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Proloog

eze voorliggende studie is geschreven voor u en mij, als toeschouwer,
liefhebber, afkeurder en (soms) teleurgestelde toeschouwer van de
filmhuis/arthouse film. In deze studie onderzoek ik welke emoties we
ervaren tijdens het waarnemen. Hoewel ieder van ons iets anders zal
ervaren, zijn er ook vele emoties die we delen. Dit onderzoek richt zich zoveel
mogelijk op wat ons bindt, niet op wat ons scheidt. In het verdere verloop van
deze studie staan mijn eigen emoties buiten beschouwing. Maar hier, in de
proloog, kan ik kort aangeven hoe drie emotionele filmervaringen aan de basis
liggen van dit onderzoek.
Achteraf bezien begon dit onderzoek waarschijnlijk in 1984, toen ik in het
plaatselijke filmhuis de film NOSTALGIYA (USSR: Andrei Tarkowski, 1983) zag. De
film riep meer emoties bij me op dan ik voor mogelijk had gehouden; ik was met
stomheid geslagen. Het viel me op dat ik, wanneer ik daarna mijn ervaring
probeerde te beschrijven, steeds verviel in een beschrijving van bepaalde scènes
uit de film. Zo is er de gedenkwaardige long take waarin hoofdpersoon Andrei
Gorèakow (gespeeld door Oleg Yankowsky) door een leeg zwembad loopt en
probeert een kaarsje brandend aan de overkant te krijgen, en elke keer dat dat
niet lukt, opnieuw begint. Ik heb de scène regelmatig beeldend aan vrienden
naverteld, maar nooit had ik het gevoel dat ik daarmee kon uitdrukken welke
9
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bijzondere ervaring ik had gehad. Het werd me in de loop der tijd steeds
duidelijker dat het bewijs van mijn ervaring niet in die scène zelf verscholen lag.
Dat werd ook bevestigd door tegenstanders van de film, die dezelfde scène steeds
beschreven om aan te geven welke negatieve gevoelens die scène bij hen oproept.
Lang dacht ik dat het verschil in mening verklaard kon worden door een verschil
in smaak, tot ik me realiseerde dat mijn ervaring bij die beelden een reactie was
op de gebeurtenissen die aan de scène voorafgingen, en de gebeurtenissen die er
op zouden volgen. De scène is vooral zo indringend, omdat ik voorvoelde – zonder
dat dat in de film duidelijk gemaakt wordt - dat de hoofdpersoon zou sterven op
het moment dat hij zijn opdracht voltooid had. Dit leerde me dat emoties niet
noodzakelijk gekoppeld zijn aan bepaalde scènes.
De tweede gedenkwaardige ervaring was met de film MAUVAIS SANG (F: Léos
Carax, 1986) die ik zonder ondertiteling zag, en waarvan ik het Frans slecht kon
verstaan. Ook die film maakte een enorme indruk op me, op een bepaalde manier
‘begreep’ ik de film volkomen. Toen ik een jaar later de film ondertiteld terugzag,
bleek dat ook letterlijk het geval te zijn: de personages bleken exact te zeggen
wat ik vermoed (maar niet verstaan) had. Dit toonde me de kracht van film om
emoties en betekenissen op te roepen die niet bewust cognitief door de
toeschouwer verwerkt worden, maar wel ervaren worden.
De derde ervaring was met de film A ZED AND TWO NOUGHTS (UK, NL: Peter
Greenaway, 1985) die ik zag, en die ik herkende als een onbedoelde remake van de
film DE WITTE WAAN (NL: Adriaan Ditvoorst, 1984). Terwijl de film A ZED AND
TWO NOUGHTS zich aan mijn oog voltrok, en ik de bijbehorende emoties voelde,
ervaarde ik ook emoties die hoorden bij mijn eigen project van kijken: het
voortdurend zoeken naar, en vinden van, overeenkomsten met DE WITTE WAAN. 1
Het bleek dus mogelijk dat een film niet alleen bedoelde emoties oproept, maar
dat het ook mogelijk was dat er parallel daar aan, op een ander niveau, andere
emoties worden opgeroepen.
Deze ervaringen zijn niet letterlijk in deze studie terecht gekomen, ze dienden
vooral als motivatie voor dit onderzoek. Mijn studie is een onderzoek geworden
naar, en analyse van, moeilijk aanwijsbare en moeilijk benoembare emoties die
een auteursfilm bij de toeschouwer oproept. Ik behandel voornamelijk de
sociale/morele emoties: schuld, schaamte en trust. De stelling is dat een
auteursfilm leidt tot onaangename schuld/schaamte emoties, die uiteindelijk
1

Dit specifieke geval heb ik beschreven in ‘The Secret Passion of the Cinephile’. Van der Pol,
Gerwin. 2005b. "The Secret Passion of the Cinephile." Pp. 211-222 in Cinephilia: Movies, Love and
Memory, edited by Marijke de Valck and Malte Hagener. Amsterdam.
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ongedaan gemaakt kunnen worden door de auteur te vertrouwen, waarna de
auteur dit vertrouwen ook beloont.
In deze studie breng ik heel veel psychologische processen en emoties van
de toeschouwer in kaart. De toeschouwer die ooit een auteursfilm heeft gezien en
de daarbij behorende emoties en gedachten heeft ervaren, zal ongetwijfeld mijn
expliciete benoeming van die processen niet zo letterlijk, direct, herkennen. Daar
zijn verschillende redenen voor. Ten eerste gaat het om emoties en gedachten die
tamelijk onbewust – in de cognitieve betekenis ‘onbewust’ – plaatsvinden. Zo zal
de toeschouwer cognitieve dissonantie, schuld en schaamte zelf voornamelijk
ervaren als een ongemakkelijk (en ook onbegrijpelijk) gevoel van onrust. Ook
trust wordt niet bewust onder woorden gebracht, maar hoogstens bewust ervaren
als een gevoelde toenadering tot de auteur. Ten tweede vergeet de toeschouwer
na afloop de ongemakkelijke gevoelens, omdat ze zijn gecompenseerd door de
positieve trust-ervaring. Na het ervaren van trust is het voor elke toeschouwer
moeilijk zich voor te stellen hoe de ongemakkelijke emoties daarvoor aanvoelden.
Ten derde lijken een aantal psychologische processen, zoals verwoord in deze
studie, radicaler dan ze misschien in werkelijkheid zijn. Juist omdat deze
psychologische processen bij de toeschouwer die een auteursfilm waarneemt niet
eerder zo beschreven zijn, zijn die processen voor de duidelijkheid van het
argument wellicht wat uitvergroot. Daarbij gaat het om de beschrijving van het
model, het prototype, van een auteursfilm, dat zo helder mogelijk moet zijn. Elke
individuele auteursfilm kan in details en heftigheid afwijken van dit prototype.
De nadruk ligt in deze studie op hoe de auteursfilm een toeschouwer als
mens aanspreekt. In de tekst spreek ik daarom in algemene termen over de
toeschouwer. Niet als ‘hij/zij’, maar als ‘wij’, in de betekenis: ‘wij mensen’. Dit
verklaart ook de titel van deze studie: De auteur zij met ons.

11
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De ervaring van de toeschouwer bij een auteursfilm
To a certain extend at least, the auteur is always his own subject matter;
whatever the scenario, he always tells the same story, or, in case the word ‘story’
is confusing, let’s say he has the same attitude and passes the same moral
judgments on the action and on the characters. (Bazin 1981/1957:45)
(…) the birth of the reader must be at the cost of the death of
the Author (Barthes 1977a:11)
Als instituut is de auteur dood (…) maar in de tekst verlang ik op een
bepaalde wijze naar de auteur(…) (Barthes 1986:35)

lk van de bovenstaande drie citaten typeert een belangrijk stadium in de
filmauteurstheorie. In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw werd
de filmauteur gezien als filmmaker die in of achter de filmtekst te vinden
was. In de jaren zeventig werd de auteur theoretisch doodverklaard, om
de nadruk te kunnen leggen op het feit dat de toeschouwer van een film tijdens
het kijken betekenis aan de film toekent. Volgens die gedachte is een film pas een
film als de toeschouwer er naar kijkt en de film begrijpt. In de jaren tachtig
ontstond er een melancholische terugblik op de auteurs, zeker nadat de meesten
van hen niet alleen theoretisch dood verklaard waren maar ook daadwerkelijk
stierven.
Andrei Tarkowski bijvoorbeeld is een auteur in de betekenis van Bazin, we
kunnen de films van Tarkowski begrijpen en ervaren zonder te weten dat ze van
Tarkowski zijn, en we kunnen tijdens het kijken het idee hebben dat de film door
een meesterhand geconstrueerd is. Ondanks alle heftige theoretische debatten
over hoe een auteur te definiëren, en over wie al dan niet een auteur genoemd
mocht worden, is de hedendaagse praktijk dat er een grote canon van onbetwiste
auteurs bestaat, die volgens alle mogelijke auteursdefinities beschreven kunnen
worden.
Hoe kan dat? Hoe kan het dat, zoals in het geval van Andrei Tarkowski,
deze eerst een regisseur van films is, dat er dan rond een bepaalde film – bij
13
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Andrei Tarkowski rond de film IWANS JEUGD (IVANOVO DETSTVO) (USSR:
Tarkowski, 1962) – een polemiek ontstaat over de vraag of Andrei Tarkowski een
slechte regisseur is, of juist een briljante auteur, en dat na zijn volgende films
ANDREY RUBLYOV (USSR: 1969) en SOLARIS (USSR: 1973), Tarkowski onbetwist
een auteur is, en sindsdien, als bewijs van auteurschap, zonder voornaam vermeld
wordt? Deze vraag is voor Tarkowski uitvoerig beantwoord: er was iets
eigenzinnigs aan de film IWANS JEUGD dat een gewone regisseur niet zou doen, en
dat in retrospectief typerend was voor de stijl van Tarkowski. Een stijl is een
constant kenmerk dat in een heel oeuvre van een auteur is te onderscheiden.
Dit voorliggende onderzoek begint met de constatering dat deze verklaring van
Tarkowski’s auteurschap, zijn stijl, een erg onbevredigende verklaring is. Ten
eerste waren er al suggesties van Tarkowski’s auteurschap ten tijde van IwANS
JEUGD, waarbij kijkers geen enkele andere film van hem gezien hadden, en dus op
geen enkele manier een stijl konden herkennen.
Ten tweede verklaart een stijl alleen maar de herkenbaarheid van een groep
films (een oeuvre) als behorend bij een bepaalde regisseur, en zegt het niets over
auteurschap. Slechte regisseurs bijvoorbeeld zijn ook herkenbaar door hun stijl,
de zelfde manier waarop ze slechte films maken, maar dat maakt hen nog niet tot
auteurs. En anderzijds zijn er ook vele auteurs (in de traditie van het neorealisme) wier stijl gekenmerkt wordt door afwezigheid van de meesterhand.
Bijvoorbeeld in de films van de gebroeders Dardenne, of de vroege films van Bela
Tarr, die zo ‘documentair’ geregistreerd lijken, dat nauwelijks te zien is dat het
om geregisseerde fictie gaat.
Kortom, de bestaande auteursbeschrijvingen en –definities komen voort uit
een cirkelredenering: Tarkowski is een auteur, een auteur heeft een bepaalde stijl,
en die stijl in zijn films maakt Tarkowski tot een auteur.
Hoe kunnen we uit die cirkelredenering komen? Door terug te gaan naar het
moment dat Tarkowski nog een gewone regisseur was, en er suggesties van
recensenten en kijkers kwamen dat hij een auteur was. Dat was dus rond de film
IWANS JEUGD. Er was blijkbaar iets aan de film IWANS JEUGD dat de toechouwer
tijdens, of onmiddellijk na, het kijken aan auteurschap deed denken. Laten we dat
omschrijven als: IWANS JEUGD leidt op de een of andere manier tot
auteursgedachten bij de toeschouwer. De vraag is dan: wat is er aan IWANS JEUGD
dat die auteursgedachten oproept?
Zoals hierboven beschreven is het gevaar van een dergelijke vraag dat het
antwoord specifiek bij de auteur Tarkowski wordt gezocht, en dus vervalt in de
de cirkelredenering. De manier om het gevaar van die cirkelredenering te
ontlopen is via de volgende observatie. Alle auteurs zijn ooit begonnen als
regisseur, en elk oeuvre van zo’n auteur bestaat uit één of meerdere films waarin
hij of zij als regisseur werden genoemd, daarna is er een film waarover de
14
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suggestie wordt gewekt dat de regisseur een auteur zou moeten zijn, en een fase
waarin de regisseur onbetwist auteur wordt genoemd. In elk oeuvre van een
auteur zijn er één tot drie films aan te wijzen waarin de omslag plaats vindt van
regisseurschap naar auteurschap.
Om dus te kunnen verklaren wat IWANS JEUGD tot auteursfilm maakt,
moeten we die film niet vergelijken met andere films van Tarkowski, maar met
andere doorbraakfilms in de oeuvres van andere auteurs. Dat is wat de
voorliggende studie wil onderzoeken: Wat is de gemeenschappelijke eigenschap
van doorbraakfilms in de oeuvres van filmauteurs?
Het antwoord ligt eigenlijk al in de vraag besloten: een doorbraakfilm roept
auteursgedachten bij de toeschouwer op. Maar in dit stadium van het onderzoek
hebben we nog geen idee wat die auteursgedachten zouden kunnen zijn, en wat
die auteursgedachten oproept. Wel is duidelijk dat de doorbraakfilms niet alleen
onderzocht moeten worden op esthetische kenmerken, maar in relatie tot de
ervaringen die de film bij de toeschouwer oproept. De meer algemene
onderzoeksvraag van deze studie is dan ook: “Wat ervaart de toeschouwer tijdens
(en veroorzaakt door) het kijken naar een doorbraakfilm?” Deze algemene vraag
leidt uiteindelijk tot de beantwoording van twee impliciete vragen. Het
beantwoordt de vraag: welk aspect van die ervaring van de toeschouwer leidt
specifiek tot auteursgedachten? En omdat de doorbraakfilm bij uitbreiding de
zelfde eigenschappen heeft van de navolgende auteursfilms in het oeuvre van een
auteur, beantwoordt dit onderzoek ook de tweede vraag: wat is de ervaring van
de toeschouwer bij een auteursfilm?
Wat ervaart de toeschouwer tijdens (en veroorzaakt door) het waarnemen
van een auteursfilm, zonder enige voorkennis dat het om een auteursfilm
gaat?
Deze vraag is vanzelfsprekend te groot en te algemeen, en zal in dit hoofdstuk
verder worden ingeperkt. In deze inleiding wordt geschetst hoe de toeschouwer en
de auteursfilm gedefinieerd kunnen worden, en welke methoden en paradigma’s in
dit onderzoek gehanteerd zullen worden. Vanzelfsprekend moet het onderzoek
ook ingeperkt worden, en wordt vermeld welke aspecten van het
toeschouwerschap onbesproken zullen blijven. Ook al valt het onderzoek te
begrijpen in de traditie van de auteurstheorie, uiteindelijk zal deze auteurstheorie
hier alleen gebruikt worden om het samenstellen van het corpus te
verantwoorden.
In dit onderzoek komen twee onderzoeksgebieden bij elkaar die tot nu toe
strikt gescheiden waren: auteurstheorie die de relatie tussen maker en film
bestudeert enerzijds, en cognitieve psychologie die de relatie tussen film en
toeschouwer onderzoekt anderzijds. Waar auteurstheorie de relatie tussen maker
en film onderzoekt, en de cognitieve psychologie de relatie tussen film en
15
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toeschouwer, zal deze studie de relatie beschrijven tussen film en toeschouwer,
en zal aantonen hoe als gevolg daarvan de maker ‘in beeld’ komt. In een schema
ziet dat er als volgt uit:

Figuur 0.1. Opzet van deze studie

In elk hoofdstuk staat één doorbraakfilm van een auteur centraal. De films zijn
inwisselbaar, in elk hoofdstuk zou over een andere film grotendeels hetzelfde
gezegd kunnen worden. In deze inleiding wordt de theorie verklaard aan de hand
van de film IWANS JEUGD. 2

Figuur 0.2. Still uit IWANS JEUGD

IWANS JEUGD. In de Tweede Wereldoorlog, ongeveer 1943, is er een jongen Iwan
van een jaar of acht die voor de Partizanen verkent. Hij gaat op geheime missie,
wordt gevangen door Russische soldaten (onder andere Galtchew) die niet weten
van zijn geheime missie. Hij wordt door hen opgevangen, en wordt hun vriend en
medestrijder. Hij wordt door generaal Grjaznov weggestuurd naar een internaat,
(om hem te beschermen; oorlog is niet voor kinderen) maar keert weer terug en
gaat aan het einde van de film op een nieuwe missie. Hij wordt gevangengenomen
door de Duitsers, die hem folteren en vermoorden. Na de oorlog vindt Galchew
het dossier van de Duitsers waarin dat opgetekend is.
De film bestaat uit idyllische scènes uit een gelukkige periode in het leven
Iwan (onduidelijk is of het om flashbacks of om dromen van Iwan gaat), een aantal
gebeurtenissen in het leven van Iwan, gedachtes (Galtchew ‘hoort’ hoe Iwan door
de Duitsers werd gefolterd), en documentaire beelden van de oorlog.
2

De afbakening van het corpus volgt in paragraaf 0.2.
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In de volgende paragrafen volgen andere beschrijvingen en interpretaties van deze
film.

0.1. De auteursfilm
Filmauteurstheorie, ontstaan in de jaren 1950, was de opmaat voor een
zelfstandige filmwetenschap. Het is een filmwetenschappelijke theorie die niet
geleend is van een andere wetenschap. 3
Een goede manier om ons voor te stellen wat het begrip ‘auteur’ betekent, is
terug te keren naar eind jaren veertig, begin jaren vijftig, in Parijs. Daar, in de
Cinématheque onder leiding van Henri Langlois, keek een stel filmliefhebbers
bijna dagelijks naar de daar vertoonde films. Dat waren vooral oude films en
Amerikaanse films die tijdens de Tweede Wereldoorlog niet vertoond mochten
worden. De filmliefhebbers bespraken met elkaar wat ze gezien hadden, en
probeerden onder woorden te brengen wat hen al dan niet beviel aan de films. Ze
beoordeelden welke regisseurs al dan niet een auteur genoemd mochten worden.
Een aantal van de filmliefhebbers werd filmcriticus voor het tijdschrift Cahiers du
Cinéma, en werd aan het eind van de jaren vijftig zelf filmmaker (de Nouvelle
Vague). Dit globale beeld is oppervlakkig, en er is zoveel literatuur waarin dit
beeld zodanig genuanceerd is, dat bovenstaande beschrijving bijna onjuist is
geworden. Hieronder volgt een aantal nuances, maar voor dit onderzoek bevat
bovenstaande indruk wel een aspect dat centraal staat. ‘Auteur’ ontstaat als
resultaat van het kijken, en leidt tot een discussie na de film. Dit geldt zowel voor
de eerste definities als voor de meest dominante definities. Het is echter niet de
enige manier om over auteurs te spreken, zoals in het vervolg zal blijken.
De auteur a posteriori
De complexe geschiedenis van het concept ‘auteur’ laat zien dat het vooral een
politiek statement was, dat net als andere politieke stellingen in polemiek
3

Desalniettemin is deze te herleiden tot de in dezelfde periode ontwikkelde iconologische
interpretatie van Erwin Panofsky. In zijn invloedrijke werk over (schilder)kunstgeschiedenis
(Panofsky, Erwin. 1955. Meaning in the Visual Arts. Garden City, New York: Doubleday. stelt hij dat
er vier fases van onderzoek naar een artefact zijn, die als volgt op de film IWANS JEUGD toe te
passen zijn:
- De pre-iconografische beschrijving van een kunstwerk: de filmstill wordt beschreven in termen
als licht, donker, en bewegende lijnen. De achtergrond en het bed bestaan uit rechthoekige lijnen,
terwijl de jongen en zijn pet uit ronde lijnen bestaat. de figuren zijn twee keer aanwezig, een keer
als objecten, duidelijk genuanceerd, een keer als schaduw, als zwarte vlakken. Er is een scherp
contrast tussen licht en donker.
- De iconografische beschrijving: jongen staat op bed.
- De iconografische interpretatie: er is een donkere keerzijde van het leven.
- De iconologische interpretatie: hierbij komen vragen aan de orde over auteurs-intenties en
productie-omstandigheden.
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bevochten moest worden, en waarbij ieder zijn eigen motivatie had om de term te
verdedigen of aan te vallen.
Het belangrijkste aspect van de ontstaansgeschiedenis van de ‘auteur’ voor
deze studie is de constatering dat het vooral een statement was: de constatering
dat de auteur van belang was, als bron van een film, of als kenmerk ervan. Alle
destijds uitgesproken argumenten hielpen deze bewijsvoering: verslagen van de
manier van produceren van vele filmauteurs, uitvoerige beschrijvingen en
interpretaties van de stijl van auteursfilms, een voortdurend opdelen van
filmmakers in ofwel kunstenaars en ofwel (denigrerend) uitvoerders
(ambachtslieden).
In dit korte overzicht van de geschiedenis van het auteursconcept is de
bewijsvoering van wie zich waarom auteur mocht noemen de rode draad. Er was
nooit plaats voor de vraag: waarom moet er zoiets zijn als een ‘auteur’?
Vanaf het moment dat film als medium populair was, is geprobeerd het medium
te legitimeren. Eerst in een strijd in status: van volksvermaak tot vermaak van de
bourgeoisie (kunst). Typerend was een poging als de beweging Film d’Art, die
probeerde film tot kunst te verheffen door kunst als onderwerp te gebruiken:
beroemde theateracteurs, verfilmingen van beroemde toneelstukken. Dit leidde
echter tot het tegenovergestelde, film bewees zichzelf daarmee niet als kunst,
maar als een registrerend medium. Maar ook zonder de invloed van de Film d’Art
beweging plaatste het publiek als vanzelf het bij kunst behorende concept van
auteurs (in tegenstelling tot makers) op film: Chaplin, Griffith, Eisenstein en
anderen. Ook waren er filmauteurs die er in slaagden zichzelf als genie te
profileren. Zo wist Orson Welles CITIZEN KANE (USA: 1941) te promoten als een
eenmansproject, waarvan hij de enige schrijver en regisseur was, en waarin hij in
de hoofdrol schitterde. Pauline Kael heeft aan moeten tonen dat Herman
Mankiewicz zeker zoveel krediet verdient voor het scenario als Welles. (Kael
1971) zie ook: (Carringer 1985) Deze proto-auteurs (auteurs voordat het officiële
concept echt bestond) werden auteurs genoemd omdat ze: een doorslaggevende
stem hadden in de uiteindelijke vorm van de film, een eigen, herkenbare stijl
hadden (die in andere films van hun ‘hand’ terugkeerde), in voortdurend gevecht
waren met het systeem, onafhankelijk waren, en een visie op het medium hadden.
(Crofts 1998) Het is geen enkel probleem om alle typische auteurstheoretische
concepten van na 1950 te traceren in de receptiegeschiedenis van deze protoauteurs. (zie bijvoorbeeld de studie over Fritz Lang (Gunning 2000)). Dit is een
belangrijke constatering, omdat daaruit blijkt dat auteurstheorie niet een concept
is dat tot een bepaalde periode of locatie beperkt is.
In deze traditie is ook Tarkowski beschreven. De film IWANS JEUGD is gebaseerd
op een novelle (fictie) door Vladimir Bogomolow (1957) (Ivan). De gebeurtenissen
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zijn waar gebeurd: inderdaad werden jonge kinderen als verkenner/ spion
ingezet. En geen van die kinderen heeft de oorlog overleefd. 4
De eerste versie van de film werd opgenomen, maar werd voor vertoning al
als mislukking beschouwd door de producent. De regisseur werd ontslagen en
Tarkowski (net afgestudeerd aan de filmacademie) mocht de film opnieuw
maken. Hij schrapte de toevoeging aan de novelle (van scriptwriter Mikhael
Papava), dat Galtchew Iwan na de oorlog tegenkwam en ontdekte dat hij
getrouwd was en kinderen had. Tarkowski vond dat een dergelijk happy-ending de
wreedheid van de oorlog zou ontkennen. Tarkowski voegde de dromen toe, die
volgens hem de jeugd verbeelden die Iwan was afgenomen.
Dit is een typische beschrijving in de traditie van auteurstheorie. Er is
nadruk op het feit dat één persoon alle verschil maakt. Zonder Tarkowski
mislukte de film, zonder zijn inzicht om het script aan te passen was de film nooit
een succes geworden. Dankzij zijn jeugdige moed ging hij tegen het systeem in
(van mensen die het beter dachten te weten), en voegde eigenhandig nieuwe
scènes toe.
Auteurspolitiek
Wat auteurstheorie als theorie belangrijk maakte, was dat een poging werd
gedaan te theoretiseren wat er algemeen was aan een ‘auteur’. De vraag: “wat
maakt Orson Welles tot een (goede) auteur?” maakte plaats voor een vraag als: “is
film een zelfstandig medium, met eigen uitdrukkingsmiddelen?” Die vraag werd
gesteld en bevestigend beantwoord door Alexandre Astruc, die in 1948 stelde dat
de camera voor een filmmaker was wat een pen was voor een schrijver/auteur.
(Astruc 1968)
In het algemene beeld over auteurspolitiek en –theorie was de volgende
stap het belangwekkende artikel ‘A certain tendency of French cinema’ in Cahiers
du Cinéma van François Truffaut. (Truffaut 1954) In die tekst klinken dezelfde
problemen door als eerder opgemerkt. De auteur is een kwaliteit van een film,
maar is wat anders dan een kwaliteitsfilm. De Franse cinema werd overheerst
door Cinéma de Qualité, wat door Truffaut werd bestempeld als ‘slaafse
verfilmingen van literaire meesterwerken’ (een herhaling van de Film d’Art
beweging). Truffaut stelt dat juist eigenzinnige interpretaties belangrijker zijn.
De auteur wordt zo zichtbaar in een vergelijking tussen de film die het had
kunnen zijn, en de film die het is geworden dankzij de invloed van de auteur. Dat
onderscheid werd aangetoond door de bron te vergelijken met de uiteindelijke
4

Alle achtergrondinformatie over de films van Tarkowski is afkomstig uit: De Bleeckere, Sylvain.
1984. De Horizon van de Tragische Mens: Cultuurfilosofisch gesprek met het film-oeuvre van Andrei Tarkovskij.
Antwerpen & Amsterdam: De Nederlandse Boekhandel. Johnson, Vida T. ; Petrie, Graham. 1994.
The Films of Andrei Tarkovsky: A Visual Fugue. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press.
Turovskaya, Maya. 1989. Tarkovsky: Cinema as Poetry. London, Boston: Faber and Faber.
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film, door de mise-en-scène te beschrijven (in vergelijking tot de manier waarop
soortgelijke scènes door andere filmmakers werden weergegeven), en door films
te vergelijken met andere films in dezelfde periode, stijl, van dezelfde studio, van
hetzelfde land. De camera als belangrijkste expressiemiddel werd minder relevant
(dan Astruc had gesuggereerd), het was de auteur die bepaalde hoe de
verschillende expressiemiddelen (camera, montage, acteren) gebruikt werden, en
tot een speciale betekenis leidden.
Na dit artikel werd dit de algemene houding van het blad Cahiers du Cinéma,
dat de geschiedenis is ingegaan als de bron van auteurspolitiek. Die roem heeft
het gekregen omdat alle schrijvers (Truffaut, Godard, Rohmer, Rivette, Chabrol)
eind jaren vijftig films gingen maken, en bekend werden als de Nouvelle Vague.
Toch verdient ook deze samenvatting verfijning.
Ten eerste schreef André Bazin, de hoofdredacteur, al voor 1952 de
belangrijkste standpunten over auteurspolitiek. Was Cahiers du Cinéma dan zo
belangwekkend omdat ze het auteursconcept toepasten op de Amerikaanse films
die ze zagen in de Cinématheque van Henri Langlois? Niet echt. Het was
interessant om te zien hoe filmmakers binnen het studio-systeem (waarin film
geproduceerd wordt als lopende band product, met iedereen een beperkte en
voorgeschreven opdracht en beperkte inbreng). Dat was iets dat andere
tijdschriften ook beweerden. Maar wat Cahiers belangrijk maakte was dat ze zelfs
de filmmakers van ‘louter’ amusementsfilms als filmauteurs bestempelden: “It
verged on positive outrage when, at the end of the 1950s and the beginning of the
1960s, such perspectives were brought to bear on, say Vincente Minnelli or
Samuel Fuller, not to mention Don Weis or Edward Ludwig. In other words, the
closer Cahiers moved to what had been traditionally conceived as the ‘conveyor
belt’ end of the cinema spectrum, the more their ‘serious’ discussion of filmmakers seemed outragedly inappropriate.” (Hillier 1985:7)
Het ging hen, zoals John Hess de Cahiers beschrijft, ook niet om filmmakers
die zomaar een wereldvisie uiten, maar een visie die humanistisch was, waarin de
mens overeind blijft in een verrotte maatschappij. (Hess 1974) Daarbij waren ze
conservatief en in zekere zin ahistorisch. Hun idee van de auteur was dat van de
romantische kunstenaar, een kunstenaar die een algemeen menselijk gevoel moest
uitdrukken, los van concrete politieke situaties. (Caughie 1981) Zo negeerde de
Cahiers de Algerijnse onafhankelijkheidsstrijd. Dit in tegenstelling tot het in 1954
opgerichte soortgelijke filmkritiekblad Positif, dat links georiënteerd en strijdbaar
was.
Ondanks de politiek conservatieve richting, was Cahiers du Cinema toch het
meest invloedrijk, waarschijnlijk vanwege hun schrijfstijl, hun gedrevenheid, en
hun onafhankelijke houding. Cahiers du Cinema werd een begrip, terwijl de
verschillende auteurs het meestal met elkaar oneens waren:
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(…) it is always wrong to think of the Cahiers writers during this period as a
really homogeneous group: Bazin and Rohmer were close in their Catholicism
and their theses about the realist vocation of film, but Bazin argued strenuously
against Rohmer on Hitchcock and Hawks; Rivette and Godard admired
Rossellini for reasons considerably different from those of Rohmer; Godard and
Rivette were more inclined, relatively speaking, to ‘modernism’ than most of
their colleagues; Kast stood out in this period as almost the only Cahiers writer
with clearly left-wing, anti-clerical sympathies, but like Bazin the opposed
aspects of the politique des auteurs, though for different reasons; Truffaut was
personally close to Bazin but proved very often distant from him in his tastes
and values, and so on. (Hillier 1985:4-5)

Al deze opvattingen zijn weliswaar tegengesteld, maar dienen wel het verdedigen
van de auteurspolitiek. Problematischer binnen dit debat is het standpunt van
André Bazin, die vond dat een auteur moest registeren, en zich dus niet mocht
manifesteren in een duidelijke stijl. Dit hielp natuurlijk niet in de zoektocht naar
aantoonbare bewijzen (de herkenbaarheid) van de auteur in auteursfilms.
In de periode zijn dus drie totaal verschillende opvattingen over de auteur
aan het werk:
¾ Hoofdredacteur André Bazin: ziet de auteur als centraal punt van
betekenis, die een humanistische levensvisie uitdraagt, door middel van een
transparante stijl.
¾ Truffaut en de andere Cahiers critici: zien de auteur als centraal punt van
betekenis, die een humanistische levensvisie uitdraagt via een zichtbare
stijl (door mise-en-scène)
¾ De critici van Positif: herkenbare films door actuele, links politieke
stellingname. Auteur als centrale persoon kan niet, want dat was in strijd
met het communistische ideaal van gelijkwaardigheid. 5
In wezen was dat een strijd tussen verschillende vormen van realisme: de realiteit
van de wereld (de mens, alleman), de realiteit van de auteur (de realiteit van de
kunstenaar), of de realiteit van de actualiteit.
Het ‘politieke’ van de auteurspolitiek was dat elke auteur in ieder geval
betrokken was op de maatschappij, en film niet zag als louter amusement, maar
als publieke arena van meningen. Een auteur mocht zich persoonlijk uitdrukken,
maar moest daarbij wel een politieke boodschap hebben (zie de vergelijking met
5

In deze indeling zou er ook veel voor te zeggen zijn dat Godard thematisch dichter bij Positif
stond dan bij Cahiers du Cinéma waar hij voor schreef. Maar Godard valt hoe dan ook niet
gemakkelijk te categoriseren. David Bordwell verdeelt in Narration in the Fiction Film de films niet
voor niets in vier categorieën met als vijfde restcategorie het Godard-type film. Bordwell, David.
1985. Narration in the Fiction Film. Madison, Wisconsin: University of Wisconsin Press.
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Positif). Tussen de schrijvers van Cahiers du Cinéma was dan ook een strijd over hoe
die auteur zich moest uitdrukken, door zich onzichtbaar te maken (het
standpunt van Bazin), of juist door extreem zichtbaar te zijn (film als pamflet).
Vooral Bazins opvattingen waren, ondanks hun grote impact, moeilijk toe
te passen. Als een auteursfilm zich onderscheidt door een zichtbaarheid van de
hand van de auteur in een film, hoe kan dan een auteur gevonden worden die zich
juist verstopt door transparante films te maken (films als raam op de
werkelijkheid)? Bazin wordt vaak verweten tegenstrijdig te zijn, door zowel een
voorkeur te hebben voor de extreem beeldmanipulerende Orson Welles,
weliswaar in deepfocus, als voor de neo-realisten als Vittorio De Sica die de
wereld schijnbaar documentair in beeld brachten.
Maar dat is niet de essentie van het probleem. Wat in deze beschrijving van
de auteurspolitiek opvalt, is de heftigheid van het debat, de voor- en
tegenstanders van bepaalde filmmakers, de zoektocht naar allerlei
bewijsvoeringen van eigen gelijk. In plaats van ons blind te staren op een
toekomstig definitief oordeel over filmmakers als filmauteurs, bewijst het vooral
dat vanaf het begin van de auteurspolitiek de theoretici gedreven werden door
sterke emoties.
In plaats van Bazin op te voeren als veroorzaker van die schijnbare
tegenstellingen, blijkt hij in ‘In Defense of Rossellini’ de oplossing te bieden om
de discussie te overstijgen: “The world of Rossellini is a world of pure acts,
unimportant in themselves but preparing the way (as if unbeknownst to God
himself) for the sudden revelation of their meaning.” (Bazin 1971:100) De diepere
betekenis is niet aantoonbaar aanwezig in de beelden, wordt niet bedoeld door de
auteur, maar wordt ontdekt door de toeschouwer. Zoals later zal blijken,
beschrijft mijn studie juist deze ‘onzichtbare’ dimensie.
Ook dit is onverkort van toepassing op de auteur Tarkowski. De eerste regisseur
van IWANS JEUGD was een typische metteur-en-scène, een slaafse verfilmer van de
novelle en het script. Tarkowski daarentegen bleek een auteur, omdat hij scènes
toevoegde aan het verhaal, en daardoor beter de ware aard van het verhaal in
beeld bracht.
Precies over deze kwestie werd de polemiek over deze film uitgevochten.
Tarkowski moest zich verdedigen tegen de scenarist, die hem voortdurend van
onjuistheid betichtte ten opzichte van de oorlog. De ontvangst van de film was
even problematisch. De verschillende meningen waren dat de film: waar was
(echt gebeurd), waarschijnlijk (zo had het gebeurd kunnen zijn), onwaar en
daardoor onecht (het heeft nooit plaatsgevonden), onwaar (het heeft nooit
plaatsgevonden) maar daardoor juist overtuigend: de film geeft een beeld van de
diepere waarheid van wat oorlog betekent. In de felle strijd tussen afficianados
(waaronder Jean-Paul Sartre) en tegenstanders werden voor ‘waarheid’
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synoniemen gebruikt als ‘poëtisch’, ‘realisme’ en ‘propaganda’. Natuurlijk biedt de
film argumenten voor elke bewering: de documentaire beelden van de oorlog zijn
‘waar’, de dromen zijn ‘onwaar’, Iwan is ‘onwaar’ (het is een fictief personage) en
‘kindsoldaten in dienst van de Partizanen’ is ‘waar’.
Tegenwoordig, nu Tarkowski een gevestigd auteur is, wordt hij vooral
geprezen als een diepzinnig filosoof, humanist, die in zijn films de kern beschrijft
van wat het betekent om mens te zijn.
Auteurstheorie
Andrew Sarris vertaalde auteurspolitiek in het Engelse taalgebied in
auteurstheorie. Hij schreef eerst voor Film Culture, en zijn belangrijkste meningen
komen samen in het boek The American Cinema. (Sarris 1968) Daarin gaf hij
voorwaarden waaraan een regisseur moest voldoen om auteur te worden:
technische competentie, onderscheidende visuele stijl, een nieuwe betekenis als
gevolg van de strijd tussen productieomstandigheden en de eigenzinnigheid van
de regisseur. De auteur in strijd met de maatschappij (Cahiers du Cinéma) maakte
plaats voor de auteur in strijd met de studio (om dit al te particuliere belang van
de auteur enige universaliteit te geven, klinkt in de meeste auteursstudies van een
bepaalde regisseur de metafoor door van de studio als maatschappij).
De auteurstheorie van Sarris werd een invloedrijke theorie vanwege de
auteurs die hij in zijn theorie centraal stelde: de Amerikaanse regisseurs. Sarris
prefereerde de kunstenaars van de Amerikaanse populaire film boven die
(Europese) van de serieuze kunst. (Cook and Bernink 1999) Veel meer
uitgesproken dan de Cahiers-critici beoordeelde Sarris filmmakers op hun films in
termen van goed of slecht, en creëerde daarmee een pantheon van goede auteurs.
Hij was de eerste die ook zelf toegaf dat dit een oordeel a posteriori was. Ook
introduceerde hij het concept dat auteurs zich gedurende een oeuvre
ontwikkelen, en een ‘laat’ werk in het oeuvre van een auteur anders is dan een
‘vroeg’ werk. Meestal betekent dat ook dat een ‘laat’ werk beter is, omdat de
auteur daarin zijn stijl ‘gevonden’ heeft. Net als de Cahiers werd ondersteund door
de praktijk van filmmakers, werd de stelling van auteurstheorie (dat Amerikaanse
regisseurs belangrijk waren) onderschreven door het feit dat een aantal
debuterende Amerikaanse regisseurs, geïnspireerd door de Europese artfilm,
wereldwijd indruk maakten: Altman, Penn, Scorcese, Allen en Cassavetes.
Tarkowski is volgens deze auteurstheorie evengoed een auteur. Er is uitvoerig
geschreven over zijn strijd met het Russische studiosysteem en de Russische
overheid. Zijn oeuvre wordt in verschillende periodes ingedeeld: IWANS JEUGD is
een vroeg werk, STALKER (USSR, D: 1979) is zijn onbetwiste hoogtepunt, waarin
hij zijn stijl gevonden heeft, en NOSTALGHIYA en OFFRET (Z, UK, F: 1986), de films
die hij in West-Europa maakte, behoren tot de epiloog van zijn oeuvre. Deze
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laatste films worden gezien als de meest autobiografische, meest persoonlijke
films.
Auteurs-structuralisme
Een volgende ontwikkeling was het auteurs-structuralisme. Daarin werd
auteurstudie niet langer uitgeoefend door critici, maar kreeg het een plaats
binnen de wetenschappelijke wereld, en werd het ietwat vage auteursbegrip
gekoppeld aan de theorie van Lévi-Strauss, die de wetenschappelijke wereld eind
jaren zestig fascineerde.(Lévi-Strauss 1968) Zijn structuralisme betoogt dat door
de analyse van een aantal teksten een diepere, algemenere betekenis, bloot gelegd
kan worden. Hoewel Lévi-Strauss als socioloog zelf meer geïnteresseerd was in
onderliggende mythes, bleek de methode ook erg vruchtbaar als deze werd
toegepast om de auteur te vinden in een film(tekst). Nowell-Smith, in het
voorwoord van zijn boek over Visconti verwoordt het als volgt:
The purpose of criticism becomes therefore to uncover behind the superficial
contrasts of subject and treatment a structural hard core of basic and often
recondite motifs. The pattern formed by these motifs, which may be stylistic or
thematic, is what gives an author’s work its particular structure, both defining
it internally and distinguishing one body of work from another (Nowell-Smith
1973:10)

Een van de eerste studies die systematisch die verborgen structuur in de film
beschreef was Peter Wollen’s Signs and Meaning in the Cinema. (Wollen 1998) Het
was een logisch vervolg op auteurstheorie, het stond alleen veel verder van de
beleving van de toeschouwer af. Waarnaar gezocht werd was dieper verborgen,
en kon alleen door grondige analyse van de films ontdekt worden.
Een specifieke invulling, meestal niet als auteur-structuralisme herkend, is
van Jean-Louis Comolli en Jean Narboni in 1969 in Cahiers du Cinéma, waarin ze
een groep films definiëren als categorie E: films die lijken te voldoen aan de
dominante ideologie, maar waar een bepaalde scène, of bepaalde fout, die
ideologie ter discussie stelt.
Met het auteurs-structuralisme dreef auteurstheorie steeds verder weg van
het evidente, en werden aspecten van het auteurschap aan de orde gesteld die
nauwelijks, of met enorm veel moeite, in de film teruggevonden konden worden.
Voor de toeschouwer van de films werd het ondoenlijk om op dit niveau nog de
auteur te ontdekken.
Volgens de principes van de auteurstheorie is Tarkowski een auteur; en zijn er in
zijn oeuvre een aantal terugkerende motieven zoals water, objecten in het water,
long takes, minimale handeling, filosofische dialogen en schilderachtige
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enscenering. IWANS JEUGD is een typische Tarkowski, omdat het al deze motieven
bevat. 6
Typische auteurs-structuralistische beschrijvingen van het werk van
Tarkowski analyseren bijvoorbeeld de filosofie die uit de films te destilleren is, en
door welke filosofische teksten Tarkowski beïnvloed is. Ook zijn er meerdere
studies die de schilderijen hebben achterhaald die Tarkowski gebruikte bij de
composities van zijn shots.
Pogingen om aandacht te besteden aan de toeschouwer binnen de
auteurstheorie.
Al deze verschillende definities van de ‘auteur’ in verschillende periodes sinds de
jaren vijftig zijn irrelevant voor dit onderzoek, omdat ze allemaal achteraf
analyses bevatten. ‘Achteraf’ in twee verschillende betekenissen: vele jaren nadat
de film gemaakt was, en na het zien van de film.
Binnen de geschiedenis van het auteursconcept is er een korte periode
geweest dat de toeschouwer wel degelijk ter sprake kwam. Vreemd genoeg is dat
het moment dat Roland Barthes in 1968 de auteur dood verklaarde. Roland
Barthes (schrijvend over literatuur, maar zijn theorie is rechtstreeks toegepast op
film 7) stelde in 1968 dat het niet noodzakelijk is (en zeker niet wenselijk) om een
tekst te interpreteren als stem van de auteur. (Barthes 1977a) Een toeschouwer
(lezer) eigent zich een tekst toe: in de toeschouwer, tijdens het waarnemen, komt
de betekenis tot stand.
Barthes wilde af van de functie van de auteur als een soort
marketinginstrument: een kijker die bijvoorbeeld weet dat een film van
Tarkowski is, heeft daarmee ook bepaalde verwachtingen van de film (een
moeilijke, filosofische film) die het kijken van de film kan verstoren. Om als
toeschouwer zelf betekenis te geven aan de tekst, vrij te zijn de film naar inzicht
te begrijpen, is de auteur een ondraaglijke last. En daarom moest de auteur
doodverklaard, opdat de toeschouwer kon leven.
Zo was NOSTALGIYA de eerste film die de Rus Tarkowski buiten de
landsgrenzen maakte, en kreeg hij tijdens het maken van de film te horen dat hij
niet meer mocht terugkeren naar zijn vaderland. 8 Omdat de film het leven
6

