Plowright. 

THING SS TO COME (1936). London Film Productions. Reg.: William Cameron 
Menzies.. Prod.: Alexander Korda. Sc: H.G. Wells. Cam.: George Périnal. 
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Cast:: Raymond Massey, Edward Chapman, Ralph Richardson, 
Margaretaa Scott, Cedric Hardwicke, Maurice Braddell, Sophie Stewart, 
Derrickk De Marney, Ann Todd, Pearl Argyle, Kenneth Villiers, Ivan 
Brandt,, Anne McLaren, Patricia Hilliard, Charles Carson. 

INVISIBL EE AGENT (1942). Frank Lloyd Productions, Universal Pictures. 
Reg.:: Edwin L. Marin. Prod.: Frank Lloyd, George Waggner. Sc: Curt 
Siodmak.. Cam.: Lester White. Cast: Ilona Massey, Jon Hall, Peter Lorre, 
Cedricc Hardwicke, J. Edward Bromberg, Albert Bassermann, John Litel, 
Holmess Herbert, Keye Luke. 
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ENGLISHH SUMMARY 

I NN THE LABORATOR Y OF THE SCIENCE FICTIO N FILM : 

TECHNO-SCIENCEE IN PRE-WAR HOLLYWOO D FILM S 

Technologyy and science are vital to our daily existence. However, it remains 

difficul tt for most of us to fathom and understand them. Science fiction is one 

off  the few domains where the place of techno-science in daily life can still be 

scrutinized,, criticized and analysed. It offers viewers an opportunity to make 

sensee of the techno-scientific culture in which they live. It is precisely because 

sciencee fiction cannot literally be considered as a medical, technical, chemical 

orr bio-technological laboratory, that it can fulfi l this function. In this 

environment,, Einstein's theory of relativity becomes as erudite or bizarre as 

thee act of measuring speed in warps. 

Mostt people experience technology and science as external fate: 

processess that precede their realization remain obscure and hidden. While 

techno-sciencee is such an intrinsic part of our daily existence, it seems 

impossiblee to figure out how techno-science actually ended up there. Only a 

feww experts who work in small centres where technology and science are 

producedd have the opportunity to follow such prior processes. The relationship 

betweenn these production centres and the spaces that don't have any direct 

accesss to these powerful centres can therefore be described as asymmetrical. 

Thiss asymmetry can be addressed in science fiction. Science fiction could be 

consideredd as a twilight zone, an area in which divisions between scientific 

knowledgee and belief, between layperson and connoisseur, are not always 

tenable. . 

Inn this book, I have analysed three Hollywood films as such twilight 

zones:: THE EXPLOITS OF ELAINE (1914-15), THE LAST MAN ON EARTH (1924) and 

ISLANDD OF LOST SOULS (1932). By analysing how techno-scientific matters are 

produced,, presented and treated in these films, I have shed light on ways in 

whichh films can make sense of the problematic and ambiguous position of 

techno-sciencee in daily life. 
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Thee question at issue in this dissertation can be summarised as follows: 

Howw do these films function as cultural fields of tension or spaces of 

negotiation,, where imaginable techno-scientific developments can be related to 

sociall  questions of purity and order? Special attention has been given to social 

issuess of gender, class and ethnicity. 

Twoo intertwining ways of analysis have been used to answer this 

question.. The theories of Bruno Latour, the French anthropologist of science, 

havee been applied so as to explore the social changeability of the above-

mentionedd dynamic. The British cultural anthropologist Mary Douglas, has 

offeredd a view on rituals of purity and order which has been used to 

understandd the way in which such relationships are expressed according to 

certainn ritual patterns. 

Latourr has lucidly formulated how the asymmetry in our western world, 

betweenn places where techno-science is produced and where techno-science is 

livedd and experienced, can be understood and analysed. Extending his 

approachh to science fiction, I have treated the films as cultural laboratories 

wheree one can discern how frictions or asymmetries between both domains are 

playedd out. I have discussed the films as fields of tension where such 

asymmetriess are addressed, but also where attempts are made to overcome 

suchh tensions. The viewer becomes part of a network in which the interplay 

betweenn scientific production centres and spaces outside such fortresses can 

bee imagined, and in which belief or knowledge don't have to be ascribed 

exclusivelyy to one of these domains. Thus my hypothesis is that in science 

fictionn the asymmetrical relation between these domains can be effectively 

expressed;; I offer opportunities to consider ways of overcoming this 

asymmetry. . 

Maryy Douglas' work has been used to understand how this social 

dynamicc is ritually expressed in science fiction films. Douglas states that what 

iss considered impure within a culture includes everything that is denied a 

legitimatee place and is not in line with the dominant views of what constitutes 

sociall  order. Yet placed in the periphery, such ambiguous and unnameable 

matterss remain an imminent and constant threat to the intrinsically unstable 

sociall  order. Rituals of purification are used to tackle this ever-impending 

dangerr of disruption, and to bring order to culture, which is inherently messy 

andd changeable. As a structural anthropologist, Douglas focuses on the more 
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universall  structure of such rituals. However, she does see a difference between 

suchh rituals in non-westem and western cultures, a difference that is closely 

alliedd to the techno-scientific character of western cultures. According to 

Douglas,, since the 19th century, they have tended to express fears of impurity 

inn terms of contamination through bacteriological diseases. If someone or 

somethingg is considered contagious, this could be read as an attempt to 

formulatee a cultural order. At the same time, the way in which such infectious 

matterss are treated tells us something about the prevailing cultural order's 

fearr of change, since culture is an intrinsically unstable principle in itself. 

Thuss fear of pollution points to a fear of change as it is already taking place. 

Thee films that are the main focus of this book have been analysed as such 

ritualsrituals of purity and danger. 

Whilee Latour's theories have been used to map the techno-scientific 

networkk of the films, Douglas' insights have been utilized to understand this 

questionn in ritual terms. Latourian perspectives have enabled me to describe 

inn detail how laboratories in the films are defined and circumscribed, how they 

aree related to one another, and what frictions there are between such areas. 

Byy exploring where pollution and order were placed and which solutions were 

appliedd to realise a social order, I have analysed this network as a ritual of 

purification.. I have understood the execution of this ritual as a safe way to 

expresss and designate fears, ambiguities and changes in the thinking about 

techno-sciencee and social order. 

Usingg the actor-network theory as my main method, I have analysed the 

filmss as techno-scientific networks. Strong centres in these networks are the 

placess in the films where techno-science is produced. Domains where such 

directt power of production is lacking have been considered as weak links. To 

bee able to analyse the dynamic between these different areas, I have made use 

off  Latour's concept of mediation. Mediation or translation is an important 

principlee of the actor-network theory, since it allows for an analysis that does 

nott deny that asymmetrical power relationships exist, but at the same time, 

offerss a counterbalance by concentrating methodologically on ever-changeable 

translations,, which shape techno-scientific networks. 

Techno-scientificc networks should be conceived of as areas of tension, 

whichh shift and shape themselves during a constant process of mediation. 

Latourr states that asymmetrical relations such as those between faith and 
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science,, fiction and fact, text and context or even between different academic 

discipliness are paradoxes, because one can only think in such oppositions by 

simultaneouslyy presuming that the two sides of such dichotomies have 

somethingg in common. Opposition thus entails translation. When such 

translationss are not acknowledged, mediations become monsters. But when 

onee takes such translations as a starting point, a different picture emerges 

andd categories come into being via such mediations. The actor-network theory 

aimss precisely at this by taking these hybrids as the central principle of the 

method.. In line with this approach, techno-scientific practices in the films 

havee been researched as webs in which categories are changeable and fluid 

andd have no pre-given meaning. This approach also has consequences for the 

wayy in which the relation between techno-scientific processes and gender, 

classs and ethnicity have been approached. These three social identities have 

beenn considered in the locality of their production. Thus, ideological 

presuppositionss about their meaning and demarcation have been shunned. By 

usingg a method that steers clear of presuppositions about the meaning of 

categories,, different pictures of techno-science emerge in which gender, 

ethnicityy and class become fluid, interactive and changeable. 

Thee films that have been explored in this research are mostly not 

mentionedd in studies of science fiction film. As the film scholar Rick Altman 

hass stated, such omissions often occur, due to a current assumption that 

genress only come into existence when they have an established and clear 

label.. Since these films stem from a period when such a label did not exist, 

theyy have escaped academic attention. Another reason for their exclusion may 

bee that a consideration of science fiction film as a techno-scientific realm has 

nott often been theorized. A prevailingly strong interest in psychoanalysis and 

sciencee fiction film has lead to a highlighting of certain films, while others have 

nott been considered as part of the genre. I agree with Altman that there is 

nothingg wrong with the acknowledgment that I, as a researcher, create my 

ownn genre. Such recognition is pivotal to the way this research has been 

conducted.. As an academic, I am not an objective neutral force, but a 

mediatorr and a player myself. 