Het begrip ‘motief’ heeft een lange geschiedenis. Het wordt hier gebruikt als ‘terugkerend
betekeniselement’, zoals bijvoorbeeld ‘motifs’ (Bordwell, David, and Kristin Thompson. 2008. Film
Art. New York: McGraw-Hill. en ‘semantisch kenmerk’ (Altman, Rick. 1984. "A
Semantic/Syntactic Approach to Film Genre." Cinema Journal 23: 6-18—. 1999. Film/Genre. London:
BFI.
7
Natuurlijk had het film als audiovisueel medium beter recht gedaan de theorie van Barthes aan
te passen aan de aard van het medium.
8
Nostalgia, zoals Maya Turovskaya stelt, betekent voor Russen niet zozeer heimwee naar een
bepaald moment in het verleden, maar heimwee naar de geboortegrond. Turovskaya, Maya. 1989.
Tarkovsky: Cinema as Poetry. London, Boston: Faber and Faber. Overigens blijkt uit alle biografieën
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beschrijft van een Rus die zijn plek niet weet te vinden in Italië, is het (met deze
voorkennis) moeilijk de film anders te interpreteren dan als een verbeelding van
Andrei Tarkowski’s eigen situatie. Iemand die NOSTALGIYA ziet met kennis van
(andere films uit) het oeuvre van Tarkowski, of met kennis van Tarkowski’s
motivatie en biografie, zal een andere ervaring met de film hebben dan iemand
voor wie NOSTALGIYA de eerste kennismaking is met Tarkowski.
Er werd dankzij de tekst van Barthes eindelijk niet meer gesproken over auteurs
of over het terugvinden van (sporen van) de auteur in de tekst, maar over hoe de
toeschouwer een auteursfilm ondergaat. Een jaar na Barthes schreef Michel
Foucault een tekst die als een soort antwoord op, en aanvulling van, Barthes
gelezen kon worden. In ‘What is an author?’ onderscheidt hij vier verschillende
auteursfuncties, ook door eenzelfde soort historisch overzicht (maar dan voor het
gesproken en geschreven woord). (Foucault 1977)
De eerste functie is wanneer “Speeches and books were assigned real
authors, other than mythical or important religious figures, only when the author
became subject to punishment and to the extent that his discourse was
considered transgressive.” (Foucault 1977:124) Pas als een boek (moreel)
grensoverschrijdend was, wilde men de auteur ervan kennen, om hem te kunnen
straffen.
De tweede functie, die per tijdvak varieerde, dient om het geloofwaardiger
te maken, het toevoegen van bijvoorbeeld ‘Hippocrates zei …’ maakte de tekst
belangrijker en geloofwaardiger. Bij kunst maakt het noemen van de auteur het
kunstwerk belangrijker.
De derde functie is dat de auteur ontstaat uit projecties van de
toeschouwer, de auteur als constructie van de toeschouwer: “the author is seen as
a stylistic uniformity.” Deze functie komt overeen met de dominante betekenis
van auteurspolitiek en – theorie.
Als vierde functie stelt Foucault (na de dood van de maker) “the author is
thus a definite historical figure in which a series of events converge”. (Foucault
1977:128)
Het geheel wordt als volgt samengevat:
the “author-function” is tied to the legal and institutional systems that
circumscribe, determine, and articulate the real of discourses; it does not
operate in a uniform manner in all discourses, at all times, and in any given
culture; it is not defined by the spontaneous attribution of a text to its creator,
van Tarkowski dat hij op het moment van filmen gewoon vrijwillig in het westen was, en dat het
niet-terug-kunnen-keren pas een probleem werd nadat de film gemonteerd was. Johnson, Vida T.
; Petrie, Graham. 1994. The Films of Andrei Tarkovsky: A Visual Fugue. Bloomington & Indianapolis:
Indiana University Press. Turovskaya, Maya. 1989. Tarkovsky: Cinema as Poetry. London, Boston:
Faber and Faber.
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but through a series of precise and complex procedures; it does not refer,
purely and simply, to an actual individual insofar as it simultaneously gives rise
to a variety of egos and to a series of subjective positions that individuals of any
class may come to occupy. (Foucault 1977:130)

De auteur is zo een gevolg van de behoefte die de toeschouwer voelt bij het lezen
van een tekst. Dit alles is afhankelijk van de context van lezen, de politieke en
historische omstandigheden, en de persoonlijke motieven van de toeschouwer.
Deze teksten van Barthes en Foucault hebben auteur-studies voorgoed veranderd.
Zo raakte men geïnteresseerd in de daadwerkelijke productie-omstandigheden.
Het beeld van de almachtige auteur die over alle taken heerste werd bijgesteld
door de beschrijving van hoe een film in samenwerking tot stand kwam, zodat
een aantal auteurs een veel kleinere rol kregen toegedicht, of door een nieuwe
definitie van een auteur: een goede auteur is vooral iemand die de juiste mensen
om zich heen weet te verzamelen. Inderdaad is het opvallend dat auteurs vaak een
vaste scenarioschrijver, een vaste producent, een vaste componist, een aantal
vaste acteurs, en/of een vaste cameraman heeft.
Evengoed wordt duidelijk dat een auteur niet zozeer een zelfstandig genie
is, maar meer een product van zijn/haar tijd, en films maakt binnen bestaande
tradities, mogelijkheden en onder invloed van bijvoorbeeld de hedendaagse
cultuur. Woody Allen zou nooit zijn films gemaakt hebben zonder de Europese
artfilms gezien te hebben, zoals die van Bergman. Zo werd Hitchcock sterk
beïnvloed door de Europese historische avantgarde films die hij te zien kreeg.
Onder invloed van het feminisme werd erkend dat auteurs niet
noodzakelijk mannelijk hoefde te zijn, en kwamen een aantal vrouwelijke
regisseurs onder de aandacht. Zie bijvoorbeeld Judith Mayne over Dorothy
Arzner, en Alison McMahan over Alice Guy Blaché. (Mayne 1994; McMahan
2003)
Dit waren allemaal onderzoeken die nog verder kwamen te staan van de
beleving van de tekst, deze definities van auteurs werden alleen maar mogelijk
door onderzoek van alles buiten de tekst. Dit was een van de gevolgen van de
doodverklaring van de auteur door Roland Barthes.
Een tweede gevolg van de tekst van Barthes was dat de auteur helemaal vergeten
werd, en de beleving van de toeschouwer centraal kwam te staan. De
belangrijkste gedachte daarbij is dat de toeschouwer al lezend de tekst
construeert en van betekenissen voorziet. Dat maakt de lezer zelf tot auteur.
Sindsdien is publieksonderzoek niet meer weg te denken uit geesteswetenschappen, al zijn er veel verschillende manieren waarop dat wordt
ingevuld. (Williams 1994) De psycho-analytische benadering, van Freud, Lacan
en/of Zizek beschrijft de toeschouwer een verlangend subject is, en diens
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verlangens in de film geprojecteerd ziet (of zelf projecteert). 9
In communicatiewetenschappen wordt aandacht besteed aan de context en
de culturele achtergrond van de toeschouwer; belangrijke invloeden bij het kijken
naar onder andere film.
Met de focus op de toeschouwer verdween niet alleen de aandacht voor de
auteur, maar verschoof de aandacht naar de populaire cultuur. Zo kwam
genrestudies op, waarin de aandacht vooral uitgaat naar genre-films (zonder
auteur) omdat die een duidelijke verwachting creëren en duidelijke emoties ten
gevolge hebben. Zo is een horror film een film die angst oproept. Daarmee legde
Roland Barthes de voedingsbodem voor (de opleving van) cognitivisme in de
geesteswetenschappen. Daarover in de volgende paragraaf meer. Barthes’ tekst is
ook een omslagpunt in zijn eigen denken, van structuralist wordt hij
poststructuralist, en bestudeerde hij steeds meer het ‘lezen als proces’ wat
uiteindelijk culmineerde in S/Z (Barthes 1974) en Het plezier van de tekst. (Barthes
1986).
Mijn studie keert terug naar de tekst ‘The death of an author’ van Roland Barthes,
maar trekt daaruit een conclusie die destijds wel gemaakt had kunnen worden,
maar die toch niet gemaakt is. In plaats van studie-object te wisselen, onderzoek
ik wat de toeschouwer ervaart bij een auteursfilm, maar dan zonder gehinderd te
worden door voorkennis van de auteur. Dus zonder gehinderd te worden door
apriori kennis van de auteur.

0.2. Het object van studie: corpus
Het corpus bestaat uit films die de doorbraak betekenden van een aantal
gerenommeerde auteurs. Maar ik bestudeer ze alsof er niet van bekend is dat ze
een auteursfilm zijn. Hoe houd ik die invloed buiten mijn onderzoek? Om de lezer
volledige vrijheid te gunnen in het creëren van betekenis, moet de bestaande,
voorgelegde betekenis van de auteur zo veel mogelijk gereduceerd worden. Ik kan
niet de voorkennis over auteurs uitsluiten. Als oplossing (en beperking van het
onderzoek) bestaat het corpus uit films waarmee de auteurs hun auteurstatus
verwierven. Immers, bij het zien van die films hadden de toenmalige
toeschouwers nog geen kennis van de auteur. En door het zien van die film,
wilden ze weten wie de auteur ervan was. Ik moet me aldus verplaatsen in de
9

Voor een overzicht van dit paradigma zie: Elsaesser, Thomas, and Warren Buckland. 2002.
Studying Contemporary American Film: A Guide to Movie Analysis. London: Arnold. Fuery, Patrick. 2000.
New developments in film theory. Houndsmill, Basingstoke, Hampshire: MacMillan Press. Pisters,
Patricia. 2007b. Lessen van Hitchcock: Een inleiding in mediatheorie. Amsterdam: Amsterdam University
Press. Rosen, Philip, ed. 1986. Narrative, Apparatus, Ideology: A Film Theory Reader. New York:
Columbia University Press.
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onwetende toeschouwer, en moet oeuvre-kenmerken van de films buiten
beschouwing laten.
Het corpus films in deze studie bestaat uit films waarvan algemeen erkend
wordt (zoals blijkt uit filmkritiek, internationale aandacht en distributie) dat de
maker ervan een auteur is. Zonder te lang stil te blijven staan bij de onoplosbare
kwestie welke filmmaker nu al dan niet auteur is – een eeuwig oplaaiende
discussie die geen einde kent – is de lijst auteurs tot stand gekomen op de
volgende manier. Beginpunt van het corpus is de canonieke lijst van auteurs van
Ginette Vincendeau noemt in The Oxford Companion to Film Studies (Vincendeau
1998). De lijst is zorgvuldig samengesteld en vertegenwoordigt een redelijk
algemeen erkende canon. De canon is gebaseerd op het voorkomen in film tophonderds over de laatste tientallen jaren, van filmcritici en filmwetenschappers.
Deze lijst is gecombineerd met een canonieke lijst die meer op basis van
toeschouwersvoorkeur is ontstaan, zoals vermeld op de website
www.Sensesofcinema.com .
Omdat de lijst te uitgebreid is om in één studie te bestuderen is de lijst op
de volgende manieren aangepast. Ten eerste is gekozen voor de Europese
filmauteurs. Deze keuze is gemaakt omdat auteurstheorie begonnen is als typisch
Europese fenomeen. Juist in de hedendaagse tijd waarin het lijkt alsof een
filmauteur juist alles behalve Europeaan is (met de dominantie van de
Amerikaanse en Aziatische auteurs), is er voor gekozen de Europese oorsprong
centraal te stellen. Ten tweede is het corpus verder ingeperkt tot filmauteurs van
na de Tweede Wereldoorlog. Ten derde is de lijst ook nog uitgebreid, met enkele
recente auteurs die na de lijst van Vincendeau in 1998 naam hebben gemaakt.
Natuurlijk zijn al die beperkingen enigszins arbitrair. Hopelijk kan de
kritiek daarop weerlegd worden door de omvang van het corpus. Het corpus
omvat de doorbraakfilms van Akerman, Almodovar, Antonioni, Andersson, Carax,
Dardenne, Ditvoorst, Duras, Fellini, Fassbinder, Frears, Greenaway, Godard,
Haneke, Herzog, Kaurismäki, Kieslowski, Kusturica, Medem, Polanski, Resnais,
Roeg, Tarkowski, Tarr, Truffaut, Tykwer, Van Gogh, Von Trier, Vinterberg en
Varda. Opvallend aan elke lijst van filmauteurs is de onder-vertegenwoordiging
van vrouwen, dat geldt helaas ook voor mijn corpus. 10 11
Aangezien iemands auteur-status van grote invloed is op de manier waarop
een film bekeken en begrepen wordt, gaat het erom deze invloed zoveel mogelijk
buiten dit onderzoek te houden. Als onderzoeksobject dienen de films waardoor
een maker auteur-status verwerft. Dat kan een debuutfilm zijn (zoals bij Andrei
Tarkowski, of Thomas Vinterberg). Maar het kan ook een latere film in een
oeuvre zijn, bijvoorbeeld SONGS FROM THE SECOND FLOOR (ZW, N, D: Roy
10

Zie Appendix 1 voor een volledige opsomming van de films in het corpus.
De lezer die zijn/haar favoriete filmmaker/auteur in deze studie mist, wordt uitgenodigd zelf de
te demonstreren theorie op deze filmmaker/auteur toe te passen.
11
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Andersson, 2000), die Andersson internationaal bekend maakte, en waar iedereen
verbaasd was te ontdekken dat Andersson al een heel oeuvre achter de rug had. 12
Overigens is het niet zo dat wat de doorbraakfilms kenmerkt afwezig is in de rest
van het oeuvre van een filmmaker. De aangetroffen eigenschappen van een
auteursfilm kunnen bij de meeste auteurs ook in andere films in het oeuvre
gevonden worden, maar die toetsing valt buiten dit onderzoek.
Niet alleen kennis van de auteur beïnvloedt de emoties van de toeschouwer
op een onzuivere manier. Ook de relatie van de beelden tot de werkelijkheid kan
een bepalende invloed hebben op de toeschouwer, die dan los staat van de manier
van vertellen. Het valt niet te betwisten dat de non-fictie film zeker zoveel
auteurs kent als de fictiefilm, van Claude Lanzman tot de Maysles-broers. Echter,
in een onderzoek als dit, waar de auteursfilm vanuit de ervaring onderzocht
wordt, lijkt de non-fictiefilm een lastig onderzoeksobject, juist omdat de
toeschouwer ook ervaringen heeft met het onderwerp. Bij een film als SHOAH (F:
Claude Lanzman, 1985) weet de toeschouwer dat de waarheid over de Holocaust
nog veel erger was dan we dachten. Daarmee is niet gezegd dat de film SHOAH
alleen maar indruk maakt vanwege het onderwerp. Er is wel degelijk iets in de
vertelvorm van de film waardoor de film tot een veel sterkere ervaring leidt dan
andere documentaires over de Holocaust. Andere studies zouden daar een licht
op kunnen werpen, in deze studie wordt het buiten beschouwing gelaten. Deze
studie beperkt zich tot de fictiefilm.
Doorbraakfilm
Om te bepalen met welke film een filmmaker tot auteur wordt bestempeld, wordt
teruggevallen op de methodologie van Robert Kapsis, zoals die is uitgewerkt in
zijn boek Hitchcock: the making of a reputation. (Kapsis 1992) Daarin stelt hij dat
Hitchcock zijn films zelf als auteursfilm begreep, ze ook het liefst als auteursfilm
promootte, maar dat het publiek pas veel later in zijn carrière zijn films als
auteursfilm begreep. In mijn onderzoek gaat het om te bepalen bij welke film de
toeschouwer de maker tot auteur verheft, een belangrijk middel om dat te
bepalen is het onderzoeken van recensies. Zowel de hoeveelheid recensies, als de
aard van de recensies zijn een goede graadmeter voor de ‘auteur-status’. Vragen
die hierbij van belang zijn: bij welke film wordt een filmmaker voor het eerst
‘auteur’ genoemd, bij welke film wordt voor het eerst over een ‘oeuvre’ gesproken,
wanneer wordt een film besproken in samenhang met andere films uit het oeuvre,
12

Het centraal stellen van de ervaring maakt het ook mogelijk dat toeschouwers op basis van
eigen ervaring een maker auteur-status geven, of dat een latere film in het oeuvre van een maker
pas tot een dergelijke ervaring leidt. Het bestaan van retrospectieven in filmhuizen en festivals,
het circuleren van films op televisie, de aandacht van de media en mediastudies maakt het
onmogelijk nog langer te spreken van ‘eerste’. Deze subjectieve beoordeling welke film een
filmmaker tot auteur maakt, is voor elke toeschouwer relevant, maar het valt, vanwege die
subjectiviteit, buiten dit onderzoek.
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en in welke recensies wordt gesproken over een ‘typerende stijl voor deze
regisseur’? Dit betekent dat het standaardvocabulaire van de auteurstheorie alleen
gebruik wordt om de auteurs te ontdekken. En niet om hun auteur-status te
‘bewijzen’. In de conclusie zullen de bevindingen getoetst worden aan de
bestaande auteurspolitiek/theorie.
Zo is de eerste film van Tarkowski ER IS GEEN VRIJ VANDAAG (SEGODNYA
UVOLNENIYA NE BUDET) (Ru: 1959), een korte film voor de VGIK Filmschool in
Moskou. Zijn eindexamenfilm voor de VGIK was DE STOOMWALS EN DE VIOOL
(KATOK I STRIPKA)(Ru: 1960). Deze twee films werden pas na Tarkowski’s faam
als auteur gedistribueerd, en vallen dus buiten het corpus. De film IWANS JEUGD
(IVANOVO DESTVO) (Ru: 1962) was Tarkowski’s doorbraakfilm. Er zijn veel
tegenstrijdige reacties op de film bewaard gebleven. De belangrijkste is die van
Jean-Paul Sartre, die zich na een negatieve recensie van de film in een Italiaanse
krant Unita (de film zou kleinburgerlijk zijn), geroepen voelde deze film die “één
van de mooiste films (is) die ik in de afgelopen jaren te zien heb gekregen (vert.
GvdP)” te verdedigen. (Sartre 1965) De film won De Gouden Leeuw van het
filmfestival in Venetië in 1962, en maakte Tarkowski in een keer wereldberoemd.
Hij werd weliswaar wereldberoemd, maar omdat een auteur volgens de
auteurstheorie een heel oeuvre veronderstelt, ontbreekt het stempel ‘auteur’ in de
discussie rond IWANS JEUGD. Het oordeel dat Tarkowski een auteur is, kwam pas
na de films ANDREI RUBLYOV, en SOLARIS. Voor het corpus neem ik aldus de films
IWANS JEUGD, ANDREI RUBLYOV, en SOLARIS. In de conclusie zal ik betogen dat het
maken van een oeuvre geen noodzakelijke voorwaarde is voor ‘auteur-schap’, en
dat er geen enkel voorbehoud gemaakt hoeft te worden om een filmmaker bij zijn
debuutfilm al ‘auteur’ te noemen.
De films worden in deze studie als films bestudeerd. Dat wil zeggen dat alles dat
hierna over de films gezegd wordt, veronderstelt dat de film in een filmtheater of
bioscoop door een toeschouwer gezien wordt. Het grote verschil tussen een
filmvertoning in een arthouse, filmhuis of bioscoop enerzijds, en een vertoning op
video of DVD anderzijds, is de invloed van de toeschouwer op het verstrijken van
de tijd. Een filmvertoning is onherroepelijk: als eenmaal de film begonnen is, gaat
de film verder, ook wanneer de toeschouwer afgeleid is, of een bepaalde scène niet
goed begrepen heeft. Bij een video of DVD kan de toeschouwer op de pauzeknop
drukken, of kan terugspoelen en een scène opnieuw bekijken. In dat opzicht lijkt
filmkijken op video/DVD meer op het lezen van een boek, dat je naar believen
kunt wegleggen. De ontwikkeling van de portable DVD-speler, die ook al het
formaat heeft van een boek, speelt nadrukkelijk in op deze manier van gebruik. 13
13

Dit staat volledig los van de jarenlange filmtheoretische discussies van o.a. Christian Metz of
film te analyseren zou zijn als taal.
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Dit levert een verdere beperking van dit onderzoek op tot de ervaring van de
toeschouwer bij het zien van de auteursfilm, zonder voorkennis van de auteur,
tijdens vertoning in een bioscoop/filmhuis. 14

0.3. De psychologie van de toeschouwer: cognitivisme
Cognitieve filmpsychologie bestudeert de processen die zich afspelen bij de
toeschouwer tijdens het kijken naar een film. Een toeschouwer reageert (en
infereert) op de film, met alle kennis en verworvenheden die de toeschouwer op
dat moment bezit. Er komen veel vakgebieden samen in filmcognitivisme, van
psychologie, sociologie, neuro-biologie, evolutionaire psychologie, ontwikkelingspsychologie en morele psychologie. De literatuur bestaat uit onderzoeken op
basis van empirisch geteste toeschouwersreacties (in een proefopstelling
bekijken toeschouwers een filmfragment en er wordt gemeten hoe de
toeschouwer reageert), en theorieën die op basis van deze (of andere
psychologische) empirische testen verdedigd kunnen worden.
Filmcognitivisme bepaalt niet alleen het soort antwoorden dat gevonden
kan worden, maar bepaalt ook dat de resultaten toetsbaar zijn. Dat wil zeggen
dat iedereen die met deze methode, deze vraag over dit corpus wil beantwoorden, tot
een gelijkluidende conclusie moet kunnen komen.
De toeschouwer wordt gedefinieerd op basis van zoveel mogelijk universele
kenmerken, daarbij de invloeden van culturele, maatschappelijke, raciale en
gender achtergronden van de toeschouwer negerend. Daarmee blijft een
belangrijke dimensie van het filmkijken onderbelicht. Het voordeel van die
beperking is dat duidelijker wordt in welke opzichten mensen gelijk zijn. Als de
zoon in FESTEN (D: Vinterberg, 1998) het glas heft tijdens het diner ter ere van zijn
vader, en dan vertelt dat die vader hem vroeger seksueel misbruikt heeft, herkent
iedere toeschouwer dat hij een jongen is, een zoon, dat de man een vader is, dat
het om een feest gaat, dat de vader (en de rest van de familie) het niet leuk vindt
dat hij dat vertelt. In elke cultuur waar seksueel misbruik door vaders taboe is (en
waar is dat niet?), en in elke cultuur waar het kwaadspreken over het feestvarken
not-done is, begrijpt de toeschouwer de scène als schokkend; onafhankelijk tot
welke minderheid of meerderheid de toeschouwer binnen die cultuur behoort.
Ondanks dit streven om een universele psychologie van de toeschouwer te
beschrijven, is er één voorbehoud. Dit onderzoek zal de toeschouwer bestuderen
als lid van de Europees-westerse cultuur, en de betekenis van getoonde
gebeurtenissen in de film duiden als ‘de betekenis waar de film op aanstuurt’.
De toeschouwer onderscheidt zich wel door persoonlijke ervaringen met
bepaalde onderwerpen. Dat betekent dat elke toeschouwer bepaalde scènes in
14

In de conclusie zal ik terugkomen op de vraag waarom het voor de auteursfilm van belang is dat
de film in een bioscoop/filmhuis wordt vertoond, liever dan in een ononderbroken thuisviewing.
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een bepaalde betekenis kan begrijpen, maar zelf kan beslissen tot een andere
reactie en emotie.
De toeschouwer reageert met alle zintuigen, alle evolutionair ontwikkelde
vermogens, en alle aangeleerde kennis, en ervaringskennis op inkomende stimuli
van de film. De aard van de film (de formele kenmerken) heeft grote invloed op
hoe het lichaam van de toeschouwer er op reageert.
In de onderzoeksvraag staat nadrukkelijk dat alleen de ervaring die
veroorzaakt wordt door de film bestudeerd wordt. Dit sluit alle overige
invloeden, zoals de temperatuur van de filmzaal, storend gedrag van de andere
toeschouwers, de kwaliteit en status van de filmzaal zoveel mogelijk uit. Verder
wordt de toeschouwer beschreven als individu, die als enkeling de film bezoekt,
en niet in gezelschap van vrienden of geliefde, juist omdat dit gezelschap in
belangrijke mate de filmervaring beïnvloedt.
Maar zelfs dan blijft in het bestaande filmcognitivistische onderzoek een
van de grootste problemen de relatie tussen de ervaring van de toeschouwer en
inkomende stimuli van de film. Omdat film zoveel informatie biedt, niet alleen
visueel en auditief, maar bijvoorbeeld ook via voelbare geluidstrillingen, is het
moeilijk te onderscheiden welke stimulus precies tot welke ervaring leidt. De
toeschouwer zal tijdens het kijken keuzes maken om aan bepaalde aspecten van
de film meer belang te hechten dan aan andere. De bestaande filmcognitivistische
literatuur kan ook opgedeeld worden door een verschillende nadruk op wat van
belang is.
Zo onderzoekt Ed Tan in Emotion and the Structure of Film: Film as an Emotion
Machine hoe bepaalde eigenschappen van een film tot een bepaalde emotionele
reactie te leiden; maar uiteindelijk constateert hij dat er geen garantie is dat dat
ook daadwerkelijk het geval is. (Tan 1996) Er is wel een relatie tussen film en
bepaalde emoties, maar er zijn veel factoren die hier invloed op kunnen hebben.
Torben Grodal koos voor een indeling in films die soorten emoties
oproepen met gecombineerde kenmerken. (Grodal 1997) Zijn argument is: omdat
er bij de toeschouwer een emotie heeft plaatsgevonden, moet die emotie een
oorzaak hebben gehad. De vraag is dan: welk aspect binnen de film zou die emotie
hebben kunnen veroorzaakt? In hoofdstuk één zullen alle mogelijke belangen van
de toeschouwer aan de orde komen.
Deze studie ten opzichte van bestaande cognitieve studies
Deze studie is niet alleen een opsomming en synthese van bestaande inzichten,
het wil het onderzoeksgebied verruimen. Wat namelijk opvalt aan de vele
filmcognitivistische publicaties is dat alle facetten van de klassieke film redelijk
in kaart zijn gebracht, maar dat er over de auteursfilm nog nauwelijks
gepubliceerd is. Dit onderzoek onderscheidt zich dan ook van bestaand
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onderzoek door te onderzoeken wat de emoties van de toeschouwer zijn bij een
auteursfilm.
Het probleem bij het bestuderen van de toeschouwer van de auteursfilm is
dat, anders dan bij de klassieke film, er geen duidelijk verband lijkt te bestaan
tussen bepaalde scènes van de film en de ervaren emoties. Ietwat grof gesteld: in
een klassieke (genre)film gebeurt er iets grappigs, en als gevolg daarvan wordt de
toeschouwer uitgenodigd om te lachen; er duikt plotseling een monster op, en de
toeschouwer schrikt; er gebeurt iets verdrietigs, en de toeschouwer haalt een
zakdoek te voorschijn. De relatie tussen klassieke film en toeschouwer is zo
evident, dat de emoties zelfs het genre definiëren van de films: de komedie, de
tragedie, de thriller, de horrorfilm etc. 15
Gedeeltelijk lijken auteursfilms op klassieke films, en kennen dezelfde éénop-één relatie tussen scènes en toeschouwersemoties. De films bevatten echter
ook genoeg emoties die niet te herleiden zijn tot bepaalde momenten in de film.
Een van de belangrijkste onderzoeksvragen is dan ook: wat zijn die onduidelijke
emoties, en hoe worden ze door de auteursfilm veroorzaakt?
Bij het beantwoorden van die vragen blijkt dat het feit dat filmcognitivisme
zich heeft gespecialiseerd in de klassieke film als onderzoeksobject niet alleen een
beperking van het onderzoeksobject was, maar ook een zekere methodologische
beperking inhield. Het kenmerk van een klassieke film is dat er gestreefd wordt
naar een eenduidige betekenis van de scènes. Ook in die scènes die niet eenduidig
zijn, wordt de betekenis gestuurd door de vertelling, in zo’n geval wil de
vertelling een niet-eenduidige betekenis. De filmcognitivistische vraag is dan: hoe
reageert de toeschouwer op deze meerduidigheid?
Zoals Per Persson het in Understanding Cinema, in navolging van David
Bordwell, uitlegt: “Mental processes involve perception, comprehension,
interpretation, evaluation, judgment, inference making, and emotion. From an
individual perspective, these are the processes by which the phenomenal world
emerges in our consciousness. Thus, preceding the phenomenal world is a
complex and multilayered web of processes that take cues from the physical,
social, and cultural environment, but also transform, add to, and make richer those cues
(cursivering GvdP)” (Persson 2003:7)
De toeschouwer reageert niet alleen op wat de vertelling biedt, maar voegt
ook zelf betekenis toe. Het verschil tussen klassieke films en de auteursfilms is
niet zozeer dat de toeschouwer betekenis toevoegt, maar dat bij een klassieke
film die betekenistoevoeging niet geproblematiseerd wordt, en bij een auteursfilm
wél.
15

Ed Tan maakt de volgende indeling: vrolijkheid-komedie, vrees-thriller, walging-horror,
boosheid-actie, minachting-actie, liefde (intim)-romance, liefde (sexueel)-erotiek. Tan, Ed S.
2004b. Het plezier van media-entertainment. Amsterdam: Vossiuspers UvA.
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De beperking van filmcognitivisme tot de klassieke film heeft ertoe geleid dat
daarmee ook alleen de basisemoties angst, woede, blijdschap en verdriet werden
onderzocht, omdat de klassieke film voornamelijk deze emoties oproept. De
auteursfilm blijkt juist sociale emoties, zoals schaamte, schuld en trust op te
roepen. 16 Sociale emoties zijn emoties die betrekking hebben op onze omgang met
andere mensen, en hebben altijd een morele dimensie. Kenmerk van die sociale
emoties is dat ze langdurig zijn, moeilijk te verwoorden zijn en invloed hebben op
het zelfbeeld. Omdat filmcognitivisme zich nog niet voldoende heeft beziggehouden met sociale emoties, wordt voor de verklaring en beschrijving daarvan
gebruik gemaakt gebruik van theorieën uit de sociale psychologie en uit de
ethische filosofie en psychologie.
Heeft niemand zich dit eerder afgevraagd?
Samengevat onderzoekt deze studie wat de toeschouwer ervaart bij het zien van
een auteursfilm zonder te weten dat het een auteursfilm is. Een van de
vooronderstellingen is dat als gevolg van die ervaring de toeschouwer op zoek
gaat naar de ‘auteur’. Het voornaamste argument van deze studie is dat de
toeschouwer door het ervaren van schaamte en schuld trust (vertrouwen) zoekt
bij de auteur om de morele crisis van de toeschouwer te bezweren. De morele
crisis noodzaakt de toeschouwer de auteur te zoeken.
Tot nu toe bestond een dergelijke verklaring niet. Maar wel was het een
aantal theoretici, niet in de laatste plaats Roland Barthes zelf, al opgevallen dat de
toeschouwer op zoek ging naar de auteur. In Het plezier van de tekst verzucht
Barthes: “Als instituut is de auteur dood (…) maar in de tekst verlang ik op een
bepaalde wijze naar de auteur (…)” (Barthes 1986:35) Ook Thomas Elsaesser zegt
het: “The auteur is the fiction, the necessary fiction one might add, become flesh
and historical in the director, for the name of a pleasure that seems to have no
substitute in the sobered-up deconstruction of the authorless voice of ideology.”
(Elsaesser 1981:11)
16

In emotie-theorie wordt onder sociale emoties verstaan: schuld, schaamte, liefde, dankbaarheid,
gêne en trots. Gêne en trots zullen ongetwijfeld ook mogelijke reacties op een auteursfilm zijn,
maar ze blijven in mijn studie onbehandeld. Voor een suggestie hoe een film trots kan oproepen,
zie: Van der Pol, Gerwin. 2005b. "The Secret Passion of the Cinephile." Pp. 211-222 in Cinephilia:
Movies, Love and Memory, edited by Marijke de Valck and Malte Hagener. Amsterdam.
Trust (vertrouwen) wordt gewoonlijk niet tot de sociale emoties gerekend. Meestal wordt
het als apart fenomeen behandeld. Maar omdat vertrouwen zowel bepaalde cognities, bepaalde
affecten als een handelingstendens heeft, misstaat het niet als een sociale emotie.
Ik gebruik het Engelse woord trust, omdat het Nederlands een bepaalde nuance mist.
Trust is diep gevoeld vertrouwen (zoals met ware vrienden), terwijl confidence oppervlakkig
vertrouwen is (zoals het vertrouwen dat een winkelier je wisselgeld zal geven als je teveel
betaalt).
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Zij merken dus op dat ook al is de auteur doodverklaard, die auteur toch als een
effect van de tekst naar voren treedt. Mijn studie, met het concept trust, is een
antwoord op hun rhetorische vraag.
Adrian Martin, in de inleiding van het themanummer van Screening the Past 12
waarin de auteur als effect van de tekst bestudeerd wordt, ziet 4 functies:
¾ to create “the richness of experience that may result”
¾ to explain how films are made
¾ to expand from an earlier shorter list the catalogue of directors whose
“world visions” or “signatures” are discussed
¾ to examine “The `name of the pleasure`” (Martin 2001)
Deze redenen zijn stuk voor stuk gerechtvaardigd, maar komen in mijn studie
niet ter sprake. De auteur komt zo namelijk ter sprake als ‘toegevoegd genoegen’.
Door bijvoorbeeld IWANS JEUGD te bekijken als film van Andrei Tarkowski, ziet
en ervaart de toeschouwer niet alleen de film als film, maar beleeft extra genoegen
door de film te plaatsen in diens oeuvre. Maar dit soort genoegen is een wezenlijk
ander genoegen dan auteursgedachten die een ‘noodzakelijk gevolg’ zijn, zoals de
films in deze studie dat veroorzaken. Die noodzaak komt voort uit een bepaalde
emotie. Niet zomaar een emotie, maar een heftige emotie. Het is die emotie
waarnaar deze studie op zoek gaat. Het is de emotie die er voor gezorgd heeft dat
in de geschiedenis van de auteurstheorie zo heftig gepolemiseerd is, voor of tegen
een bepaalde auteur. François Truffaut gaf het al ruiterlijk toe in een van de
oerteksten over de auteur ‘A certain tendency of French cinema’: “(…) To be sure, I
must recognize it, a great deal of emotion and taking-sides are the controlling
factors in the deliberately pessimistic examination I have undertaken of a certain
tendency of the French cinema.” (Truffaut 1954)
Binnen auteur-studies is ook onderzoek gedaan naar de emoties van de
toeschouwer vanuit de vooronderstelling dat auteursfilm tot een esthetische
ervaring leidt. In het kort kan ik de logica en het nut van dit soort onderzoek wel
even volgen, maar al snel blijkt waarom ik in mijn onderzoek dit soort onderzoek
negeer.
Auteurstheorie, en de alomtegenwoordige praktijk ervan in tijdschriften,
recensies, fansites, door liefhebbers, recensenten en cinefielen beïnvloedt
onmiskenbaar de ervaring van de toeschouwer van een auteursfilm. Maar te allen
tijde is die ervaring zelf in auteurstheorie geen object van studie: auteurstheorie
beschrijft altijd de relatie tussen film en de maker(s). Samengevat: het is mogelijk
de films te beschrijven als tekst, het is mogelijk de invloed van de auteur op de
film te beschrijven, en in de film sporen van de auteur terug te vinden. Het is
mogelijk een onderscheid te maken tussen filmmakers/ regisseurs enerzijds, en
filmauteurs anderzijds. Filmmakers/ regisseurs zijn ambachtslieden, auteurs
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kunstenaars. Door de auteur als kunstenaar te begrijpen, worden de films van
diens hand automatisch kunst (artfilm). Bij Tarkowski zijn er nog wat extra
argumenten om hem als kunstenaar te typeren: zijn vader was een van de grootste
dichters van Rusland, en diens gedichten worden in Tarkowski´s films geciteerd,
en Tarkowski citeert in al zijn shots de belangrijkste schilderkunst. Ook maakte
hij een film over de belangrijke ikonenschilder Andrei Rublyov. En door
NOSTALGIYA als kunst te begrijpen, is het begrijpelijker dat er voor- en
tegenstanders van zijn, en dat de toeschouwer er heftige emoties bij ervaart.
Via de bewijsvoering dat er sprake is van een auteur, kan de film
beschreven worden als kunstwerk. En als de film kunst is, kan de toeschouwer er
een esthetische ervaring bij hebben, een ervaring die door de esthetische filosofie
uitvoerig beschreven is. Levert een kunstwerk dan esthetische emoties op (een
gangbare gedachte sinds Aristoteles stelde dat de tragedie vrees en medelijden
oplevert)? (Aristoteles 1988b) Of is de bewijsvoering (na Alexander Baumgarten
in de 18e eeuw) andersom: dat wanneer de toeschouwer een esthetische ervaring
heeft, het ‘werk’ wel een ‘kunstwerk’ moet zijn? En hoe moet die esthetische
ervaring dan getypeerd worden? Is het een bepaald soort weten, een oordeel, een
emotie, of een specifieke combinatie van weten en voelen? Of is het
onbenoembaar: het sublieme?
Maar dan nog, is film wel kunst? Rudolf Arnheim in Film as Art propageert
film als kunst, maar velen na en voor hem zien maar een beperkt aantal films als
kunst, en de meeste films als amusement. (Arnheim 1957)
Het probleem met de kunstervaring is dat er geen eenduidig oordeel valt te
geven of een bepaalde film kunst is, wat een filmmaker van een filmauteur
onderscheidt, of welke emotie de toeschouwer al dan niet heeft. Samengevat:
¾ in de traditie van de auteursfilmtheorie kan de film beschreven worden als
uiting van de auteur, maar dat zegt niets over de ervaring van de
toeschouwer
¾ iemand wordt auteur door een oeuvre, herkenbare motieven etc.
¾ als iemand eenmaal de auteur-status heeft verworven, zijn diens films
automatisch kunst, en als kunst zouden we de toeschouwerservaring als
kunst-ervaring kunnen beschrijven
Het is natuurlijk niet uitgesloten dat de auteursfilm in het algemeen, en de
doorbraakfilms in het bijzonder, een esthetische ervaring oproept bij de
toeschouwer. Het probleem van zulke studies is dat ze in de beschrijving van die
ervaring altijd kennis over de auteur incorporeren. Het is juist deze kennis die ik
in deze studie wil uitsluiten, evenals als het vooroordeel van de toeschouwer dat
hij/zij de film als kunst moet ervaren.
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Door de opzet van deze studie kom ik ook in een ander vakgebied terecht. Door
de keuze om een groep films te analyseren op een gemeenschappelijk kenmerk, en
te onderzoeken welk effect dat kenmerk op het publiek heeft, kom ik als vanzelf
terecht in genrestudies.
Zoals gezegd, genrestudies is ontstaan als reactie op het teloorgaan van de
auteur. Daarom is het filmhistorisch en filmtheoretisch lastig om auteurstheorie
en genresteorie te combineren. Historisch is genretheorie juist ontstaan als
reactie op de auteurstheorie. Omdat daarmee de toeschouwer centraal gesteld
kon worden, en men af was van het criterium ‘hoge cultuur’, en eindelijk kon
onderzoeken wat de meerderheid van toeschouwer bezighield: ‘de lage cultuur’.
Genrestudies heeft nooit goed raad geweten met de auteursfilm. Hoewel
genrestudies zelf een reactie was op auteursstudies, en lijnrecht tegenover
auteursstudies stond, moest het toch schoorvoetend erkennen dat de auteursfilm
in principe eigenlijk een genre was en is. Andrew Tudor definieert al in 1973 een
genre en zegt dan dat men, als uiterste consequentie van zijn definitie, zelfs de
auteursfilm een genre zou kunnen noemen. (Tudor 1973b) Deze opmerking wordt
serieus opgepakt door Neale (Neale 1981) en David Bordwell in ‘The Art Cinema
as mode of Filmpractice’. (Bordwell 1979)
In zijn artikel beschrijft Bordwell hoe een aantal films gemeenschappelijke
kenmerken hebben, te weten: psychologisch realisme en de handtekening van de
auteur. Net als Tudor is hij er zelf verbaasd over dat die overeenkomst er is: “It
may seem perverse to propose that films produced in such various cultural
contexts might share fundamentally similar features” (Bordwell 1979:56) In zijn
boek Narration in the Fiction Film werkt hij dit artikel uit en komt dan tot een
indeling in vijf hoofdcategorieën van alle fictiefilms (Bordwell 1985). Het is goed
om hier even stil te staan bij het onderscheid corpus/genre/mode, om te zien wat
het voor mijn studie betekent. Bordwell noemt die categorieën modes of narration,
manieren van vertellen. Hij stelt dat modes de genres, en landelijke tradities,
historische ontwikkelingen en stromingen overstijgen.
Het belang van dat boek valt niet te onderschatten. Het blijft, ook voor
deze studie, een belangrijk model om de voortgang van de narration te
onderzoeken. Op twee punten wijkt deze studie af van Bordwell. Ten eerste
doordat het er niet om gaat welke vertelvorm mijn corpus gemeenschappelijk
heeft, maar dat het doel is te verklaren welk effect die vorm heeft op de
toeschouwer. Vanwege ontbrekende kennis binnen filmcognitivisme over emotie
bespreekt Bordwell dat ‘effect’ nog niet als emotie; andere filmcognitivisten na
hem hebben aangegeven hoe die dimensie aan zijn boek kan worden toegevoegd.
(Zoals bijvoorbeeld Tan 1996)
Het andere punt staat zelfs ter discussie: Bordwell, zowel in zijn artikel als
in zijn boek, stelt dat de artfilm
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(…) foregrounds the author as a structure in the film’s system. Not that the
author is represented as a biographical individual (although some art films, e.g.,
Fellini’s Truffaut’s, and Pasolini’s, sollicit confessional readings), but rather the
author becomes a formal component, the overriding intelligence organizing the
film for our comprehension. Over this hovers a notion that the art-film director
has a creative freedom denied to her/his Hollywood counterpart. Within this
frame of reference, the author is the textual force ‘who’ communicates (what is
the film saying?) and ‘who’ expresses (what is the artist’s personal vision?).
Lacking identifiable stars and familiar genres, the art cinema uses a concept of
authorship to unify the text. (…) (Bordwell 1979:59)

Bordwell geeft daarmee als reden dat de auteur nodig is om de film te kunnen
begrijpen (comprehend), en om de film te kunnen bevatten (unify). Zoals gezegd,
daar is deze studie niet naar op zoek. Er is weinig tot niets complex aan de films,
er is in de opbouw, stijl en structuur geen enkele noodzaak om een auteur te
vinden.
Als die noodzaak niet in de vertelling zelf zit, dan moet het wel in de
opgeroepen emotie door de tekst zijn.
Om dat te kunnen analyseren moet ik terugkeren naar genrestudies. Al in
het beginstadium van genrestudies was het duidelijk dat genres niet bestudeerd
moesten worden als filmtekst, maar in de relatie tussen makers/studio, de film, en
het publiek. Een western bestaat niet uit overeenkomstige vormelementen (een
saloon, een woestijn, cowboys) en thema’s (een westernheld kan niet trouwen en
moet eenzaam de stad die hij gered heeft weer verlaten); nee, een western is
“what we collectively believe it to be”. (Tudor 1973a:7)
Zoals Philippe Meers in een overzicht van dertig jaar genrestudies betoogt,
is die eerste gedachte vrijwel onmiddellijk verlaten, en ging men zich juist
afzonderlijk bezighouden met de tekst, of met het publiek. (Meers 2004)
Pas in 1999 gaf Rick Altman, een van de meest vooraanstaande
genretheoretici, toe dat zijn jaren-tachtig-model (genre is een groep films met
gemeenschappelijke semantische kenmerken en een gemeenschappelijke syntax)
wezenlijk onjuist was geweest, omdat de toeschouwer buiten beschouwing bleef.
(Altman 1999) Zijn roep om de pragmatiek (de toeschouwersreacties) in het
model te betrekken lijkt niet meer dan een stap terug naar af. Toch is het meer
dan dat, omdat het impliciet ruimte geeft aan de studies van Carroll tot en met
Grodal.
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0.4. Methode van filmbeschrijving: ‘tekstuele’ analyse
De methode van onderzoek is tekstuele analyse van de filmtekst. 17 Tekstuele
analyse is de dominante manier van onderzoek binnen geesteswetenschap, en
komt voort uit exegese. Binnen alle mogelijke paradigma’s en theorieën blijft
tekstanalyse tamelijk ongewijzigd: het gaat er om de tekst op een bepaalde
manier, met een bepaalde vooringenomenheid te duiden. Een feministisch
georiënteerde tekstanalyse zal de tekst bestuderen op het voorkomen van
vrouw/man relaties, en een psycho-analytische lezing zal gepreoccupeerd zijn
met verborgen verlangens. 18 In deze studie zal de tekstuele analyse gericht zijn op
de betekenissen en de emoties die de tekst genereert, en/of mogelijk maakt.
Welke verwachtingen roept de tekst op, welke verwachtingen worden ingelost?
Dit proces wordt beschreven in het volgen van de plot (zoals het verhaal zich
ontspint), zonder kennis van de story (de reconstructie van het verhaal tot een
duidelijke oorzaak-gevolg relatie).
Dat lijkt een subtiel verschil, maar is een wezenlijke kwestie die enige
aandacht verdient. De narratologie beschrijft en analyseert verhalen met kennis
van de afloop. Voorbeelden daarvan zijn Vladimir Propp, die de structuur van
sprookjes omschreef (er is altijd wel een opdracht die door een personage moet
worden uitgevoerd, een verhaal begint met een basissituatie, en eindigt met een
kleine variatie op die basissituatie). (Bal 1985; Barthes 1977b; Bellour 1976; Bellour
2000; Propp 1968). De poststructuralist Barthes beschreef hoe de lezer
(toeschouwer) tijdens het lezen van moment tot moment de informatie
herdefinieert, en verwachtingen heeft over wat er zal komen. (Barthes 1974)
Andere belangrijke theoretische werken in deze traditie zijn: (Bordwell 1985;
Branigan 1992; Iser 1978; Jauss 1982).
In dit soort beschrijvingen van de plot wordt al een gedeelte van de psychologie
van de toeschouwer beschreven. Dit wordt duidelijk aan de hand van een
plotbeschrijving van IWANS JEUGD, in relatie tot de eerder gegeven
storybeschrijving.
De film IWANS JEUGD begint met een idyllische, dromerige, poëtische scène
waarin een jongen Iwan door de tuin een vlinder volgt, naar zijn moeder kijkt, en
bij de waterput uitkomt. In de volgende sequentie zien we Iwan in een moeras, in
de Tweede Wereldoorlog, terwijl hij verboden terrein betreedt, voortdurend in
gevaar. Hij bereikt de Russische oever. We zien dat Iwan door de Russen
gevangen wordt genomen. Hij zegt dat hij niets mag zeggen, maar dat men
onmiddellijk het 51e regiment moet waarschuwen. Galtchew gelooft hem niet
17

Nogmaals: het woord ‘tekst’ blijft ongelukkig geformuleerd, omdat het gaat om het geheel van
audiovisuele impulsen.
18
Op dezelfde manier was auteurs-studies gepreoccupeerd door de tekstanalyse met (verborgen)
tekens van een auteur.
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(maar de toeschouwer is geneigd hem wel te geloven). Wanneer hij eist dat er
gebeld gaat worden, hopen we dat zijn verzoek wordt ingewilligd (zodat
bewezen kan worden dat hij de waarheid spreekt). In het telefoongesprek met
Grjaznov dat uiteindelijk plaats vindt, blijkt dat hij de waarheid spreekt, en krijgt
men de opdracht hem goed te verzorgen. Iwan wordt door Kholin opgehaald, hij
is erg blij met het weerzien van zijn vriend Kholin. Later zien we Grjaznov
besluiten dat Iwan naar de militaire school moet, en niet langer als spion zijn
leven op het spel zetten in de oorlog. Dan komt Iwan in paniek de kamer van
Grjaznov binnen, en beklaagt zich dat Grjaznov dat besloten heeft. Iwan ziet het
als verraad, en wil spion blijven. Hij ziet Grjaznov als onmenselijk en wreed, en
wil toch spion mag blijven. De toeschouwer hoopt voor Iwan dat hij zijn zin
krijgt en spion mag blijven.
Iwan weigert naar de militaire academie te gaan, en dreigt weg te rennen.
In de volgende scène zien we hem in een gebombardeerd landschap, waar hij zich
verbergt voor Kholin. Uiteindelijk nemen de officieren hem toch mee.
In de volgende scène zien we Iwan bij de officieren, maar zonder dat we een
idee hebben van tijd. Is Iwan in de tussentijd (een jaar, twee jaar) naar de
militaire academie geweest, of heeft hij toch zijn zin gekregen en is er niet meer
dan een dag verstreken sinds de vorige scène?
In de volgende scènes zien we steeds meer mensen uit de omgeving van
Iwan verdwijnen. We zien hen niet sterven, maar een aantal van hen zien we later
wel dood. De film vertelt over vriendschappen, en over een ophanden zijnde
nieuwe missie van Iwan, waar Iwan zelf maar al te graag aan meewerkt.
Het verhaal wordt meerdere keren onderbroken door de idyllische beelden,
waarin we onder andere vermeld krijgen dat Iwans ouders vermoord zijn. Ook is
Iwan in die scènes bevriend met een meisje.
In het laatste stadium van de film wordt Iwan door Galtchew en Kholin
opnieuw met de boot naar de Duitse oever gebracht voor een nieuwe missie.
Aan het eind van de oorlog doorzoeken Russische soldaten een Gestapo
hoofdkwartier, en vinden allemaal documenten van de verhoren van Russen. Er
wordt een video getoond met beelden van de Duitsers die zich overgeven, en van
de lijken van hooggeplaatste Duitse officieren.
Dan wordt een document gevonden betreffende Iwan, en horen we hoe hij
verhoord werd, en ter dood gebracht.
De allerlaatste scène is weer een idyllische scène, waarin Iwan met het
meisje verstoppertje speelt, en uiteindelijk het water inrent, zijn handen gespreid.
Deze plotbeschrijving bevat allerlei indicaties voor de overwegingen en
verwachtingen die zich in het hoofd van de toeschouwer af zullen spelen. Ten
eerste zijn de idyllische scènes onduidelijk, we weten nooit of dat dromen of
herinneringen zijn, en of de informatie die ze geven al dan niet plaatsgevonden
heeft. De toeschouwer blijft onzeker over hoe die beelden te duiden zijn.
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Essentiëler is de onzekerheid over de handelingen. Wanneer we Iwan op
expeditie zien, en gevangen genomen zien worden, weten we niets over hem. Wie
moeten we geloven: Galtchew, of Iwan, die arrogant stelt dat Galtchew zijn
superieuren moet bellen die hem zullen vertellen dat Iwan op militaire missie
was?
Door de uitkomst op die vragen lang uit te stellen, dwingt de film de
toeschouwer beide personages in te schatten en een oordeel te vellen over wie ze
zijn. Zo vindt de toeschouwer Iwan alleen arrogant zolang hij niet gelooft (met
Galtchew) dat Iwan op militaire missie was, maar is Galtchew stom door Iwan
niet te geloven (als we menen dat Iwan de waarheid spreekt). En ook al gaat het
om fictieve personages, de manier waarop de toeschouwer zijn/haar oordeel
vormt is dezelfde manier waarop hij/zij mensen inschat en beoordeelt.