InIn accordance with this self-recognition that the researcher makes a 

genre,, and with the symmetrical method of research used, reflexive 

ethnographyy plays an important part in this research. Ethnography can be 
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summarizedd as a discipline that collects data about human practices through 

fieldwork;fieldwork; this is a practice that results most often in descriptive analyses. 

Reflexivityy has become such an important principle in this field, because an 

involvementt between the researcher and their material is unavoidable. It is 

impossiblee to be an objective observer and to separate ones own history and 

social-culturall  circumstances from the way in which the field is visited and 

mapped.. Reflexive ethnography employs the theory that the researcher should 

bee aware of this position and should consider and show how much he or she 

iss part of what is researched. It thus implicates simultaneously proximity and 

distance.. I have used this principle by visiting the films as techno-scientific 

locations,, which I have mapped and configured through my personally 

motivatedd and defined interest in techno-science, gender, ethnicity and class. 

Byy analysing and describing the three films as techno-scientific 

networks,, a heterogeneous impression of techno-science comes to the surface. 

Thesee films depict different relationships between production centres of 

sciencee and the 'outer world'. In THE EXPLOITS OF ELAINE, the film series that is 

analysedd in chapter 2, there are two opposing male parties which use 

technologicall  artefacts and scientific knowledge, namely Professor Craig 

Kennedyy and The Clutching Hand. The private laboratory of Prof. Craig 

Kennedyy functions as the central point of techno-science in the web. Kennedy 

hass the exclusive right to a laboratory, which is related in the film to his 

social-culturall  background. As a late Victorian male from a privileged class he 

possessess pure and original thought. Although he is the only person who has 

directt access to a laboratory, he is not the only one who can make use of 

techno-science.. His enemy, the notorious criminal The Clutching Hand, does 

soo as well, but is only able to use instruments and knowledge that are 

producedd by others. This opposing party seems to be from a less wealthy 

backgroundd and a more foreign (be it white) origin. Both parties seem to have 

aa great arsenal of artefacts at their disposal; as deus ex machinae, they merge 

withh their wishes and desires to possess or protect Elaine, the female 

characterr in the film. 

Althoughh Elaine doesn't seem to have any hands-on connection with 

techno-science,, she is an important mediator and maker of the network: the 

malee parties define their definition of techno-science and gender via her. In 

THEE EXPLOITS OF ELAINE, the female character functions as the catalyst and 
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mediatorr in a ritual that is concerned with two definitions of masculinity and 

techno-science.. Kennedy represents purity and cleanliness. He employs 

techno-sciencee in such a way that physical contact with Elaine is always 

avoided.. According to a eugenic idea, he represents a Victorian male class, 

whichh is supposed to be biologically and scientifically superior, and is able to 

sublimatee its sexual energies into scientific thought. Sources of contamination 

cann be traced in the criminal circles of The Clutching Hand. These figures are 

oftenn physically deformed, are frequently seen in gutters and cellars, spreading 

contagiouss diseases. They pose a threat to Kennedy's masculinity by trying to 

steall  'his' woman, using their knowledge of technology and science. With their 

ever-threateningg presence they not only express a fear of change in the 

relationn between gender, class and techno-science, they also articulate that his 

changee is already taking place. After all, Kennedy's rescues of Elaine at the 

endd of each episode are only just on time. 

InIn the burlesque film THE LAST MAN ON EARTH, which I have discussed in 

thee third chapter, another techno-scientific network is spun. As in THE 

EXPLOITSS OF ELAINE the laboratory is the indisputable production centre of 

orderr and the scientist can be typified as from a higher white class. But the 

scientistt who runs this laboratory doesn't create a vast array of different 

instrumentt and scientific application. Dr. Prodwell runs a specialized 

workplacee where a remedy is being developed against the microbiological 

diseasee Masculitis that is killin g every male human being above the age of 14. 

Anotherr importantly difference from the former film is that the laboratory is in 

thiss case managed by a woman. I have argued that, although this is 

undoubtedlyy the logical consequence of the lack of a male scientist, the female 

scientistt in the film is so invincible and heroic that one can state that she 

presentss a legitimised relationship between techno-science and femininity. The 

knowledgee and professional conduct of this microbiologist are beyond all 

doubt. . 