0.5. Opbouw van deze studie
In het kort komt het erop neer dat ik de auteursfilm bestudeer als genre, en dat de
cognitief psychologische resultaten uit genre-onderzoek (de klassieke film)
worden toegepast op de auteursfilm.
Deze studie beschrijft de psychologische processen van de toeschouwer
tijdens het kijken naar een auteursfilm. Deze processen zijn niet daadwerkelijk
gemeten in empirisch onderzoek. Ze worden beschreven vanuit de bestaande
relevante literatuur. Elk hoofdstuk vat een heel (sub-)vakgebied samen en
probeert de belangrijkste trend te signaleren. In de psychologie is er nauwelijks
zekerheid te vinden, er zijn altijd wel testresultaten die de consensus
ontkrachten. Er is geprobeerd in de beschrijving recht te doen aan bestaande
stromingen en meningsverschillen. Het voordeel van een dergelijke
interdisciplinaire methode is dat duidelijk wordt hoe in elk vakgebied veelal
dezelfde vragen worden gesteld, die vaak langs een verschillende route tot
dezelfde antwoorden komen. Het nadeel van de interdisciplinaire methode is dat
een aantal nuances in vakgebieden niet tot hun recht komen.
Het is evident dat alle voorlopige conclusies die in deze studie worden
gemaakt, uiteindelijk empirisch getest zullen moeten worden.
Dat gekozen is voor de beschrijving van de psychologie van de toeschouwer
tijdens het volgen van de plot, heeft consequenties voor de hoofdstukindeling. Elk
hoofdstuk beschrijft een bepaald psychologisch proces van de toeschouwer
tijdens het volgen van de plot. Dat psychologische proces in de toeschouwer
correspondeert met een bepaalde fase in de plot; hoofdstuk 1 beschrijft de
allereerste beginfase, en hoofdstuk 6 de eindfase van de plot. Het is niet precies
aan te wijzen in de plot waar de fases beginnen en eindigen. Dat is al een van de
belangrijkste conclusies over de auteursfilm: een auteursfilm veroorzaakt alle zes
de fases bij de toeschouwer. De lengte van die fases verschilt per film en per
toeschouwer, maar de volgorde is altijd dezelfde. Al kan wel gesteld worden dat
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de eerste drie fases enigszins gelijktijdig verlopen, of elkaar heel snel opvolgen. Ze
maken alledrie onderdeel uit van de oriënterende beginfase van de film.
Elk hoofdstuk heeft hetzelfde patroon. In het A-gedeelte wordt een
psychologisch cognitief vakgebied geïntroduceerd om een bepaald psychologisch
proces te beschrijven. In het B-gedeelte wordt beschreven hoe dat psychologische
proces tot nu toe in filmtheorie is beschreven. In het B-gedeelte van hoofdstuk 1, 2
en 3 is het verschil tussen de klassieke film en de auteursfilm nog niet groot, en
kunnen de bevindingen van de cognitief psychologische filmtheorie uitvoerig
beschreven worden. Vanaf hoofdstuk 4 moet het B-gedeelte putten uit
sporadische beschrijvingen van films die niet-klassiek zijn. De films uit het
corpus, als ze al eens incidenteel psychologisch cognitief beschreven worden,
worden dan getypeerd als artfilm, contemplatieve film of sublieme film. Hoe
interessant die beschrijvingen ook zijn, ze staan teveel op zichzelf en zijn moeilijk
met elkaar in verband te brengen. Dit betekent dat vanaf hoofdstuk 4 het Bgedeelte steeds korter wordt, en de bewijsvoering vooral uit het A-gedeelte moet
komen. Elk B-gedeelte eindigt met een voorstel tot een model waarin de
bevindingen uit de psychologie en de filmwetenschap zijn gecombineerd. In het
C-gedeelte wordt een film geanalyseerd met behulp van dit model. De analyse
bespreekt de film tot en met de betreffende fase van dat hoofdstuk. De daarna
volgende fase is het startpunt van het volgende hoofdstuk. Dat betekent dat van
MES IN HET WATER (P: Roman Polanski, 1963) in het eerste hoofdstuk alleen fase 1
wordt besproken. En dat van ROSETTA (B, Fr: Jean-Pierre en Luc Dardenne, 1996)
in hoofdstuk 6 alle 6 fases worden besproken. De C-analyse komt voort uit een
analyse van alle films in het corpus. De besproken film in elk hoofdstuk is niet
meer dan een representatief voorbeeld. Zo had ik evengoed ROSETTA voor
hoofdstuk 1 kunnen gebruiken, en MES IN HET WATER voor hoofdstuk 6. En had ik
ook FESTEN of een andere auteursfilm kunnen gebruiken als voorbeeld. Elk
hoofdstuk sluit af met een D-gedeelte, waarin conclusies over de auteursfilm in
het algemeen worden gegeven.
Hoofdstuk
1
2
3
4
Onderwerp
Realiteit
Fictie
Personage
Onrust
/ Fase
Vakgebied Waarnemings Spel
Social
Dissonancepsychologie
psycho- cognition theorie
logie
BetrokkenPersonage in diens werkelijkheid
heid op:

5

6

Morele
crisis
Morele
psychologie
Zelf in
werkelijkheid

Trust
Sociale
psychologie
Auteur in
werkelijkheid

Figuur 0.3. Opbouw van de auteursfilm, en van de hoofdstukken.

De avontuurlijk ingestelde lezer kan nu verder bladeren naar hoofdstuk 1, en van
daar het onderzoek van moment tot moment volgen. Voor wie een korte
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introductie wil van de inhoud van de opeenvolgende hoofdstukken, volgt hier een
synopsis.

Spoiler
In hoofdstuk één staat centraal hoe de toeschouwer de getoonde beelden begrijpt
als, en construeert tot, een realiteit. De vraag naar de realiteit van het afgebeelde
(de indexicaliteit) is in dit opzicht niet relevant. Toeschouwers nemen
personages waar als mensen van vlees en bloed, die in een levensechte wereld
leven; ondanks het feit dat ze gecreëerd zijn, ondanks het feit dat ze niet
voortdurend te zien zijn, ondanks het feit dat ze gespeeld zijn door acteurs, en
ondanks het feit dat ze geprojecteerd zijn op een filmdoek (en dus niet tastbaar
aanwezig zijn). Een filmcognitivistische benadering moet wel verklaren waarom
de toeschouwer de filmwereld zo waarneemt en tegelijk weet heeft van het feit
dat het om een gecreëerde, geacteerde en geprojecteerde wereld gaat.
In hoofdstuk twee wordt beschreven hoe de toeschouwer in de eerste paar
minuten van de film betrokken raakt bij de fictie. Uitgelegd wordt hoe de
toeschouwer de film als fictie begrijpt, welke veronderstelling daaraan
voorafgaan, en welke implicaties dat heeft voor het begrip van, en emoties bij, de
film. Fictie is een bepaalde manier van kijken, die de betekenis van de informatie
kleurt. Het begrijpen van de film als fictie is iets dat heel vroeg in de vertelling
gebeurt, en daarna voortduurt.
In hoofdstuk drie wordt beschreven hoe de toeschouwer personages
construeert en de handeling begrijpt. Personages zijn het belangrijkste houvast
voor de toeschouwer om een film te begrijpen. Vrijwel alle informatie wordt
gekoppeld aan het begrip van personages, personages zijn een soort ijkpunt van
alle kennis. Vanaf het moment dat een personage in beeld verschijnt richt de
toeschouwer zijn/haar aandacht hier op, om die aandacht daarna niet meer te
verliezen. Personage-begrip is iets dat vroeg in de film begint, en daarna
voortduurt. De analyse leidt tot een verschil tussen personages in een klassieke
film en personages in een auteursfilm. Het verschil is niet flat versus round
personages, duidelijk/onduidelijk, of held/schuldige. De toeschouwer construeert
te allen tijde een adequaat beeld (een impressie die goed genoeg lijkt om het
personage te volgen) van personages. Maar anders dan bij een klassieke film
wordt in auteursfilms deze constructie later in de vertelling als vooroordeel
ontmaskerd.
In hoofdstuk vier wordt beschreven hoe het verschil tussen hoe de
toeschouwer het personage heeft beoordeeld, en hoe het personage echt blijkt te
zijn, leidt tot cognitieve dissonantie. Cognitieve dissonantie is een psychologische
theorie, die beschrijft hoe mensen omgaan met tegenstrijdige informatie. In plaats
van de nieuwe informatie onmiddellijk te accepteren, houden we liever zo lang
mogelijk vast aan onze eerste indruk.
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Inleiding
In hoofdstuk vijf, ‘morele crisis’, wordt betoogd hoe de toeschouwers op een
bepaald moment niet langer kunnen ontkennen dat we het personage verkeerd
hebben ingeschat, en moeten toegeven dat we – door die verkeerde inschatting verkeerd gehandeld hebben. Dat leidt niet alleen tot zelfinzicht bij de
toeschouwer, maar ook tot sociale emoties die verder gaan dan alleen deze
specifieke verkeerde inschatting in de film. Want tijdens het inschatten van
personages hanteerden de toeschouwers hun alledaagse vermogens, met op de
achtergrond hun moraal. In het verkeerd inschatten voelen de toeschouwers hun
moreel systeem ter discussie gesteld.
Daarna zal in hoofdstuk zes, ‘trust’, blijken dat de enige manier waarop de
toeschouwers hun morele positie alleen kunnen verwerken door in gesprek te
treden, en trust aan te gaan, met de auteur. Daar wordt ook uitgelegd hoe het
mogelijk is trust aan te gaan met een afwezige auteur. Tevens behandelt het hoe de
toeschouwer komende films van een bepaalde auteur zal ondergaan, nadat hij/zij
trust heeft gevoeld voor deze auteur.
In de conclusie wordt bekeken hoe deze nieuwe definitie van de
auteursfilm past binnen bestaande theorieën over auteursfilm, en hoe het kan
werken als een model waarmee bepaalde films beoordeeld kunnen worden.
Toegepast op de film IWANS JEUGD betekent dit het volgende. Nadat generaal
Grjaznov heeft bevestigd dat Iwan inderdaad op geheime missie was, is onze
betrokkenheid bij Iwan verzekerd. Op het moment dat Grjaznov Iwan dan ook
naar de militaire academie wil sturen, en Iwan dat weigert, leven we met Iwan
mee, en willen we dat hij zijn zin krijgt. De motieven van Iwan (zich nuttig
maken in tijden van oorlog) zijn bewonderenswaardig, en met Iwan hoopt de
toeschouwer waarschijnlijk dat hij niet naar de academie gestuurd zal worden.
Daarna ziet de toeschouwer steeds meer bewijzen van de gruwelijkheid van
de oorlog, en ziet dat vele kameraden van Iwan sneuvelen (een aantal van deze
sterfgevallen wordt voor Iwan verborgen gehouden).
Langzaam dringt bij de toeschouwer door dat Kholin gelijk had door Iwan
weg te sturen, en dat we als toeschouwer hadden moeten hopen dat Iwan naar de
academie ging. Vanaf dat moment is de toeschouwer persoonlijk betrokken
geraakt met het lot van Iwan, en hoopt de toeschouwer des te vuriger dat Iwan
zal overleven. Tegelijkertijd wordt echter duidelijk dat de film op niets anders
aanstuurt dan Iwans dood. Het is in deze fase van de film dat de toeschouwer
zich bewust wordt van de auteur, als de enige persoon die vertrouwd kan worden
dit probleem op te lossen. De toeschouwer dreigt geconfronteerd te worden met
de consequenties van zijn/haar verkeerde keuze voor Iwan, en de toeschouwer
kan niets anders doen dan er op vertrouwen dat de auteur deze aankomende
consequentie draaglijk brengt. Als de auteur mét ons is, zal hij ergens een
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oplossing bieden, als hij tégen ons is, zal hij ons Iwans dood inwrijven, zo
onontkoombaar mogelijk laten zien.
Tarkowski blijkt mét ons, hij laat Iwans dood niet concreet zien, maar
indirect; al blijft het een gruwelijk realiseren. Dan is er de slotscène, waarin Iwan
alsnog tot leven komt in een droom, en zijn vrijheid vindt. Alsof de toeschouwer
door die beelden alsnog vergeven is voor de verkeerde beslissing. Dat, hoe
onaangenaam het ook is als toeschouwer geïmpliceerd te zijn in de dood van
Iwan, de auteur ons niet veroordeelt, maar laat zien dat de wereld zo in elkaar
steekt. Die ons de droom biedt waarin Iwan uiteindelijk toch de jeugd beleeft die
het werkelijke leven hem onthouden heeft. Dat hij op die manier toch nog
gelukkig is, dat we op die manier toch nog een idee krijgen hoe het is om het leven
te leven.
Een van de conclusies van deze studies zal zijn dat niet de auteur
verantwoordelijk is voor de auteursfilm, maar dat een auteursfilm leidt tot een
zelf-ontleding/zelf-autopsie bij de toeschouwer. Tot in de vijfde fase is de
toeschouwer, ondanks eventuele aanwijzingen/suggesties van de auteursfilm,
volledig zelf verantwoordelijk voor alle gevoelde emoties en interpretaties. En
daarmee is de toeschouwer dus ook volledig verantwoordelijk voor de eigen
gemaakte verkeerde inschattingen en vooroordelen, en de morele emoties die
hiervan het gevolg zijn. Een auteursfilm bekijken is daarom tijdens het kijken
regelmatig een onaangename ervaring. Door op zoek te gaan naar de auteur, en die
te vinden, kan de filmervaring aangenaam worden: als ‘de auteur met ons is’.
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1
Het ervaren van gerepresenteerde beelden als werkelijkheid

(…) We see things distant and moving, but we furnish to them more than
we receive (…) (Muensterberg 1916:30)
(…) the reader’s projection rather than the hidden content. (Iser 1978:17)

et doel van dit hoofdstuk is te beschrijven hoe de toeschouwer de
beginfase van een auteursfilm ervaart. De reclames zijn afgelopen, de
zaalverlichting gaat helemaal uit, en de film begint, of er nu wel of geen
begintitels zijn. Binnen een paar minuten heeft elke toeschouwer zich een
beeld gevormd van de getoonde wereld, van de personages in die wereld, en de
situatie waarin de personages verkeren, met hun problemen, verlangens en
motieven. Dat gaat zo gemakkelijk dat in de meeste film-(theoretische)
beschrijvingen er gewoon van uitgegaan wordt dat de getoonde wereld
vanzelfsprekend bestaat (onder de voorwaarde van fictionaliteit).
Zo begint MES IN HET WATER (NOZ W WODZIE) (P: Roman Polanski, 1962)
met een zwart beeld met doordringende muziek. Daarna volgt een achteraanzicht
van een auto, een glas waarin we de bomen weerspiegeld zien, en uiteindelijk de
silhouetten van een vrouw en een man herkennen. De vrouw rijdt, en de man
praat tegen haar. Er is echter geen geluid van de handeling/dialoog. We horen
alleen muziek.
Het is voor vrijwel niemand moeilijk om de beelden te begrijpen als: man en
vrouw rijden in een auto. Het lijkt zo evident voor alle toeschouwers, men
registreert gewoon wat er is. Maar in plaats daarvan blijkt dit alles niet meer of
minder dan een ingewikkelde constructie door de toeschouwer. Alleen al dit
eerste beeld is uiterst gecompliceerd: we zien de silhouetten van twee mensen,
47

De auteur zij met ons
steeds onderbroken door bladeren die van onder het beeld naar boven schuiven.
Om dat te kunnen begrijpen moeten we weten dat het om twee mensen gaat, dat
de vormen bladeren van een boom zijn, dat de bomen niet voor hen langs trekken
(zoals we zien) maar dat de bomen een reflectie zijn in de autoruit. Dan moeten
we dus weten wat een auto is, wat een autoruit is, en dat niet de bomen langs de
auto bewegen, maar dat de bomen stilstaan en de auto dus vooruit moet rijden.
Dit is het belangrijkste uitgangspunt van dit hoofdstuk: de toeschouwer
gebruikt kennis van de werkelijkheid om de beelden te begrijpen als: auto met
twee mensen rijdt over weg, in de autoruit zijn de bomen die langs de weg staan
weerspiegeld. In 1A wordt besproken hoe mensen op deze manier de
werkelijkheid construeren. Een belangrijk aspect van dit construeren van de
werkelijkheid is ook dat het leidt tot het ervaren van die werkelijkheid.
De toeschouwer van MES IN HET WATER had ook kunnen denken: wij als
toeschouwer bevinden ons op de motorkap (dat moet wel, anders kunnen we
nooit dit vooraanzicht hebben). Maar in plaats daarvan ziet de toeschouwer
gewoon een auto door het landschap rijden. Dat de toeschouwer het zo
waarneemt, betekent dus dat de toeschouwer de typische eigenschappen van het
medium film in aanmerking neemt en verwerkt.
De toeschouwer had echter ook kunnen denken: de auto is echt en komt
recht op me af, en zal me overrijden. Dat is duidelijk niet wat de toeschouwer
denkt: geen enkele toeschouwer rent in paniek de zaal uit. 19 De toeschouwer
‘weet’ dat de auto niet op hem af rijdt, omdat hij de beelden als fictie begrijpt.
Deze manier van waarnemen is onderwerp van hoofdstuk 2.
Dit betekent dus dat de toeschouwer de beelden tegelijkertijd op drie
manieren begrijpt: als werkelijkheid (1A), als film (1B) en als fictie (2). Het lijkt
me waarschijnlijk dat deze drie manieren van begrijpen door elkaar plaatsvinden,
gelijktijdig of in snelle afwisseling. Er is voor gekozen ze op deze manier, en in
deze volgorde te scheiden, omdat werkelijkheid en film dicht bij elkaar liggen
(daarom in hetzelfde hoofdstuk beschreven), en fictie een totaal andere
vaardigheid veronderstelt (vandaar een apart hoofdstuk). Het is niet de opzet van
deze studie om een definitief oordeel te geven over hoe deze drie vaardigheden om
voorrang strijden.
19

In filmtheorie en filmgeschiedenis is het zelfs een twistpunt of er ooit een toeschouwer is
geweest die echt bang was te worden overreden. Er wordt vaak gezegd dat de allereerste
filmtoeschouwers wegrenden voor de aanstormende trein in L’ARRIVÉE D’UN TRAIN EN GARE DE LA
CIOTAT (F: gebr. Lumière, 1895), maar waarschijnlijk is dat wegrennen niet meer dan een mythe.
Gunning, Tom. 1989. "An aesthetic of astonishment: Early film and the (In-)credulous spectator."
Art and Text: 34-45. Lastra, James. 2000. Soundtechnology in American Cinema: Perception, Representation,
Modernity. New York: Columbia University Press. Loiperdinger, Martin. 1996. "Lumières Ankunft
des Zugs. Gruendungsmythos eines neuen Mediums." Pp. 37-70 in KINtop 5, Jahrbuch zur
Erforschung des fruehen Films. Basel, Frankfurt am Main. Tan, Ed S. 1996. Emotion and the Structure of
Narrative Film: Film as an Emotion Machine. Mahwah, New York: Erlbaum.
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In 1C wordt beschreven hoe de toeschouwer de beginscène van de auteursfilm
MES IN HET WATER begrijpt, op basis van de uitleg van 1A en 1B. Op de
achtergrond van dat gedeelte speelt de vraag of daarmee alles gezegd is. Immers,
de auteurstheorie veronderstelt dat de toeschouwer een auteursfilm begrijpt als
een product van een maker. In 1C zal betoogd worden dat de toeschouwer op
eigen kracht, met kennis van de werkelijkheid en het medium film, de beelden tot
een begrijpelijke wereld construeert. En daarbij dus niet een auteur hoeft te
construeren als maker van die wereld. 1C zal ook problematiseren wanneer
precies de beginfase van de auteursfilm is afgelopen.
Op deze manier beschrijft dit hoofdstuk één hoe de toeschouwer de
beelden als werkelijkheid begrijpt. Hoofdstuk drie bespreekt apart hoe de
toeschouwer personages als mensen begrijpt. Die twee hoofdstukken horen bij
elkaar: eigenlijk begrijpt de toeschouwer de werkelijkheid pas via personages. Als
we in MES IN HET WATER de auto zien rijden in het landschap, met mensen die in
de auto zitten, dan begrijpen we pas echt wat we zien door te denken: mensen
besturen de auto, en rijden door het landschap. Zo bezien we de werkelijkheid:
beredeneerd vanuit handelende (en veroorzakende) mensen. We kunnen we ons
niet oriënteren op een situatie/gebeurtenis zonder daarbij een handelend mens te
veronderstellen. 20 Het is dan ook een volledig arbitrair onderscheid om de
oriëntatie van de toeschouwer op de film als een werkelijkheid, en de oriëntatie
op de personages als mensen, in twee aparte hoofdstukken te behandelen. Het
verschil tussen hoofdstuk één en hoofdstuk drie is niets anders dan een verschil
in accent. Hoofdstuk één legt de nadruk op hoe een situatie een suggestie geeft
over de handeling van de mensen (een auto rijdt en dus moeten er mensen zijn om
die te besturen), en hoofdstuk drie bespreekt hoe mensen als handelend worden
begrepen, en hoe die handelingen gebeurtenissen veroorzaken (iemand wil gaan
autorijden, en het autorijden is het gevolg van die motivatie en handeling).

A. Fenomenale waarneming: alles is wat het lijkt
De evolutieleer van Darwin probeert te verklaren dat de mens zo geëvolueerd is
omdat het de kans op overleven vergrootte. Zo is het zicht bij mensen miljoenen
jaren geleden sterk verbeterd ten opzichte van reuk en gehoor, omdat mensen
rechtop gingen lopen, en zicht een groter voordeel opleverde bij het bewust zijn
van gevaar. Het is niet zo dat zicht ons enige zintuig is, verre van, maar zicht
heeft een grote overtuigende kracht. Wanneer we iets horen, zoeken we met onze
ogen naar de bron en naar een bevestiging van wat ons gehoor ons deed
20

Terwijl het niet strikt noodzakelijk is dat de mensen in MES IN HET WATER zelf de auto
besturen. Dat blijkt uit science-fiction films waarin de auto zichzelf bestuurt (Kit in de serie
‘Knightrider’), auto’s die zich tegenwoordig daadwerkelijk zelf kunnen inparkeren, en films
waarin een beginshot zoals van MES IN HET WATER zou worden uitgezoomd om te laten zien dat
de auto niet zelf rijdt maar wordt weggetakeld.
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vermoeden. Daar staat tegenover dat onze gehoorwaarneming altijd plaats vindt,
terwijl we waarnemingen van onze ogen kunnen beïnvloeden (we kunnen
focussen, onze ogen sluiten).
De evolutietheorie van Charles Darwin werd in eerste instantie
weggehoond omdat mensen van de apen zouden afstammen. Cognitivisten gaan
nog verder door mensen te bestuderen als eenvoudig organisme, minder nog dan
apen. Elk organisme maakt contact met de omgeving, krijgt daarvan impulsen,
heeft tot doel te overleven (als individu, of juist het overleven van de soort, via
nageslacht), onderzoekt het belang van de impulsen, en reageert. Daarna begint
de cyclus weer opnieuw.
Er zijn een aantal redenen waarom het beschrijven van de ervaring van een
mens veel complexer is dan bovenstaande impressie. Een mens ontvangt niet één
impuls, maar een schier oneindige hoeveelheid impulsen, die wordt geregistreerd
door allerlei verschillende zintuigen: ogen, neus, oren, huid, smaak. Daarbij
verwerken mensen dat alles niet met dezelfde snelheid, en staat de reactie ook
nog onder invloed van aandacht, voorkennis, emoties, herinneringen en
bewustzijn. De beleving van de reacties is ervaring.
Omdat het in deze studie gaat om de relatie tussen impulsen en ervaring,
hoeft niet de gehele complexe wereld te worden beschreven, maar alleen die
impulsen uit die complexe wereld die op de een of andere manier invloed hebben
op de ervaring: dit noemen we de fenomenale werkelijkheid. Het is de werkelijkheid
zoals de mens die ervaart. Een van de eerste taken van dit hoofdstuk is dan ook
aan te tonen dat de fenomenale werkelijkheid een actieve constructie is door de
mens. Het is zowel een reductie van, als een aanvulling op, de werkelijkheid. De
belangrijkste reden waarom een mens deze fenomenale werkelijkheid construeert
is omdat hij/zij er belang bij heeft. Een groot deel van dit hoofdstuk zal dan ook
gaan over dit belang.
Deze paragraaf bespreekt alle verschillende aspecten van de ervaring, in de
volgorde waarin ze in de geschiedenis van de cognitietheorie centraal kwamen te
staan. Deze theoretische benadering heeft als nadeel dat daarmee de ervaring niet
echt beschreven kan worden. De meest recente theoretische inzichten maken
steeds duidelijker dat al die aspecten niet meer apart behandeld kunnen worden,
omdat ze samengaan en elkaar beïnvloeden. Zelfs in verwerkingstijd overlappen
ze elkaar. De paragraaf eindigt dan ook met een theorie van Lakoff en Johnson, die
stellen dat we een embodied understanding van de wereld hebben. Daarin komen
impuls en ervaring zo dicht bij elkaar dat volgens hen het ‘waarnemen van een
stoel’ gelijk is aan het hebben van de ervaring ‘zitten’.
Een mens is een organisme dat in de wereld staat en alle inkomende indrukken
via de verschillende zintuigen opneemt en verwerkt. Het resultaat is dat de mens
daardoor de wereld ervaart op een manier die afhankelijk is van de beperkingen
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en mogelijkheden van hoe de zintuigen en het cognitief vermogen van de mens
zich evolutionair en tijdens het leven ontwikkeld heeft. Een mens kan
bijvoorbeeld ultrasoon geluid niet horen (zoals dolfijnen dat wel kunnen), en kan
geen dieren ruiken op een paar honderd meter afstand (veel roofdieren kunnen
dat wel). En vanuit een rijdende trein kunnen we de bomen die dicht langs de
rails staan niet goed waarnemen.
Dat betekent dat mensen niet de werkelijkheid ervaren, maar fenomenaal
de wereld waarnemen. Dat wat we waarnemen is een interface tussen de
waarnemer en de werkelijkheid, die leidt tot een ‘ervaring van de wereld bij de
waarnemer’. Een voorbeeld: in de fenomenale wereld is gras groen, in de
‘werkelijkheid’ is er alleen een gereflecteerde licht-frequentie. (Persson 2003) Al
heeft gras in werkelijkheid geen kleur, door de beschouwer wordt het wel als
groen waargenomen. Het gras is alleen groen door de eigenschappen van het gras,
van het licht, en van de vermogens en eigenschappen van de waarnemer
(bijvoorbeeld de vermogens van het oog om te zien, van de hersenen om de
waarneming te registreren, benoemen, etc.). Het is een eigenschap van het
oppervlak van het gras hoeveel licht, en in welke frequentie, het licht reflecteert.
Toch is de kleur steeds wisselend, omdat de hoeveelheid en de soort invallend
licht varieert: het maakt groot verschil of het daglicht is, kunstlicht, licht op een
onbewolkte dag of op een bewolkte. Opdat mensen de kleur groen kunnen
waarnemen, moeten mensen ook in staat zijn kleur waar te nemen. Daartoe
moeten de kleurkegels in onze ogen het licht absorberen, en een signaal afgeven
dat door onze hersenen wordt verwerkt.
In de complexe verwerking van visuele informatie in het lichaam zijn er
twee systemen werkzaam. Een systeem is het geheel van aparte modules zoals
receptoren, hersengebieden en activeringscentra en hun verbinding via
zenuwroutes. Al deze onderdelen van het lichaam hebben een aantal zelfstandige
functies, maar door bepaalde koppelingen tussen die aparte modules ontstaat er
een specifieke functie/taak. Voor het verwerken van visuele informatie is er het
evolutionair gezien oudere magno systeem, dat informatie over beweging en over
de plaats van objecten in een driedimensionale ruimte verwerkt, en het jongere
parvo systeem dat meer gedetailleerde informatie over de objecten verwerkt, zoals
kleur en textuur. Beide systemen verwerken de visuele informatie parallel en
komen ook samen. Maar het magno systeem is sneller, en laat het lichaam
onmiddellijk reageren (zonder cognitie), terwijl het parvo systeem wel door de
hersenen verwerkt wordt (wel een cognitie). Het evolutionair nut is duidelijk: bij
het zien van iets langs en kronkeligs op de grond is het nuttig dat het lichaam
onmiddellijk op de vlucht slaat, omdat het een slang lijkt te zijn. Dan is de relatief
langdurige verwerking van diens kleuren alleen maar tijdverlies. Toch helpt die
gedetailleerde informatie daarna wel, om te bepalen of we voor deze specifieke
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slang bang moeten blijven, of dat deze ongevaarlijk is (en dat is dan duidelijk een
cognitie).
Zintuigen zijn zo een interface tussen de omgeving en de mens. In dit
voorbeeld werd het zien beschreven, maar dat is niet het enige zintuig. Andere
zintuigen zijn gehoor, reuk, smaak en tast. Van elk van deze zintuigen kan ook
een beschrijving gemaakt worden van het verschil tussen de werkelijke
verschijningsvorm, en hoe ze fenomenaal worden waargenomen. Van alle
zintuigen is zicht het meest verfijnd, het meest recent in de evolutie, en het meest
bewust (omdat het door de hersenen en het taalverwerkingssysteem wordt
verwerkt). De oudere waarnemingssystemen, zoals gehoor, reuk, smaak en tast
worden directer (en niet via het taalverwerkingssysteem) door het lichaam
verwerkt en zijn daardoor ook zo moeilijk te verwoorden. Een evolutionaire
verklaring voor ‘zicht’ als dominant zintuig is dat in de periode dat de mens nog
aap was, en op vier voeten liep, reuk en gehoor de belangrijkste interfaces waren
om de omgeving te verkennen. Een vijandig dier moest op grote afstand geroken
of gehoord kunnen worden, om op tijd bescherming te kunnen zoeken. Pas nadat
de mens rechtop ging lopen, bleek het zicht veel meer mogelijkheden te kunnen
bieden, namelijk op grotere afstand overzien, en niet afhankelijk zijn van de
windrichting. Maar omdat het lichaam zich al ver ontwikkeld had, kon deze
uitbreiding van de mogelijkheden van het verwerken van die informatie niet via
het automatische verwerkingscentrum lopen, maar moest dat via een aanpassing
(en groei) van de hersenen. Dat heeft tot gevolg dat we waarnemingen van zicht
beter kunnen verwoorden dan reuk en tast. Bij alle waarnemingen met andere
zintuigen dan zicht gebruiken we het zicht als een soort scheidsrechter, die de
beslissing neemt over de waarneming. Zodra we een geluid horen, dwingt ons
lichaam om te kijken in de richting waar het geluid vandaan kwam, om te kunnen
besluiten welke bron dat geluid heeft. En daarmee dan ook te weten wat het
geluid was. Voor geluiden hebben we geen vocabulaire, voor wat we zien wel.
Ditzelfde principe geldt ook voor smaak: als we blind proeven, hebben we vaak
geen idee wat we eten, en zelfs niet of we het lekker of vies vinden. Pas als we
zien wat we eten, kunnen we het ook benoemen.
In de regel proberen we tot een eenduidige betekenis te komen van alle
inkomende zintuiglijke gewaarwordingen. Gewoonlijk vullen de informaties van
de verschillende zintuigen elkaar aan. Het horen van een blaf, gevolgd door het
zien van een hond, leidt tot de waarneming ‘blaffende hond’. Maar niet altijd leidt
dat tot een juiste waarneming. Het zien van een lipbeweging ‘GA’, en horen van
‘BA’, leidt tot de audiovisuele waarneming van ‘DA’. Dit staat bekend als het
McGurk effect. (Maaso; McGurk and MacDonald 1976)
In het begin van de waarnemingspsychologie probeerde de structuralisten
al deze aparte fases zo compleet mogelijk te beschrijven. De Gestalt-psychologen
stelden daarentegen dat we niet altijd alle details afzonderlijk waarnemen, de
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mens probeert zo snel mogelijk grotere gehelen (gestalten) te ontdekken. Een
aantal stippen op een rij wordt snel gezien als een streep/lijn. Daarna kwamen de
constructivisten die stelden dat we een mentaal beeld samenstellen op basis van
wat we waarnemen. (Gregory 1997; Gregory 1998)
Dit zijn allemaal theorieën die nog uitgaan van een verwerking van de
impulsen (een gedachte die teruggaat tot Helmholtz). Een wezenlijk andere
positie neemt J.J. Gibson in in The ecological approach to visual perception. (Gibson
1979) Hij stelt daarin dat waarneming direct is. Zijn uitgangspunt is dat de
waarneming van de omgeving begrepen moet worden in termen van de betekenis
voor het waarnemend subject. Het subject neemt alles in de omgeving waar om te
weten hoe het er op moet reageren, wat de affordance ervan is. We zien een groot
horizontaal vlak voor ons, de grond, om te weten dat we er over kunnen lopen.
Deze affordance (‘om op te lopen’) ervaren we direct, zonder dat we er een mentaal
beeld van hoeven te maken. (Michaels and Carello 1981)
Belang, voorkennis en aandacht
Omdat de mens voortdurend onder invloed staat van vele nieuwe indrukken, en
de mens onmogelijk alle indrukken tegelijk en met dezelfde aandacht kan
verwerken, heeft de mens in de evolutie en tijdens het opgroeien een aantal
manieren gevonden om slechts selectief, en bewust en onbewust, te reageren op
die impulsen.
Schema-theorie stelt dat de mens denkt in schema’s. De mens ordenen
informatie tot herkenbare eenheden. Het zien van een veelheid aan groene
lichtvlekjes op de grond leidt tot de conclusie: wat bestaat uit veel verschillende
eenheden, is op de grond en is niet langer dan een aantal centimeters? Het
antwoord is dan: gras. Vanaf dan wordt het als gras waargenomen, mensen letten
er verder niet op, en richten hun aandacht op andere dingen. Alle kleurvariaties
die mogelijk zijn bij de definitie van gras horen, voor waar aangenomen.
Platgetrapt, bruin, gemaaid, etc. is allemaal in de definitie van gras opgenomen en
niet verrassend. Dit is de bottom-up benadering van waarneming (in lijn met
structuralisten): mensen registreren een aantal waargenomen impulsen, en vatten
deze samen tot de best mogelijke verklaring.
Wanneer mensen in een huis zijn en naar buiten gaan, verwachten ze daar
een andere ondergrond: tegels, gras, asfalt. Die verwachting is een hypothese op
basis van bestaande kennis (top-down). Zodra maar een van de binnenkomende
impulsen in het schema past, wordt dit schema bevestigd. Alleen al de
waarneming van de kleur groen, is voldoende om te concluderen dat de
ondergrond gras is. En dat betekent dat daarmee de ondergrond ook aan alle
andere eigenschappen van gras voldoet.
Zo zijn alle dingen gedefinieerd, en bestaan er schema’s van. Dat betekent
dat mensen op basis van een beperkt aantal waargenomen eigenschappen de
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andere eigenschappen ook waarnemen. Als mensen door een straat lopen zien ze
talloze vormen, materialen en kleuren. Die wordt snel herleid (top-down en bottomup) tot ramen + deuren + muren= huizen. Dat ‘raam’ een schema is, blijkt wel
omdat het raam zelf niet te zien is. Het zichtbare kozijn, de plaats in de muur,
leidt tot de inferentie (veronderstelling) dat er een glazen raam is. Deze
hypothese hoeft niet getoetst te worden, men hoeft niet aan elk raam te voelen of
er echt glas is. Deze inferentie is aannemelijk genoeg, en in het verleden vaak
genoeg getoetst, bijvoorbeeld elke keer bij het ramen lappen, of het kapot zien
gaan. Ramen worden waargenomen, zonder ze te zien. Ulric Neisser verwoordt
dit als volgt: “(…) In my view, the cognitive structures crucial for vision are the
anticipatory schemata that prepare the perceiver to accept certain kinds of
information rather than others and thus control the activity of looking. Because
we can see only what we know how to look for, it is these schemata (together
with the information actually available) that determine what will be perceived.”
(Neisser 1976:20)
Er is veel onderzoek gedaan naar deze schema’s. Teun van Dijk geeft in 1980
een inzicht in hoe macrostructuren ons handelen en denken bepalen. (Van Dijk
1980) We gebruiken voor allerlei deelgebieden ook specialistische schema’s. Door
oorzakelijkheid aan objecten en mensen toe te dichten, zijn we in staat om dingen
te zien die er niet zijn. Wanneer een blokje links achter een scherm verdwijnt en
er daarna rechts van weer tevoorschijn komt, ‘zien’ we hoe het blokje achter het
scherm van links naar rechts heeft bewogen. Ramachandran en Anstis leidden
daaruit af welk kennisschema nodig is om dit zo waar te nemen. Ze stelden dat
mensen van objecten moeten weten dat ze blijven bestaan, in beweging in een
rechte lijn voortbewegen, dat ze stabiel zijn en niet van vorm veranderen, en dat
een bewegend object de achtergrond kan bedekken. (Ramachandran and Anstis
1986) Een van de gevolgen van het feit dat mensen deze schema's gebruiken, is dat
ze ook bepalen wat in het dagelijks leven belangrijk is, en wat irrelevant.
Omdat mensen voortdurend nieuwe informatie te verwerken krijgen,
proberen ze die zo snel mogelijk in een schema onder te brengen. Zodra alle
binnengekomen informatie binnen een bepaald schema blijkt te passen, wordt
daar genoegen mee genomen. Men houdt dan op verder te zoeken naar eventueel
betere schema’s. De waarneming beperkt zich, en reduceert alles, tot schema’s die
‘goed genoeg’ zijn. Mensen hebben eigenlijk niet meer dan een werkbare ervaring
van de werkelijkheid. Men kan wel elk afzonderlijk grassprietje bestuderen, en
opmerken dat sommige grassprietjes bruin, donkergroen, lichtgroen, gescheurd,
kort of lang zijn; maar dat is niet efficiënt. Liever neemt men genoegen met de
constatering dat gras groen is en werkt met dat concept. Dit is wat men de
folktheory van de werkelijkheid noemt.
Het schema heeft dus ook invloed op het belang, het bepaalt waar de
aandacht wel en niet op gericht moet worden, met als gevolg dat men vooral
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waarneemt wat men wil zien. Het ‘gras is groen’ schema zorgt ervoor dat men
nooit meer bukt om het gras te bekijken.
Harold E. Pashler stelt in The Psychology of Attention dat we inderdaad
bepaalde informatie in een vroeg stadium uitsluiten (filteren), en niet-gefilterde
informatie wel verwerken, maar dan selectief. (Pashler 1998) Dat betekent dat op
basis van voorkennis bepaalde informatie niet verwerkt wordt (filtering) en dat
van de overige informatie wel degelijk verwerkt wordt (en tot een talige
verwerking leidt). Daarbij negeert men zoveel mogelijk de informatie die bij
voorbaat irrelevant lijkt, en zoekt men gericht daar waar de relevante informatie
lijkt te zijn (capacity allocation).
Voorkennis heeft wel degelijk invloed op de waarneming. Niet alleen de
algemene waarneming, maar ook de incidentele voorkennis, cueing en priming
genoemd. Alle voorkennis die voorafgaand aan een bepaalde waarneming wordt
gegeven, kan invloed uitoefenen op de waarneming, zowel op wat waargenomen
zal worden, als in welke betekenis.

Flow
Een speciaal geval van aandacht is flow. Alles wat men doet (dus ook waarnemen)
kan gedefinieerd worden als een uitkomst van de verhouding tussen de
capaciteiten van het organisme en de uitdaging die de stimulus aan het organisme
biedt. Als de stimulus ons te weinig uitdaging biedt, vervelen mensen zich, als iets
te moeilijk is raakt men gefrustreerd.
Cziksentmihalyi geeft de verschillende mogelijkheden als volgt aan:

Figuur 1.1. Model waarin de mate van vermogen is afgezet tegen de mate van uitdaging.
(Csikszentmihalyi 1999:43)

Zijn belangstelling gaat uit naar het moment dat de verhouding tussen uitdaging
en capaciteit optimaal is, en hij noemt dat flow (rechtsboven in het model). Hij
heeft talloze onderzoeken verricht naar flow, en komt tot de conclusie dat in
principe elke handeling tot flow kan leiden. Flow is een aparte staat van zijn,
waarin de mens optimaal geconcentreerd is en de omgeving vergeet “(…) when the
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viewer focuses attention on the object, there follows a sense of concentration, of
freedom, clarity, control, wholeness, and sometimes transcendence of ego
boundaries, a condition so rewarding as to be sought out for its own sake.”
(Csikszentmihalyi and Robinson 1990)
De flow-staat is zeer prettig, maar leidt niet tot emoties, omdat die emoties
de concentratie zouden verbreken. Wel voelt een mens na afloop van de flowstaat, als die eenmaal is doorbroken, een tevreden gevoel, dat zo plezierig is dat
het leidt tot een verlangen naar een herhaling van die flow. Echter, door de vorige
flow-ervaring zijn de capaciteiten van het organisme toegenomen, en dus moet de
uitdaging ook groter worden. Cziskentmihalyi vermoedt dan ook dat flow
evolutionair nut heeft: het maakt het aantrekkelijk om te leren en nieuwe
stimulansen te zoeken.
Overigens is de flow-staat meer uitzondering dan regel in het leven van
mensen. Meestal schiet het vermogen te kort, in dat geval is er opwinding, of zelfs
angst (in het schema links van flow). Is er te veel vermogen ten opzichte van de
stimulans, dan is er routine, en te weinig uitdaging. Dat leidt dan tot een gevoel
van controle en ontspanning (rechts van flow). Is er helemaal geen uitdaging, en is
er ook geen vermogen voor nodig, dan is er sprake van verveling en, in het minst
enerverende geval: apathie.
Emoties
Kennisnemen van de wereld gebeurt dus afhankelijk van de verwerking van de
zintuiglijke indrukken en kennis van de wereld. Een derde factor in het
verwerken van zintuiglijke indrukken is emotie. Er zijn vele definities van
‘emotie’ mogelijk. Robert Plutchik vat de verschillende definities als volgt samen:
“(…) some key ideas (over emotie, GvdP) tend to be repeated. These include the
notion that our interpretations of events usually trigger emotions, that emotions
involve strong reactions of many bodily systems, that expressions are based on
genetic mechanisms, that they communicate information from one person to
another, and that they help the individual adapt to changing environmental
situations.” (Plutchik 1994:16-17)
Er zijn een aantal basisemoties; er is geen concensus tussen de theoretici
over hoeveel het er zijn. Kemper vergelijkt alle emotie theorie en komt tot vier:
fear, anger, sadness en satisfaction. Ze zijn volgens hem primair omdat ze te
observeren zijn in de meeste dieren, in alle culturen voorkomen, al vroeg in de
ontwikkeling van de mens voorkomen, hebben te maken met macht- en statusinteracties, en dat ze worden geassocieerd met duidelijke autonome patronen van
fysiologische verandering. (Kemper 1987)
Emoties leken lange tijd onbestudeerbaar. Pas in de laatste anderhalve eeuw zijn
er een aantal cruciale inzichten geweest, waarvoor steeds wel enig empirisch
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bewijs voor was. De laatste twee decennia is er veel vooruitgang geboekt, en is er
een redelijk duidelijk beeld wat emoties zijn, en in welke zin ze bij alle mensen
bestudeerbaar zijn, en niet langer volledig willekeurig en individueel uniek.
Charles Darwin beschreef in 1859 On the Origin of Species hoe verschillende
diergroepen zich succesvol aanpasten aan de veranderende omgeving. (Darwin
1859) Niet alleen veranderde het lichaam van de dieren, ook bleek bepaald gedrag
gunstig voor de overleving van de soort. In The Expression of the Emotions in Man and
Animals wijdde hij een heel boek aan emoties. (Darwin 1965) Zo viel hem op dat
dieren als ze bang en boos zijn, zich groot maken. Dat heeft als functie dat de
tegenstander/bedreiger minder geneigd is aan te vallen, en daarmee heeft het
bedreigde dier een grotere kans tot overleven. Emoties zorgen er dus voor dat
dieren zich op een bepaalde manier uiten, en zijn dus functioneel. Emoties zijn
aangeboren, en worden door andere dieren herkend (emoties zijn
communicatief).
William James wordt gezien als de grondlegger van de hedendaagse
psychologie. In 1884 en 1890 publiceerde hij over de psychologie van emotie.
(James 1884; James 1890) Hij stelde dat een emotionele impuls wordt verwerkt
door de cerebrale cortex, die het lichaam doet reageren, dat we daarna onze
lichamelijke reactie waarnemen, en daaruit concluderen dat we een bepaalde
emotie hebben. Bij gevaar rennen we weg, en doordat we weggerend zijn,
constateren we dat we bang zijn. Kort daarna kwam Lange tot dezelfde conclusie,
zodat dit is bekend geworden als de James-Lange theorie.
Walter Cannon bestreed dit samen met Philip Bard (Cannon 1929). Ze
stelden de cerebral cortex buiten werking, en zagen dat dan nog steeds dezelfde
verschijnselen zich voordeden. Volgens hen worden emotionele stimuli verwerkt
door de thalamus, die het daarna zowel naar de hypothalamus verstuurt en
gelijktijdig ook naar de cerebral cortex. De hypothalamus stuurt daarna de
lichamelijke reacties, en stuurt informatie naar de cerebral cortex. De hypothalamus is
het oudste deel van de hersenen, dat de stabiliteit van het lichaam onderhoudt,
zoals de bloedsomloop. Het zorgt ervoor dat het lichaam in een constante staat
blijft, in homeostase (de term is van Walter Cannon). Homeostase is zoiets als de
status quo van het lichaam, zo zal het lichaam er voortdurend naar streven dezelfde
lichaamstemperatuur aan te houden.
Tegenwoordig meent men dat de amygdala het centrale verwerkingscentrum in de hersenen is voor emoties. Joseph LeDoux oppert het volgende
systeem: emotionele stimuli worden verwerkt door de sensory thalamus, die het
doorstuurt naar de amygdala, die zorgt voor een emotionele reactie. (Ledoux 1996)
LeDoux noemt deze route de low-road, omdat deze snel is, zonder cognities. De
high-road is dat tegelijk de sensory thalamus informatie ook doorstuurt naar de
sensory cortex, die de informatie ook naar de amygdala doorstuurt. Het nut hiervan
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is hetzelfde als mijn eerdere voorbeeld over de waarneming van iets dat op een
slang lijkt (het magno en parvo systeem), nu is het echter uitgedrukt in emoties.
Een belangrijk inzicht over emoties kwam van onderzoek van Schachter en
Singer. (Schachter and Singer 1962) In een onderzoek in 1962 injecteerden ze
proefpersonen met een vloeistof die tot een lichamelijke reactie leidde. Deze
proefpersonen kregen daarna allemaal een andere stimulus te zien. Zij die iets
angstaanjagends zagen, beschreven hun lichamelijke reactie als angst, zij die iets
vrolijks zagen beschreven hun lichamelijke reactie als blijdschap. Hieruit werd
duidelijk dat de inschatting (appraisal) van de stimulus onderdeel is van de emotie.
(Schachter and Singer 1962)
Nico Frijda, een van de meest vooraanstaande appraisal-theoretici, geeft de
volgende fases die optreden bij emotie. (Frijda 1993) Deze theorie maakt duidelijk
hoe emotie waarneming, evaluatie, belangen en gedrag met elkaar verbonden zijn:
¾ Een emotie ontstaat door het opmerken, door het subject, van een relevante
verandering (in of buiten het subject).
¾ Er volgt een evaluatie van de verandering aan de hand van bestaande
kennisschema’s.
¾ Gelijktijdig is er een inschatting van de belangen (concerns) van het
individu, evenals een evaluatie van het Zelf.
¾ Er is een inschatting van de mogelijkheid tot ingrijpen.
¾ Er zijn emotie-specifieke handelingstendenzen en fysiologische veranderingen.
¾ Het subject handelt, en er is (lichamelijke/ talige) expressie van emotie.
Sociale emoties
Al het bovenstaande geldt voor de mens als individu dat gericht is op overleven.
De mens heeft echter een tweede aard, namelijk overleven door samen te leven
met anderen: de mens is een sociaal wezen. Dat betekent dat de mens
voortdurend twee belangen heeft, overleven en sociaal overleven. Walter Cannon
stelde al dat “The main service of social homeostasis would be to support bodily
homeostasis”. (Cannon 1932)
Dat betekent dat van al het bovenstaande een tweede parallel systeem
bestaat. In de waarneming let men ook nadrukkelijk op andere mensen (andere
mensen zijn een affordance voor ons). Mensen herkennen bijvoorbeeld
onmiddellijk de leeftijd en sexe van andere mensen, en of ze bedreigend zijn of
niet.
We hebben talloze sociale schema’s over hoe te handelen in bepaalde
situaties: in aanwezigheid van meerderen gedragen we ons onderdanig. Mensen
in nood moeten geholpen worden. Zo heeft men schema’s voor hoe te handelen in
bepaalde situaties, en hoe die situaties het gedrag bepalen. In een restaurant
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gedraagt men zich als klant anders dan als ober. Dit is wat socioloog Erving
Goffman beschreef als frames in The Presentation of Self in Everyday Life. (Goffman
1959) zie ook: (Van Dijk and Kintsch 1983)
En natuurlijk bestaan er ook sociale emoties, als onderscheid van
basisemoties. De sociale emoties die gericht zijn op het samenleven zijn: schuld,
schaamte, trots, liefde, dankbaarheid en gêne. Bij deze emoties is altijd het Zelf
betrokken. Men vergelijkt zichzelf in relatie tot anderen, en men vergelijkt het
eigen gedrag met wat ethisch gedrag is (volgens anderen). Sociale emoties zijn
altijd moreel.
Sociale emoties worden ook wel secundaire emoties genoemd, omdat ze
zijn afgeleid van de primaire, basisemoties (zie boven). Ze zijn “acquired through
socializing agents who define and label such emotions while the individual is
experiencing the autonomic reactions of one of the ´primaries´”. Zo is ‘schuld’ een
sociale beredenering (appraisal) van de gevoelde arousal van angst. (Kemper
1987:263)
Turner geeft daar een evolutionaire verklaring voor: sociale emoties zijn in de
evolutie ook secondair omdat de mens eerst afstamde van de solitaire apen, en pas
later een sociaal wezen werd, zodat de emoties die daarbij horen gebouwd
moesten worden bovenop het oude systeem, en gebruik moesten maken van de
bestaande mogelijkheden. (Turner 2002)
Een andere reden om sociale emoties secondair te noemen, is dat sociale
emoties niet een duidelijk object hebben. Meestal is het moeilijk om de precieze
oorzaak voor die emoties aan te geven. Meestal ervaren mensen eerst de emotie
(bijvoorbeeld schaamte), maar kost het veel tijd, en veel cognitieve arbeid, om te
ontdekken wat de exacte oorzaak is van die schaamte. Sociale emoties
kenmerken zich doordat ze niet direct geuit kunnen worden en dat ze (mede als
gevolg daarvan) langdurig onbewust voortwoekeren. Tangney en Fischer komen
op basis van deze eigenschappen tot de volgende indeling: de primaire, directe,
basisemoties zijn emoties en de secundaire, sociale en zelfbewuste emoties
gevoelens. (Tangney and Fischer 1995)
Vooralsnog is die theoretische scheiding tussen emoties en gevoelens voldoende
om ons door de eerste hoofdstukken heen te loodsen. In hoofdstuk 5 zal echter
blijken dat aan de basis van elk menselijk handelen (belang, waarnemingen,
emoties en gevoelens) een morele gevoeligheid ligt. Moraal, zo zal daar betoogd
worden, is niet een extra oordeel na het handelen, maar bepaalt mede ons
handelen, denken en ervaren. In hoofdstuk 5 zullen daarom de gevoelens (de
secundaire, zelfbewuste en sociale emoties) beschreven worden onder de betere
noemer morele emoties.
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Voorlopige emotiemodellen
Tot hier toe werd waarneming, belang, emotie en sociale emotie apart beschreven.
Dat doet geen recht aan het feit dat deze verschillende aspecten elkaar
beïnvloeden en zelfs definiëren. Er zijn een aantal modellen beschreven waarin
geprobeerd wordt de verschillende aspecten in één model onder te brengen.
Osgood, Suci en Tannenbaum constateerden dat in alle talen alle woorden
dezelfde drie dimensies van connotatie hebben: evaluatie (E), potentie (P) en
activiteit (A). (Osgood et al. 1957) Daaruit concluderen ze dat voor al het
menselijk handelen deze drie dimensies belangrijk zijn. Evaluatie betreft het
oordeel of iets goed of slecht is, de potentie betreft het oordeel of iets sterk of
zwak is, en activiteit betreft het oordeel of iets snel of langzaam nadert. In zijn
latere werk geeft Osgood als voorbeeld dat, vanuit evolutionair perspectief
beredeneerd, een mens moest weten of een naderend dier goed- of slechtgezind
was, sterk of zwak, en snel of langzaam. (Osgood 1969)
Clore, Ortony en Collins maakten het onderscheid tussen events, agents en
objects. Mensen willen altijd weten wat de gebeurtenis is, welke invloed agents op
die gebeurtenissen hebben, en wat we van de objecten vinden. (Ortony et al.
1988)
Frijda vat een aantal theorieën over het belang als volgt samen: bij elke
impuls maakt het lichaam de volgende afweging: valence (goed/slecht), nieuw,
zekerheid, controle, en agency. (Frijda 1993)
Het waarnemen en eventueel reageren concentreert zich dus op de volgende
belangen: wat is de gebeurtenis, wie zijn de agents, en wat zijn de objecten?
Gerelateerde vragen bij gebeurtenissen zijn: wat is de gebeurtenis (handeling in
een bepaalde context). Begrijpen we de handeling door de context, of de context
door de handeling? In welke mate is dat nieuw (onverwacht), of juist
voorgeschreven (script)?
Bij agents is de vraag: Wat is de rol van de agents in die handeling, is het door
de gebeurtenis voorgeschreven, of hebben ze een vrije wil? (controle)
Bij objects gaat het vooral om de waardering, wat vinden we van alle
afzonderlijke componenten?
Roseman et. al. hebben een model opgesteld waarin alle emoties zijn
ondergebracht, en gerubriceerd volgens de criteria: oorzaak (door
omstandigheden veroorzaakt, door een ander veroorzaakt, door het zelf
veroorzaakt), hoe groot is de mogelijkheid tot handelen (low/ high control potential),
waarde (positieve of negatieve emoties), duidelijkheid (zeker/ onzeker) en
houding ten opzichte van de stimulus (appetitive/ aversive). (Roseman et al. 1996) 21
21

Per Persson is de enige filmcognitivist die ditzelfde model gebruikt.
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Een voorbeeld van het onderscheid appetitive/ aversive is als volgt: lachen is een
beweging vooruit, schrik is een beweging achteruit. 22
Het genoemde model van Roseman et.al. heeft als voordeel dat het vele
bestaande modellen combineert, en goede criteria aangeeft om emoties te
onderscheiden. Helaas maakt het niet duidelijk hoe emoties en gevoelens zich tot
elkaar verhouden. Wat dat betreft is de samenvatting van bestaande
emotiemodellen van Kemper te prefereren. Zonder me volledig te concentreren op
dit model, is het een nuttige illustratie om aan te geven hoe basisemoties een
component zijn van sociale emoties, en hoe combinaties van basisemoties tot
complexere emoties leiden. 23

Figuur 1.2. Emotieindeling Kemper (Kemper 1987:283, figuur 1)

Wie of wat ervaart de emotie?
Een aantal processen gebeurt automatisch, een aantal wordt verwerkt door de
cortex, dat leidt tot bepaalde cognities, we reageren met bepaalde lichamelijke
reacties, en dat geheel leidt tot de ervaring van een emotie-episode. Maar wie
ervaart dat, wie is dat Zelf? En wat is bewustzijn?
In de filosofie is het een delicaat onderwerp. Het meest invloedrijk is de
stelling van René Descartes dat een mens vanuit het denken diens lichaam
bestuurt. Alsof er een wezentje (homunculus) is dat de leiding heeft over ons
22

Walter Cannon was de eerste die dit onderscheid maakte tussen wat hij noemde fight en flight.
Cannon, Walter B. . 1929. Bodily changes in pain, hunger, fear and rage. New York: Appleton..
23
Plutchik maakt een vergelijkbaar onderscheid tussen primary emotion components en mixed
emotions, waar hij de sociale emoties ook onder schaart. Plutchik, Robert. 1980. Emotion: A
psychoevolutionary synthesis. New York: Harper and Row. Zo drukt hij het gevoel ‘liefde’ uit als een
samenstelling van de emoties ‘blijdschap’ en ‘aanvaarding’. Joy + acceptance = Love, friendliness; Fear +
surprise = Alarm, awe; Sadness + Disgust = Remorse; Disgust + Anger = Contempt, Hatred, Hostility; Joy + Fear =
Guilt; Anger + Joy = Pride; Fear + Disgust = Shame, Prudishness; Anticipation + Fear = Anxiety, Caution.
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lichaam. Al het bovengenoemde onderzoek weerspreekt dit. Zeker nu het
mogelijk is de hersenactiviteit in beeld te brengen en een tijdspad te maken van
alle processen die zich afspelen van moment van inkomende impuls tot gedachte
en handeling, blijkt dat de bewuste gedachte na de handeling komt. In Descartes’
Error durft Antonio Damasio dit inzicht, impliciet aanwezig in al die onderzoeken, eenduidig te verwoorden als het einde van het Cartiaans gedachtegoed.
(Damasio 1994)
In The feeling of what happens: Body, Emotions and the making of Consciousness komt
hij tot een nieuw voorstel wat het Zelf dan wel is. (Damasio 2000) Antonio
Damasio stelt dat het bewustzijn de herkenning van het lichaam is, dat er iets
gebeurd is. De primaire emoties leiden tot een automatische reactie, waarvoor
geen bewustzijn nodig is. Zodra de emotie is afgewikkeld, is die ook voorbij. Er is
een Proto-self, de mens als organisme, waarvan een mens geen weet heeft, aan wie
die emotie overkomt.
Wanneer een mens wakker is, reageert het lichaam voortdurend op nieuwe
impulsen (van buitenaf of van binnenuit, zoals gedachten). De reacties (emoties)
daarop door het lichaam leiden tot het besef: “er is blijkbaar een organisme (als
geheel) aan wie dit gebeurt”. Zo is men zich bewust van het core-self. En omdat
men onophoudelijk bloot staat aan nieuwe impulsen, is men zich voortdurend
opnieuw bewust van ons core-self. Het ervaren leidt tot het herkennen van het
lichaam dat het bestaat. Elke zintuiglijke gewaarwording zorgt ervoor dat men
zich bewust wordt van het lichaam. Tegelijkertijd ervaart het lichaam daarbij de
grenzen van het lichaam. Bijvoorbeeld bij het aanraken van een object weet het
lichaam waar de grens is tussen het lichaam en het object. Bij het zien en horen is
er een ruimtelijke oriëntatie van het lichaam in de omgeving.
Het geheugen maakt het mogelijk dat er een constant beeld ontstaat over
langere tijd van een ‘Autobiografisch zelf’. Het lichaam wordt zich dus niet alleen
bewust zichzelf als constant object in de ruimte, maar ook als constant object in
de tijd.
(…) The autobiographical self is based on autobiographical memory which is
constituted by implicit memories of multiple instances of individual experience
of the past and of the anticipated future. The invariant aspects of an
individual’s biography form the basis for autobiographical memory.
Autobiographical memory grows continuously with life experience but can be
partly remodelled to reflect new experiences. (Damasio 2000:174)

Het Autobiografisch Zelf groeit dus op basis van ervaring. (Conway 2002; Rubin
1986)
Zo blijkt er een relatie te zijn tussen een inkomende stimulus en de ervaring van de
toeschouwer. Waar ze in eerste instantie gescheiden lijken: eerst een stimulus, dan
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de verwerking, dan de ervaring, blijkt het veel complexer. Ten eerste zijn er veel
parallelle verwerkingen, die niet even snel gaan, en waarvan de uitkomsten ook
weer stimuli opleveren die verwerkt worden. Verder reageert het lichaam zo
automatisch op bepaalde stimuli, dat ze bijna aan elkaar gekoppeld zijn. En we
bepalen vooraf wat we zullen opmerken en wat niet. Stimuli en ervaring komen
steeds dichter bij elkaar te liggen. Lakoff en Johnson brengen dit het dichtst bij
elkaar, in een toepassing van Damasio.
In 1980 publiceerden ze Metaphors We Live By. (Lakoff and Johnson 1980) Het
was een reactie op zowel het werk van Ludwig Wittgenstein, dat taal bepaalt
wat we kunnen weten. (Wittgenstein 1998) Noam Chomsky stelde dat taal ons
denken structureert. En dat ons ‘taalvermogen’ datgene is dat ons als mens uniek
maakt. Lakoff & Johnson zagen taal als een van de uitingen van een nog veel
dieper liggend principe: ons metaforisch denken. In een metafoor gebruiken we
het ene mentale domein om iets te begrijpen over een ander mentaal domein. In de
metafoor ‘Het leven is een reis’, begrijpen we LEVEN als een REIS. We begrijpen
het niet in alle betekenissen van REIS, maar in een aantal specifieke betekenissen,
zoals dat een REIS gewoonlijk een beginmoment heeft (geboorte), een traject (het
leven), en een doel, het aankomstpunt (de dood). Dit soort metaforen bepalen net
als schema’s ons denken en handelen. Van metaforen zijn we ons echter nog
minder bewust dan van schema’s.
In 1999 publiceerden ze Philosophy in the Flesh. (Lakoff and Johnson 1999) In
dat werk stellen ze dat mensen allerlei capaciteiten bezitten die door de evolutie
bepaald zijn, en dat vanaf de geboorte mensen leren de wereld betekenis te geven.
Waar de wereld in eerste instantie niet meer is dan een brij ervaringen, gevoelens,
en zintuiglijke impressies, ontdekken we langzaam allerlei constanten. Een
voorbeeld: telkens wanneer we iets loslaten, valt het op de grond. Na een aantal
keren begrijpen we het concept ‘zwaartekracht’, zonder enige kennis van
definities en natuurkunde. Een kind leert ordening aan te brengen in de
fenomenale wereld, door te categoriseren. Die categorieën bestaan alleen in relatie
van ons lichaam tot de fenomenale wereld, en worden gestuurd door het belang
dat wij er aan hechten. Standaard categoriseren we alles op basis-niveau. We
onderscheiden dieren van elkaar (paard, geit, ezel), maar kunnen niet zomaar
verschillende soorten paarden van elkaar onderscheiden.We onderscheiden
objecten van elkaar (auto versus boot), maar hebben moeite om verschillende
boten van elkaar te onderscheiden (behalve wanneer we schipper worden, dan is
ons belang heel groot om zoveel mogelijk schepen van elkaar te kunnen
onderscheiden).
Tevens zijn die categorieën uitgedrukt in onze lichamelijke verhouding tot
die dingen: een stoel is om op te zitten. Ons begrip dat de stoel is om op te zitten
is omdat we andere mensen stoelen zo hebben zien gebruiken, en we ook zelf de
ervaring hebben gehad hoe het is om op een stoel te zitten. Die ervaring, het
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gevoel van ‘zitten’, is mee opgeslagen bij de categorie ‘stoel’, zodat we bij het zien
van een stoel niet alleen de cognitie hebben ‘stoel’, maar dat we ook een beetje het
gevoel ervaren te zitten. We hebben daarmee een embodied understanding van de
werkelijkheid. Zoals Antonio Damasio het verwoordt in The Feeling of what Happens:
The records we hold of the objects and events that we once perceived include
the motor adjustments we made to obtain the perception in the first place and
also include the emotional reaction we had then. They are all coregistered in
memory, albeit in separate systems. Consequently, even when we “merely”
think about an object, we tend to reconstruct memories not just of a shape or
color but also of the perceptual engagement the object required and of the
accompanying emotional reactions, regardless of how slight. Whether you are
immobile from curarization or quietly daydreaming in the darkness, the images
you form in your mind always signal to the organism its own engagement with
the business of making images and evoke some emotional reaction. You simply
cannot escape the affectation of your organism, motor and emotional most of all,
that is part and parcel of having a mind. (Damasio 2000:147-148)

Doordat een mens voornamelijk vooruit gericht is, het zien, lopen, met andere
mensen omgaan, de gezichtsuitdrukking, heeft voor een andere betekenis dan
achter. Het beeldscherm van de computer noemen we de voorkant van de monitor,
terwijl in de externe wereld de monitor gewoon zes vlakken heeft. We maken
hier gebruik van bodily projection, maar het is ook voorbeeld van een primary
metafoor. We drukken het ene object uit in termen van een ander object. Een zeer
beperkt aantal concepten kan op deze manier de gehele werkelijkheid omvatten. 24
Het hier beschreven overzicht van verschillende stromingen en termen in de
psychologie leidt tot de volgende constatering. De evidente waarneming en
ervaring van de werkelijkheid om ons heen blijkt in werkelijkheid een complexe
samenwerking van allerlei verschillende lichamelijke processen. Maar nadat die
processen in de loop van de cognitie- en emotie-theorie allemaal apart zijn
beschreven, blijkt dat ons lichaam door gewoonte (en vaak bevestigde schema’s)
allerlei processen heeft geautomatiseerd. De verwerking van stimuli om ons heen
gaat daardoor zo snel, dat we daardoor de indruk hebben dat de werkelijkheid
om ons heen er gewoon IS.

24

Een andere voorbeeld is muziek. We zeggen dat bepaalde muziek ons raakt (omdat
geluidstrillingen ons bereiken), maar daarmee bedoelen we dan dat het ons emotioneel raakt. Zo
kunnen we ons door bepaalde muziek emotioneel weer in balans voelen, maar dat heeft een
directe correlatie met het feit dat ons evenwichtsorgaan in ons oor zit.
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B. Het ervaren van gerepresenteerde beelden als fenomenale
filmwerkelijkheid
Het voorgaande geeft een beschrijving van de menselijke waarneming. In dit deel
is de vraag: hoe past filmcognitivisme deze uitkomsten toe op de waarneming van
film? Het uitgangspunt van alle filmcognitivisten is dat de toeschouwer film
waarneemt met de mogelijkheden en restricties van het lichaam. Zoals Anderson
het samenvat: “we would therefore be well advised to study the ways in which
the perceptual systems are employed by an organism interacting with its
environment.” (Anderson 1996:20)
Een film biedt heel veel audiovisuele impulsen, die stuk voor stuk
waargenomen kunnen worden. Hoe kiest de toeschouwer uit al die verschillende
impulsen, en wat valt daarover voor algemeens te beweren? Iedere toeschouwer is
immers anders, en heeft de vrijheid om aan andere aspecten van het beeld of
geluid aandacht te besteden. Zo kan een toeschouwer in de beginscène van MES
IN HET WATER de vormen van de bomen blijven bewonderen, en de handelingen
van de personages negeren. Maar ook al zal een toeschouwer incidenteel en
tijdelijk in gedachten afdwalen, in de praktijk zal elke toeschouwer toch de
aandacht richten op de handeling van de personages. Ons waarnemingssysteem
dwingt ons daar toe. Alle toeschouwers gebruiken dezelfde principes, schema’s
en lichamelijke reacties om die stimuli te verwerken. Zo zal elke toeschouwer,
zoals hierboven beschreven, vooral letten op agents (personages), gebeurtenissen,
objecten, en alles dat beweegt. De manier waarop de toeschouwer alle informatie
verwerkt tot een begrijpelijke wereld is zo gestructureerd, dat op basis van de
kenmerken van de film beschreven kan worden wat de toeschouwer zal
waarnemen, en ook wat de toeschouwer zal ervaren. Die directe relatie tussen de
stimulus film en de reactie van de toeschouwer doet Ed Tan film ook wel een
emotiemachine noemen. (Tan 1996)
Daarbij moet wel de kanttekening geplaatst worden dat dit vooral voor de
klassieke film van toepassing is. Daarin is de regel dat de informatie helder en
nadrukkelijk moet worden gebracht. Zo moet (volgens de logica van de klassieke
film) de handeling centraal en ondubbelzinnig in beeld worden gebracht, en
moeten beeld en geluid op elkaar zijn afgestemd.
Alle filmcognitivisten hebben uitvoerig aan de orde gesteld hoe
toeschouwers film waarnemen. Het onderstaande zal daar een samenvatting van
geven. Daarbij worden dezelfde termen gebruikt als in het A-gedeelte: aandacht,
belang en emotie. Centraal in die beschrijving staat hoe de toeschouwer uit de
diversiteit van impulsen keuzes maakt en eenheid waarneemt, in plaats van
diversiteit. Omdat er een directe relatie is tussen waarneming en ervaring, zoals
boven betoogd, komen we op deze manier tot de beschrijving van de ervaring. Het
is belangrijk deze achterliggende principes te beschrijven, omdat ze in het C65
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gedeelte, de toepassing op de auteursfilm ter discussie staan. Immers, zoals al uit
het voorbeeld van MES IN HET WATER blijkt, de auteursfilm wijkt soms af van de
klassieke film, namelijk door ambiguïteit in beeld en geluid. De vraag is of deze
ambiguïteit ertoe leidt dat alle toeschouwers daardoor auteursfilms allemaal
anders zien, of dat de ambiguïteit voor iedere toeschouwer op dezelfde manier
ambigu is.
Op de achtergrond van mijn betoog klinkt onvermijdelijk de term ‘realisme’ door.
In filmstudies is ‘realisme’ de drijvende kracht achter zowel filmtheorie als achter
het beschrijven van filmstromingen. (Aitken 2001) Realisme is daarbij op zoveel
verschillende manieren uitgelegd dat het eigenlijk een onbruikbare term is
geworden. Realisme kan gebruikt worden om het werkelijkheidsgehalte van de
getoonde gebeurtenissen aan te duiden, of om aan te geven hoe de registratie van
die beelden met de alledaagse waarneming van de toeschouwer overeenkomt. En
zoals in het inleidende hoofdstuk over de auteursfilm werd betoogd, kan een film
ook een hogere realiteit verbeelden, bijvoorbeeld een waarheid tonen over de
mens, of de wereld.
In dit hoofdstuk wordt deze discussie gemeden 25, ten eerste omdat deze
verzandt in een oneindige definitiestrijd. Voor nu is het voldoende om te
constateren dat film hoogstens een suggestie van realisme kan bieden, maar per
definitie altijd een constructie is. De tweede reden om de discussie te mijden is
omdat het afleidt van de toeschouwer. Het gaat er niet om hoe realistisch een film
IS, maar hoe de toeschouwer de geconstrueerde beelden en geluiden tot een
werkelijkheid creëert.
Hoe nemen we de film als werkelijkheid waar?
Hoe construeert de beelden en geluiden tot een werkelijkheid, en in hoeverre is
kennis van filmconventies van belang? De toeschouwer gebruikt zowel kennis uit
de werkelijkheid als kennis van het medium film om te komen tot een fenomenale
filmwerkelijkheid.
Van alle metaforen die gebruikt zijn om de filmervaring te beschrijven, kan
deze nieuwe helpen om het probleem te begrijpen, zonder filmkijken daaraan
gelijk te stellen. 26 Stel, men zit in een onderzeeër, vol staal, machines, en heeft een
25

In hoofdstuk twee komt het alsnog aan de orde.
Zie voor een overzicht van verschillende metaforen die gebruikt zijn om de relatie van de
toeschouwer ten opzichte van de film te verklaren, o.a. Lastra, James. 2000. Soundtechnology in
American Cinema: Perception, Representation, Modernity. New York: Columbia University Press.
Sobchack, Vivian. 1992. The Address of the Eye: A Phenomenology of Film Experience. New Jersey:
Princeton University Press. Williams, Linda. 1994. Viewing Positions: Ways of Seeing Films. New
Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press. Voor een felle kritiek op het gebruik van dit
soort metaforen zie: Bordwell, David, and Noël Carroll, eds. 1996. Post-theory: reconstructing Film
Studies. Madison (Wisconsin): The University of Wisconsin Press.
26
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zeer beperkte bewegingsvrijheid. Men kijkt door een periscoop boven het water
uit naar een zonnig zandstrand met palmbomen. De omgeving waarin we staan
(de onderzeeër) is totaal anders dan de omgeving die men ziet. Om te begrijpen
waar het strand zich bevindt, bepaalt men de eigen locatie ten opzichte van het
strand door te weten wat een periscoop is, wat de onmogelijkheden en
mogelijkheden daarvan zijn. Zo zal het niet verbazen dat men het geluid van alles
in de onderzeeër hoort, terwijl men het strand ziet. Toch kan men zowel de
ruimte in de onderzeeër volledig mentaal construeren (uit onze herinnering van
voordat we door de periscoop keken, en onze schema’s), en kan men ook een
volledig mentaal beeld construeren van het strand, inclusief de geluiden (door
onze schema’s die met strand te maken hebben, jeugdherinneringen en
dergelijke). De periscoop heeft als extra probleem dat men telkens slechts een
klein deel van het strand ziet, zodat een aantal afzonderlijke waarnemingen aan
elkaar gekoppeld moet worden tot een geheel. Het waarnemen van het strand
wordt niet gehinderd door het medium ‘periscoop’, maar wel moet men de
mogelijkheden en onmogelijkheden van het medium kennen om bijvoorbeeld te
kunnen verklaren waarom we het strand wel zien maar niet kunnen horen, of
waarom het vlakbij lijkt, terwijl men het niet kan aanraken.
Het medium ‘periscoop’ maakt ook duidelijk dat een medium de
waarnemer verplaatst. Siegfried Zielinski maakt een onderscheid tussen
audiovisuele media die verplaatsen in ruimte (bijvoorbeeld live-radio, livetelevisie, maar ook de periscoop zou daar onder vallen) en media verplaatsen in
tijd en ruimte (zoals film). (Zielinski 1999) Dat heeft tot gevolg dat we om
bijvoorbeeld live-radio te begrijpen, alleen maar een cue hoeven te weten waar de
bron zich bevindt. Als we alleen maar het geluid horen, denken we in eerste
instantie dat de bron zich bevindt bij de luidspreker, maar zodra we weten dat
het een luidspreker is, en we weten wat een luidspreker kan, willen we weten
waar de zender is.
Bij film weten we, omdat het verplaatst in tijd en ruimte is, dat we
willekeurige momenten uit een tijd-ruimte continuüm te zien en te horen krijgen.
En in principe levert dat geen verwarring op, omdat dat behoort bij het schema
‘film’.
Men kan wel de kwaliteit van de periscoop bewonderen, maar gewoonlijk
doet men dat niet. Bij de waarneming van het strand is de periscoop gewoonlijk
een middel, en is de uitzondering dat het medium zelf het doel is.
Los daarvan kan de toeschouwer gedurende het construeren van deze
fenomenale filmwerkelijkheid blijven steken in de beschouwing van de film ofwel
als presentatie, ofwel als representatie (wat Ed Tan noemt: artefact emoties (Tan
1996)). Ook is het mogelijk om, nadat de fenomenale filmwerkelijkheid is
geconstrueerd, in retrospectief alsnog de film als representatie of als presentie te
beschouwen. Alhoewel al deze verschillende houdingen in verschillende fases van
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het filmkijken beschikbaar zijn, streeft de toeschouwer eerst en vooral en
gewoonlijk naar het construeren van de fenomenale filmwerkelijkheid. Daarbij
concentreert de toeschouwer zich op agents, gebeurtenissen en objecten.
De waarneming van de film als representatie vereist een apart belang van de
toeschouwer. Dat belang kan beroepsmatige interesse zijn, zoals bij
filmwetenschappers, specialisme (filmliefhebbers), verveling en desinteresse voor
de gebeurtenissen in de film, of bepaalde voorkennis.
Afgezien van deze randgevallen, is in de gewone filmervaring geen reden
om de film als representatie (gemaakt door iemand) te begrijpen. Tenzij er een
noodzaak veroorzaakt door de film zelf is, waardoor de toeschouwer gedwongen
wordt de film als representatie waar te nemen. Inherent aan het waarnemen van
representatie is ook dat het door iemand gemaakt is.

Figuur 1.3. De gewone waarneming van de fenomenale filmwerkelijkheid.
Deze figuur kan als volgt gelezen worden: de toeschouwer gebruikt zowel kennis van de
wereld als kennis van filmconventies bij het waarnemen van film en gebruikt daarbij
inferenties over de pro-filmische werkelijkheid om uiteindelijk een fenomenale
filmwerkelijkheid waar te nemen. Een aparte beslissing is mogelijk om het getoonde als fictie
waar te nemen.