Thiss classical image of the rational production of knowledge is further 

accentuatedd by contrasting Prodwell's practice with the surrounding diseased 

world,, which maintains very weak ties with science. The film uses comedy as a 

tooll  to depict this world as lacking in order, while science remains free of such 

ridicule.ridicule. This fits an opinion that dogmatically maintains that scientists 

possesss knowledge while other people are led by vague ideas and belief. The 

157 7 



dynamicc between laboratory and outer world can be understood as a ritual of 

purityy and danger. Prodwell's own engagement with domains outside her 

workplacee is regarded as necessary to restore social order and purity. In the 

mannerr of a eugenic and hygiënist argument, the scientist Prodwell can heal 

thee morally diseased outer-world. However, an opposite movement is 

consideredd as dangerous and as a threat to the order. 

AA strong 'actor' in this ritual is Prodwell's daughter, the young 'flapper' 

Paula.. By trying to break into her mother's space and attempting to seduce the 

lastt man, who has found safe shelter there once he is discovered, she tries to 

violatee the strict boundary between science and the outer world. As a 

representativee of the female world and youth culture, which have come into 

existencee without the presence of men, she is characterised as a threat to 

procreation.. While the film holds a supposed promiscuous female youth 

culture,, from an Anglo-Saxon background, responsible for the lack of 

procreationn and a confusion of gender definitions, it also points a finger to 

youngg men. After all, these creatures have virtually disappeared from the 

earth,, thanks to a mysterious biological disease that causes a flaw in their 

abilityy to live and give life. They are proven biologically unfit. 

Bothh high-class scientists in THE EXPLOITS OF ELAINE and THE LAST MAN 

ONN EARTH run laboratories that generate order and purity in 'outside' places. 

Unlikee Lulu Prodwell or Craig Kennedy, the bio-anthropologist in the last film 

studied,, ISLAND OF LOST SOULS, has no such intention. Dr. Moreau's scientific 

islandd is portrayed as a threat to social order. The experiments he conducts 

aree described as impure and dangerous, and he is criticised for his attempts to 

fleee moral responsibility by literally turning his back on the mainland. In this 

film,, the scientific production centre is accused of having too much power and 

off  avoiding outside control. 

Inn this case visitors from the mainland figure as a purifying force, while 

Moreau'ss island figures as a locus of contagion. However, one cannot simply 

makee such a distinction either. The evolutionary experiments that are 

conductedd by Moreau, on the one hand, are aimed at amalgamation and the 

hybridisationn of humans and animals. On the other hand, Moreau's 

experimentt are based on the presumption that hierarchies between high and 

low,, human and animal, or Godly and primitive can be easily made. As an 

evolutionaryy theorist Moreau explores the development and the order of 
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species,, a paradoxical enterprise that implicates at the same time translation 

andd purification. 

II  have shown that the insular location of Moreaus' practice is in itself a 

paradox.. By situating his island in the remote Pacific Ocean, a multitude of 

possibilitiess are created to discuss scientific issues that may otherwise come 

uncomfortablyy close. The island is therefore characterised as different, un-

Americann and remote from civilization, thus offering a safe locus for discussing 

frictionss that are at the heart of American techno-scientific culture. 

Accordingly,, the American visitor to the island, Parker, who seems to have 

beenn stranded accidentally in this tropical hell, has more to do with Moreau 

thann he can suspect. It is his mission to decontaminate the scientific practice. 

Parkerr mediates between two atmospheres and hence questions about the 

boundariess of evolutionary science are discussed and a judgement is made 

aboutt what science should mean. 

Onee of his mediating functions comes to the foreground in his 

relationshipp with "Panther woman" Lota. He feels a strong 'primitive' urge to 

makee love to this female hybrid and thus acknowledges that differences 

betweenn men and animal or nature and culture, are not tenable. His moral 

superiority,, though, enables him to counter this urge. Despite the film 

differingg from the previously analysed films by showing this urge to be part of 

whitee masculinity, it does proclaim that such tendencies are undesirable and 

createe biological impurities. 

Thee male hybrids that are created by Moreau are the strongest 

manifestationn of impurity and danger. Their mediation is monstrous. As a 

groupp both heterogeneous in appearance as in behaviour, they pose a threat to 

thee homogeneity of the white Anglo-Saxons on the island, while 

simultaneouslyy offering them a possibility to define that homogeneity. These 

hybridss are a volatile mixture of different - and often quite contradictory -

identities;; alternately, they are from a lower class, animal - which sometimes 

mergess with non-westem and being sexually untamed - and have different 

genealogicall  trees. As hybrids, they threaten to undermine the idea of a 

biologicallyy pure and higher American race, while at the same time 

representingg the American melting pot, that seems to be that culture in optima 

forma. forma. 