De invloed van de film als medium op de werkelijkheidservaring
De toeschouwer neemt de film als werkelijkheid waar, en is daarbij niet
gehinderd door fictie, of door mediumspecifieke waarnemingsproblemen, zoals
gefragmenteerde waarneming. Per Persson en Torben Grodal beschrijven de
filmervaring het meest als embodied understanding van de werkelijkheid. Om de
wereld te construeren gebruiken we een aantal daaruit afgeleide vuistregels, de
folkpsychologie. De belangrijkste basis daarvan is dat de gedachte dat de wereld
een geheel is, een duidelijk tijdspad heeft, en alles ergens vandaan komt en ergens
naar toe gaat. Op basis van deze regels proberen we alle fragmenten die we te zien
krijgen een plaats te geven op een tijdslijn, en op een bepaalde plek in de ruimte.
Als we de ervaring beschrijven dan is dat een combinatie van waarneming,
kennis en belang. We kunnen wel de film waarnemen alsof het de werkelijkheid
is, we kunnen daarbij wel kennisschema’s gebruiken uit de werkelijkheid, maar
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het direct belang is toch anders dan de werkelijkheid. We kunnen wel X zien
gebeuren, we kunnen dat begrijpen als X omdat we X kennen uit de
werkelijkheid, maar we worden er niet direct door getroffen zoals in de
werkelijkheid.
Zoals Gibson al stelde is het lichaam altijd een lichaam in de ruimte, is alles
gedefinieerd ten opzichte van dat lichaam in de ruimte. De meeste shots lijken
daarom op beelden vanuit een raam gezien (een onterechte metafoor), die echter
wel aangeeft dat de toeschouwer het wel ziet, maar geen invloed kan uitoefenen
op de gebeurtenissen. De toeschouwer is een onzichtbare getuige. David Bordwell
stelt dat dit idee (dat hij traceert tot V.I. Pudovkin) berust op een misverstand,
omdat de toeschouwer immers voor elk shot opnieuw gepositioneerd wordt, en
daardoor vergeet dat het beeld geconstrueerd is (het is een vertelling) speciaal
voor de toeschouwer: “The imaginary witness account forgets that in cinema,
fictional narrative begins not with the framing of a preexistent action but with
the construction of that action to start with.” (Bordwell 1985:11)
In het bovenstaande is al duidelijk gemaakt dat een toeschouwer wel
degelijk de beelden als representatie kan en zal begrijpen, maar zolang de
toeschouwer de beelden als presentatie begrijpt, is deze wel degelijk een
onzichtbare getuige: per shot is de toeschouwer een onzichtbare getuige, en elk
shot zet de toeschouwer in een bepaalde, ideale, positie. Zo veronderstelt een
kikvorsperspectief dat de toeschouwer op de grond ligt en omhoog kijkt.
Omdat de toeschouwer een onzichtbare getuige is, heeft deze geen direct belang
bij de gepresenteerde beelden. Zo geformuleerd zou dat het einde betekenen van
het onderzoek: als de toeschouwer geen belang bij film heeft, zijn er ook geen
emoties. Maar integendeel, het is het beginpunt van deze studie. Weliswaar kan
de toeschouwer niet actief deelnemen aan de handeling, maar de toeschouwer
handelt wel degelijk, namelijk door het construeren van de fenomenale
filmwerkelijkheid. Verder heeft de toeschouwer ook een aantal directe belangen,
die beschreven zijn door filmcognitivisten. In de komende hoofdstukken worden
een aantal extra belangen toegevoegd.
Unificerende filmprincipes
Specifiek aan het medium film is de omgang met tijd. Film is een afgerond
product, en heeft dus een begin tot eind logica. Dit bepaalt ons kijken in
belangrijke mate. Het betekent dat de beelden van belang zijn, en in relatie tot
elkaar betekenis hebben. We reconstrueren dus de story volgens de logica van de
werkelijkheid, terwijl we ook reageren op specifieke eigenschappen van de
manier van vertellen (de narration).
Op basis van de gegeven informatie en de geïnfereerde informatie (de
ontbrekende informatie die we zelf invullen) construeren we een logisch tijdruimte continuüm. Dat leidt tot bepaald begrip van de handeling, en ook tot
69

De auteur zij met ons
verwachtingen over het verdere verloop. Sommige informatie ontbreekt nog,
daarvan kan de toeschouwer zich bewust zijn, wat leidt tot suspense, soms wordt
er plotseling nieuwe informatie gegeven: dat is surprise. David Bordwells Narration
in the Fiction Film heeft dit principe tot in detail beschreven. (Bordwell 1985)
We gebruiken niet alleen kennisschema’s van de wereld, maar ook specifieke
vertelschema’s en filmschema’s. Andere schema’s zijn bijvoorbeeld verhaalschema’s, die we toepassen bij het begrijpen van verhalen. (Branigan 1992)
Omgekeerd gebruiken we diezelfde schema’s ook om ons eigen leven te begrijpen
(“het was net of ik in een film zat”). Edward Branigan schrijft in een vervolg op
Bordwell dat de toeschouwer van elk verhaal de volgende elementen begrijpt (en
actief zoekt): samenvatting/ oriëntatie en expositie / veroorzakende gebeurtenis /
doel / complicerende handeling / oplossing / epiloog.
Alle narratologische studies wijzen deze structuren aan in een verhaal. (Bal
1985; Bellour 1976; Bellour 2000; Propp 1968) Wat Branigan er aan toevoegt, in
lijn met Jauss en Barthes, is dat die elementen niet vastliggen maar tijdens het
waarnemen voortdurend geherformuleerd worden door de toeschouwer. (Barthes
1974; Jauss 1982) Er is een voortdurende heroriëntatie op deze begrippen, die
grotendeels door de vertelling wordt gestuurd. Een eerste gebeurtenis zal worden
begrepen als de veroorzakende gebeurtenis die het hele verhaal op gang zal
brengen, maar dat kan net zo goed later een andere gebeurtenis blijken te zijn.
Ook het doel van het personage, zoals het wordt begrepen door de toeschouwer,
kan regelmatig veranderen. De heroriëntatie op een van de begrippen heeft vaak
ook gevolgen voor de heroriëntatie op de andere.
Unificeren van beeld en geluid.
In filmstudies werd altijd weinig aandacht besteed aan geluid, alle theorie ging
over de beschrijving van het beeld. Zelfs het shot werd gedefinieerd als een
eenheid van een visuele stroom beelden (de duur dat de camera draait), terwijl
het geluid juist over de las heen duurt.
Na de Yale French Studies uitgave over ‘Cinema/Sound’, geredigeerd door
Rick Altman, werd filmgeluid serieuzer en vaker wetenschappelijk beschreven.
(Altman 1980b) Geluiden zijn, meer nog dan beelden, impulsen die direct op de
toeschouwer inwerken. Geluiden worden direct verwerkt en zijn ‘onbewuster’.
Het gescheiden zijn van beeld en geluid is een constante reden van
wetenschappelijk debat. Daarbij is de kwestie steeds dat beeld en geluid
gescheiden zijn, zich niet houden aan de wetten van de werkelijkheid, en dat er
per periode heel typische verschijnselen zijn. In de vroege cinema bevatte beeld
geen geluid en was er een bonimenteur/ filmlecturer die tijdens de filmvertoning
vertelde over wat er te zien was, en was er muzikale begeleiding. (Dibbets 1993;
Gunning 1999) In plaats van ons theoretisch stuk te bijten op deze tegenstelling
beeld/geluid zijn er maar twee opties: ofwel de bonimenteur en de muziek vulden
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de betekenis van het beeld aan (of omgekeerd), ofwel spraken het beeld tegen.
Aan dit beperkte aantal mogelijkheden is in de filmgeschiedenis (de synchrone
geluidsfilm midden jaren twintig, stereo, digitale geluidssystemen, sensurround)
niets veranderd. 27 Die veranderingen zorgden natuurlijk wel dat de betekenis
steeds meer gestuurd en bepaald kon worden door de regisseur en producent, en
steeds minder afhankelijk werd door andere makers (de bonimenteur, de
muzikanten, de kwaliteit van de luidsprekers). Ook nam het aantal geluiden toe,
en de kwaliteit van de geluiden. En stilte werd ook een betekenisgevende optie.
Zodat filmgeluid tegenwoordig inhoudt: stem, muziek, geluiden en stilte. Deze
hebben allemaal een relatie tot het beeld. Gewoonlijk horen we een geluid,
waarbij we ons afvragen: wat is de bron, en het beeld geeft antwoord: hier! Als we
een stem horen en een paar personages in beeld zien, zal onze aandacht gestuurd
worden naar het personage dat zijn/haar lippen beweegt. Rick Altman vergelijkt
het met een buikspreekpop: de geluidsbron is elders, maar de bewegingen van de
pop maakt dat we het geluid koppelen aan wat we zien. (Altman 1980a) Edward
Branigan stelt dat geluid een soort bijvoeglijk naamwoord is bij het ‘zelfstandig
naamwoord’ beeld, al kan het beeld ook bijvoeglijk naamwoord zijn bij het geluid.
(Branigan 1997) Nicholas Cook gebruikt metafoor-theorie om ditzelfde te
betogen, en noemt het ‘enabling similarity’. (Cook 1998) Doordat beeld en geluid
een overeenkomst hebben, gaat juist dat overeenkomstige aspect opvallen. Net als
het beeld is het geluid zelden compleet, en vooral een selectieve weergave van de
aanwezige geluidsbronnen. In de regel leidt dat er alleen maar toe dat het
eenvoudiger is de verhaalwereld te construeren. Als we alleen maar de dialoog
horen zonder omgevingsgeluid, zullen we meer letten op de personages en wat ze
zeggen, dan wanneer we ook talloze omgevingsgeluiden horen. In ‘A Cry in the
Dark: The role op post-classical film sound’ stelt Gianluca Sergi dat het heel
bijzonder is dat nieuwe geluidstechnieken het mogelijk maken precies de
aandacht op een detail te leggen. (Sergi 1998) Maar zelfs in de vroege
filmgeschiedenis lukte het pianisten om het oog te leiden naar nauwelijks
zichtbare details. En buiten dat, met andere middelen van de mise-en-scène kan
hetzelfde effect evengoed bereiken. Zo lukte het Alfred Hitchcock om de
aandacht van de toeschouwer naar een glas melk te sturen, door er een lampje in
te verstoppen.
Geluid is dus vooral een aspect van de mise-en-scène en daarmee even
belangrijk als kostuum, belichten, acteren, kadreren en monteren om de
toeschouwer te suggereren hoe de film begrepen moet worden (de vertelling).
Evengoed kunnen geluid en beeld elkaar tegenspreken, waardoor er een
derde nieuwe betekenis ontstaat. Ook kan het leiden tot het volledig apart apart
27

Dit in scherp contrast tot vrijwel alle filmgeluidsstudies van na 1990 die al deze momenten in
de geschiedenis als wezenlijke verandering zien.
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waarnemen van beeld en geluid. 28 Hoe problematisch beeld en geluid samen voor
kunnen komen blijkt uit een scène in MAUVAIS SANG. Marc (Michel Piccoli)
vertelt aan Hans (Hans Meyer) dat Alex (Denis Lavant) en zijn vader vroeger
gingen schieten in het bos. In het volgende shot zien we Alex met zijn vriendin in
het bos tegen een boom zitten, en horen geweerschoten. Men kan dat
interpreteren als idyllisch beeld + gewelddadig geluid = bedreiging; maar kan het
ook begrijpen als ‘beeld = nu, Alex’ + ‘geluid = vroeger’. Ook kan het betekenen
‘beeld = nu, Alex’ + ‘geluid = moment van vertellen, Marc’s gedachten’. En het kan
betekenen ‘beeld = nu, Alex’ + ‘geluid = nu, Alex gedachten’.
Een andere kwestie is de mate waarin de toeschouwer zich bewust is van
het geluid. Dit is vooral een probleem sinds Claudia Gorbman, schrijvend over de
klassieke cinema, en vanuit een psychoanalytisch paradigma, vond dat
geluid/muziek onhoorbaar moest zijn. (Gorbman 1987) Jeff Smith als
filmcognitivist heeft afdoende tegen deze studie geageerd, in lijn met mijn
bovenstaande paragraaf over ‘bewustzijn’. (Smith 1999b)
Een aantal vernieuwingen in geluids(re)productie heeft in de geschiedenis
telkens geleid tot een meer bewuste ervaring van het geluid, en later tot
gewenning. De allereerste stereo-effecten - bijvoorbeeld wanneer een personage
van links naar rechts door het beeld liep en zijn voetstappen ook die beweging
meemaakten - werden door de eerste toeschouwers zo duidelijk bewust
waargenomen, dat ze het irritant vonden. Dit deed de producenten afzien van
verder gebruik van dit effect. (Altman 2005) Maar meestal ervaren de
toeschouwers een technologische vernieuwing in eerste instantie bewust, om het
al snel te begrijpen als onderdeel van de mediaconventies. De eerste keer dat een
toeschouwer een bepaald geluid van achteruit een luidspreker hoort komen, zal
hij zich omdraaien (geluid vraagt: waar is de bron?) (Branigan 1997; Van der Pol
2005c) Maar al snel leert de toeschouwer: “als ik een geluid achter uit een
luidspreker hoor komen, dan is de bron niet de luidspreker, maar is het geluid
afkomstig uit de fictieve verhaalwereld die zich om me heen bevindt (en niet
langer alleen vóór de toeschouwer).”
In de context van deze studie zal het geluid alleen apart behandeld worden voor
zover de toeschouwer moeite heeft beeld en geluid met elkaar in verband te
brengen. Of wanneer de combinatie van beeld en geluid tot een verkeerde
aanname leidt. De eventuele invloed van muziek op de emoties van de
toeschouwer komt hieronder aan de orde.
28

Over de geschiedenis van beeld en geluid als contrapunt, zie Cook, Nicholas. 1998. Analysing
Musical Multimedia. Oxford: Clarendon Press.
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Tot welk betekenisniveau construeert de toeschouwer de beelden en
geluiden?
We kunnen wel de nadruk leggen op de gefragmenteerdheid van de film, maar de
toeschouwer gaat de werkelijkheid te lijf met een drang tot begrijpen, tot geheel
maken.
Persson die zoals gezegd de nadruk legt op de folkpsychologie beschrijft 6
gradaties van betekenis, die zowel bottom-up benaderd kunnen worden, als topdown. 29 (Persson 2003:26-45) In dit model beschrijft hij vooral de cognitieve
aspecten van betekenisconstructie, zonder daarmee te ontkennen dat elk niveau
natuurlijk ook een affectieve component heeft.
Op niveau 0 nemen we alleen formele patronen waar. We zien bewegingen
van kleuren, lijnen, vormen en vlakken. Voor zover mogelijk wordt er geen
betekenis aan gehecht. In MES IN HET WATER zien we zwart-witte grillige
vlakken van onder het beeld naar boven schuiven, over andere vlakken heen.
Op niveau 1 herkennen we die kleuren, lijnen, vormen en vlakken als
objecten, dieren en mensen, die ondanks verandering in kleuren, lijnen, vormen en
vlakken toch als constante worden waargenomen. Waarnemingen worden
semantisch beschreven (dit is een auto), en al in een scène geplaatst (de man en
de vrouw rijden in een auto.)
Op niveau 2 herkennen we personages over verschillende shots heen, en
gebruiken we eenvoudige typeringen. Ook herkennen we eenvoudige situaties, en
eenvoudige typeringen. Ook herkennen we eenvoudige situaties, en eenvoudige
handelingen. De man en de vrouw hebben ruzie. Op dit niveau begrijpen we ook
dat personages in close-up zijn, in plaats van dat hun hoofd is afgesneden. Een
personage wordt als constante herkend in verschillende fases van de plot. Ook
worden ze herkend als stereotype, naar karakter of naar functie binnen een scène
(De man is een betweterige macho).
Op niveau 3 zien we een aantal handelingen als onderdeel van een grotere
situatie, en begrijpen we personages als doelgericht, handelend binnen een
oorzaakgevolg keten. Personages worden begrepen met veel meer details en
kenmerken, sociale positie en reeks handelingen. Een bezoek aan een restaurant
houdt in: binnenkomen, gaan zitten, bestellen, wachten, eten, afrekenen etc. In
29

Hierin klinkt de iconografie van Panofsky door (zie noot 2). Ook de indeling van Edward
Branigan van verhaalstructuren in gradaties van een stapel (heap), willekeurige elementen, tot
aan een verhaal (simple narrative) klinken hier in door. Branigan, Edward. 1992. Narrative
Comprehension and Film. London, New York: Routledge. Perssons model heeft ook overeenkomsten
met het schema van vertellingsniveaus (—. 1992. Narrative Comprehension and Film. London, New
York: Routledge. waarin hij stelt dat de toeschouwer de manier van vertellen (vanuit een
verteller, of vanuit een personage) gebruikt om de film als werkelijkheid te begrijpen. Dat
werkelijkheidsniveau komt overeen met Perssons niveau 3. In hoofdstuk 3 zal ik het model van
Branigan bespreken.
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deze inschatting verborgen is ook een moreel oordeel. Waar komen de man en
vrouw vandaan, waar gaan ze naar toe? Dit is het niveau waarop we de
werkelijkheid volledig genoeg begrijpen.
Op niveau 4 geven we de beelden een nog diepere betekenis, symbolisch,
associatief. Een oordeel over een reeks gebeurtenissen als geheel (Eind goed al
goed), liefde overwint alles. De ruzie tussen de man en de vrouw wordt zo gezien
als symbolisch voor hun hele relatie. De reis in de auto wordt zo gezien als hun
levensreis.
Op niveau 5 is er interpretatie: De toeschouwer geeft een oordeel over de
film, en vermoedt auteursintenties.
Gewoonlijk concentreert de toeschouwer zich op niveau 3, en neemt de
film als werkelijkheid waar. In de oriëntatiefase zal van niveau 0 tot niveau 3 het
begrip toenemen (al dan niet heel snel), terwijl in een latere fase de toeschouwer
de film interpreteert op niveau 4 (maar dat kan ook voorafgaand gebeuren).
Niveau 5 waarneming laten we hier in dit hoofdstuk buiten beschouwing, omdat
het juist de vraag is wat er voor zorgt dat de toeschouwer de film op dat
betekenisniveau waarneemt.
Belang van de toeschouwer bij de film.
Op bovengenoemde wijzes construeert de toeschouwer de film tot een
begrijpelijke wereld. Maar waarom doet de toeschouwer dat, wat is diens belang?
Dat is een wezenlijke vraag, omdat het belang gekoppeld is aan emotie. Pas als
ook beschreven is hoe de toeschouwer emoties ervaart bij de film, is daarmee de
totale filmervaring van de toeschouwer beschreven. Nemen we de film MES IN HET
WATER. De vrouw bestuurt de auto, de man gebaart en bemoeit zich met het
rijden van de vrouw door het stuur te pakken en bij te sturen. De vrouw zet de
auto stil en stelt voor dat hij – als hij het beter denkt te kunnen – dan hij maar
moet rijden. Wat is hier het belang van de toeschouwer? De toeschouwer kijkt
alleen maar vanuit zijn stoel, en kan niet in de handeling ingrijpen.
Ed Tan stelt dat de toeschouwer wil begrijpen en weten wat er gebeurt in
de film. Het ‘willen weten’ is een belang, en levert daarom ook emoties op. (Tan
1996) De belangrijkste emoties zijn die, die te maken hebben met het proces van
‘te weten komen’, zoals suspense en surprise. (zie ook: Bordwell 1985)
De toeschouwer reageert ook op eigenschappen van het beeld, daar heeft de
toeschouwer directe emoties. Zo leiden de schokkerige beelden (doordat de
camera hand-held is) van FESTEN tot misselijkheid; een directe, automatische
reactie op het beeld.
Een plotseling tevoorschijn komend monster leidt tot schrik reactie, omdat
het plotseling gebeurt. Het is niet duidelijk of de startle reaction een echte emotie
is, dat hangt af van de definitie van emotie. Het is evolutionair gezien een van de
eerste reacties, en daarom het meest automatisch. Het veroorzaakt een vlucht-
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reactie. (Ekman et al. 1985; Plutchik 1980) Het is niet een zelfstandige
basisemotie, eerder een component van basisemoties. Er is namelijk geen
cognitieve component bij, en gebeurt vrijwel automatisch en vindt in min of
meerdere mate altijd plaats. Dat wil zeggen, zelfs al weten we na vele keren
dezelfde film te hebben bekeken dat er op een bepaald moment een monster
tevoorschijn zal komen, we hoe dan ook toch weer schrikken op het moment dat
het gebeurt.
Er is een tweede reden waarom plotseling tevoorschijn komen tot een
voelbare reactie leidt bij de toeschouwer. Het heeft te maken met het
overschrijden van de persoonlijke ruimte. Omdat, zoals boven beschreven, de
toeschouwer zich ruimtelijk oriënteert ten opzichte van de film (door de
kadrering en het camerawerk en geluidscues), is de psychologische werking
daarvan uit de werkelijkheid toe te passen op de filmervaring. Per Persson baseert
zich op Edward Hall die het onderscheid van verschillende zones introduceerde
(Hall 1966; Persson 2003):
¾ Intimate distance (zo dichtbij dat fysiek contact bijna onontkoombaar is)
¾ Personal distance (binnen een armlengte): gebruikt voor vrienden en
bekenden
¾ Social distance (zakelijk contact) aanraken is niet gewenst, en transacties
zijn formeler)
¾ Public distance (publieke optredens) relatie tussen publiek en mensen met
hogere status. Stem en gebaren moeten worden overdreven of versterkt.
(Persson 2003)
Dit maakt veel duidelijk over de verwevenheid van waarneming, belang en
emotie. Het argument gaat als volgt: wat in eerste instantie een eenvoudig
onderscheid is, is in wezen een frame (Goffman) dat ons gedrag bepaalt: als we op
grote afstand staan van mensen gaan we ook automatisch harder spreken. Maar
ook voelen we meer afstand tot mensen als ze verder weg staan, het bepaalt zoals
Lakoff en Johnson zouden zeggen ook onze emotionele afstand. Als een relatie in
crisis is dan verwoorden de partners het ook als ‘verwijdering’. Tegelijkertijd
heeft deze folkpsychologie van hoe het gewoonlijk gaat ook een moreel oordeel tot
gevolg (hoe het behoort te gaan). Ongevraagd overschrijden van de intimate zone
voelt als het overtreden (zie opnieuw Lakoff en Johnson) van morele regels. 30
Alhoewel de grens dus niet zo direct kan worden getrokken tussen directe
emoties en sociale emoties, kunnen we in dit hoofdstuk al wel alvast constateren
hoe dichtbij de toeschouwer in meetbare afstand tot de personages komt (een
simpele analyse van de framing). Framing wordt standaard uitgedrukt met de
30

De overgang van ‘waarneming op basis van folkpsychologie’ naar ‘ervaring van morele kwesties’
is het hoofdargument van hoofdstuk 5.

75

De auteur zij met ons
menselijk maat als criterium. Een ‘totaal’ is een frame waarbij een mens in totaal
te zien is, een ‘medium’ een waarbij een mens vanaf het middel te zien is.
Tegelijkertijd drukt het ook de relatie ten opzichte van de toeschouwer uit: closeup is personal distance.
Filmgeluid is hier van belang, omdat geluidsvolume niet noodzakelijk gelijk staat
aan shot-grootte. Waar bijvoorbeeld in werkelijkheid intimate distance ook leidt tot
fluisteren, kan film kiezen voor een andere logica. Bij de allereerste geluidsfilms
was er gekozen om volume te koppelen aan shot-grootte, maar de wisseling in
shots zorgde voor erg abrupte geluidsovergangen. Gewoonlijk wordt nu gekozen
voor één volume, ongeveer dat van personal distance. (Dus onafhankelijk van closeup, medium of totaal kadrering). Bij groot-totalen komt het volume wel overeen
met de werkelijkheid. In de regel klinken personages dichterbij dan ze te zien
zijn. Maar net als alle conventies kan ook deze te allen tijde doorbroken worden.
Langdurige betrokkenheid bij episodes of de film als geheel
Al deze reacties van de toeschouwer worden veroorzaakt door kwaliteiten en
aspecten van het beeld (van moment tot moment). De belangrijkste reden
waarom de toeschouwer belang heeft bij film, en daarom emoties ervaart, is via de
betrokkenheid bij personages. Die betrokkenheid overstijgt beelden en scènes, en
betreft gewoonlijk lange episodes, of zelfs film als geheel.
Emoties bij personages
De toeschouwer heeft niet direct het belang bij de gebeurtenis, maar ervaart toch
emoties via eventuele betrokkenheid bij personages. Emoties worden opgeroepen
omdat ze in lijn zijn met het personage bij wie onze aandacht ligt. Als een
personage waar onze aandacht naar uitgaat, blij is, is de toeschouwer (in mindere
mate) blij (voor dat personage). Als de tegenstander van dat personage zich
bezeert, is de toeschouwer ook blij, namelijk in lijn met de gevoelens van het
personage. De consequentie hiervan is dat er eigenlijk niet over emoties
gesproken kan worden zonder de betrokkenheid met bepaalde personages te
kennen. Daarom wordt dit apart uitgewerkt in hoofdstuk 3.
De meest globale typering voor film is de emotie die de film oproept. Ook al
zijn er veel verschillende definities van genres en genrefilms, in deze context is
een genrefilm een film die een bepaalde emotie oproept. (Carroll 1999) Wel is de
bewijsvoering omgedraaid: was eerst een tragedie bedoeld om angst en vrees op te
roepen, tegenwoordig is een film/ verhaal dat angst en vrees heeft opgeroepen een
tragedie. (Altman 1999) Ed Tan stelt dat films inderdaad getypeerd kunnen
worden op basis van de opgeroepen emoties. Ook hij stelt dat het zowel voor
episodes als voor gehele films geldt. Een komedie is een film waarbij de
toeschouwer voornamelijk blijdschap heeft ervaren. (Tan 2004a)
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Moods
Greg M. Smith stelt dat de overkoepelende betrokkenheid bij film niet zozeer
interesse is voor de gebeurtenissen, maar ‘mood’. (Smith 1999a; Smith 2003)
Anders dan de meeste filmcognitivisten, die de emotie koppelen aan belangen (en
dus in relatie staan tot de belangen: gebeurtenissen, agents en objecten), stelt
Smith dat een toeschouwer zich vooral richt op de mood van een film. Een film
maakt vrij snel duidelijk welke mood het belangrijkste is. De film cues ons naar die
bepaalde mood. En zodra de toeschouwer een bepaalde mood heeft gekozen, letten
deze vooral op cues die die mood bevestigen. Dit is de mood-cue approach.
Hij bespreekt de avonturenfilm RAIDERS OF THE LOST ARC waarin volgens
Smith niet de avonturen van Indiana Jones (Harrison Ford) centraal staan, maar
waarin het gaat om de emoties angst en opwinding. Deze moodcue moet door de
film in stand gehouden worden door nieuwe emotion markers, die niet noodzakelijk
precies hetzelfde moeten zijn, maar wel in dezelfde lijn moeten liggen (zoals
angst en walging over de harige spinnen).
De moods die hij bij de films beschrijft zijn ofwel over de hele film, ofwel
over episodes (zie ook Tan), zo beschrijft hij de scène in STRANGER THAN
PARADISE (USA, D: Jim Jarmusch, 1984), waarin een man en een vrouw afscheid
nemen zonder elkaar verteld te hebben dat ze van elkaar houden. De mood is daar
‘sad, wistful and poignant’. (Smith 2003:60)
Smith baseert zijn moods vooral op de gebeurtenissen, en de muziek die
deze moods benadrukken. Veel belangrijker cues van de moods zijn de stemmen van
de mensen, hun houdingen en de stiltes. Mensen zijn meesters in het oppikken
van emotionele betekenis in de stemmen van andere mensen. Dit vermogen is zo
sterk dat we meer informatie distilleren uit hoe mensen iets zeggen, dan uit wat
ze zeggen. Een analyse-model voor dit soort emotionele lading van geluid
(stemmen, muziek en dialoog) geeft Van Leeuwen. (Van Leeuwen 1999) 31
Afstand en activiteit
Omdat letterlijke afstand zo direct gekoppeld is aan emotionele afstand, heeft dit
aspect een groot aandeel in de mate waarin we betrokken raken op personages.
Torben Grodal geeft twee criteria waarmee hij alle films indeelt in types: de mate
waarin de toeschouwer betrokken is, en de mate waarin de handeling/ personages
actief zijn. (Grodal 1997) Een canoniek verhaal (wat Bordwell de klassieke
31

Het is wenselijk alle films op deze manier te analyseren, maar het valt buiten de mogelijkheden
van deze studie. Een dergelijke analyse van bijvoorbeeld de eerste paar minuten van MES IN HET
WATER zou meer ruimte in beslag nemen dan dit eerste hoofdstuk. Voor een voorzichtige
toepassing in de geest van Van Leeuwens analysemodel, zie: Kozloff, Sarah. 2001. Overhearing film
dialogue. Berkeley, California: University of California Press. Van der Pol, Gerwin. 2000.
"Overdaad baat." in Hollywood op straat: film en televisie in de hedendaagse mediacultuur, edited by
Thomas Elsaesser and Pepita Hesselberth. Amsterdam: Amsterdam University Press.
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cinema noemt) is handelingsgericht, en de toeschouwer is sterk betrokken bij de
personages. In tragedie is de toeschouwer ook sterk betrokken, maar hebben de
personages geen invloed op de afloop van het verhaal. (Grodal 1997:160 e.v.) Hij
stelt dat dit model zowel bruikbaar is voor episodes, als voor films als geheel.
Type
Afstand
Actief/passief
Tragedie, passief
Dichtbij
Passief
melodrama
Horror
Dichtbij
Passief
Schizoid horror
Afstandelijk
Passief
Lyrische vormen
Gemiddeld
Gemiddeld
Metafiction
Afstandelijk
Gemiddeld
Canonieke verhalen van Dichtbij
Actief
actie en avontuur
Komedie
Afstandelijk
Actief
Obsessionele, paratelic
Gemiddeld
Actief
enaction
Figuur 1.4. Beschrijving van verschillende typen film op basis van afstand en activiteit. Grodal
geeft deze informatie in een grafische weergave, hier is dat omgevormd in een schema. (Grodal
1997:161, figuur 7.2)

Centraal in dit model staat de lyrische vorm, zoals de zang- en dansfilm en de
videoclip, waar er geen betrokkenheid ontstaat, en er ook geen duidelijke
handeling is. Dit model kunnen we gebruiken om de beginfase van een film te
beschrijven. Ook al kunnen we pas na hoofdstuk 3 alles zeggen over de mate van
betrokkenheid, hier kunnen we al beweringen doen over de letterlijke afstand.
Ook kunnen we uitspraken doen over de mate waarin de personages actief
handelen.
Grodal stelt dat in een canoniek actieverhaal de relatie tussen toeschouwer
en personage het minst problematisch is (en daarom ook nooit aan de orde is bij
filmcognitivisten). In al zijn andere types is er een probleem in de betrokkenheid
bij de personages. Zo is een tragedie/ melodrama een klassieke film waar
personages passief zijn, en waar het verdriet geïntensifieerd wordt door het
sentiment-effect van Tan/Frijda. Het genre Schizoid horror dat Grodal
onderscheidt, is een klassieker waarin de toeschouwer geen betrokkenheid wil
met een moreel ongewenst karakter. Metafiction is volgens Grodal een canoniek
verhaal waarin de betrokkenheid met personages niet tot stand komt.
Er zijn gebeurtenissen die ontstaan omdat het personage zelf niets doet, of
omdat anderen verantwoordelijk zijn, of door overmacht van omstandigheden.
Verder is van belang hoe zeker/ onzeker deze gebeurtenissen zijn, hoeveel ruimte
er voor verandering is. En of het motive consistent (positieve emoties) of motive
inconsistent (negatieve emoties).
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Muziek
In dit kader moet ook de muziek genoemd worden. Hierboven is vooral
gerefereerd naar hoe geluiden de betekenis kunnen sturen. Een zelfde betoog kan
hier gemaakt worden over hoe geluid en muziek emoties kunnen creëren. Jeff
Smith beschrijft de gehele geschiedenis over emotie en muziek, en emotie en
filmmuziek, en concludeert dat filmmuziek altijd werkt in samenwerking met het
beeld.(Smith 1999b) Hij noemt als belangrijkste functies: het duidelijk maken van
een emotie van een personage, de mood van een scène, en het veroorzaken/
versterken van emoties bij de toeschouwers.
In lijn met wat er betoogd werd over de betekenis, kan ook de emotie in
contrast zijn. Dan is er sprake van polarisatie: een vrolijke/ nietszeggende scène
met onheilspellende muziek verandert de scène in ‘gevaar’. En de emotionele
variant van enabling similarity is volgens Smith ‘affective congruence’. (Cohen 1990;
Smith 1999b) Dit ligt ook in het verlengde van ‘modifying music’ van Noël Carroll.
(Carroll 1988:213-225)
Filmmuziek bestaat dankzij een oude filmconventie, die zo onderdeel is
geworden van filmschema’s dat het alleen opvalt als het ontbreekt (Smith 1999b)
Het wordt hier alleen besproken als beïnvloeder van emotie (zie hieronder) en
wanneer er sprake is van polarisatie. 32
Sentiment
Tan en Frijda wijzen op sentiment: nadat een toeschouwer verwachtingen of
angsten over de toekomst van een personage heeft gehad, en er is een duidelijke
gebeurtenis die die toekomst verbetert, of verslechtert, dan geeft de toeschouwer
die verwachtingen plotseling op, en geeft zich over aan de bijbehorende emoties.
(Tan and Frijda 1999) Sentiment werkt dus als intensifier van andere emoties, waar
het zich als het ware achter verstopt: “Sentiment in the film tends to hide behind
pity, gratefulness, admiration, and the like feelings aimed at objects in the
fictional world.” (Tan and Frijda 1999:55) Typische gebeurtenissen die volgens
Tan en Frijda leiden tot sentiment zijn separation-reunion, justice in jeopardy motive, en
het awe-inspiration theme.
Tanner ziet sentiment ook als een gevoel dat niet object-gericht is, en niet
handelingsgericht. (Tanner 1976-1977) In aansluiting hierop schrijft Cynthia
Freeland over het sublieme als een ontzagwekkende ervaring, gruwelijk en mooi
tegelijk. (Freeland 1999)
32

Zie verder Van der Pol, Gerwin. 2005c. "Where is the Sound? Here!" in Sonic Interventions: Pushing
the Boundaries of Cultural Analysis. Amsterdam: Asca.
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Conclusie
De toeschouwer ervaart de film gewoonlijk als presentatie. Daarbij handelt de
toeschouwer door de fragmentatie te construeren tot een fenomenale
filmwerkelijkheid. De toeschouwer heeft een direct belang bij een aantal stimuli
van de film, die onafhankelijk zijn van de inhoud van de beelden (die niets te
maken hebben met belangen als gebeurtenissen, agents en objecten). Voorbeelden
daarvan zijn bewegingen en kleuren in het beeld, plotse beelden en geluiden en
muziek.
Er is een aantal theorieën dat de langdurige betrokkenheid bij een film
beschrijven: emotie-genres, moods, sentiment, muziek en het model van Grodal.
Wat al deze theorieën delen is dat ze allemaal in directe relatie staan tot de
gebeurtenissen en de personages (agents). Zelfs Smith, die beweert dat het om
mood gaat, kan niet ontkennen dat die mood tot stand komt door de
gebeurtenissen en de agents.
In al deze theorieën is de emotie die de toeschouwer ervaart afgeleid van de
emoties van de agents. Daarom staat de klassieke film (het canonieke actie- en
avonturenverhaal) in de meeste theorie centraal, daar is de handeling duidelijk, en
zijn personages helder gedefinieerd, zodat daaruit kan worden afgeleid hoe de
toeschouwer emoties ervaart in lijn met die gebeurtenissen en personages. Maar
hoe toepasbaar is die theorie op de auteursfilm?
Dat betekent dat in de volgende paragraaf de volgende vragen centraal
staan:
¾ Hoe construeert de toeschouwer gebeurtenissen en agents? In hoeverre
frustreert, helpt de filmvorm bij deze constructie?
¾ Wat is de afstand (letterlijk, door de framing bijv.), hoe consistent zijn de
motieven, en tot welke betrokkenheid bij personages leidt dat?
¾ Wat is de activiteit van personage, is deze zelf verantwoordelijk, of een
ander, of is het overmacht?

C. Het ervaren van de werkelijkheid in MES IN HET WATER
Tijdens het kijken gebruikt de toeschouwer alle kennis om de werkelijkheid te
begrijpen uit het dagelijks leven. Op het moment dat de toeschouwer in een
bioscoop naar film kijkt, weet de toeschouwer dat hij/zij een extra vaardigheid
moet toepassen (de conventies van film), waarna de film verder als een
werkelijkheid begrepen kan worden. In vergelijking tot het aantal processen dat
nodig is om de werkelijkheid te begrijpen en die paar kleine aanpassingen
(filmconventies) die nodig zijn om de filmbeelden als werkelijkheid te zien.
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Sh
ot
nr.
1.

Beeldbeschrijving

Dialoog

Zwart
Æ Muziek
silhouetten
Muziek stopt. Geluiden van auto
gezichten,
voorbijrazende
schaduwen
bomen
beelden
lichten
op,
gezichten
worden zichtbaar

2.

achteraanzicht

3.

vooraanzicht

4.

Point-of-view (pov)
motorkap + weg
vooruit,
wegwerkzaamhed
en

5.

voor: man zegt
iets, onhoorbaar,
grijpt naar stuur,
vrouw stopt auto

6.

zijaanzicht, vrouw
stapt uit, loopt
voor auto langs

7.

zijaanzicht, vrouw
stapt in
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8.

achteraanzicht,
Muziek uit autoradio.
man rijdt weg,
kust haar in nek

9.

vrouw apart

10.

man apart

11.

pov motorkap
man toetert

12.

vrouw

13.

man toetert

14.

achter

15.

Close-up
(CU)
man heel kort

Man: Hitching at this hour.

82

Werkelijkheid
16.

achter

17.

CU man

18.

Achter

19.

CU man opzij,
stapt uit, wordt
totaal

20.

lifter, man erbij in Lifter: you left your lights on
beeld (links), man
loopt terug
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21.

CU man opzij

22.

lifter

23.

CU vrouw

24.

man opzij, kijkt Man: Half a mile back and you’d be dead!
naar ons (vrouw
Kijkt naar ons (vrouw): If you’d be driving you’d
have…

25.

vrouw opzij

26.

man
frontaal, Man: Where would you prefer to sit? The front seat, or
stapt uit
the back?”

27.

van buiten, man Man: A cushion and a blanket, if you fancy a nap.
stapt uit, laat
lifter binnen

Man: little puppy!

Man vervolgt: No, you’d have given the turd a lift. Do
excuse me, darling
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28.

man frontaal, gaat Man: We’ll do our utmost not to disturb you; I’ll turn
weer zitten
the radio off

29.

lifter

30.

achter, pov lifter

31.

lifter

Lifter: No trucks on Sunday

32.

achter

33.

samen Frontaal,
de drie personages
tegelijk in beeld.

Lifter: Very nice. It could be an embassy car.
Foreigners give lifts.
Vrouw: An embassy chauffeur on an outing maybe.
Man: One says driver, not chauffeur.
Lifter: (off) I’m not blind, I can put two and two
together.
Lifter: Ordinary Polish plates. You don’t look like an
embassy driver.
Man: There are more private cars around now.
Lifter: I saw a Mercedes 190 and two Jaguars in
Warsaw. Hell … excuse me … you’re well over the speed
limit.
Vrouw: He’s an experienced driver.
Man: Where were you headed? We’re going to the
marina.
Lifter: Fine. It’s a pity you aren’t going farther.
Man: What if I hadn’t pulled up?
Lifter: I’d be dead.
Man: You do it for kicks?
Lifter: Life gets boring.
Vrouw: How old are you?
Man: Charged with manslaughter for running over a

Lifter: Today’s Sunday

lifter kijkt over de
schouder van de
bestuurder
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34.

pup.
Geluid van voortrazende auto.

bovenaanzicht

Figuur 1.5. Shotlist van de eerste zeven minuten MES IN HET WATER. De dialoog is aangegeven in
een Engelse ondertiteling, de film is Pools gesproken.

De paar minuten van de openingssscène bestaan uit 34 shots van verschillende
lengte. De shots geven een zeer gefragmenteerd beeld, en de vraag is hier, hoe
komt het dat we het als een eenheid in tijd en ruimte begrijpen? Laten we dat
shot voor shot nalopen. Van het eerste shot hebben we al geconstateerd dat we
kennisschema’s van de werkelijkheid nodig hebben om de beelden te begrijpen als
een auto, waarin de bomen weerspiegeld zijn en de auto dus moet rijden (en de
zon moet schijnen), en de auto bestuurd wordt door de vrouw, en de man een
mede-passagier is. Dat we alleen muziek horen en geen geluid van de auto, kan
twee verklaringen hebben. De muziek is de muziek uit de autoradio die al het
andere geluid overstemt, of er is geen geluid uit de diegetische wereld, en de
muziek is non-diegetisch (filmmuziek). In dat laatste geval passen we een
mediumspecifiek schema toe. De aantiteling, en het ontbreken van kleur (de film
is zwart-wit) is alleen te begrijpen met mediumspecifieke schema’s. Wanneer de
titels zijn afgelopen, verdwijnt ook de muziek, en worden in plaats daarvan
diegetische geluiden hoorbaar: het schakelen van de auto, het voorbijrazende
geluid van een auto. Op dat moment begrijpen we het geluid vanuit een
werkelijkheidsschema: dit is wat we zouden horen als we ons buiten de auto
bevinden.
En wat te doen met het shot van de auto van achteren bekeken? In filmtheorie heet dit over de as gaan. Meestal wordt dit angstvallig voorkomen: de
camera moet altijd aan een bepaalde kant van de handeling staan. Als iemand van
links naar rechts loopt in het ene shot, en de camera neemt het vervolg van die
handeling in het volgende shot van de andere kant op, en de toeschouwer ziet
beide shots na elkaar, dan lijkt het alsof het personage eerst heen loopt (van links
naar rechts), en in het volgende shot weer terugloopt (van rechts naar links).
Deze filmconventie wordt in dit shot van MES IN HET WATER verbroken. Hoe
begrijpt de toeschouwer nu dit shot? Het zou verwarring kunnen opleveren,
volgens de filmconventie betekent dit dat, nu we een auto van achteren zien, het
een point of view (gezichtspunt) van de personages is, zij kijken naar de auto voor
hen. Toch levert een over de as-shot als dit bij de toeschouwers minder problemen
op dan de ongeschreven filmwet doet vermoeden: waarschijnlijk begrijpt de
toeschouwer wel dat het shot een achteraanzicht van dezelfde auto is. Er zijn
genoeg aanknopingspunten: er zijn geen andere auto’s op de weg, het is dezelfde
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auto, de personages zitten nu gespiegeld: in het vooraanzicht zit de vrouw links
in beeld, de man rechts, en in het achteraanzicht zit de man links en de vrouw
rechts.
Shot 3 is vrijwel identiek aan shot 1. We herkennen het shot 3 als identiek aan
shot 1, daarmee begint de werkelijkheid van MES IN HET WATER iets vertrouwds te
krijgen.
Dan zien we een shot van de weg vooruit, over de motorkap heen. We
begrijpen het als een point of view shot van de man en vrouw. Als we iemand zien
kijken, dan kunnen we ons voorstellen wat die persoon, vanuit die persoon
gezien, zal zien. Dit vermogen, dat een heel complexe vaardigheid is, maakt is
onderdeel van ons vermogen om met andere mensen mee te voelen (empathie). 33
Zo bezien is het point of view-shot van de weg een letterlijke weergave van ons
mentale beeld. Tegelijkertijd is het natuurlijk pas te begrijpen vanuit specifiek
film-schema’s, de conventie dat een shot na het zien van een kijkend personage,
diens point of view shot is.
Dit is complex: shot 2 is niet een pov-shot, en shot 4 wel. Dit is alleen maar
te begrijpen vanuit de film zelf. Bottom-up leert de toeschouwer specifieke Mes-inhet-water kennisschema’s: de camera kan een bepaalde handeling van meerdere
kanten belichten, soms leidt dit tot een pov-shot, soms is het een objectief shot.
Shot 5, we zien weer het vooraanzicht als shot 1. Nu zien we duidelijk dat de
man spreekt en gebaart, maar we horen hem niet. Om dit te begrijpen moeten we
een werkelijkheidsschema gebruiken: we bevinden ons buiten de auto, de
voorruit zorgt ervoor dat het geluid ons niet bereikt.
Zodra de toeschouwer de mensen herkent als mensen, worden ze ook
begrepen als handelende, verlangende wezens met een eigen motivatie. De man
gebaart niet alleen, hij ergert zich aan de rijstijl van de vrouw. De vrouw is
gekrenkt, en laat zich niet commanderen. Het niet-horen van de dialoog is geen
gemis: in het dagelijks leven doen we niets anders dan vanuit fragmenten uit de
werkelijkheid, met hulp van kennisschema’s de ontbrekende informatie aanvullen. Alleen al de manier waarop de man gebaart, zijn mimiek op het moment
dat hij iets zegt, het stuurse gezicht van de vrouw, de onuitgesproken regel: niet
aan het stuur trekken als iemand anders rijdt (behalve in een rijles-situatie): dat
kan niet anders dan betekenen dat de man zich met de rijstijl van de vrouw
bemoeit. We begrijpen ook meteen waarom de auto stopt: de vrouw is geërgerd.
Het uitstappen van de vrouw gebeurt in verschillende shots, waarbij de
tegenstelling (en het over-de-as gaan) onopgemerkt blijft omdat er een match-onaction is: de handeling gaat gewoon door.
33

Zie voor een uitwerking van empathie: hoofdstuk 3
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In shot 8 zet de man de autoradio aan, en kunnen we opeens wel geluid van binnen
in de auto horen. Dat is in tegenstelling tot hoe het eerder begrepen was: we
bevinden ons buiten de auto, daarom kunnen we niets horen. Maar het voldoet
weer wel aan het werkelijkheidsschema: als mensen geluid maken, horen we dat.
Het valt pas echt te begrijpen vanuit het Mes-in-het-water schema: naar eigen
believen horen we wel-geen diegetisch geluid, maar beide zijn wel gebaseerd op
een werkelijkheidsschema. Zowel het niet-horen van het geluid, als het wel-horen
van het geluid zijn – om het woord maar een keer te gebruiken – realistisch
gemotiveerd.
Nu zien we de vrouw en de man apart. De toeschouwer begrijpt dat de
twee nog steeds onderdeel zijn van dezelfde tijd-ruimte. Ook dit is zowel een
werkelijkheidsschema als een filmschema. Als werkelijkheid kunnen we onze
blik op een detail richten, als filmschema is het gebruikelijk om in dezelfde scène
verschillende uitsnedes te gebruiken.
Dat we de man opeens horen praten (waar dat eerder onmogelijk was), is
op dezelfde manier te verklaren als het opeens hoorbaar zijn van de radio-muziek.
De verschillende korte shots van het bijna-ongeluk, en het horen van de
remmen, zijn tegelijk werkelijkheid, als een filmische verbeelding daarvan.
Het gedrag van de man in shot 20 is volledig te begrijpen vanuit de
werkelijkheid: hij is boos en wil de lifter daar op aanspreken. Daar bestaat een
heel handelingsschema voor: boos uitstappen, kordate stappen, fysiek contact
zoeken met de dader, woordenwisseling. Binnen dat schema past niet dat de lifter
vriendelijk (let op de intonatie in zijn stem) zegt: “Je lichten branden nog.” Dat is ook
de reden dat de man meteen terugloopt om zijn lampen uit te doen, de reactie van
de lifter heeft hem van zijn apropos gehaald, hij weet niet wat hij daar op moet
zeggen. Dat hij vanuit de auto alsnog scheldt: “little puppy!” is om zijn eerste
handelingsschema (kwaad zijn) af te ronden. Overigens is er een tegenstelling
tussen de woorden die hij gebruikt: klein hondje (roept associaties van
hulpeloosheid op) en zijn intonatie (hij scheldt).
De drie shots van de man, de lifter (die in de richting van de vrouw kijkt),
de vrouw (die voor zich uit kijkt, maar door de montage lijkt terug te kijken naar
de lifter) lijkt er meer tussen de drie mensen aan de hand te zijn dan er werkelijk
is.
De man kijkt naar ons. In de klassieke film is zo’n shot verboden, omdat het
zou suggereren dat de man ons als toeschouwer aankijkt. Dat blijkt niet waar: als
werkelijkheidsschema betekent het dat wij als toeschouwer ons bevinden op de
plaats van de vrouw, en we dus de man zien vanuit haar pov. Daarbij is de tekst
ook gericht aan haar: “als jij nog had gereden …”
Dan zien we de vrouw, en horen de man (off), die nu opeens zegt: “nee, jij had
hem een lift gegeven.” Dan wordt hij heel aardig en nodigt de lifter als gast binnen in
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zijn auto. Door de intonatie (ironie) begrijpen we dat hij het niet meent, dat hij in
werkelijkheid boos is op de vrouw en op de lifter.
De eerste tekst van de lifter is onbegrijpelijk: “Vandaag is het zondag.” Dat
begrijpen we niet. Maar de volgende tekst verduidelijkt het: “Geen trucks op zondag”.
Nu kunnen we veel invullen met behulp van een werkelijkheidsschema: de lifter
heeft al lang op de weg gestaan, en geen lift gekregen omdat er geen trucks waren.
We zien dus als het ware voor ons hoe de lifter er eindeloos langs de weg heeft
gestaan.
Shot 32 is een pov vanuit de lifter. Vreemd genoeg is het hetzelfde shot als
shot 2, dat we toen juist begrepen als een objectief achteraanzicht. Dit maakt
duidelijk hoe de toeschouwer de beelden vooral in context bekijkt, en dat de
context betekenis toevoegt.
De manier waarop de lifter via associatie de man en de vrouw beschrijft, is
precies zoals een kennisschema werkt. Ook het gesprek tussen de drie is tamelijk
onvolledig, en alleen te begrijpen vanuit het van de ander weten dat die hetzelfde
schema toepast. Als ze alles uitgesproken hadden was de dialoog geweest:
Lifter: “You’re well over the speed limit. Is dat niet gevaarlijk?”
Vrouw: “Dat is niet gevaarlijk, maak je geen zorgen. He’s an experienced
driver.”
De toeschouwer vult de ontbrekende tekst aan vanuit kennisschema’s uit de
werkelijkheid.
Vanuit drie soorten kennisschema’s – die van de werkelijkheid,
mediumspecifieke, en Mes-in-het-Water specifieke - construeert de toeschouwer
vanuit details een volledige tijd- en ruimte-eenheid. Op geen enkele manier
komen hier auteursgedachten naarboven. Er ontstaat een beeld van een
gebeurtenis: man en vrouw rijden op zondag naar de haven, rijden bijna een lifter
aan, pikken deze lifter op en nemen hem mee naar de haven.
Welk betekenisniveau?
In de bespreking van Perssons betekenisniveaus werd aangegeven dat MES IN HET
WATER op alle betekenisniveaus te begrijpen is. Maar het is niet alleen de vraag of
dat kan, maar op welk betekenisniveau de toeschouwer de film daadwerkelijk
begrijpt. In eerste instantie bekijkt de toeschouwer de beelden als abstract,
niveau 0. Maar dan ziet de toeschouwer de beelden in toenemende mate als
realistisch, van niveau 1, 2 al heel snel naar niveau 3. Dat is het niveau waarnaar de
toeschouwer streeft, het is diens modus vivendi.
Meer symbolische betekenis (niveau 4) ontstaat als bij-effect van het niet
onmiddellijk weten welk betekenisschema de juiste is: Deze twee manieren om
dit shot te begrijpen zullen onbewust in de gedachten van de toeschouwer
opduiken, waarbij de laatste duidelijk de voorkeur krijgt. De tijdelijke
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ambiguïteit van dit shot levert bij de toeschouwer de suggestie op dat de
personages naar zichzelf kijken. Dat wil zeggen: hen wordt een spiegel (deze
associatie wordt nog versterkt door de spiegeling van de bomen in de voorruit)
voorgehouden over wie ze werkelijk zijn. Iets dat na afloop van de film een
aardige samenvatting van de film zou kunnen zijn. Voor nu interesseert ons die
symbolische laag niet, en gaat het er om hoe we de beelden als werkelijkheid
begrijpen.
We zien ook nog medium shots van de man en de vrouw apart, en we
begrijpen daarvan toch dat de twee naast elkaar zitten in dezelfde auto, en dat ze
niet opeens ver van elkaar verwijderd zijn. (Al levert het wel onbewust een
suggestie van emotionele verwijdering op). En dan begrijpen we ook nog, zelfs
zonder de dialoog te kunnen horen, dat de man en de vrouw ruzie hebben. Zowel
gezien de gebaren van de man, als door het feit dat hij uiteindelijk het stuur grijpt
en bijstuurt begrijpen we dat de ruzie gaat over de rijstijl van de vrouw. Daarmee
wordt ook duidelijk dat de man een betweter is, en de vrouw overheerst.
Er wordt wel enige informatie gegeven over de personages, maar weinig
informatie is specifiek. De personages hebben geen namen (we begrijpen heel laat
in de plot dat de vrouw Krystyna heet), en dat de man sportjournalist is. door het
ontbreken van heel individuele kenmerken ontstaat de (latente) suggestie dat het
om DE man en DE vrouw gaat.
De film biedt aldus wel enige aanleiding om de beelden op betekenisniveau
4 te begrijpen. Desondanks blijft niveau 3 overheersen. Dit geldt zelfs voor het
allerberoemdste shot van de film, waarin de lifter zo op het dek ligt dat hij lijkt op
een gekruisigde Jezus. De auteurstheorie gebruikt dit shot om aan te geven dat in
dat shot de meesterhand van auteur Polanski te zien is. Zo’n interpretatie (vanuit
de kennis dat Polanski een auteur is) is natuurlijk legitiem. Maar vanuit de
premisse van deze studie, dat de toeschouwer deze film ziet zonder voorkennis
van Polanski als auteur, maakt dit shot dan noodzakelijk om een auteur te
veronderstellen? Nauwelijks. Er is vooral een toeschouwer nodig om het shot te
begrijpen als een verwijzing naar de kruisiging van Jezus. En als de toeschouwer
die connectie maakt, komt hoogstens de gedachte op: ‘wat een bijzonder shot,
knap gemaakt’. Die gedachte ‘knap gemaakt’ veronderstelt dan misschien wel een
maker, maar dan in de meest onpersoonlijke betekenis.

Moods, afstand en activiteit, belang
In de eerste beelden zijn we nog niet erg betrokken op de personages. Vanaf het
begin hebben we wel een betrokkenheid op de film. Onze allereerste
betrokkenheid is: het willen weten, het willen begrijpen. Verder levert de muziek
een lichamelijke ervaring op. Omdat er geen dialoog hoorbaar is (waar we wel
mensen zien spreken) heeft dit shot een lyrische kwaliteit (zoals Grodal dit
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typeert), ook door het langdurige ritmische lijnenspel van de schaduwen van de
bomen.
Dan krijgen de silhouetten een gezicht, en zijn het herkenbare mensen. Ze
bewegen eerst nauwelijks, en zijn dus passief. Ze hebben geen stem, en dat maakt
hen ook passief. Later is er af en toe een moment van toegenomen spanning (de
ruzie, de bijna-aanrijding, de bijna-ruzie), maar uiteindelijk vervalt alles weer in
dezelfde landerigheid, en blijven de mensen toch bij elkaar.
Dit is weliswaar de handeling van de personages, die door de muziek en de
intonatie in de stemmen wordt overgebracht. Maar het is ook te vinden in de
beelden. De personages worden door de beelden van elkaar gescheiden, maar
komen elke keer toch weer samen in het zelfde beeld. Uiteindelijk is het langste
shot het shot met de drie mensen samen.
De belangrijkste indicatie van de mood is de muziek, de stilte, het geluid van
de objecten (de auto, de geluiden op de boot, de wind) en de intonatie van de
stemmen.
We ervaren de sfeer (mood) van een landerige vrije zondag, van wrevel
tussen mensen die elkaar te lang kennen, en de aftastende gesprekken met een
nieuweling.
Beginfase
Een volgend probleem is: wat is de beginfase van een film? Die vraag is relevant,
omdat het definiëren van de beginfase bepaalt wat het onderwerp (conflict) van
de film zal zijn. MES IN HET WATER bijvoorbeeld kent meerdere momenten die als
einde van de beginfase kunnen worden gezien. Er is het eerste shot met de
muziek, waarin de aantiteling te zien is, en er geen diegetisch geluid is te horen.
Als de aantiteling is afgelopen, fade de muziek out, en horen we de geluiden die de
auto maakt, maar geen dialoog. Dit is duidelijk een afgerond begin. Maar in het
volgende shot is er een conflict (wie is de betere bestudeerder), dat gezien kan
worden als de introductie van de personages en hun problemen, en zou de
beginfase afgerond kunnen zijn. Dan wordt de lifter bijna aangereden, maken de
personages kennis, en wordt de lifter meegenomen in de auto. Als we hier het
einde van de beginfase bepalen, dan suggereert dat de film gaat over het conflict
tussen deze drie mensen. Dan blijkt dat de man en vrouw gaan zeilen, en wordt er
uiteindelijk besloten dat de lifter mee aan boord mag. Dit zou betekenen dat de
film handelt over drie mensen op weg naar de haven. Daarna bereiken ze de boot
van de man en de vrouw, en mag de jongeman mee varen. Dit zou betekenen dat
de film handelt over drie mensen op een boot.
Of duurt de beginscène nog langer dan hier beschreven, en duurt het tot het
moment dat de lifter mee gaat aan boord, of tot het moment dat het mes in beeld
komt of tot het moment wanneer het probleem van de driehoeks-verhouding zich
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voordoet, of tot het moment dat het mes in het water valt (en de betekenis van de
filmtitel wordt uitgelegd)?
De hoeveelheid verschillende momenten waarop de beginfase zou kunnen
zijn afgerond geven aan dat het een problematische kwestie is. Dat is een
belangrijk kenmerk van de film MES IN HET WATER, omdat het daarin afwijkt van
de klassieke film. Omdat de cognitieve filmtheorie zich voornamelijk heeft
toegelegd op de analyse van klassieke films, was het tot nu ook nauwelijks een
kwestie. In klassieke films is het eenvoudig: in een paar minuten wordt duidelijk
wie het hoofdpersonage is, en wat het probleem is dat hij in het verloop van de
film moet oplossen. De beginfase is in zo’n geval het moment dat deze informatie
gegeven is. Een probleem bij de auteursfilm blijkt, zoals alleen al in MES IN HET
WATER, dat het onduidelijk is wie het hoofdpersonage is (strikt genomen zijn alle
drie de personages de hoofdpersonen), en dat onduidelijk is wat HET probleem is
dat opgelost moet worden. Er zijn wel duidelijk een aantal conflicten, maar welke
daarvan dominant is, blijft zelfs na afloop van de film de vraag. Zonder vooruit te
willen lopen op conclusies over de auteursfilm, is het belangrijk in ieder geval
bewust te zijn van de moeilijkheid een grens aan te geven. 34
Betrokkenheid bij de beelden: Passiviteit, afstand, tegenstrijdige motivatie
Hoe valt deze beginfase te definiëren? De toeschouwer blijft op afstand omdat
niet duidelijk wordt wat het lange-termijn doel van de personages is. De
toeschouwer begrijpt wel wat de handeling is, en de situatie, maar weet niet wat
de plaats daarvan is in het leven van de personages (we krijgen geen informatie
van het leven van de personages voordat de film begint, de film begint in medias
res). De toeschouwer komt ook letterlijk niet dicht bij de personages, er zijn niet
veel close-ups, er zijn vooral totalen. De personages naderen ook niet, ze blijven op
gepaste afstand.
De personages uiten zich slecht, we moeten maar raden wat hen echt
bezighoudt.
Doordat we niet weten wat personages motiveert op lange termijn, lijken
ze willoos, doelloos. Het lijkt alsof ze alleen reageren op de situatie, alsof ze
slachtoffer zijn van de tijd. De toeschouwer is niet geneigd met zulke lamlendige
personages betrokken te zijn. De momenten dat de personages gemotiveerd
handelen, verzandt de handeling in gemoedelijkheid. De ruzie tussen de man en
de lifter is wat dat betreft symptomatisch voor alle handelingen van de drie
personages.
Er is tegenstrijdige informatie, door het over-de-as-gaan van de camera, het
in de camera spreken, het aardig zijn en doen wat men niet wil doen. Zoals
beschreven levert dit geen enkel probleem op bij het begrijpen van de handeling
of de motivatie. Maar het heeft wel een effect op de betrokkenheid van de
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toeschouwer: de toeschouwer houdt niet van tegenstrijdige informatie, is er
(evolutionair bepaald) afkerig van. De toeschouwer wil liefst duidelijkheid.
In deze beschrijving is de auteur niet genoemd. Op geen enkel moment was
het nodig een auteur te veronderstellen die de beelden met een bepaalde
bedoeling gemaakt zou hebben. Als er geen auteursgedachten zijn, is het ook niet
mogelijk op de auteur betrokken te zijn in deze fase van de film.

D. Conclusie
In de beginfase van MES IN HET WATER gebruikt de toeschouwer kennisschema’s
van de werkelijkheid, het medium film, en ontdekt bottom-up typische Mes-in-hetwater schema’s. De belangrijkste conclusie is dat de toeschouwer aan die
schema’s genoeg heeft, en op geen enkele manier auteursgedachten nodig heeft. In
deze conclusie (zoals in alle hoofdstukken) is de vraag: in hoeverre is dit van
toepassing op de andere films in het corpus? Wat kunnen we concluderen over
het begin van de auteursfilm?
De constructie van de fenomenale filmwerkelijkheid verloopt traag.
Uiteindelijk komt de toeschouwer wel tot een oriëntatie van een situatie, van
agents, en van doelen, maar het duurt lang voordat al deze informatie eenduidig is
en elkaar aanvult in plaats van tegenspreekt.
In dat opzicht is het tegengesteld aan de klassieke film, die streeft naar
eenduidigheid en waarin de vertelling redundant is. Redundant betekent daar dat
de vertelling meerdere keren, in verschillende vormen, dezelfde informatie
verstrekt. Als iemand rijk is, dan wordt dat zowel gezegd als getoond (door bijv.
kleding, luxe huis, luxe auto etc). (Bordwell 1985; Bordwell and Thompson 2008;
Bordwell et al. 1985)
Wellicht is dat de reden dat David Bordwell stelt dat artcinema “defines
itself explicitly against the classical narrative mode, and especially against the
cause-effect linkage of events”. (Bordwell 1979:95) Het is goed hier stil te staan bij
Bordwells verdere beschrijving van de artfilm, zowel vanwege de overeenkomsten
als vanwege de verschillen. Hij stelt dat “The Hollywood protagonist speeds
directly towards the target; lacking a goal, the art-film slides passively from one
situation to another” en “The art cinema is less concerned with action than
reaction; it is a cinema of psychological effects in search of their causes.”
(Bordwell 1979:96) In mijn beschrijving, vanuit de toeschouwer geredeneerd en
niet zoals Bordwell vanuit de vertelling, zijn de personages niet zozeer doelloos,
maar lukt het de toeschouwer niet een eenduidig doel aan te wijzen. Wel voelt
het door de toeschouwer alsof de personages doelloos zijn, door sterke suggestie
van de vertelling.
34

In hoofdstuk 3 zal ik een criterium voorstellen om het einde van de beginfase te definiëren.
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David Bordwells centrale punt op basis van zijn beschrijving van het corpus
artfilm (het corpus artfilm overlapt grotendeels het corpus auteursfilm) is dat de
toeschouwer in eerste instantie de beelden realistisch probeert te begrijpen:
“Whenever confronted with a problem in causation, temporality, or spatiality, we
first seek realistic motivation”. (Bordwell 1979:98) Wanneer dat echter niet lukt
(“If we’re thwarted”), gaat de toeschouwer op zoek naar een auteur, die een
zekere bedoeling met de film heeft.
Van dat laatste argument is in het bovenstaande niets te ontdekken. Er is
geen enkel beeld of geluid dat het voor de toeschouwer noodzakelijk maakt een
auteur te zoeken. In de beginfase van de auteursfilm construeert de toeschouwer
in eerste instantie vooral bottom-up een begrijpelijke wereld (waarin alle schema’s
over de werkelijkheid toepasbaar zijn). De beelden zijn een aantal fragmenten uit
een werkelijkheid, die door de toeschouwer met elkaar in verband moeten
worden gebracht. Gaandeweg kunnen steeds meer fragmenten logisch aan elkaar
gekoppeld worden, terwijl enkele fragmenten nog een duidelijke positie hebben
in het tijd-ruimte continuüm.
De toeschouwer wordt wel gehinderd om tot volledige kennis van de
personages in hun wereld te komen. Maar de toeschouwer reageert niet door
toevlucht te zoeken bij de auteur, maar neemt in plaats daarvan een afwachtende
houding aan en denkt: “we krijgen straks wel aanvullende informatie”. De
toeschouwer stelt het definitief betekenisgeven uit. Juist omdat de auteursfilms
in deze vorm zo nadrukkelijk de alledaagse waarneming kopiëren (het aanbieden
van losse fragmenten die de toeschouwer zelf moet construeren tot een eenheid),
neemt de toeschouwer die moeite heeft met de betekenisconstructie eerder zelf
verantwoordelijkheid dan die af te wentelen op een auteur.
Zoals gezegd, de toeschouwer gebruikt wel meer kennisschema’s dan
realisme. Zo is het zoeken naar een initiating event een onderdeel uit een
verhaalschema. Maar ook dit schema betekent niet dat de toeschouwer zijn/haar
toevlucht neemt tot een auteur. Immers, een verhaalschema is iets dat geldt voor
alle verhalen en verhalende films, en staat los van eventueel zoeken naar een
auteur.
De toeschouwer wil zoveel mogelijk informatie over de filmwerkelijkheid, maar
krijgt die informatie maar langzaam. Er is een grote afstand tussen de personages
en de toeschouwer. De vertelling doet er veel aan om de toeschouwer op afstand
te houden, door de kadrering (veel totalen, of juist veel close-ups zonder totalen,
door de weigering de personages privé te tonen, of door hun gedachten niet te
bekend te maken.
De films gebruiken natuurlijk verschillende manieren om de personages op
afstand te houden, bijvoorbeeld door alleen maar totalen te tonen, of juist alleen
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maar close-ups zonder totalen. Maar het effect op de toeschouwer is dezelfde:
afstand, een gevoel van passiviteit en doelloosheid.
Die negatieve aspecten, afstand en passiviteit, vallen vooral op door deze
films als corpus te bestuderen. Het is weliswaar een effect van elke film
afzonderlijk, maar de toeschouwer zal de desbetreffende film niet heel bewust
ervaren als een totaal vreemde film. De toeschouwer zal alles in het werk stellen
om de film te begrijpen als een werkelijkheid, en dat lukt de toeschouwer ook
probleemloos. Hoogstens duurt het iets langer voordat een motivatie van een
personage duidelijk wordt, en zal de toeschouwer van een aantal aspecten niet
weten hoe die geplaatst moeten worden in het te construeren tijd-ruimte
continuüm, waardoor de toeschouwer enige onrust kent (ook omdat sommige,
nog niet geduide fragmenten, onthouden moeten worden om later alsnog in het
continuüm te kunnen plaatsen). Tevens zal de toeschouwer zich enigszins
gefrustreerd voelen, er zijn weinig emotie-episodes, de gebeurtenissen zijn wel
triest, maar hebben geen object. In de beginfase is er altijd tegenstrijdige
informatie, die de personage-constructie in eerste instantie hindert. Verder voelt
de toeschouwer door de passiviteit van de personages vooral onmacht. De
beginfase van de auteursfilm valt onder wat Torben Grodal noemt: de tragedie en
het passieve melodrama. (Grodal 1997)
In de beginfase van één auteursfilm valt deze voor de toeschouwer niet te
onderscheiden als anders dan andere films. En daarom is er net zo weinig reden
om auteursgedachten te hebben als bij die andere (‘gewone’) films.
Aangezien deze stelling in tegenspraak is met alles wat auteurstheorie
veronderstelt, zal hieronder worden gesteld dat zelfs in het begrijpen van de
beginfase van de meest nadrukkelijk geconstrueerde film HIROSHIMA MON AMOUR
(F, J: Alain Resnais, 1959) geen auteursgedachten nodig zijn.
De film begint met een aantal shots (in overvloeier) van een close-up van
strelende, eerst doffe, dan glinsterende armen. Er is geen diegetisch geluid, alleen
muziek.
Het beeld wordt donkerder, en we horen een man (Frans sprekend, wat
niet zijn landstaal is). Er zijn geen omgevingsgeluiden, alleen maar de stem, heel
dichtbij: “Tu n’as rien vu a Hiroshima. Rien.” Op dat moment zien we de handen van
een vrouw op een blote rug, die met haar nagels in zijn vlees drukt. (door de
nagels herkennen we de handen als die van een vrouw)
Vrouw: “J’ai tout vu, tout. Ainsi l’hopital, j’ai vu, j’en suis sur” De man herhaalt dat
ze niets gezien heeft, en de vrouw herhaalt dat ze wel degelijk de ziekenhuizen in
Hiroshima gezien heeft.
De beelden van de streling maken plaats voor documentaire beelden van
een ziekenhuis, van buiten, van binnen, gangen, kamers met bedden met daarop
vrouwen, duidelijk Japans.
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Uiteindelijk construeert de toeschouwer dit tot: Man en vrouw vrijen met elkaar,
spreken met elkaar over hun belevenissen, terwijl beelden getoond worden van de
dingen die zij bespreken.
Op geen enkele manier heeft de toeschouwer een auteursgedachte nodig om dit te
begrijpen. Misschien kunnen we zelfs zo ver gaan om te stellen dat de toeschouwer juist in de beginfase zeker geen auteursgedachte kán hebben. De
toeschouwer is zo actief bezig om de beelden tot een begrijpelijke werkelijkheid
te construeren, dat er helemaal geen tijd (of tijdelijk-geheugen ruimte) is om ook
nog eens te gaan overdenken wat dit allemaal voor extra betekenis kan hebben, of
wat er mee bedoeld wordt.
Tot zover de beschrijving van de manier waarop de beginfase de toeschouwer
dwingt de beelden tot een werkelijkheid te construeren, en op die geconstrueerde
werkelijkheid betrokken te worden, die werkelijkheid te ervaren. Daarmee is
slechts een deel van die ervaring beschreven. De toeschouwer ervaart niet alleen
de filmwerkelijkheid, maar ervaart ook via de betrokkenheid bij de personages.
Die personagebetrokkenheid wordt beschreven in hoofdstuk 3. Maar eerst moet
beschreven worden hoe de toeschouwer de beelden als fictie begrijpt, en welke
gevolgen dat voor de ervaring van de toeschouwer heeft. Dit is onderwerp van het
volgende hoofdstuk.
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Het ervaren van fictiefilm

This is a true story, it didn’t happen to the people in the film but it could
have. FAMILY NEST/ CSALADI TUZFESZEK (H: Bela Tarr, 1979)

n het vorige hoofdstuk bleek dat de capaciteiten van de toeschouwer om
waar te nemen vrijwel elk aspect van de filmische waarneming kunnen
verklaren. De toeschouwer construeert de beelden/geluiden tot een
fenomenale filmwerkelijkheid. Daarbij wordt rekening gehouden met het
feit dat de waarneming gemedieerd is door zowel de zintuigen, als door het
medium film. De toeschouwer gaat ervan uit dat het getoonde verplaatst is in tijd
en ruimte. Dat zegt echter niets over de fictionaliteit van het getoonde. De
toeschouwer moet een apart oordeel vellen over de fictionaliteit/non-fictionaliteit
van het getoonde. Dit hoofdstuk kiest voor het onderscheid fictie en non-fictie,
omdat dit oordeel over fictionaliteit (in termen van emotietheorie: ‘appraisal’) het
belang voor de waarnemer bepaalt, en beslissende invloed heeft op de ervaring
van de waarnemer.
Hoe weet bijvoorbeeld de toeschouwer dat de mensen in MES IN HET WATER
fictief zijn, en niet echt? Strikt genomen weet de toeschouwer dit niet. Vaak
wordt deze theoretische kwestie opgelost door er op te wijzen dat de
toeschouwer kennisschema’s van het medium film gebruikt. De toeschouwer
denkt dan zoiets als “het is maar film”, en bedoelt daarmee “het is fictie”. Dat
toeschouwers zich in het leven van alledag onzorgvuldig uitdrukken, wil nog niet
zeggen dat deze logica tot een theoretisch model moet leiden: dat gebeurtenissen
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op film zijn vastgelegd maakt die gebeurtenissen echter natuurlijk nooit fictief.
Een simpele constatering dat de meerderheid van bestaande films documentair
(non-fictie) zijn, moet genoeg zijn om duidelijk te maken dat het onderscheid
fictie/non-fictie op een andere manier dan via mediumconventies tot stand komt.
Weliswaar is fictie een natuurlijk en vanzelfsprekend onderdeel van ons dagelijks
leven, maar als theoretisch concept is het uitermate complex. Voordat ik me waag
aan dit hoofdstuk, is het raadzaam precies te formuleren waartoe ik dit concept
nodig heb, en welke problemen ik daarmee kan oplossen.
Het vloeit voort uit het betoog van het vorige hoofdstuk. De toeschouwer
werd daar gepositioneerd als een organisme dat bewust een fenomenale
filmwerkelijkheid construeert. De ervaring van de film (het geheel van denken,
emoties en interacties) is daaruit nog niet volledig te verklaren.
Zo is er de bijna-botsing in MES IN HET WATER. Wanneer we dat als
toeschouwer als werkelijkheid ervaren, dan leidt dat tot een ervaring waar
psychologisch nazorg bij nodig is (zoals iedereen weet die ooit daadwerkelijk een
bijna-auto-ongeluk heeft meegemaakt). Maar dat is niet wat de toeschouwer bij
MES IN HET WATER ervaart. De toeschouwer vindt het bijna-ongeluk fascinerend,
boeiend en visueel-auditief prettig stimulerend. Dit betekent dus dat er een
omwaardering van emoties plaats vindt: emoties die in de werkelijkheid
onaangenaam zijn, zijn in MES IN HET WATER prettig. Het mechanisme dat dit
mogelijk maakt, is: fictie. 35
Fictie betekent in de meest ruime bewoordingen ‘niet echt’, geen onderdeel
van de realiteit. Het zou dan ook mogelijk zijn deze discussie te voeren in het
soort termen als realisme, waarheid, echtheid, feitelijkheid, oprechtheid,
mogelijkheid, geloof; met hun bijbehorende oppositionele termen als illusie,
onwerkelijkheid, onwaarschijnlijk, onmogelijk, onecht, fantasie. In het alledaags
spraakgebruik lijkt het op deze manier bij elkaar te horen: fictie = onwaar, onecht
en/of niet feitelijk; en non-fictie = waar, echt en/of feitelijk.
Er zijn twee problemen met die andere termen. Ten eerste zijn ‘waarheid’,
‘echtheid’ en ‘feitelijkheid’ onbruikbare termen geworden doordat in hoofdstuk 1
betoogd werd dat de toeschouwer een zelfgeconstrueerde fenomenale
filmwerkelijkheid waarneemt. Een dergelijke constructie maakt elke discussie
over de echtheid ervan overbodig en onjuist: dan zouden we weer terugvallen in
een ontologie-discussie die het woord fenomenologie juist uitsluit.
Het tweede bezwaar sluit daar op aan. Met termen als ‘echtheid’,
‘waarheid’ en ‘feitelijkheid’ zoeken we naar kwaliteiten/ eigenschappen van het
object. Fictie daarentegen legt de bewijsvoering bij de gebruiker: iets is fictie
35

Een andere reden dat we niet zo erg schrikken van dit ongeluk is omdat we nog niet veel
betrokkenheid bij de personages hebben. De invloed van betrokkenheid bij personages op de
ervaring van de toeschouwer wordt besproken in hoofdstuk 3.

98

Fictie
omdat iemand besluit dat het fictie is. Iets als fictie waarnemen is net zo’n
subjectief proces als waarnemen. Het is echter niet gelijk te stellen aan
waarneming: er is een apart systeem voor waarneming, en een apart systeem voor
het oordeel over de fictionaliteit/non-fictionaliteit. Zoals Torben Grodal
verklaart: “To distinguish ‘real’ from ‘imagined’ we therefore need two things:
systems for a cognitive evaluation of the reality-status of the ‘mental event’ by
means of cues of context or internal features, and a system for mentally
representing the difference between percepts and images.”(Grodal 1997:27-28).

A. Fictionaliteit in de werkelijkheid
Er zijn een aantal theorieën ontwikkeld over de functie van fictie in het dagelijks
leven. Fictie is eigenlijk een term die in kunst-theorieën gebruikt wordt
(alhoewel ook daar weer andere termen geïntroduceerd zijn als ‘possible worlds’,
simulatie). In kunst-theorie wordt regelmatig betoogd dat fictie in kunst gelijk
staat aan ‘spel’ in het dagelijks leven. Dat is niet het soort betoog dat hier gevoerd
zal worden. 36 Hier wordt het omgekeerde betoogd: er is zoiets als spelen in het
dagelijks leven, en het gedrag dat mensen daarbij vertonen is hetzelfde dat
mensen vertonen bij het waarnemen van film als fictie. Of, zoals Brian SuttonSmith zegt: “After all, play itself is not a figure of speech, not a trope, not a
metaphor; playing is at first a kind of biological, prelinguistic enactment with its
own claims on human existence, no matter how metaphorized is is in other
claims.” (Sutton-Smith 1997:143) (zie ook:Apter and Kerr 1991; MacMahon et al.
2005; Sutton-Smith 1979) Na alle theorieën over fictie als spel, is de beroemde
studie van Johan Huizinga Homo ludens nog steeds accuraat. “Naar de vorm
beschouwd kan men dus, samenvattende, het spel noemen een vrije handeling, die
als ‘niet gemeend’ en buiten het gewone leven staande bewust is, die niettemin de
speler geheel in beslag kan nemen, waaraan geen direct materieel belang verbonden is, of
nut verworven wordt, die zich binnen een opzettelijk bepaalde tijd en ruimte
voltrekt, die naar bepaalde regels ordelijk verloopt …”. (Huizinga 1974:13)
In de spel-staat ervaart een mens de werkelijkheid ook als een andere
werkelijkheid. Men kan zich bijvoorbeeld tijdens een hittegolf voorstellen hoe het
is om het koud te hebben, en daarbij in de handen wrijven om ze warm te krijgen.
Daarbij stelt men zich de werkelijkheid in een andere hoedanigheid voor.
Voorwerpen krijgen daarmee een andere functionaliteit: men kan op een tafel
gaan zitten, zodat het fictioneel waar is dat de tafel een stoel is. De tafel wordt zo
een rekwisiet (prop) in ons spel dat tafels stoelen zijn. Spel is daarmee niet
gedefinieerd door mogelijk of onmogelijk, reëel of irreëel. De termen die deze staat
36

Voor een overzicht van alle mogelijkheden en onmogelijkheden van de vergelijking kunst als
spel, zie: Sutton-Smith, Brian. 1997. The Ambiguity of Play. London: Harvard University Press.
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het beste beschrijven zijn ‘spel’ en ‘doen alsof’. Deze theorie is uitvoerig
uitgewerkt, met als voornaamste representanten: Johan Huizinga, Michael Apter
en Kendall L. Walton. (Apter 1982; Apter 1992; Bateson 1972; Huizinga 1974;
Walton 1978; Walton 1990)
In deze spelstaat kan bijvoorbeeld de kat spelen met een bolletje touw en
doen alsof het een muis is. In termen van Kendall Walton is het bolletje touw een
rekwisiet in het spel van make-believe dat er een muis is. Het spel kan dus een
heel beperkt deel van de werkelijkheid veranderen. Alleen het bolletje touw
verandert dan van status. Het spel kan ook een groot deel van de werkelijkheid
veranderen, met complexe regels.
Wanneer men een spel van make-believe speelt, maakt men met zichzelf de
afspraak dat de wereld op een andere manier te begrijpen. Stel dat we in een bos
lopen en voor de grap doen alsof er een gevaarlijke beer in het bos loopt. We
kunnen dan voorzichtiger gaan lopen, luisteren of we niet ergens beren horen
brullen. We kunnen extra alert zijn of er niet ergens een beer opduikt. En
sommige bomen met uitstekende takken gaan zelfs lijken op beren. Van
(menselijke) voetstappen in de modder kunnen we doen alsof het sporen van
berepoten zijn. Kortom, de wereld krijgt een ander aanzien. Alle objecten in de
externe wereld kunnen een rekwisiet worden in ons spel van make-believe (a prop in
the game of make-believe).
Twee filmvoorbeelden, voor de duur van dit argument begrepen als realiteit,
maken extra duidelijk wat het is om de werkelijkheid als spel te benaderen. In LA
VITA E BELLA (I: Roberto Benigni, 1997) creëert een vader, die met zijn zoon wordt
opgesloten in een concentratiekamp in de WOII, een fictie voor zijn zoon. Hij
zegt dat alles wat ze daar zullen meemaken onderdeel van een spel is, waarbinnen
punten verdiend kunnen worden, met als hoofdprijs een tank. Het jongetje beziet
vanaf dat moment de werkelijkheid als fictie, met de eigen wetmatigheden van die
fictie. Zelfs in afwezigheid van de vader gaat de fictie nog door, en begrijpt de
jongen nieuwe gebeurtenissen ook als onderdeel van de fictie. Wat voor de één
werkelijkheid is (voor de gevangenen de horror van de kampgruwelen), is voor
het jongetje een veilig, plezierig spel.
Het omgekeerde gebeurt in AMICI MIEI (I: Mario Monicelli, 1975), waarin
vier vrienden als spel een dorpje bezoeken en de bewoners laten geloven dat ze
landmeters zijn, als voorbereiding voor de aanleg van een snelweg dwars door het
dorp. De dorpsbewoners doen alles om dat te voorkomen, en behandelen hen als
eregasten. In dit voorbeeld creëren de mannen een fictie, die door de
dorpsbewoners als werkelijkheid wordt begrepen. De fictie verandert zelfs de
werkelijkheid.
Samengevat zijn er de volgende eigenschappen en voorwaarden verbonden
aan spel:
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Ten eerste heeft, zoals gezegd, spel niets te maken met eigenschappen van
objecten of gebeurtenissen. Spel is een bewuste keuze van de mens om (aspecten
van) de werkelijkheid als fictioneel te ervaren.
De omschakeling van werkelijkheidsmode naar spel-mode gebeurt
razendsnel, en vaak ook ongemerkt. “Wat is het koud!” zeggen, en in de handen
wrijven terwijl het bloedheet is, wordt nauwelijks begrepen als spel, maar is het
wel. Het kan ook even snel weer worden gevolgd door een handeling waarin men
zich koelte toewuift.
Spel leidt tot grotere concentratie, omdat de stimuli in een andere
hoedanigheid moeten worden begrepen. Zo kunnen we, al lopend door het bos,
doen alsof er in het bos gevaarlijke beren zijn. Zodra we die fictie zijn begonnen,
lopen we meer alert. Bepaalde bomen met uitstekende takken worden sneller
gezien als een beer met uitslaande klauwen, waar we ook bang voor kunnen zijn.
We zijn alerter op de omgeving dan we zouden zijn zonder dit spel te spelen.
Omdat we niet vergeten dat de bomen fictioneel beren zijn, zien we tegelijkertijd
ook de kwaliteit van de bomen zelf.
Elk spel heeft één of meerdere wetmatigheden (afgesproken regels). Die
regels kunnen zelf opgelegd zijn door de waarnemer. De kat beslist zelf dat het
bolletje touw fictioneel een muis is. Iemand die naar de wolken tuurt kan zelf
beslissen dat een bepaalde wolk een olifant voorstelt. Bij het schaakspel zijn de
regels door iemand anders bepaald: de stukken hebben functies in een
oorlogsspel, waarbij elk stuk maar op een bepaalde manier over het veld mag
bewegen. Ook kan spel gemeenschappelijk gespeeld en uitgebreid worden, zoals
in het genoemde voorbeeld van ‘bomen zijn fictioneel beren’.
Elk spel ontwikkelt de beperkte wetmatigheden generatief (bottom-up).
Onderdelen van het kennis- en handelingsschema behorend bij het rekwisiet
worden geleidelijk in het spel ingebracht. Het alsof-koud hebben tijdens hitte
leidt bijvoorbeeld tot het (alsof) sluiten van de ramen, het (alsof) omdoen van
sjaals, aantrekken van handschoenen, het (alsof) niezen. Het slaan van een
schaakstuk leidt tot het naspelen van pijn bij het geslagen stuk, het ‘doodliggen’
van een schaakstuk. Dit is zelfs geformaliseerd bij het schaken: een speler die zich
gewonnen geeft, geeft dat aan door de koning neer te leggen.
Elk spel beslaat een beperkt deel van de werkelijkheid, en verandert slechts
een deel van die werkelijkheid in functionaliteit. Er is ook altijd maar een beperkt
aantal deelnemers.
Omdat spel een constructie is, kan men zowel deelnemen aan het spel, als
de constructie bewonderen.
Omwaardering
Er is iets heel bijzonders aan de waardering van de spel-ervaring. Bepaalde
emoties die in de werkelijkheid onwenselijk zijn, zijn binnen het spel juist wel
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wenselijk. Ze worden zelfs nagestreefd. Spel leidt tot een omwaardering van
emoties, en tot een omwaardering van handelingen. Waar we bij een ontmoeting
met een echte tijger extreem bang zijn en zo ver mogelijk van de tijger vandaan
willen zijn, keert dat gedrag om zodra we een tijger in de dierentuin gekooid zien
en we ons alsof voorstellen dat we de tijger in het wild tegenkomen (binnen de
fictie zijn de tralies bladeren die zo opzij geduwd kunnen worden). We willen zo
dichtbij mogelijk komen bij de tijger, en we ervaren prettige opwinding in plaats
van angst. Deze omwaardering kan ook uitgelegd worden in termen van Walter
Cannon (flight wordt fight), of Roseman et.al. (aversive wordt appetitive). (Cannon
1929; Roseman et al. 1996)

Figuur 2.1. Figuur van omwaardering van emoties bij spel, uit (Apter 1992:19).

Een gebrek aan stimuli in de spel-mode wordt als plezierig ervaren en noemen we
ontspanning, terwijl in de werkelijkheidsmode we het onplezierig ervaren en als
‘vervelen’ benoemen.
Apter noemt de emoties die we in de spel-mode ervaren parapathic emoties:
I have assigned a special name to the “emotions in quotes” that are enjoyable
forms of negative emotions. I call them parapathic emotions. They are, of course,
genuine emotions, not pretense (or “pretend”) emotions. (…) In fact, everything
about the emotion is the same as in its “real-life” counterpart – except that
there is an awareness that it is not “real life”. And in this unreal context the
negativeness of the emotion is turned into a positive, and enjoyed, rather than
the converse. So anger, terror and the grief come to have a special, almost
voluptuous, quality – the sort that was referred to in the eighteenth century as
“sublime”. (Apter 1992:67)

Het is, in het licht van de discussie van 2B, belangrijk om te constateren dat Apter
stelt dat de kracht van de emoties gelijk is in zowel fictie als werkelijkheid. En
dat het om echte emoties gaat.
De appraisal-theorie ondersteunt het argument van Apter: de gevoelde
arousal (Schachter en Singer) wordt omgewaardeerd tot prettig. Het sluit ook aan
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bij Grodal die stelt dat het lichaam informatie verwerkt op de ene manier, en de
werkelijkheid ervan beoordeelt op de andere. Het zou echter kunnen zijn dat een
mens ook nog extra emoties heeft over het plezier van deze omwaardering.
Doordat fictie een bewustzijnstoestand is waar de deelnemer voor kiest (en dus
niet in de aard van de dingen is vastgelegd), en in principe alles (ook gedachten)
kan dienen als rekwisiet in het spel van make-believe, bezit de werkelijkheid geen
markers voor fictie. Wel kan de werkelijkheid objecten bevatten die zich
makkelijker tot rekwisiet in een bepaald spel laten gebruiken (bomen met takken
zijn makkelijker als beer voor te stellen dan bomen zonder takken). Maar ook dat
heeft geen doorslaggevende betekenis.
Veiligheid
Veiligheid is een noodzakelijke voorwaarde voor omschakeling van de werkelijke
mode naar de fictieve mode. Waar vaak gedacht wordt dat fictie in zichzelf veilig
is, moeten we hier constateren dat fictie niet veilig is. Als we spelen dat we in een
bos lopen en doen alsof een zekere boom met uitstekende takken een beer
voorstelt, kan die betreffende boom ons weliswaar niet bedreigen als beer, maar
kan wel omvallen (als boom) en ons bezeren. Of vanachter de boom kan alsnog
een echte beer tevoorschijn komen, die ons leven bedreigt. Het enige verband
tussen fictie en veiligheid is dat wanneer een omgeving veilig is we onze wereld
kunnen voorstellen als een fictie die wel uitdaging biedt. “As with the attainment
of excitement, then, the ´trick´ of achieving parapathic emotions is to manage to
contrive a situation which includes the emotion and maintains the protective
frame.” (Apter 1992:67-68)
Men kan de wereld alleen dan als spel ervaren, als men zeker is dat de wereld zelf
veilig is. Die zekerheid krijgt men door voortdurend te controleren of de wereld
inderdaad nog steeds veilig is. Spel is dus niet het vergeten van de wereld;
integendeel, we moeten voortdurend op onze hoede zijn.
Omdat het ervaren van de werkelijkheid als fictie complexer is dan het
ervaren van de werkelijkheid als werkelijkheid, biedt het de mens een grotere
uitdaging. Dit is dan ook een van de voornaamste redenen om fictie te spelen: het
vergroten van stimuli. Door de grotere uitdaging die het spel ons biedt, kan men al
spelend in een flow-staat geraken (zie Csikzentmihalyi, hoofdstuk 1: uitdaging is
gelijk aan competentie). Het in een flow-staat raken is gevaarlijk, omdat we op dat
moment wel de werkelijkheid vergeten. Apter noemt als voorbeeld gokkers die in
een spel poker de fiches als fiches zien (als prop in een spel van make-believe), maar
in het heetst van de wedstrijd vergeten dat deze fiches in de werkelijkheid ook
geld waard zijn. Of parachutisten die zo opgaan in het spel van make-believe (een
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flow-ervaring hebben) dat ze vliegen, vergeten hun parachute te openen, en
vergeten dat dat consequenties heeft voor henzelf in de werkelijkheid.
Bij het ervaren van de werkelijkheid zijn we op zoek naar markers voor
veiligheid. Wat maakt een situatie veilig genoeg om een fictie te spelen, en hoe
lang kan die fictie veilig blijven voortduren?