Thee films give ample and rich impressions of techno-science and its 
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variouss social implications. Different scientific disciplines are shown -

evolutionn theory, microbiology, surgery - , vast amounts of means are used -

medicines,, weapons, medical tools, microscopes, surgical instruments, and 

soundd machines - and different relationships between techno-scientific 

productionn centres and other domains - underworld, shantytowns, political 

arena,, and youth culture - are being discussed. It is partly due to the 

ethnographicc analysis of the films that one can see how multilateral and 

intelligentt the contribution of science fiction films to cultural debates on 

techno-sciencee can be. The films have indeed proven to be cultural 

laboratoriess in which relations between techno-scientific development and 

questionss of social order and purity can be addressed. 

Howw greatly the issues that are dealt with may differ from one film to 

another,, conservative notions of masculinity and ethnicity triumph in the 

closuree of the performed ritual. This last vestige of white Anglo-Saxon 

masculinityy is just about able to survive. The American Adam has just resisted 

thee temptation of being lured away from paradise. The resulting picture of 

femininityy and techno-science has many more shades. Independent behaviour 

iss not always disputed by scientific arguments. Both Prodwell and Parker's 

fianceefiancee come to the rescue, precisely because they are independently minded. 

Butt what they rescue is a scientific idea of white supremacy, and what they 

ensuree is its guarantee of reproduction. 

II  have shown how science fiction films can express the problems 

surroundingg techno-scientific developments in their relation with shifting 

ideass about culture. The films offer the viewer a space in which to take part in 

aa dynamic game where the asymmetry between techno-scientific laboratories 

andd the world around them can be discussed in constructive ways. When this 

gamee has been executed, a closure follows in which an order is suggested, 

whichh seems to resemble the old dominant order. In a safe manner, questions 

aboutt alterations in the relationship between techno-scientific developments 

andd dominant social patterns can be broached, analysed and processed. 
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DANKWOOR D D 

Allereerstt wil ik van deze ruimte gebruik maken om mijn promotoren te 

bedanken:: Selma Leydesdorff voor het geduld waarmee ze zoveel verschillende 

versiess en opzetten van dit proefschrift heeft gelezen en van helder 

commentaarr heeft voorzien, Rob Hagendijk voor zijn constructieve hulp, voor 

zijnn scherpe doch rechtvaardige kritiek en voor de manier waarop hij me 

tijdenss de eindfase nog een stukje verder heeft geduwd en - last but not least -

Jürgenn Muller voor zijn kritisch enthousiasme, zijn helder en subtiel 

commentaarr èn voor het feit dat hij degene was die mij op het pad van het 

promoverenn heeft gestuurd. 

Hett Belle van Zuylen Instituut heeft mij de afgelopen jaren een plek 

gebodenn om mij op het schrijven van dit proefschrift te kunnen toeleggen. Ik 

hebb daar veel bijzondere mensen ontmoet die mij hebben bijgestuurd, 

gesteundd en tot kritisch academicus hebben gevormd. Ten eerste gaat mijn 

dankk uit naar Amade M'charek en Catherine Lord met wie ik jaren een kamer 

hebb gedeeld. Als Spice Warriors gaven we elkaar inhoudelijke en geestelijke 

steunn tijdens de worsteling die met het schrijven van onze proefschriften 

gepaardd ging. Ik dank hen beide voor hun onvoorwaardelijke vriendschap en 

hunn hulp in bange en mooie dagen. Amade heeft me enorm geholpen door op 

eenn luchtledig moment de theoretische denkkaders aan te reiken die dit 

proefschriftt haar richting hebben gegeven. Ik ben heel blij dat ik heb mogen 

samenwerkenn met zo een warm en genereus mens. Catherine heeft mij de 

belangrijkee les geleerd dat 'het academische' geen afgepaste praktijk moet zijn, 

maarr een plaats waar de passie van het denken, scheppen en het schrijven 

gestaltee kan krijgen. Met die wetenschap kan ik nog lang leven. 