Figuur 2.2. Figuur van verschillende zones. De stippellijnen tussen de zones geven aan dat daar
de grens gevaarlijk genaderd wordt, de harde lijnen geven de absolute scheiding aan tussen de
verschillende zones. Apter (Apter 1992:61)

Dit hele model beschrijft dat er vier zones zijn waarin men zich kan bevinden. Er
zijn mensen die het gevaar opzoeken, en vanuit de safety-zone zo dicht mogelijk bij
de grens van de danger-zone willen komen. Er zijn ook mensen die vanuit de dangerzone zo dicht mogelijk bij de trauma-zone willen komen. Het gaat hierbij om
mensen die arousal zoeken; dat geldt slechts voor een deel van de bevolking. Apter
stelt ook dat dat de sociale functie ervan is, een samenleving heeft het nodig dat er
een aantal mensen de grenzen verkennen, waar de anderen (niet-arousal zoekers),
en de samenleving als geheel, van kunnen profiteren.
We ervaren de tralies van de tijger fictioneel als gebladerte, in de zekerheid dat de
tralies in werkelijkheid in staat zijn de tijger vast te houden. Spelen gebeurt in de
zekerheid, dat het veilig is, met zoveel suggestie, dat het gevaarlijk is. Apter
beschrijft de psychologie van spel als ‘danger within safety’ (Apter 1991:22). Er
zijn een aantal zones van gevaar, van ongevaarlijk, tot confidence frame en trauma.
‘Trauma’ betekent hier dat in werkelijkheid gebeurt wat in fictie werd
voorgesteld te gebeuren.
In de danger-zone is het gebied rond het danger-zone frame en de dangerous edge
het meest enerverend. Daar is de veilige grens al lang gepasseerd. Apter noemt dit
het confidence frame: “The individual feels confident that he or she will avoid
trauma, despite an awareness of the immediate presence of danger”. (Apter
1992:71) In het voorbeeld van de tijger zou het bijvoorbeeld zijn ‘een hand door de
tralies steken’.
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In de safety zone voelt het individu dat “there is no immediate danger or possibility
of slipping into danger.” (Apter 1992:71) In het voorbeeld van de tijger: twee
meter buiten de kooi van de tijger staan.
Deze grenzen en gebieden zijn relatief, voor elk individu kan de grens
ergens anders liggen. En natuurlijk hoeft het niet een letterlijke grens te zijn. Ook
het hebben van emoties kan riskant zijn, zoals bijvoorbeeld voor iemand die een
angst heeft voor tijgers kan de ingang van de dierentuin (waarvan men weet dat
er tijgers zijn) al een overschrijding van de dangerous edge zijn. Apter geeft vier
voorbeelden van veiligheid. Als je op de kant staat en kijkt naar iemand die gaat
varen met een boot ben je volledig veilig. Als je gaat varen in een ondiep meertje
ter grootte van een zwembad, is het iets onveiliger. Als je gaat varen op volle zee
is het tamelijk onveilig, als je gaat varen op volle zee in noodweer is het gevaarlijk.
De linkerkant van het model geeft de detachment zone aan, waarin de mens
waarnemer is van gevaar, ook een soort veiligheidszone. Er zijn drie manieren om
in deze zone te verkeren: doordat het gevaar iemand anders overkomt, door te
weten dat het fictie is, door te weten dat het gevaar zich in het verleden afspeelde.
In al deze gevallen is er dus een afstand. Die veilige afstand zorgt ervoor dat de
waarnemer dichterbij kan en wil komen. Dit verklaart waarom mensen graag
lezen over rampspoed in het nieuws, of waarom er zoveel ramptoeristen zijn.
Net als de grenzen van veiligheid in de linkerkant van het model, is ook de
grens van de detachment-zone met de werkelijkheid niet absoluut. Ramptoeristen
van een recente aardbeving beleven het gevaar in de positieve staat omdat het
anderen overkomt, en omdat het in het verleden is gebeurd; maar ze kunnen elk
moment zelf slachtoffer worden van een nieuwe aardbeving, of na-schok.
Daarmee bevinden ze zich dus niet aan de linkerkant van het model, maar in de
danger-zone aan de rechterkant. Daarbij is het ook denkbaar dat ze plotseling
ontdekken dat een van de slachtoffers een familielid is, waarna de arousal ook
zeker niet meer in de positieve staat zal worden ervaren.
Daaruit blijkt dat de grens tussen de detachment-zone en de werkelijkheid
even relatief is als die andere grenzen. Het zien van gevaar dat de anderen
bedreigt, is prettig in de mate waarin de waarnemer geen relatie tot die ander
heeft. Het zien van een gevaar in het verleden, is prettig in de mate waarin dat
verleden geen invloed of betrekking heeft op het heden. Het zien van gevaar in
fictie is prettig in de mate waarin de fictie niet in de werkelijkheid doordringt.
Er is overigens nog een andere conclusie te trekken uit het model, die Apter zelf
niet maakt. Als iemand vanuit de detachment-zone het gevaar waarneemt, en de
grens wordt om de een of andere reden opgeheven, dan bevindt de waarnemer
zich in de werkelijkheid in de zone waar hij/zich op dat moment op richtte. In het
voorbeeld van de ramptoerist bij de plek waar de aardbeving heeft
plaatsgevonden: als de naschok op de zelfde plaats weer plaatsvindt, bevindt de
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toerist zich plotseling ofwel in de veilige zone, ofwel in de gevaarlijke zone, ofwel
in de trauma-zone (afhankelijk van de afstand tot de plek).
Meestal zal het zo zijn dat het wegvallen van de grens tussen detachmentzone en werkelijkheid niet opvalt, omdat de waarnemer zich dan in de veilige zone
bevindt.
In fictie zoeken we juist naar zo heftig mogelijke emoties. We zullen eerder
spelen dat we bevriezen van de kou, dan dat we zeggen: het is hier een beetje
frisjes. In fictie zoeken we de grenzen op: en daarmee ontstaat flow, daarbij is het
spelen van fictie op zichzelf al een uitdaging, omdat we én de werkelijkheid
moeten waarnemen, én de fictie construeren.
Nut
Er zijn een aantal redenen te geven waarom we in de evolutie deze
spelvaardigheid hebben ontwikkeld. Er is gesuggereerd dat die vaardigheid het
mogelijk maakt dat we ons in de situatie van anderen moeten kunnen inleven, en
dat we een theory of mind hebben. 37
De vraag is of spel altijd communicatief is. Bateson zegt van wel: nog
voordat er taal was, was er al het vermogen om duidelijk te maken of iets het
geval was, of niet. (Bateson 1972:177-193) Bijvoorbeeld: er is een tijger, of er was
een tijger zonder woorden uitdrukken, leidt altijd tot het onderscheid maken
tussen reëel gevaar en mogelijk gevaar. Dat het evolutionair gezien direct relatie
had met communicatie, en onderdeel is van de mens als sociaal wezen, is geen
garantie dat spel altijd gemeenschappelijk gespeeld wordt. Meestal is het iets
sociaals, maar een mens kan ook alleen een spel spelen. Het is wel zo dat een
dergelijk solitair spel tot bewust handelen leidt, en afspraken met zichzelf
(monologue intérieur).
Een gangbare gedachte is dat fictie typisch iets is van zoogdieren. Alle
zoogdieren zijn de eerste periode van hun leven bij hun moeder om gezoogd te
worden. In die periode moeten ze nog groeien en zich ontwikkelen tot zelfstandig
wezen. In die periode zijn ze kwetsbaar, en worden beschermd door de ouder(s).
In deze periode vertonen alle jonge dieren spelgedrag. Dit spelgedrag (doen alsof,
make-believe) is de essentie van fictie. Zo jagen poezen achter een bolletje touw aan
alsof het een levende prooi is.
Er is lang nagedacht over het evolutionaire nut van fictie. De meest
voorkomende verklaring is dat fictie een manier van leren is. Een kat leert jagen
door met een bolletje touw te oefenen. Sutton-Smith heeft alle onderzoek over
‘fictie’ onderzocht, en komt tot de conclusie dat er geen enkel bewijs is dat fictie
een leerfunctie heeft. (Sutton-Smith 1997) Zijn stelling is dat alles dat geoefend
37

Dat staat niet gelijk aan mensen als sociaal wezen, ook niet-sociale wezens kunnen gedrag van
anderen inschatten, omdat ze jagers zijn, en moeten weten hoe hun prooi zich zal gedragen: als ik
…, dan hij …, zodat ik …
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wordt, ook geoefend zou zijn in de niet-fictionale staat. Een poes leert net zo
goed rennen, pakken, opgooien van een bolletje touw als van een bolletje touw
dat functioneert als een make-believe muis. Op z’n hoogst, zegt Sutton-Smith, is het
plezier in fictie een manier om het verleren tegen te gaan. Waar gewoonlijk een
organisme wordt gezien als iets dat in de eerste levensperiode dingen leert (wat
ook zo is natuurlijk), staat daartegenover dat in de hersenen vooral verbindingen
afsterven. Fictie stimuleert het in stand houden van die connecties tot het
moment dat het organisme die echt nodig heeft. “Play’s function in the early
stages of development, therefore, may be to assist the actualization of brain
potential without as yet any larger commitment to reality. In this case, its
function would be to save, in both brain and behavior, more of the variability that
is potentially there than would otherwise be saved if there were no play”.
(Sutton-Smith 1997:225) Verlangen naar nieuwe impulsen is een reden voor
omschakeling naar de fictieve mode (een gebrek aan stimulans).

B. Het ervaren van fictiefilm
Spel, make-believe, verklaart op overtuigende wijze het ervaren van een mens van
de werkelijkheid in een andere mode. Het moet daarom dienen als de basis van
een theorie van het ervaren van fictiefilm. Daarmee bevind ik me in gezelschap
van bijvoorbeeld Grodal, Walton, Smith, Anderson en Persson.
Toch is een dergelijke toepassing problematisch, al was het alleen maar
vanwege de lange traditie van theorievorming over fictionaliteit in de kunsten,
met een aantal hardnekkige veronderstellingen. Daarom is het goed om vanuit de
bestaande theoretische problemen te betogen dat de reversal-theorie niet alleen
een alternatief is naast de bestaande theorieën, maar ook een aantal problemen
van die theorieën oplost.
Er zijn drie gedachtes gangbaar:
¾ Ten eerste is er een stroming die hardnekkig betoogt dat fictie een
intrinsieke eigenschap is van verhalen en van media, of dat er aanwijsbare
kenmerken zijn die een verhaal tot fictie maken.
¾ De tweede is dat fictie berust op conventie, en op een afspraak
(communicatie) met de auteur.
¾ De andere gedachte, vooral binnen de analytische filosofie, is dat zelfs
vanuit cognitivistisch uitgangspunt Apters zône-model onhoudbaar is.
Fictie heeft bepaalde eigenschappen
De meest voorkomende gedachte is, dat als iets verteld wordt, het vertelde
gelijkstaat aan fictie. Vanuit die gedachte stellen vele studies de markers van
vertellen (narratologie) gelijk aan markers van fictie. (Bijvoorbeeld:Rimmon-
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Kenan 1983). 38 Aumont et. al. stellen dat het feit dat film representeert, en dus
niet de werkelijkheid zelf toont, automatisch elke film tot fictie maakt. (Aumont
et al. 1992). Jean-Louis Comolli, over cinéma verité, beschrijft hoe al het gefilmde op
fictie begint te lijken:
(An) automatic consequence of all the manipulations which would mold the
film-document, is a coefficient of “non-reality”; a kind of fictional aura attaches
itself to the filmed events and facts. From the moment they become film and are
placed in a cinematic perspective, all film-documents and every recording of a
raw event take on a filmic reality which either adds to or subtracts from their
particular initial reality …, un-realizing or sur-realizing it, but in both cases
slightly falsifying it and drawing it to the side of fiction. (geciteerd uit:
(Williams 1980:226-227))

Waar het genoemde auteurs werkelijk om gaat is dat manipulatie (mediëring)
van de originele gebeurtenis, deze gebeurtenis tot fictie maakt. Er zijn een aantal
manieren om helderheid in de materie te krijgen. Edward Branigan biedt alvast de
volgende bruikbare kenmerken. Ten eerste stelt hij dat het feit dat iets verhaald
wordt, niet hetzelfde is als zeggen dat iets fictie is. Hij maakt duidelijk dat er vier
categorieën zijn: narratieve fictie en narratieve non-fictie, en non-narratieve fictie
en non-narratieve non-fictie. (Branigan 1992) Helaas geeft hij in hetzelfde boek
een definitie van ‘narrative’ die zo ruim is, dat alles wat anderen niet-narratief
noemen bij hem wel degelijk verhalend is, zodat er van zijn vier categorieën alleen
de verhalende fictie en de verhalende nonfictie overblijft. Dit doet echter niets af
aan de constatering dat verhalend een kenmerk is van zowel fictie als non-fictie,
en geen enkele invloed heeft op het al dan niet fictief zijn.
Dan zijn er theorieën die opmerken dat de fictionaliteit het getoonde van
betekenis verandert. Judith Roof heeft het over ‘characteristics of fiction’ en stelt
dat personages, tijd, ruimte, eenheid, begin-midden-eind, een verteller (impliciet
of expliciet), en thematiek gevolgen zijn van het feit dat het fictie is. (Roof
2005:50) Ook Edward Branigan maakt een dergelijk punt door fictie ‘partially
determined reference’ te noemen: door de fictionaliteit zijn mensen,
gebeurtenissen en objecten minder exact. Het gaat om ‘een mens’ in plaats van in
de werkelijkheid om ‘deze mens x’. Branigan probeert in kaart te brengen wat er
nu precies verandert als de toeschouwer gebeurtenissen als fictioneel begrijpt. Hij
stelt dat de toeschouwer, wanneer deze iets als fictie begrijpt, niet langer de
aandacht legt bij de gebeurtenissen die zich afspeelden voor de camera, maar naar
de gebeurtenissen zoals ze zich voordoen in de film. “(…) when a film is
38

Klaus W. Hempfer bespreekt de alomtegenwoordigheid van deze misvatting aan de hand van
de vertaling van Wayne Booth’s The Rhetoric of Fiction als Die Rhetorik der Erzählkunst. Hempfer,
Klaus W. 2004. "Some Problems Concerning a Theory of Fiction(ality)." Style 38: 302-324.
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experienced fictionally, reference is not to the profilmic event in which a set is
decorated and an actor given direction, but rather to a postfilmic event in which
patterns are discovered through active perceiving that affects the overall
structure of our knowledge.” (Branigan 1992:200)
Deze beweringen ontstaan uit een cirkelredenering: omdat het fictie is
krijgt alles een andere waarde, en omdat alles een andere waarde krijgt, is het
fictie. Wat aan het argument ontbreekt is de reden waarom een toeschouwer
ertoe overgaat iets als fictie te beschouwen.
Als een achterafgedachte stelt Branigan zich die vraag toch, en hij
concludeert dat films bepaalde cues bevat die suggereren dat er sprake is van
fictie: “sets, costumes, composition, music, dramatic dialogue and other aspects”.
(Branigan 1992:201) Dat zijn echter geen bruikbare cues, omdat ze een gevolg zijn
van fictionaliteit, en niet de oorzaak ervan. Daarbij zijn ze, in lijn met zijn eigen
voorgestelde onderscheid, meer onderdeel van een eventueel ‘verhalend’ zijn, dan
van ‘fictionaliteit’. De volgende items die hij noemt zijn ‘evident onreële’
elementen, zoals griffioenen. Ook dit argument komt veelvuldig voor in
fictietheorie. Zo stelt Allan Casebier dat de toeschouwer ook kennis van de
wereld gebruikt om te beoordelen of iets fictioneel is of niet. (Casebier 1991) Dit
argument is onbruikbaar, omdat het weliswaar van een aantal films duidelijk
maakt dat ze fictie zijn, maar dat het ontbreken van die elementen geenszins
betekent dat het om non-fictie gaat.
In de uitgebreide literatuur over fictionaliteit is er geen enkele bruikbare
marker van fictionaliteit, omdat ook filmtheorie zich blijft baseren op algemene
fictietheorieën. Mijn voorstel is dat de enige aantoonbare cues voor fictionaliteit
zijn: de vermelding van de namen van de acteurs in de titelsequentie, waarbij het
noodzakelijk is dat die namen anders zijn dan de personages die ze spelen. Juist
films waarin die namen ontbreken, en mensen gewoon als zichzelf vermeld staan,
is er een groot probleem. Zo is in EPIDEMIC (Lars von Trier, 1987) niet duidelijk of
de acteurs de gebeurtenissen spelen als zichzelf of als personages.
Alle andere crew leden kunnen wellicht zorgen voor meer fictionaliteit
(zoals setdecorators), maar zelfs in een set kunnen mensen toch gewoon zichzelf
zijn (bijvoorbeeld in een documentaire over het maken van een toneelstuk,
waarin de acteurs getoond worden in de tijd dat ze niet aan het acteren zijn).
Mijn voorgestelde onderscheid werkt zelfs om fake-documentaires te
ontmaskeren. Fake-documentaires zijn fictiefilms die de vorm gebruiken van
documentaires, waarin ook getracht wordt de toeschouwer te overtuigen dat het
getoonde daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. 39 Hoe overtuigend en grappig ook,
39

Voorbeelden zijn: ZELIG (USA: Woody Allen, 1983), LAP ROUGE (NL: Lodewijk Crijns, 1996),
FORGOTTEN SILVER (N-Z:Costa Botes, Peter Jackson, 1995), CHILDREN OF THE REVOLUTION (AU:
Peter Duncan, 1997).
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in al deze films blijkt er sprake van acteurs die de rollen speelden (ook al zijn er
ook mensen die zichzelf zijn. Juist omdat het noemen van de namen van de
acteurs zo’n krachtig bewijs is van fictionaliteit, bewaren deze fake-documentaires dit dan ook tot de aftiteling.
Hoewel de naam-cue de beste cue is om te bepalen of iets fictie is of niet, is
het nog steeds niet erg relevant. Het zoeken naar absolute cues van fictionaliteit
zal kunnen doorgaan, tenzij we een ander argument van Casebier opvolgen. Hij
stelt dat zowel betrokkenen bij het maakproces van de film, als de toeschouwers
van die film, hun inschatting over de fictionaliteit maken op basis van een
algemeen idee van wat fictie of non-fictie is. Er bestaat een folktheory van wat het
is. (Casebier 1991) Lakoff en Johnson zouden zeggen: fictie (of non-fictie) is een
prototype categorie, die als toetssteen gebruikt wordt. 40 Sommige ficties staan
dicht bij het prototype, sommigen zijn randgevallen. (Fake-) documentaires als
ROGER AND ME (USA: Michael Moore, 1989) bestaan bij de gratie van dergelijke
prototypes van fictie en non-fictie. Die prototypes veranderen over de tijd heen,
en door de titels die binnen de prototypes genoemd worden. Fictie als prototype
kan zo het beste beschreven worden als een genre, in de nieuwe uitleg die Rick
Altman er aan geeft: “While genres may make meaning by regulating and coordinating disparate users, they always do so in an arena where users with
divergent interests compete to carry out their own programmes.” (Altman
1999:215) Ook al geeft een genre suggesties over hoe de film begrepen kan
worden, er zijn altijd omstandigheden die er toe leiden dat toeschouwers het op
een andere manier zullen ervaren. Het is belangrijk te constateren dat Rick
Altman tot deze conclusie kwam nadat hij jarenlang geprobeerd had genres in te
delen naar semantische en syntactische elementen, geheel in overeenstemming
met de zoektocht van theoretici naar aantoonbare kenmerken van fictie.
Als het antwoord moet komen uit genretheorie, dan valt op dat (net als bij
genres) een film vooral fictie is door cues van buiten de film, die te maken hebben
met hoe de film gepromoot wordt, recensies, in welke bioscoop de film vertoond
wordt (of op welke zender op tv).
Er is in theorie ook de suggestie dat fictie en non-fictie elkaar definiëren. Wat
fictie is, is automatisch geen non-fictie, en omgekeerd. In werkelijkheid ligt het
veel genuanceerder. Bill Nichols vindt dat alles nonfictie is, er zijn volgens hem
documentaires van “wish-fulfillment”, die immers uitdrukking geven aan de
ideeën die in een bepaalde cultuur heersen, en documentaires van “social
representation”, die gebruikelijk als documentaires worden gedefinieerd.
(Nichols 2001:1) Het is ook mogelijk om, extrapolerend op de theorie van Walton,
het tegengestelde te beweren, namelijk dat elke film gedeeltelijk fictie is. De
40
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toeschouwer speelt een spel van make-believe dat hij/zij aanwezig is in het
afgebeelde, dat ofwel fictie is, ofwel non-fictie. Dit soort theorieën helpt echter op
geen enkele manier fictie van non-fictie te onderscheiden.
Fictie is uiteindelijk niets anders dan de beslissing van de toeschouwer om een
realiteit, nadat hij/zij deze als een realiteit heeft begrepen (als fenomenale
filmwerkelijkheid heeft waargenomen), in de fictionele mode te ervaren. Voordat
dat verder uitgewerkt kan worden, is er nog een ander heersend argument dat
behandeld moet worden, juist omdat het die autonome beslissing van de
toeschouwer ter discussie stelt. De meeste fictietheorie veronderstelt namelijk
dat de maker die beslissing neemt.
Fictie berust op conventie of communicatie
Noël Carroll, in een poging de non-fictie film te definiëren, stelt dat films
geïndexeerd worden door de makers, de productiemaatschappij, door promotie
en door tekens en aanwijzingen in de film zelf. (Carroll 1983) Of, zoals hij het
twintig jaar later verwoordt: “A structure of sense-bearing signs x by sender s is
fictional if and only if s presents x to audience a with the intention (1) that a
recognize that x is intended by s to mean p (a certain propositional content), (2)
that a recognize that s intends a to suppositionally imagine p, (3) that a
suppositionally imagine that p, and (4) that 2 is the reason for 3.” (Carroll 2003b)
Dat is vergelijkbaar met Gregory Currie die stelt dat “(…) a work is fiction if its
author had a certain kind of intention: the intention that readers adopt the
attitude of make-believe toward the propositions of the story” (Currie 1990:196)
Strikt genomen is het vreemd dat om de aard van fictie (zoals Currie zijn boek
noemt: The Nature of Fiction) een bewijs van buiten nodig heeft, namelijk de
auteursintentie. (Currie 1990)
Het is altijd mogelijk de auteur te construeren als effect van de tekst (bij
Persson het hoogste niveau (5) van betekenisgeving). Er zijn ook vele termen
voor: de implied author, implicit author, legend. (Beardsley 1958; Bordwell 1985;
Branigan 1992; Chatman 1978; Chatman 1990)
Dat het mogelijk is een auteur te veronderstellen wil nog niet zeggen dat
die auteur noodzakelijk is voor het construeren van fictie. Integendeel, fictie heeft
de beslissing van de toeschouwer nodig. In het dagelijks leven kunnen we
zelfstandig besluiten de wereld fictioneel te ervaren, al doen we dat vaker samen
dan alleen. Ook gaat het altijd samen met communicatie: we maken met onszelf
de afspraak iets als fictie te beschouwen, of we communiceren het met anderen.
Het is dus wel juist dat fictie communicatie impliceert, maar het betekent niet
dat we communicatie moeten definiëren volgens het zender-ontvanger model,
waarin dan de boodschap is dat de film fictie is, en deze boodschap door de maker
aan de toeschouwer wordt doorgegeven. Veel reëler is het model van Herbert H.
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Clark in Using Language om communicatie te begrijpen als het vinden van een
gemeenschappelijke basis (door zowel spreker als aangesprokene) van waaruit
bepaalde tekens een bepaalde betekenis krijgen. (Clark 1996) Communicatie is
het voortdurend opnieuw bij elkaar peilen of de nieuwe informatie door beiden is
begrepen, en als nieuwe basis kan dienen. Communicatie is “to make common”.
(Clark 1996:153) 41 Een aardig voorbeeld is de dialoog van de man in MES IN HET
WATER.
Man: “Half a mile back and you’d be dead!”
Kijkt naar ons (vrouw): “If you’d be driving you’d have…”
Man vervolgt: “No, you’d have given the turd a lift. Do excuse me, darling
(tegen de lifter) Where would you prefer to sit? The front seat, or the back?”
A cushion and a blanket, if you fancy a nap.We’ll do our utmost not to disturb you; I’ll turn the
radio off.”
Eerst is de man kwaad op de lifter. Dan spreekt hij boos zijn vrouw aan: als jij nog
achter het stuur had gezeten dan … Opeens wordt hij aardig, en zegt: Nee, jij had de
dwaas een lift gegeven. Excuseer me, lieveling. Wordt hij daar oprecht aardig? Natuurlijk
niet: hij zegt het met ironie.
Clark beschrijft dit soort ironie als het spelen van een spel. De man speelt
het spel dat hij het een goed idee van de vrouw vindt om de lifter een lift te geven.
In de film wordt duidelijk hoe de ironie in de taal (de conversatie) een spel is,
maar hoe dat overgaat in daadwerkelijk, met handelingen, het spel spelen. Hij
nodigt de lifter vriendelijk uit de auto te betreden, en mee te gaan. De lifter speelt
het spel mee door in te stappen.
Uit dit voorbeeld blijkt verder nog dat het spelen van een spel niet apart
staat van de werkelijkheid: in dit geval krijgt de lifter daadwerkelijk een lift van
de man, terwijl de man er in werkelijkheid op tegen is de lifter een lift te geven.
Van groot belang is ook dat er iedereen, zowel de andere personages, als de
toeschouwer, weet dat de man een spel speelt, en niet echt van gedachten is
veranderd. En iedereen weet het zonder dat de man (of de film) heeft gezegd, of
duidelijk gemaakt, dat het om een spel gaat.
Met het communicatie model van Clark kan in stand worden gehouden dat fictie
iets is dat de maker bedoelt, terwijl de toeschouwer toch volledig autonoom de
beslissing neemt om het getoonde als fictie te begrijpen. De maker communiceert
impliciete leessuggesties (dus geen garanties, bewijzen of eisen) dat de film als
fictie begrepen kan worden. De toeschouwer deelt daarmee een zelfde basis als de
maker. Waarna de toeschouwer zelfstandig verder gaat en het verhaal opbouwt.
Het is, in tegenstelling tot Currie en vele anderen, geen afspraak: een afspraak zou
41
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namelijk veronderstellen dat de maker daarvoor verantwoordelijk is, en daar op
afgerekend kan worden. Nicholas Wolterstorff, die nota bene fictie definieert als
een beslissing van de maker, geeft toch volledige verantwoordelijkheid aan de
toeschouwer: “The fictive stance consists of presenting, or offering for
consideration, certain states of affairs – for us to reflect on, to ponder over, to
explore the implications of, to conduct strandwise extrapolation on.”
(Wolterstorff 1980:233)
Hier moeten we nader naar Walton kijken. Walton stelt dat er
verschillende manieren van games of make-believe zijn. Die van participant en van
appreciator (al zijn ze geen tegengestelden, het is een gradatieverschil). De
participant is veel actiever en fysieker bezig, terwijl een appreciator meer
waarneemt en overdenkt. “The appreciator’s perspective is a dual one. He
observes fictional worlds as well as living in them; he discovers what is fictional
as well as fictionally learning about and responding to characters and their
situations.” (Walton 1990:273)
Dit betekent dus dat we zowel bewondering kunnen hebben voor de fictie
als kant-en-klaar product, en daarbij kunnen we ook bewondering hebben voor
de maker daarvan (dit noemt Tan artefact-emoties (Tan 1996)) en we zijn zelf
deelnemers in de game of make-believe, en daarvoor zijn we zelf verantwoordelijk.
Het is wel zo dat een bestaand fictioneel werk beperkingen oplegt aan de
toeschouwer als deelnemer. Wanneer het personage de scenarioschrijver van
EPIDEMIC (Lars von Trier, 1987) het script wil printen en er alleen een onvolledige
titelpagina uit de printer rolt, is het natuurlijk lastig om het spel van make-believe
te spelen dat het script wel volledig uit de printer komt. Het kan overigens wel,
maar dan moet de toeschouwer de film verder negeren.
Gewoonlijk gaat de toeschouwer mee in het spel van make-believe dat er een
scenarioschrijver is die een script klaar heeft, en dan het script kwijt raakt, en
toch een script moet leveren binnen een paar dagen. De gebeurtenissen die hierna
volgen zijn zoals de maker ze invult, zoals de toeschouwer ze invult; en het meest
belangrijk, zoals ze zichzelf genereren. Zoals Walton het zegt, “fictional truths
breed like rabbits”, oftewel, vanuit slechts enkele basis aannames ontstaat vanzelf
een complexe fictionele wereld. (Walton 1990:142)
Fictie en de emoties
Met dit in gedachten kunnen we kijken naar de drie hoofdtheorieën die fictionele
representaties proberen te verklaren. De bekendste theorie, bedoeld om literaire
fictie te beschrijven, maar sindsdien als algemene fictie-theorie is aanvaard, is die
van Samuel Taylor Coleridge, de ‘temporary and willing suspension of disbelief’.
(Coleridge 1985) In fictie stelt de toeschouwer tijdelijk en bewust zijn ongeloof
uit. Deze theorie was gemeengoed totdat er in de jaren zeventig belangstelling
onstond voor het bestuderen van emoties. Als emoties een reactie zijn op een
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impuls van buitenaf, wat gebeurt er dan als die impuls fictief is? Colin Radford
stelde als eerste die vraag in ‘How can we be moved by the fate of Anna Karenina?’
(Radford 1975) De zoektocht naar het antwoord op die vraag leidde tot een nog
steeds voortdurend heftig debat, die leidde tot herdefiniëringen van zowel
‘emotie’ als ‘fictie’. (zie: (Dadlez 1997; Feagin 1997; Novitz 1980; Turvey 1997))
Volgens Noël Carroll is het tijdelijk en bewust uitstellen van ongeloof (in de
definitie van Coleridge) in ieder geval onmogelijk: we kunnen ons geloof, of
ongeloof, niet sturen. Hij stelt dan ook dat we nooit vergeten dat iets fictioneel is,
we weten dat altijd. Wat de toeschouwer volgens Carroll doet bij het begrijpen
van fictie, is “de gedachte koesteren (entertain the thought) dat de fictie
werkelijkheid zou kunnen zijn”. (Carroll 1990) Deze ‘gedachtetheorie’ is Carrolls
reactie op Waltons make-believe theorie. (Walton 1978; Walton 1990)
Carroll vergelijkt de drie modellen als volgt. Hij stelt dat het probleem is
dat de volgende drie beweringen nooit tegelijk waar kunnen zijn:
¾ A.we hebben echte emoties bij fictie
¾ B. we weten dat fictie niet echt is
¾ C. we hebben alleen echte emoties bij iets waarvan we weten dat het echt
is
Volgens hem verwijdert ‘Temporary and willing suspension of disbelief’ de
stelling B: we vergeten tijdelijk dat fictie niet echt is; en daardoor kan de
toeschouwer echte emoties ervaren. Walton verwijdert volgens hem stelling A:
Walton stelt dat we quasi-emoties hebben, en geen echte. Carroll meent dat hij
stelling C onschadelijk maakt: we kunnen ook emoties voelen bij iets waar we
aan denken, zelfs als het er niet is. Zijn definitie stelt dat we in fictie denken ‘dat
iets het geval is’, en dat we daar emoties bij hebben. Een zelfde argument maakt
David Novitz in ‘Fiction, Imagination and Emotion’. (Novitz 1980) Szabo,
Gendler en Kovakovich gebruiken een onderzoek van Damasio et.al. om dit te
onderbouwen. (Damasio et al. 1991; Damasio 2000; Szabo Gendler and
Kovakovich 2006) Damasio et.al. deed een onderzoek naar gokgedrag bij mensen.
Er was een groep mensen met een beschadigde ventromedial prefrontal cortex. Deze
mensen kunnen volstrekt helder redeneren, maar zijn niet in staat daarop
emotioneel te reageren. Het bleek dat deze mensen, in tegenstelling tot de mensen
zonder een dergelijke beschadiging, geen goede beslissingen kunnen nemen. Bij
elke afweging die mensen maken, stellen ze zich voor welke emotie het gevolg
kan zijn van die beslissing. Bij dit denken voelen we deze emotie al, waardoor we
de beslissing nemen die de beste emotie oplevert. Mensen met genoemde
beschadiging kunnen ook zo redeneren, maar omdat ze de bijbehorende mogelijke
emotie niet voelen, maken ze heel andere beslissingen. Hiermee hebben Damasio
et. al. bewezen dat het hebben van een gedachte dus inderdaad tot emoties leidt.
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Maar daarmee zegt de ‘gedachte’ theorie nog niets over de fictionaliteit. Wat is
het verschil tussen ‘het hebben van een gedachte dat iets het geval is’ en ‘denken
dat iets echt is’? We kunnen denken dat in MES IN HET WATER de man en de vrouw
autorijden, en we kunnen zien en denken dat de man en de vrouw autorijden. Dat
heeft niets te maken met het actual (echt) zijn van de man en de vrouw. Carroll
vergeet in zijn definitie op te nemen dat er toch een verschil moet zijn tussen de
fictieve man en vrouw en de echte man en vrouw. 42
Carroll zelf smokkelt een ander idee over fictionaliteit zijn theorie binnen.
Dat komt door de aard van zijn onderwerp waarin hij dit probleem behandelt. Hij
bespreekt daar de horrorfilm, en wil weten waarom de toeschouwer (schrik)
emoties heeft bij het zien van een horrorfilm. En die horrorfilm definieert hij als
een film waarin er sprake is van ofwel een monster dat niet echt is in een echte
wereld, ofwel van echte mensen in een niet-mogelijke wereld. Daarmee bouwt hij
zijn theorie niet bouwen op het onderscheid ‘actual’, maar fundeert het op
‘evident impossible’. Oftewel: een tot leven gewekte dode (Frankenstein, een
mummie, zombie) is wel een marker voor fictionaliteit, en een voldoende
voorwaarde om iets tot fictie te maken, maar het is geen noodzakelijke
voorwaarde: ook een verhaal zonder ‘ondode’ kan wel degelijk fictie zijn. Een
ander probleem met de theorie van Carroll is dat hij twee problemen tegelijk
probeert op te lossen, namelijk het fictioneel zijn van de personages op het doek,
en het meebeleven met personages (die niet de toeschouwer zelf zijn). Ik,
toeschouwer, denk hoe het is om de gebeurtenissen mee te maken die de
personages meemaken (onder voorwaarde dat de personages niet-ik zijn, en
fictief zijn). De ervaring leert echter dat er toch een verschil is tussen het
bedenken hoe het is iemand te zien verongelukken, iemand te zien
verongelukken, en een fictief personage te zien verongelukken.
Als we de drie theorieën met elkaar vergelijken, is het niet zozeer hun
omgang met emotie (zoals Carroll stelt) waarin ze verschillend zijn, als wel dat
elk van de drie de nadruk legt op een andere fase van fictie. De ‘willing suspension
of disbelief-theorie’ benadrukt dat we bewust de overstap hebben gemaakt van de
werkelijkheid naar de fictie, en bewust kunnen terugkeren (maar dat we daar zo
min mogelijk aan herinnerd willen worden). De make-believe theorie herhaalt dat,
maar geeft meer verklaring van wat er nu eigenlijk gebeurt op het moment dat we
ons binnen de fictie bevinden. Carrolls denk-theorie zegt niets over de overstap
42

Dit debat vond plaats in een periode waarin filmcognitivisten en analytisch filosofen nog een
pleidooi wilden maken voor het belang van emotie (in tegenstelling tot en als noodzakelijke
aanvulling op het denken, de ratio). In het licht van de conclusies van de hedendaagse
psychologie-cognitietheorie, waarin ervaring het geheel is van verwachtingen, emoties,
gedachten en handelingen, is het onderscheid eigenlijk non-existent. De scheiding emotie en
gedachte wordt hier slechts voor de duur van deze uitleg, in het licht van de toenmalige
discussie, gehandhaafd.
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van werkelijkheid en fictie, en beschrijft alleen maar wat we doen terwijl we ons
binnen de fictie bevinden. Maar anders dan Walton zegt Carroll niets over het
specifieke van fictie. Wat we daar doen is volgens Carroll hetzelfde dat we ook
buiten de fictie kunnen doen.
Hier bewijst Apters theorie haar nut, omdat het alle genoemde theorieën
weet te combineren, en ook een samenhang geeft met de soort emoties. Ten
opzichte van Walton is er een groot verschil: waar Walton meent dat emoties bij
de fictie ‘pretend emoties’ zijn, stelt Apter nadrukkelijk dat de emoties echt zijn,
maar omgewaardeerd. Met die constatering haalt hij de angel uit de voortdurende
controverse tussen Walton en Carroll, waarin Carroll de ‘pretend emoties’
voortdurend snerend ‘quasi-emoties’ noemt.
Alle voorgaande argumenten leiden tot de conclusie dat fictionaliteit leidt tot de
detachment-frame van waarnemen, en tot parapathic emoties (echte emoties in hun
appetitive vorm in plaats van in hun aversive vorm).
Het model van Apter maakt ook duidelijk waarom fictie in de theorie zo
verward wordt met problemen als identificatie (in hoeverre IS de toeschouwer
het personage), en representatie (verplaatsen van hier/ nu naar toen/daar). Alle
drie deze posities vallen bij Apter binnen de detachment-zone, maar het zijn
nadrukkelijk drie verschillende posities. De toeschouwer kan afstand bewaren
door op te merken dat het gevaar iemand anders bedreigt, ofwel omdat het zich in
het verleden afspeelt, ofwel omdat het fictief is. Apters argument is dus dat de
spel-staat gelijk is aan de detachment-staat, maar dat de detachment-staat ook
bereikt kan worden door afstand te nemen van andere mensen, of door afstand in
tijd en plaats. 43
Tijdens het fictioneel ervaren van de film streeft de toeschouwer ernaar de
film zo consequent mogelijk te ervaren, volgens de uitgelegde regels, of zelf
generatieve regels. In de wereld van LA VITA E BELLA moet ervoor gezorgd worden
dat alle nieuwe ervaringen passen binnen het spel. Zelfs die dingen er niet in
thuis horen worden genegeerd, bewust niet opgemerkt. Dezelfde bloopers 44,
continuïteits-fouten die tijdens het kijken in de fictiemode worden genegeerd en
goedgepraat, worden bij het tussentijds checken van de werkelijkheid dankbaar
aangegrepen als bewijs dat de fictie is afgescheiden van de werkelijkheid. Fictie
ervaren is zoiets als kijken door een verrekijker, en af en toe de verrekijker
wegleggen om te zien wat nu precies de werkelijkheid is waarbinnen zich dit
allemaal afspeelt.
43

De consequenties van dit argument zullen in paragraaf 2.C en de volgende hoofdstukken zeer
groot blijken te zijn.
44
Een blooper is een fout tijdens de opnames waar de werkelijkheid van de set niet past in de
werklijkheid van de fictie: bijvoorbeeld een acteur die uit zijn rol valt, een zichtbaar horloge in
een film die zich in de Middeleeuwen afspeelt.
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Gevaar
Het bovenstaande verklaarde met welke motivatie men de werkelijkheid als fictie
kan ervaren. De psychologie van het ervaren van fictie werd beschreven. Fictie
bestaat bij gratie van een grens tussen de mens en het gevaar. (zie ook:Tan 2004a)
Tijdens het beleven van fictie checkt de toeschouwer voortdurend de
werkelijkheid.
Het verklaart waarom Carroll zijn fictie theorie juist voor horror
ontwikkelde, omdat dat een genre is waar het gevaar het grootst is, én waar de
toeschouwer er juist plezier aan beleeft. En ook al schiet zijn theorie te kort ten
opzichte van Apter, ook Carroll bouwt zijn model rond de notie ‘veiligheid’.
Immers, de monsters moeten in de reële wereld onbestaanbaar zijn. Zoals Apter
stelt over detached viewing: “the danger is perceived to be imaginary”. (Apter
1992:61)
In dat opzicht is de kwestie fictie/nonfictie toch complexer dan de genre
kwestie. De genre typering geeft een veilig kader (en doet er ook niet veel toe),
terwijl fictionaliteit een essentiële kwestie kan zijn. En we kunnen dan wel
zeggen dat het een prototype is, waarin geen absolute cues bestaan, maar in nood
zoekt de toeschouwer toch naar dit soort cues.
Maar wat is het gevaar bij fictie? Er is op het oog geen mogelijkheid om de detached
voorwaarden te omzeilen.
Toch zijn die er wel: de fictie kan werkelijk zijn. Zo is de film JAWS (USA:
Steven Spielberg, 1975) een heel stuk enger dan een film over GODZILLA (USA:
Roland Emmerich, 1998), omdat de fictiviteit van een mensenetende haai niet erg
fictief is: de film leverde een universele angst voor haaien op. Dat betekent dat de
vergelijking met de werkelijkheid juist opleverde dat JAWS juist niet fictief was
(zelfs de nadruk van de makers op het ontsnappen van de robot-Jaws hielp niet
om de fictiviteit van de haai te benadrukken). Hoe dichter men de gevaarzone
nadert, hoe vaker men een vergelijking met de werkelijkheid trekt. Er gebeurt dan
het volgende: de angstgevoelens die men in de reversed mode heeft ervaren, en
liefst zo sterk mogelijk, bij het besef dat het een reële mogelijkheid is door haaien
te worden aangevallen, worden die zelfde angstgevoelens ervaren in de reële,
onplezierige variant. “We have seen the illusion that the danger is fictional, or
exists only in imagination or memory, when in fact the danger is still there, or is
just coming into being. In all these ways the protective frame may be as helpful as
a tiger’s cage with the door open.” (Apter 1992:135)
De detachment grens wordt in het geval van JAWS opgeheven, omdat de haai
niet fictief bleek te zijn, het niet langer alleen andere mensen overkomt (het kan
iedereen overkomen in de oceaan) en omdat het zich niet langer in het verleden
afspeelt. Nu de grens tussen detachment en werkelijkheid is weggevallen, kan men
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zich in de verschillende andere zones bevinden: op land (de veilige zone), in de
oceaan (de gevaar zone), in open water naast een witte haai (de trauma zone).
Maar dit gaat allemaal over monsters die concreet kunnen worden. De
theoretische fictie-discussies gaan altijd over monsters (de fictie-discussie staat
ook bekend als the-green-slime-monster-problem). Maar de auteursfilm gaat zelden
over monsters. De vraag die voor deze studie relevant is, is niet hoe de
toeschouwer de film als fictie kan ervaren. De vraag is: wat is het gevaar dat het
voor de toeschouwer noodzakelijk maakt dat de film fictie is? Deze vraag kan pas
beantwoord worden in de volgende fase van de auteursfilm (vanaf hoofdstuk 4).
De realisme kwestie
Apters model van fictionaliteit maakt duidelijk dat fictionaliteit niet alleen een
bewuste keuze is, maar dat die keuze niet eenmalig is, maar voortdurend wordt
herbevestigd. De toeschouwer moet steeds opnieuw controleren of de film wel
fictie is.
Het vorige hoofdstuk stelde nog dat de toeschouwer, om de film als
werkelijkheid te zien, alle mediumspecifieke eigenschappen zoveel mogelijk
negeert om de beelden als werkelijkheid te ervaren. En nu, om te testen of de film
nog steeds fictioneel is, zal de toeschouwer juist op zoek gaan naar dit soort cues.
En daarom moeten we hier, in dit fictie hoofdstuk, ons alsnog richten op de
realisme-kwestie.
David Bordwell koppelt het meest duidelijk (en meest controversieel) ideeën over
filmgeschiedenis aan de verandering van filmstijl in On the History of Film Style.
(Bordwell 1997). Hij stelt dat er een Basic Story is van filmgeschiedenis, als een
verslag van voortdurende technologische voortuitgang. De Standard Story ziet de
geschiedenis als een manier waarop de artistieke mogelijkheden van het medium
langzaam ontdekt worden “a development toward the revelation of cinema’s
inherent aesthetic capacities” (Bordwell 1997)
Bordwell ziet André Bazin als de eerste aanval op de Standard Version,
omdat hij film niet zag als artistiek medium (met als doel het omvormen van de
werkelijkheid), maar als realistisch medium. Daarbij stelde hij dat film een
vertellend medium was, en onder populaire cultuur viel. Godard werd daarin een
tegenstander, met de stelling dat juist de découpage (de montage) het sterkste
middel van filmische expressie was.
Noël Burch stelde dat de filmgeschiedenis vanaf 1960 in een modernisme
was terechtgekomen. Er werden films gemaakt die sterk afweken van klassieke
montage en Baziniaans realisme (Fellini, Godard, Resnais, Antonioni). (Burch
1979)
Bordwell betwist al dit soort geschiedenissen, en doet dit aan de hand van
wat hij noemt een piece-meal history: hij bestudeert hoe films door de
filmgeschiedenis heen hebben geprobeerd in één beeld zoveel mogelijk en zo
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duidelijk mogelijk informatie te verschaffen. Daardoor blijkt de ontdekking van
Bazin over de deep-staging (de mise-en-scène in de diepte) in films van Orson
Welles en in het neo-realisme iets van alle tijden te zijn. Daardoor staat het los
van technologische ontwikkelingen (al helpt een grotere scherptediepte van de
lens wel om het beoogde effect te bereiken), en staat het los van de waan van de
dag (bepaalde filmstromingen). De manier waarop een beeld informatie verstrekt,
is komt volgens Bordwell vooral voort uit problemen (van informatie
verstrekken) waarmee de filmmaker zich geconfronteerd ziet, en de oplossing die
de filmmaker daarvoor vindt.
Het is in deze gedemystificeerde vorm dat de toeschouwer de realistische
stijl van de fictie film bekijkt om te weten of het wel degelijk om fictie gaat en
niet om een vastgelegde werkelijkheid. Pas dan valt op hoe divers de verschillende
soorten realisme zijn. De toeschouwer heeft geen vergelijkingsmateriaal, maar kan
met het concept van 1 onwetende camera die de beweging toevallig en intuïtief
vastlegt, toch wel aangeven in welke mate er sprake is van de volgende grove
indeling van realisme.
Bijkomende criteria zijn of de camera onwetend of wetend is over de komende
gebeurtenissen, en wat de camerabeweging/beeldcompositie motiveert (beweging
van de gebeurtenis, inhoud van de gebeurtenis, symbolische betekenis van de
gebeurtenis). Deze bijkomende criteria zijn meestal gekoppeld aan het soort
realisme, maar strict genomen zijn er talloze varianten mogelijk.
Daarbij moet opgemerkt worden op dat het inschattingen zijn van de
toeschouwer, die relatief zijn ten opzichte van het volgende shot, ze kunnen door
het volgende shot ongedaan gemaakt worden. Ook leidt bijvoorbeeld het gebruik
van 1 camera/1 microfoon, die reageert op een beweging, tot het oordeel dat de
camera blijkbaar onwetend was.
Het gaat hier dus om een zeer beperkte definitie van realisme. Niet het
realisme van Bazin (deep staging), en ook niet het realisme dat zo goed mogelijk de
werkelijkheid weergeeft, verbeeldt, of, zoals Carl Plantinga stelt ‘communiceert’.
(Plantinga 1997). Geen realisme dat de werkelijkheid imiteert. Alleen maar het
realisme waarin 1 camera, onwetend van de gebeurtenis, de gebeurtenis vastlegt:
‘observational documentary’, zoals Bill Nichols het noemt. Hij onderscheidt de
volgende gradaties van non-fictie in Introduction to Documentary. (Nichols 2001). De
kolommen daarachter zijn mijn eigen toepassing van die gradaties:
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Figuur 2.3. Enige nuancering in soorten realisme. In de bovenste categorie ´1-camera/ 1
microfoon´ reageert de camera op de bewegingen, zonder vooraf te weten wat er zal gebeuren.
Bij klassiek realisme is er vooraf kennis van wat er zal gebeuren, en is de registratie er op
gericht de belangrijkste of meest typerende momenten vast te leggen, de camera richt zich dus
op de inhoud van de gebeurtenissen.