Ikk ben heel blij dat Frances Gouda het Belle van Zuylen met haar 

aanwezigheidd is komen verrijken. Haar dank ik vooral - maar niet alleen - voor 

dee ongelofelijke steun tijdens een periode dat de voortgang van dit 

promotieonderzoekk erg bemoeilijkt werd. Ook haar levenspartner Gary Price 

benn ik zeer dankbaar voor zijn hulp en vriendschap. Marion de Zanger bedank 

ikk voor de manier waarop zij, ondanks haar drukke leven, altijd ruimte voor 

mee maakte op moeilijke momenten. Ellis Jonker dank ik voor haar 
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betrokkenheidd en voor haar enorme hulp tijdens de laatste fase van het 

onderzoek,, Hanne Drogendijk voor haar nimmer aflatende bereidwilligheid om 

herschrevenn versies te lezen, Sandra Pozanezi voor haar cruciale hulp tijdens 

hett schrijven van het inleidend hoofdstuk, Pamela Pattynama voor al haar 

adviess en wijze raad en Wilma Cohen voor alle praktische en emotionele 

ondersteuning.. Ook dank aan alle leden van de promotieclub voor de goede 

kritiekk die ze me de afgelopen jaren hebben gegeven. Dat Astrit Blommestijn 

eenn aantal jaren geleden als assistent-manager bij het Belle van Zuylen 

aantrad,, kan als een klein wonder omschreven worden. Het bleek niet alleen 

eenn hereniging met een jeugdvriendin die ik meer dan 20 jaar uit het oog 

verlorenn had, maar ook een ontmoeting met een zeer bekwame kracht die op 

veell  manieren aan de totstandkoming van dit proefschrift heeft bijgedragen. 

Dee laatste jaren heb ik kantoor gehouden met Jelke Boesten, Marie 

Louisee Janssen en Margriet van Heesch, gezamenlijk beter bekend als Brains 

andand Beauty. Hen dank ik voor hun begrip en geduld en voor de prettige manier 

waaropp we de kamer en elkaar gezelschap konden delen. Margriet wil ik in het 

bijzonderr bedanken omdat zij altijd tijd vond voor het lezen en 

becommentariërenn van mijn stukken en omdat zij zo een bevlogen ziel is. 

Naastt mijn werkzaamheden op het Belle van Zuylen Instituut heb ik de 

afgelopenn jaren les gegeven bij Film- en Televisie Wetenschap Amsterdam. Mijn 

dankk aan alle collegae waarmee ik daar heb mogen samenwerken. Jaap 

Kooijmann ben ik erkentelijk voor het lezen van een aantal versies van 

hoofdstukken.. Dank ook aan al die mensen die ik de afgelopen jaren heb 

ontmoett tijdens het Phd. Seminar Film, dat al zoveel jaren onder de bezielde 

leidingg van Thomas Elsaesser bijeenkomt. Ook bij Film- en 

Televisiewetenschapp ontmoette ik mensen die meer dan vakgenoten bleken. 

Nellyy Voorhuis dank ik voor haar collegialiteit en vriendschap. In Pepita 

Hesselberthh trof ik niet alleen een scherpe geest, vriendin en medestrijder, 

maarr ook iemand die in de laatste fase van dit proefschrift een belangrijk 

vangnett heeft gespannen. Mijn dank voor haar betrokkenheid en praktische 

hulpp is groot. 

Dann zijn er nog al die vrienden en familieleden die mij met raad, daad 

enn lekker eten hebben bijgestaan. Kiki Jeanson, Anouk Damoiseaux, Sjoerd 

Spoelstraa en René Mollema dank ik in het bijzonder voor hun medeleven en 

begrip.. Mijn zussen Camille en Cecile en hun partners Sander en Dirk-Jan 
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bedankk ik voor de manier waarop ze er altijd voor me waren. Mijn nichtjes 

Yliana,, Balint, Aranka, Lorijn en Wendel wisten me op de juiste momenten in 

hunn wereld te trekken waardoor ik meer van het spel van het leven kon 

genieten.. Mijn vader en moeder ben ik heel veel verschuldigd. Zij hebben me 

ontzettendd geholpen en ik ben hun daar heel dankbaar voor. Mijn moeder 

dankk ik voor haar liefde en omdat zij me als kind heeft geleerd hoe belangrijk 

hett is om creatief en op je eigen manier in het leven te staan. Mijn vader voor 

zijnn humor en nieuwsgierigheid en omdat hij mij heeft laten zien dat het soms 

loontt om te balanceren tussen het wezen van een Don Quichotte en een David. 

Tenslottee dank ik Mark Bellamy voor al zijn liefde, begrip en inspiratie. 

Eenn groter geluk had ik me niet kunnen wensen. 
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