Figuur 2.3. geeft een onderscheid aan in verschillende soorten realisme, nuances
die de toeschouwer kan maken tijdens het kijken. De norm is 1 camera/ 1microfoon. Dat leidt vaak, maar niet altijd, tot imperfectie. Hoe gestileerd die
imperfectie is, blijkt pas als we de beelden van een handheld camera in FESTEN zien.
Maar de toeschouwer heeft geen vergelijkingsmateriaal, en beoordeelt het
realisme slechts binnen de film, uitgaande van algemene kennis van de werking
van de camera en de beelden die dat oplevert. Found footage/ non-fictie zijn beelden
die de werkelijkheid vastleggen, waarbij het niet uitmaakt of het fictioneel is of
niet. Bijvoorbeeld beelden van landschappen, steden, arbeiders aan het werk.
Klassiek realisme is de klassieke Hollywoodnarratie de handeling vloeiend
lijkt te verlopen, ondanks de vele verschillende shots waaruit de handeling is
opgebouwd. ROMA CITTA APERTA (I: Roberto Rossellini, 1945) is, ondanks zijn
status als neo-realisme, volledig gefilmd volgens de principes van de klassieke
Hollywoodnarratie.
Bij het psychologisch realisme is de cameravoering niet gemotiveerd door
bewegingen van de personages, maar door een belangstelling voor wat er in
personages omgaat, de camera legt reacties vast van personages bij bepaalde
gebeurtenissen, in plaats van de gebeurtenissen zelf te volgen. In gesprekken
concentreert de camera zich op de toehoorder in plaats van de spreker.
Enscèneringsrealisme ontstaat wanneer de beelden een bepaalde
esthetische schoonheid hebben, en de personages en objecten een geometrische
compositie maken.
Geen enkele film maakt eenduidig gebruik van dit soort realisme, maar verbergt
het ene realisme achter het andere. Vrijwel alle films maken prachtige
enscèneringen en beeldcomposities, maar verstoppen dit achter het 1 camera/ 1
microfoon realisme. Tijdens het volgen van de beweging van de gebeurtenissen
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vindt de camera, schijnbaar volledig toevallig, een prachtige compositie. 45
Toch maken deze ingrepen de film niet fictioneler. Een montage achteraf sluit
niet uit dat de dialoog als werkelijkheid is geregistreerd. Ook de eerder genoemde
overgang van de vrouw die wegloopt naar het verdwijnpunt in de horizon, en in
het volgende shot daar weer vandaan komt en op de camera afloopt, is in geen
enkel opzicht fictief. Immers, de lokatie is totaal anders, en zowel de vrouw als de
camera hebben tijd gehad van plaats te wisselen.
Dit wijst in de richting van een werkelijk criterium van fictionaliteit.
Alhoewel elk shot logischerwijs door 1 camera is vastgelegd, kan het volgend shot
met een vervolg van de handeling (vanaf een andere lokatie) onmogelijk als
werkelijkheid zijn vastgelegd. Immers, er moet tijd verstreken zijn om de nieuwe
camera-instelling te verklaren.
In dit opzicht is tijd-voortgang het belangrijkste principe is dat realisme
bepaalt. Het criterium is of het tijds-gat tussen twee shots groot genoeg om de
nieuwe camera-instelling te verklaren. Ook het criterium onwetend/wetend is
niets anders dan verplaatsing in tijd: kijkt de camera mee (gelijk in tijd), of kijkt
de camera mee (vanuit de toekomst).
Beelden die dan opvallen als niet-documentair (en dus als bewijs van
fictionaliteit gelden) zijn de volgende:
¾ De camera heeft geen plek in de wereld.
¾ Knowingness: de camera weet wat er gaat gebeuren.
¾ Moreel verwerpelijke gebeurtenissen zonder dat camera ingrijpt, of dat
personages de schaamte voorbij zijn.
Dit soort close-analysis van de stijl valt in de eerste beweging (het is fictie en de
toeschouwer wil graag het spel van realisme spelen) nauwelijks op. Maar als de
toeschouwer gemotiveerd is om de fictie als fictie te willen blijven zien, kan dit
soort argumenten daarbij helpen. Dan is overigens één constatering genoeg: elke
‘vondst/bewijs’ is voldoende voorwaarde om de film verder als fictie te begrijpen.
Die ‘bewijzen’ zijn geen echte bewijzen. Hier wordt iets bedoeld dat
vergelijkbaar is met Trevor Ponech, die beschrijft hoe de waarheid zich verhoudt
tot non-fictie film: “In the account I prefer, justification is incremental, and is not
to be identified with assurance, ontological or otherwise, of truth; it is a matter of
how good somebody’s evidence is for believing P; and a movie, or property
45

In ‘De toeschouwer in Kieslowski’ en artikelen stelde ik eerder dat dit typerend is voor het
werk van Kieslowski. Naar nu blijkt geldt het voor vrijwel alle films uit het corpus. Wel is in elke
film anders hoe en wanneer die composities toevallig ontstaan. En natuurlijk wijkt elke film af in
de kwaliteit van die composities. Van der Pol, Gerwin. 1995. "De toeschouwer in Kieslowski." in
Film- en Televisiewetenschap. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam—. 2005a. "Een tweede kans:
Het vergeten oeuvre van Krzysztof Kieslowski." Skrien: 38-39.
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thereof, enters into an agent’s justification for (dis)believing P as one of his or
her sources of perceptual experiences and reasons – evidence – for or against P.”
(Ponech 1999). Het is, vertaald naar ons probleem, een bewijs dat goed genoeg is
om te kunnen blijven geloven (doen alsof) het getoonde fictief is.
Conclusie
Een toeschouwer bepaalt zelf of een film als fictie of als non-fictie wordt
begrepen. Het resultaat van het besluit tot ervaren van een film als fictie, is dat
aversive emoties als appetitive worden ervaren. Dat impliceert dat waar
gebeurtenissen onaangenaam zijn, en leiden tot het nemen van afstand, de
toeschouwer toch toenadering wil zoeken, vanuit de ervaring van de film vals
fictie.
Tevens zal de toeschouwer regelmatig opnieuw de fictionaliteit
herbevestigd willen zien. Dat is uitgedrukt in het volgende schema:

Figuur 2.4. Voor de constructie van de fenomenale filmwerkelijkheid is een afweging over de
relatie van de gemedieerdheid tot de werkelijkheid een argument. Datzelfde argument is een
hoofdargument bij het beoordelen van de fictionaliteit. Ook bij de heroriëntatie op de
fictionaliteit wordt voortdurend, opnieuw, een relatie gelegd tussen fenomenale
filmwerkelijkheid en eventuele fictionaliteit.

C. FAMILY NEST ervaren als fictie
FAMILY NEST is de eerste film van Bela Tarr. Hoe ervaart de toeschouwer de
beginfase van deze film? De begintitel lijkt een duidelijke aanwijzing voor de
toeschouwer: “This is a true story, it didn´t happen to the people in the film but it
could have.”
De begintitel lijkt aan te duiden: dit is fictie. De zin bevat alle termen die in
het voorgaande betoog zijn gebruikt, en die niet allemaal bewijzen van
fictionaliteit zijn. In één zin staat dat het ‘waar’ is, ‘een verhaal’ is, dat het niet de
mensen in de film overkwam, en dat het hen wel zou kunnen overkomen.
Onduidelijk is ook wat er bedoeld wordt met ‘mensen’: als daarmee de acteurs
wordt bedoeld, kan dat betekenen dat de film een waargebeurde realiteit laat
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zien, nagespeeld door acteurs (zoals in Hanekes 71 FRAGMENTE EINER
CHRONOLOGIE DES ZUFALLS). Maar de zin kan ook betekenen dat het getoonde
zelfs de personages niet overkwam, in dat geval is er sprake van fictie.
Waar de zin naar verwijst is dat de gebeurtenissen waarheidsgetrouw zijn,
wat Bordwell noemt: verisimilitude. (Bordwell 1985:206) Het betekent dat we ons
alledaagse werkelijkheidschema moeten gebruiken om de film te begrijpen. In het
licht van het vorige hoofdstuk is dat een vreemde aanwijzing aan de toeschouwer,
omdat deze dat automatisch zal doen. Maar dat is niet de enige aanwijzing die de
tekst geeft: het zegt ook dat het niet werkelijk gebeurd is.
In de verwoording van dit hoofdstuk is dit wat de toeschouwer doet: de
toeschouwer probeert de film waar te nemen met de schema’s van de
werkelijkheid, en begrijpt door deze tekst dat hij de film moet waarnemen als
fictie (make-believe, spel) waarin de spelregels zijn dat in het spel de zelfde regels
gelden als in de werkelijkheid. Maar waarom zo’n omslachtige handeling, in
plaats van de film gewoon als werkelijkheid waar te nemen?
Laten we eerst zien hoe de film een werkelijkheid construeert.
Het spel van FAMILY NEST als werkelijkheid
In de beginscène van FAMILY NEST zien we een vrouw op straat. We volgen haar
naar haar werk, een salamifabriek, hoe ze aan het eind van de dag salaris krijgt, en
de fabriek verlaat. De vrouw blijkt Iren te heten, en woont met haar man Laci en
hun dochter Kristi bij de ouders van Laci, omdat ze geen eigen appartement
kunnen krijgen. Die ouders, vooral de vader, kwetsen en beledigen Iren
voortdurend. Iren heeft een vriendin van haar werk meegenomen, tegen de zin
van de ouders. Ze verwijten Iren dat ze haar dochter verwent, niet genoeg
bijdraagt aan het gezin, en een slechte vrouw is voor haar man. Iren verwijt hen
dat alles wat ze doet verkeerd geinterpreteerd wordt, dat haar man te veel drinkt.
Haar man is afwezig, hij is in militaire dienst. Tijdens het eten komt haar man
terug uit dienst, hij is gedeserteerd.

Figuur 2.5.a

Figuur 2.5.b

Figuur 2.5.d

Figuur 2.5.e
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Het beginshot toont een aantal kippen die op straat pikken naar eten. Het beeld
dan wordt grotendeels bedekt doordat een vrouw tussen de camera en de kippen
langsloopt. (Figuur 2.5.a) De camera volgt de beweging van de vrouw, draait naar
links, en houdt de vrouw centraal in beeld, terwijl ze verder loopt. De vrouw
wordt steeds kleiner, doordat ze wegloopt van de camera, maar ook omdat de
camera actief uitzoomt (figuur 2.5.b).
Het volgende shot toont de vrouw frontaal, terwijl ze in de richting van de
camera loopt (figuur 2.5.c). De camera is nog steeds uitgezoomed, zodat het lang
duurt voordat ze de camera bereikt en rechts buiten beeld dreigt te verdwijnen
(figuur 2.5.d). Hier stopt het shot, er volgt een shot van mensen op straat die van
links naar rechts lopen (figuur 2.5.e). Uiteindelijk blijkt de vrouw een van die
mensen te zijn. De motivatie van de camera is dus het volgen van de beweging.
Zowel in het eerste als in het derde shot is de camera verrast (dus onwetend)
door de aanwezigheid van de vrouw. Het tweede shot gaat bijna over de as, maar
door de schuine beweging blijft de camera nog net aan de goede kant (dat blijkt
overigens pas doordat de vrouw de camera rechts passeert, en niet links).
Als totaal is het prachtig geënscèneerd, shot 2 is een precieze omkering van
shot 1, en shot 3 is een prachtige match-on-action met shot 2 (al is het een handeling
door iemand anders). Figuur 9.

Figuur 2.6. beweging van shot 2.5.a naar shot 2.5.b, naar shot 2.5.c

De enscènering is echter volledig toe te wijzen aan de montage achteraf, en niet
aan de registratie van de beelden.
In de volgende shots zien we het interieur van een fabriek, er zijn twee arbeiders
die salamiworsten verplaatsen. Geleidelijk komt de camera dichterbij en
begrijpen we dat een van de twee vrouwen Iren is. We vangen wat flarden van
hun gesprek op. Dan zijn we in een andere ruimte met veel mensen, waar geld
wordt verdeeld. We begrijpen daar het salaris wordt uitgedeeld. De mensen
praten door elkaar, we weten niet wie wat zegt, en waar de gesprekken over gaan.
De camera toont close-ups van de salarisstrookjes, en van het geld dat geteld
wordt. Via het geld komt de camera uit bij Iren, en we zien dat ze ontevreden is
met de hoeveelheid salaris. De camera volgt haar beweging de kamer uit. In het
volgende shot zien we de arbeiders, waaronder Iren, de fabriek verlaten. Bij alle
arbeiders worden de tassen gecontroleerd, om te zien of ze worsten
meesmokkelen.
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De shots duren allemaal veel langer dan nodig is om Iren te volgen. Elke keer
wanneer we Iren in het shot of de ruimte gevonden hebben, en de camera haar
lijkt te gaan volgen, komt er weer een shot waarin ze niet onmiddellijk aanwezig
is.
Er is niets fictioneels in deze scène: de camera registreert het leven op
straat en in de fabriek. Het geluid is van een microfoon die alles registreert, en
geen onderscheid maakt tussen dialoog of achtergrondgeluid. De overgang van
ruimte leidt ook tot een harde geluidsovergang. De achtergrondgeluiden
(soundscape) bij de voetstappen in de steeg in de eerste paar shots zijn totaal
anders dan de soundscape van de drukke stad in de volgende shots. Ook de
soundscape van de fabriek is weer totaal anders.
Dit is dus een duidelijk voorbeeld van 1-camera/1 microfoon realisme, dat
ook gebruik maakt van imperfectie kenmerken (in de fabriek verdwijnt Irens
gezicht regelmatig achter dat van anderen, of achter objecten in de ruimte). De
imperfectie zit ook in de flarden van de conversaties, de personages laten elkaar
niet uitspreken, en er zijn meerdere discussies tegelijk hoorbaar. De imperfectie
blijkt ook uit de duur van de shots, er is geen logica te ontdekken waarom
bepaalde shots erg lang duren, en andere zo kort. Zo is Iren in deze 10 minuten
minder lang in beeld dan de gecontroleerde tassen van de arbeiders. De beelden
aan de uitgang van de fabriek zijn non-fictioneel, het lijdt geen twijfel dat dit een
registratie is van de echte arbeiders die uit de echte fabriek lopen.
Alles aan de beelden houdt de toeschouwer op afstand. De manier waarop het
leven van Iren wordt uitgebeeld is grauw, ze is eerst een onbekende toevallige
voorbijganger. Dan, in de fabriek, een van de vele anonieme arbeiders. Eenmaal
thuis wordt ze als uitschot behandeld: alle personages beledigen elkaar tot op het
bot. In een volgende scène binnenskamers, van een lange discussie tussen
verschillende leden van het gezin, is er ondanks de imperfectie en de lange shots,
waarbij de camera voortdurend degene volgt die spreekt, toch onzichtbaar
(volgens principes van de klassieke Hollywood-vertelling) gemonteerd. Het ziet
eruit als een long take, maar in werkelijkheid bestaat het uit meerdere shots. De
camera richt zich vooral op de sprekers, maar niet altijd. Zo blijft Iren in deze
scène lang uit beeld, evenals de vriendin. De lange dialoog is hier gegeven om
duidelijk te maken hoe de personages met elkaar omgaan:
Kovacs: Now what’s for supper?
Moeder: There’s stew and spuds.
Kovacs: Stew again?
Moeder: (schreeuwend) What else can I make, tell me. Tell me!
Kovacs: You can’t cook anything else?
Moeder: What? What else?
Kovacs: Some soup or something. You know I like anything liquid.
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Moeder: Your daughter-in-law started making pancakes. So how could I make
soup?
Kovacs: (richt zich tot Iren buiten beeld) Someone coming or what? You?
Iren: (off) Yes Dad, someone I work with. You didn’t let me tell you!
Vriendin in beeld staat op (Iren off): My father-in-law.
Kovacs: I’m Kovács. (tegen Iren) You invite people to my home? You got in
when?
Iren: (off) At five.
Dochter van Kovacs: Dad, don’t keep on at Iren.
Kovacs: So you bring your girlfriends. Here, to my home?
Dochter: She has to cook too and she has the kid.
Kovacs: That’s what the pancakes are for. For her girlfriend.
Iren: Yes. I like them too. It’s my money and that’s it.
Kovacs: Your money and that’s it? That means nothing.
Iren: No, I eat separately.
Moeder: Well, pay rent separately then.
Kovacs: Go and rent a room then.
Iren: You know I can’t.
Dochter: You just can’t throw her out now your son is in the army.
Kovacs: I’m not. Why should it? You promised it was just for a short time. When
my son gets out, if he does, I’d be curious.
Iren: So then throw your son out and your grandchild.
Kovacs: So he’ll go too. My grandchild stays here.
Iren: You can talk, you’ve a flat.
Kovacs: (tegen kind) Now sweetie. See, grandpa brought you some nuts.
Moeder: That’s how I started, me, like you.
Kovacs: What I had to take, I know.
Moeder: She’s a nerve.
Kovacs: Brings girlfriends here, and where’s my supper?
Dochter: Dad, she has to cook for the child too. If she likes her food, what can we
do? Since we have to live here together; then we have to take turns cooking.
Kovacs: Whoever gets home first.
Dochter: We share the place.
Kovacs: But if it’s money, there’s no sharing. The food, the utilities, that’s me, and
your mother’s.
Vriendin (tegen Iren): It’s still good at your mum’s.
Iren: No not really. (tegen Jajinka)That’s their show. (tegen vriendin) She
doesn’t know what it’s all about.
Vriendin: Lucky for her.
Moeder (off): If I didn’t work, there wouldn’t even be potatoes.
Iren: …
Moeder: (off) She brings the good salami for her girlfriends.
Kovacs: And me, I’m eating three forint sausages. That salami gives me some
energy at least. To work hard.
Moeder: Janika, have you done your homework?
Iren: What’s he want with the flat? He has it and so he can talk? He knows I’ve
nowhere to go to.
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Dochter: I don’t know they started out with a flat. But even if I had ten kids, I
wouldn’t do this. It makes me feel so bad when they quarrel with you.
Iren: it gets me upset.
Dochter: She’s really nice, my sister-in-law, about that.
Iren: And I can’t tell them they’re wrong, after all, it’s their flat and we have to
live in it. But all the time, it’s why don’t you go, why stay here, you’re a pain in
the neck.
Dochter: …, and they’re as bad with the kid.
Iren: I’m nervy when I go to bed, nervy when I get up. I annoy them so much? I’d
fuck off from here, but Laci would raise hell.
Dochter: I’ve no patience to help the kid with homework.
Kovacs: He can’t make a scene. He has been kept too. Who sent him the parcels?
Came home with the wages, drank it all with this pals.
Iren: I can’t help that.
Kovacs: You can’t? A proper husband, even my son, would get a thump coming
home like that.
Iren: They’ve only started on me since I’ve been on my own.
Moeder: Like some?
Dochter: Just a little bit.
Dochter: It’s easy, if you’ve no husband at your side to defend you. If I had a
husband I’d only come here to visit and I’d not stay over even if it was very late.
Kovacs: You would, you said so.
Dochter: No, just let me have a flat.
Kovacs: Two days after, you’d be walking by and send in the kid: Jani, go and see
Grandpa, he’s ill.
Iren: I heard that too. So what do I do now?
Kovacs: And why didn’t you come up?
Iren: Because I didn’t want him to be thrown out.
De beelden van de televisie zijn historische beelden:
Televisie toont beelden van de machthebbers, een commentaarstem zegt: “The
government of the People’s Republic and the Young Communist League signed
our agreement in the presence of Ferenc Havasi, member of het Central
Committee, Deputy Prime Minister and Dr Laszlo Marothy, member of the
Political Committee and the First Secretary, Dr Pal Simon. The 9th Congress of
the League declared the Construction of the Paks atomic power.”
Iren: We shouldn’t work there, the men should go there, they get a flat. Not like
if I go and register, they get one right away.
Moeder: Isn’t there any other plants there?
Iren: I’ll go and carry a hod?
Kovacs: It’s work. They’re building houses, they carry hods for them too.
Iren: You could go too.
Kovacs: Why. I’ve got a flat. Why should I go there? You want too much, that’s
your problem.
Moeder: Oh, so you’re home son!
Broer Gabor: I brought the kid.
Moeder: Here’s my son.
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You’re here.
Laci, son, are you discharged?
Laci: As they say, long live civilian life.
Dochter: No papers, no letters?
Moeder: Did you desert?
- How come you’re in civies?
- He’s discharged, I know that.
Kovacs: Welcome home son. Sit down and take off your coat.
Iren: Have you eaten dear?

Dit is een moment waarop de beginfase van de film afgelopen zou kunnen zijn:
alle personages zijn geïntroduceerd, de afwezige Laci is teruggekeerd, en vanaf dit
moment zal de film handelen over hoe Iren, Laci en Kristi omgaan met het
samenwonen bij Laci’s ouders.
Toch zou de beginfase ook langer kunnen duren. In het vervolg van de
scène vertelt Kovacs over zijn oorlogsverleden, dat hij gedeserteerd is. De vriendin
van Iren wordt bij het welkomstmaal van Laci gastvrij behandeld, maar de toon
waarop ze wordt aangesproken maakt haar duidelijk dat ze niet gewenst is. Ze
gaat naar huis (al had ze gehoopt bij Iren te kunnen overnachten).
De informatie die gegeven wordt is schaars, het duurt lang voordat we
begrijpen dat Iren ook aanwezig is in de ruimte. Pas laat in de dialoog begrijpen
we dat Iren getrouwd is met Laci, en dat Kovacs haar schoonvader is, en dat Laci
in het leger zit.
Uit dit alles blijkt dat de film sterk suggereert dat er een onwetende camera is die
registreert, maar dat er eigenlijk sprake is van enscènerings-realisme. Tijdens de
lange camerashots maakt de camera allemaal uitsnedes die betekenisvol zijn. Er
ontstaan close-ups. Net op het moment dat de dochter van Iren, Kristi, wordt
geïntroduceerd in de dialoog, wordt ze omhoog gehouden zodat ze (schijnbaar
toevallig) precies dan in beeld komt. Kovacs en zijn vrouw zijn in de keuken, Iren,
Kristi, de vriendin en de dochter van Kovacs zijn in de woonkamer. Doordat de
camera regelmatig van de keuken naar de woonkamer draait, en weer terug,
ontstaat er een duidelijk beeld van de ruimte, hoe klein de ruimte is, terwijl door
het apart nemen van de keuken en de woonkamer ook duidelijk wordt hoe ver de
personages emotioneel van elkaar staan: fysiek heel dichtbij, emotioneel heel ver
af.
Al deze kenmerken van realisme maken het mogelijk, en ook eenvoudig, om het
spel te spelen dat de fictie werkelijkheid is. De fictionele personages zijn
geplaatst binnen een non-fictionele realiteit: de fabriek, de historische
gebeurtenissen, en de enorme woningnood in Hongarije.
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Noodzaak van fictionaliteit
Toch heeft de toeschouwer het nodig om bevestigd te zien dat FAMILY NEST een
fictie is. Als we dat als toeschouwer als werkelijkheid zouden waarnemen, dan
stellen we onszelf vragen als: is dit de werkelijkheid, gaan mensen echt zo met
elkaar om? Tevens zouden we ons als toeschouwer gegeneerd voelen: we zouden
ons voyeur voelen.
Gabor en Laci volgen de vriendin van Iren naar buiten en verkrachten haar.
Als Laci weer terug naar binnen gaat, gaat hij met Iren naar bed. Laci doet nogal
gereserveerd tegen Iren.
In de volgende scène zien we Laci, Iren en Kristi vrolijk een dagje op de
kermis.
Bij de verkrachtingsscène van de vriendin van Iren is het voor de toeschouwer
absoluut noodzakelijk dat het om fictie gaat. Anders zouden we ons afvragen
waarom de cameraman niet ingrijpt, of waarom hij de politie niet waarschuwt.
Door de gebeurtenissen als fictie waar te nemen, kunnen we toch blijven
kijken, zijn we gefascineerd, maken we ons geen zorgen over ons voyeurschap,
willen we niet ingrijpen. Fictie, kortom, houdt ons bij de gebeurtenissen
betrokken, waar we ons anders zouden hebben afgewend. Het kenmerk van de
beginfase: afstand, passiviteit, ellende, is werkelijk, maar tegelijkertijd leidt het
tot een drang de beelden als fictie te benaderen.
Hier zien we de twee bewegingen aan het werk van fictionaliteit. Zodra de film
begint gebruiken we schema’s om de beelden te begrijpen als een werkelijkheid.
De toeschouwer maakt een keuze dat de beelden fictioneel zijn, en speelt vanaf
dan het spel dat de beelden werkelijkheid zijn. De realisme-stijl draagt daar veel
aan bij.
Op cruciale momenten in de film zoekt de toeschouwer herbevestiging dat
het toch een spel is. Dit zijn de momenten dat de personages moreel transgressief
handelen. De toeschouwer probeert op deze momenten allerlei bewijzen te
vinden van het feit dat het om een fictie gaat. Bij films als FAMILY NEST is dat
lastig, omdat de film zo’n overtuigend realistische stijl heeft.
‘Bewijzen’ van fictionaliteit zouden kunnen zijn: het feit dat de
camera(man) niet ingrijpt tijdens de verkrachting, het feit dat de film gemonteerd
is en vertoond wordt (een daadwerkelijke verkrachting mag niet vertoond
worden).
Er is dus iets eigenaardigs aan de hand: de noodzaak om opnieuw de grens van de
fictionaliteit bevestigd te zien, leidt in film ook tot een opmerken van de
aanwezigheid van een maker. Echter, uit het niet-ingrijpen van de auteur, ziet de
toeschouwer een bevestiging van de fictionaliteit. En het is deze – door de
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toeschouwer zelf bepaalde – fictionaliteit, die weer de aandacht van de maker
afleidt, zodat de toeschouwer zich verder kan concentreren op de personages.
Het gevaar is dat de emoties (afschuw, angst) te onprettig zijn om in de
werkelijkheidsmode te ervaren, zodat we er zeker van willen zijn dat we ze in
parapathic state ervaren, zodat we ofwel naar de gebeurtenissen kunnen kijken (in
plaats van er voor te vluchten), ofwel ze omgekeerd te ervaren (bijvoorbeeld door
er om te lachen). Ook kunnen we de gebeurtenissen echt afschuwelijk vinden
(omdat ze ook echt gebeuren). Dat ‘echt afschuwelijk vinden’ staat dan buiten de
fictie.
Conclusie
Vanuit een alledaags vermogen tot spel is hier een model gecreëerd dat de emoties
verklaart bij het zien van fictie. Iets als fictie begrijpen is een bewuste en gewilde
keuze, die leidt tot een omwaardering van handelen (vluchtbeweging wordt
toenadering), en/of een omgekeerde appraisal (de arousal wordt bijvoorbeeld niet
gevoeld als verdriet maar als blijdschap). Het leidt tot het opzoeken van de
grenzen (hoeveel kan ik als toeschouwer verdragen) en dat op zichzelf leidt al tot
flow (het moment waarop uitdaging en competentie even groot zijn). Alhoewel
fictie leidt tot een voortdurend opnieuw inschatten van de grenzen, en de
zekerheid vinden nog steeds aan de goede kant van de grens te zijn (d.w.z.
voortdurend controleren dat het nog steeds om fictie gaat), zorgt flow er voor dat
we vergeten te checken.
De toeschouwer komt naar een film, en neemt aan, op basis van signalen uit
de context (recensies, het soort theater, publiciteit), dat het om een fictiefilm
gaat. Er zijn geen of weinig cues die iets met zekerheid tot fictie maken. De namen
van acteurs zijn de meest concrete aanwijzing.
Tijdens het kijken, wanneer de grens te dicht genaderd wordt (de
toeschouwer begint zichzelf de vraag te stellen: “hoe prettig zijn deze emoties
nog?”), meestal bij een moreel dilemma, ziet de toeschouwer zich genoodzaakt
opnieuw de fictionaliteit te beoordelen. In plaats van de fictie zelf te beoordelen
op eventuele onwaarschijnlijkheden (in relatie tot de werkelijkheid), zoals
Carroll voorstelt, beoordeelt de toeschouwer dan de on-waarschijnlijkheid dat
een maker dit gefilmd heeft zonder in te grijpen in de gebeurtenissen. De
toeschouwer ziet het niet-ingrijpen dan als een bevestiging van fictionaliteit, en
dit zelfde argument zorgt er ook voor dat de toeschouwer daarna geen aandacht
meer heeft voor de maker.
Net zoals de ‘fenomenale filmwerkelijkheid’ is het oordeel ‘fictie’ volledig
een constructie van de toeschouwer zelf.
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3
Het ervaren van personages

Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.

it hoofdstuk beschrijft hoe we personages construeren op basis van de
data die de film ons biedt, en hoe de toeschouwer bij die personages
betrokken raakt. Die betrokkenheid leidt dan weer tot de ervaring: de
emoties die de toeschouwer voelt voor en/of met de personages. De titel
van dit hoofdstuk is enigszins dubbelzinnig, het gaat enerzijds om te begrijpen
wat de personages ervaren (begrijpen wat ze denken, voelen, willen en doen),
anderzijds gaat het er om te weten wat de toeschouwers ervaren bij de
personages (voelen zij hetzelfde als de personages, voelen ze mee, voelen ze iets
anders, meer, minder?). In de betrokkenheidsfase heeft de toeschouwer zich een
afgerond beeld en oordeel van een personage gevormd, en is er mee een
betrokkenheid aangegaan. Dat wil zeggen: de toeschouwer heeft een duidelijke
keuze gemaakt vóór dit personage, en tégen een ander personage. De toeschouwer
van FAMILY NEST heeft vóór Iren gekozen, en tégen Kovacs.
Hoofdstuk 1 beschreef hoe toeschouwers waarnemen en situaties begrijpen op
basis van waargenomen cues, scripts en social scripts. In het kort werd daar al
aangestipt dat onze tweede natuur is sociaal te zijn, en dat we daarom tevens
gefocused zijn op andere mensen. We construeren mensen op basis van dezelfde
principes van waarneming, schema’s en emoties, alleen dan gericht op mensen. In
de beschrijving van het begin van de auteursfilm is een globale beschrijving van de
situatie gegeven, en de rol van de agent binnen die situatie. We construeren
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situaties echter rond de handelingen van mensen, en daarom komt in dit
hoofdstuk de mens centraal te staan.
Op basis van gedrag in situaties, uiterlijke kenmerken en dergelijke creëren
we een beeld van de personages als mensen van vlees en bloed. Het is met nadruk
slechts een constructie, niet omdat het een personage is, maar omdat elk beeld
dat we van andere mensen hebben grotendeels gebaseerd is op
veronderstellingen, vooroordelen en onjuiste conclusies. Personages en mensen
zijn volledig gelijk (anders dan in narratologie wordt beweerd). Het enige
verschil dat er bestaat is dat personages fictief zijn, en dat is dan ook de reden dat
het vorige hoofdstuk de fictiviteit ter discussie stond. Binnen het spel van de
werkelijkheid gelden personages als gewone mensen.
De toeschouwer is als mens een sociaal wezen, en dus van nature gefascineerd
door soortgenoten. Om te weten wie ze zijn, wat hun intenties zijn, wat hun
doelen zijn. Ook kunnen we heel goed situaties inschatten. We kunnen dat zo
goed dat we ons niet bewust zijn dat we dat doen, het is ook schijnbaar
behoorlijk foutloos.
We construeren anderen, op basis van slechts enkele gegevens, tot volledig
ingevulde mensen. Dat totaal van kenmerken kan (alleen theoretisch)
onderverdeeld worden in twee categorieën: kenmerken die iemand tot een groep
doen behoren (stereotypen): sekse, ras, leeftijd, klasse, nationaliteit, beroep; en
kenmerken die iemand als individu kenmerkt: gedrag, eigenschappen,
gezinsomstandigheden. (Kunda and Thagard 1996)
Personages zijn in het begin van de plot grote onbekenden, allemaal even
onbekend. Een personage zouden we kunnen voorstellen als een leeg omhulsel
(de Cirkels in onderstaand schema) dat we op basis van inkomende informatie in
gedachten langzaam vullen tot we het idee hebben dat we die persoon volledig
ingevuld hebben. Dat zou het makkelijk maken: langzaam wordt een personage
volledig ingevuld. Het probleem is echter dat zodra er informatie binnenkomt, het
omhulsel zich meteen ook vult met hypotheses, en dat die hypotheses zich
voordoen als feiten, en dat die feiten bepalen welke data nog binnenkomen, en
hoe die data geïnterpreteerd gaat worden.
Het personage bestaat uit een mengsel van data, gekleurde data (X’) en
inferenties (I). De toeschouwer is er overigens van overtuigd dat het personage
uit louter data bestaat.
Dit is het eerste probleem dat opgelost moet worden. Welke informatie
verzamelt de toeschouwer, en waarom creëert hij/zij daaruit figuur 3.1.c in plaats
van figuur 3.1.b?
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Figuur 3.1.a is het begin van de constructie van een personage, het personage bestaat uit data
(X), inferenties (I) en leegte. Figuur 1.b is het gewenste einde van de personageconstructie, het
personage bestaat voornamelijk uit data, slechts enkele inferenties, en weinig leegte. Figuur 1.c
is het gekleurde beeld dat de toeschouwer van een personage maakt.

Het tweede probleem is dan: hoe raakt de toeschouwer betrokken bij dit
personage? Ook hier is er een probleem van tijd. Wenselijk zou zijn dat we eerst
informatie over een personage verzamelen voordat we besluiten welke
betrokkenheid we bij dat personage gaan voelen. We denken dat we eerst figuur
3.1.a construeren, en uiteindelijk figuur 3.1.b, en dat we daarop onze
betrokkenheid baseren. Probleem is echter dat we vaak nog voordat we
informatie verzameld hebben, we al betrokken zijn bij personages, en dat die
betrokkenheid mede veroorzaakt dat we X’ waarnemen in plaats van X. Zodat we
uiteindelijk onze betrokkenheid baseren op figuur 1.c.
De volgende vraag is dan: wat voor soort relatie kan een toeschouwer met
een personage hebben?
Als deze vragen beantwoord zijn, hebben we voldoende informatie om te kunnen
bepalen wat de ervaring van de toeschouwer is bij de personages, en in hoeverre
de toeschouwer meevoelt of invoelt.
De opbouw van dit hoofdstuk volgt een ideale opeenvolging van processen in de
tijd: eerst personages waarnemen en begrijpen, daarna tot een bepaalde
betrokkenheid besluiten, en daarna invoelen/meevoelen met het personage op
basis van die betrokkenheid. De grootste moeilijkheid van dit hoofdstuk is dat er
geen logische volgorde bestaat: er zijn een aantal top-down processen aan het werk
die zich versmelten met het bottom-up verkrijgen van data. De volgende topdown/bottom-up processen zijn te onderscheiden:
We proberen een persoon te begrijpen ten opzichte van de situatie waarin
hij/zij zich bevindt, maar tegelijk begrijpen we de situatie vanuit ons begrip van
de persoon. Tevens gebruiken we inkomende data over een persoon om die
persoon (bottom-up) te begrijpen (eigenschappen, intenties en dergelijke) maar
tegelijkertijd hebben we vrijwel onmiddellijk een oordeel over die persoon,
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waardoor we gekleurd die data waarnemen (onbewust op zoek naar bevestiging
van onze eerste indruk).
We gebruiken inkomende data over een persoon om die persoon te
begrijpen om te weten op welke manier we betrokken willen zijn bij die persoon.
Maar tegelijkertijd zijn we al onmiddellijk bij die persoon betrokken geraakt, en
die betrokkenheid kleurt hoe we die persoon waarnemen.
Onze betrokkenheid bij een persoon leidt tot een bepaalde mate van
invoelen/meevoelen met diens emoties, maar ook ons invoelen/ meevoelen met
diens emoties leidt tot een bepaalde betrokkenheid.
Deze processen zijn apart te bestuderen, zoals de gehele A-sectie duidelijk maakt,
maar beïnvloeden elkaar ook. De paragraaf ‘heuristiek’ doet een suggestie hoe de
informatie mogelijk verwerkt wordt: het parallel-constraint satisfactory model. Als er
verschillende informatiestromen tegelijk (parallel) verwerkt worden, zullen
bepaalde gelijke aspecten die in de verschillende informatiestromen voorkomen
gaan domineren, waardoor afwijkende informatie genegeerd wordt.

A.Social cognition
Zodra we een onbekend persoon zien vormen we een impressie van die persoon.
De vraag is hoe die impressie er uit ziet. Voordat we daar zijn moet opgemerkt
worden dat we meteen begrijpen dat het gaat om een Ander, bij wie we in het
hoofd denken te kunnen kijken, terwijl we alleen maar uiterlijkheden zien.
Voorwaarde om anderen in te schatten is wat theoretici noemen een Theory of Mind
(zie hoofdstuk 1).
Onder die voorwaarde vormt de waarnemer razendsnel een impressie, zo
snel zelfs dat we het idee hebben dat die persoon is zoals we denken dat die is. In
werkelijkheid is die impressie het resultaat van een proces van waarnemen, en
een lange reeks berekeningen (computations). De impressie is in werkelijkheid
niets meer dan een hypothese, die de waarnemer echter voor waarheid aanziet.
Er zijn minstens zes factoren die van invloed zijn op het vormen van een
impressie van iemand. Er zijn de waarneembare feiten: het gedrag in context (1)
en de emoties die iemand toont (emotional display) (2). Er zijn de rechtstreekse
lichamelijke reacties op het waargenomene (embodied understanding): de simulatie
van de handelingen (3), en het overnemen van de getoonde emoties (emotional
contagion)(4). Verder zijn er nog twee top-down invloeden, volledig afhankelijk van
de waarnemer: de mentale staat van de waarnemer (5) en stereotypen (6).
Een aparte factor die nog genoemd moet worden is hoe de waarnemer de
zes verschillende factoren tegen elkaar afweegt (heuristiek).
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Figuur 3.2. Overzicht van de belangrijkste invloeden bij het beoordelen van mensen in situaties.
Alle genoemde invloeden (en de impressies die ze opleveren) beïnvloeden elkaar onderling ook.

De waarnemer ziet de gebeurtenis en verwerkt die informatie bottom-up en topdown tot een waarneming, daarbij sterk geholpen door de waargenomen emoties
bij de handelende persoon.
Deze evidence based techniek (op zich al verre van foutloos) wordt verder
beïnvloed door de mental state van de waarnemer, en de stereotypen. De gevoelde
waarneming (simulatie en emotionele besmetting) heeft verder nog een grote
invloed op de waarneming.
Het beste kunnen we het proces van mindreading zien als een manifold, zoals
Bertram F. Malle stelt: “(…) mindreading as a diverse toolbox that covers a broad
range of stimuli, information processing mechanisms, and outputs. This toolbox
includes a conceptual framework (e.g., the intentionality concepts and
distinctions among representational states as well as emotions); behavior
observation capacities (e.g., for eye gaze, basic actions, and emotional
expressions); and the ability to imitate and sychronize behaviors, emotions, and
physiology. Add to that (…) joint attention and joint action, imagination and
pretense, and explicit perspective taking. (…)”. (Malle 2005:40)
Gedrag in context
We begrijpen mensen vooral door ze te bestuderen in de context van de situatie.
Stel we zien iemand door de stad lopen. Dan is de situatie: stadswandeling, en de
agent is de persoon die de stadswandeling maakt. Zo omschreven maakt het
weinig uit of we dit als situatie beschrijven (zoals we deden in hoofdstuk 1), of
dat we de waarneming beschrijven om het personage te begrijpen. We nemen
echter geen genoegen met deze waarneming, we zijn onmiddellijk op zoek naar
de causaliteit. Iemand loopt niet zomaar in de stad, hij/zij komt ergens vandaan
en gaat ergens naar toe. Niet alleen dat, hij/zij heeft ook een bepaalde
intentionaliteit om ergens naar toe te gaan. Zelfs als iemand zomaar door de stad
wandelt, dan infereren we nog dat iemand de intentie heeft om ‘zomaar door de
stad te wandelen’.
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Laten we dit abstracte voorbeeld concreter invullen aan de hand van de beginfase
van FAMILY NEST, die begint met Iren die door de stad loopt. 46 Eerst zien we
kippen, zodat we aan een boerderij denken. Dan komt er een vrouw voorbij.
Onmiddellijk komen er vragen boven als, waar gaat ze naar toe, waar komt ze
vandaan? In de volgende shots zien we haar weer, onze aandacht is duidelijk op
haar gericht. Zodra we beelden van mensen op straat in de stad zien, zoeken we
al actief naar haar, proberen haar te ontdekken in de menigte. We zien een tram,
en daarna een mediumshot van de vrouw in de tram. Ze is nu overduidelijk ergens
naar toe, al weten we niet waar naar toe. Dan zien we haar in een fabriek, en is het
schema compleet: een vrouw gaat naar haar werk, werkt, en zal ’s avonds weer
terugkeren naar huis. Wanneer we geld uitgedeeld zien worden, begrijpen we dat
als het uitbetalen van het salaris. Uit de manier waarop ze naar het geld kijkt dat
ze krijgt, maken we op dat ze dat te weinig vindt. Al na een paar minuten hebben
we een duidelijk beeld van Iren. Dit ‘duidelijke beeld’ is slechts een illusie, het
bevat veel feiten die helemaal niet gegeven zijn. Zo weten we helemaal niet of de
beelden allemaal fases zijn van dezelfde dag, weten we niet of de vrouw echt
ontevreden is met haar salaris.
Er zijn vijf soorten visuele aanwijzingen die we gebruiken om te begrijpen wie de
personen zijn en wat ze denken. Zo bewezen Susan R. Fussell e.a. hoe mensen bij
het gezamenlijk werken aan een zelfde taak deze informatie gebruikten om hun
werkzaamheden op elkaar af te stemmen (en dus te weten wat de ander dacht).
(Fussell et al. 2005; Ickes 2003). De shotlist van FAMILY NEST in het vorige
hoofdstuk bevat precies al deze aspecten, en dient hier als voorbeeld.
¾ Gezichten: om te weten wat zij van de werkelijkheid begrijpen, en hoe ze
er emotioneel op reageren: we zien bijvoorbeeld veel mediums en close-ups,
zodat we goed de emoties kunnen aflezen. Zo zien we hoe Iren naar het
geld kijkt.
¾ Positie van hoofd, lichaam, en kijkrichting: om te weten waar ze naar
kijken, en wat hun intenties zijn. Vrijwel de enige bewegingen zijn
deictisch, ze wijzen naar iemand of iets. In het huis van Kovacs construeren
we de ruimte en de discussie tussen de aanwezigen door de kijkrichting
van de personages.
46

Als we als omstander daar aanwezig waren geweest en op gehoorsafstand hadden gestaan,
hadden we het zo kunnen zien. De toeschouwer is aanwezig bij deze situatie, al heeft hij/zij geen
handelingsmogelijkheden. Het is voldoende vergelijkbaar om ermee te beschrijven hoe de
toeschouwer inferenties maakt over de personen. Er is natuurlijk verschil tussen het waarnemen
van mensen op film, en mensen in de werkelijkheid. FAMILY NEST wordt hier gebruikt om
duidelijk te maken welke impressies de waarnemer vormt, en hoe. In de ‘impression formationtheorie’ wordt evengoed altijd gebruik gemaakt wordt van ofwel soortgelijke geregisseerde
situaties met proefpersonen, ofwel met soortgelijke filmfragmenten die door proefpersonen
geëvalueerd worden.

136

Verbondenheid
¾ Lichaam en handelingen: waar ze op gericht zijn. Zoals het werken van
Iren.
¾ Voorwerpen: de staat van de voorwerpen laat zien wat de personages
ermee gedaan hebben. Iren die het geld opbergt.
¾ Omgeving: de omgeving kan aanwijzingen bieden voor de handelingen van
personages. De stad, de tram, de fabriek en het interieur van het huis van
Kovacs.
Een belangrijke bron van informatie is de dialoog tussen de personages. De
theorie van Herbert H. Clark, zoals ook al in de vorige hoofdstukken genoemd, is
in dit verband erg bruikbaar om te begrijpen op welke manier dialoog informatief
is. (Clark 1996) Hij stelt dat een dialoog een gezamenlijk project is tussen twee
(of meer) mensen. Een project begint met het vinden van een gemeenschappelijke
basis, het gezamenlijk ontdekken van het doel van het project, en daarna het
komen tot een bepaalde conclusie. Elke dialoog kent dus een aantal fases, die
afgerond moeten worden voordat de volgende fase kan worden begonnen. De
dialoog hoeft niet alleen gesproken te worden, ook in gebaren, handelingen kan
aan het project worden verder gewerkt.
Hoewel niet iedere taalwetenschapper deze theorie van Herbert Clark zal
beamen, werkt het verrassend goed om te verklaren hoe mensen dialogen van
anderen kunnen begrijpen: blijkbaar is dit een (onuitgeschreven) schema dat
mensen gebruiken om te communiceren.
Zodra de scène in het huis van Kovacs begint, is er een gezamenlijk project tussen
de aanwezigen: het vinden van een common ground. “Now what’s for supper?” Een
simpele vraag. Maar in de theorie van Clark betekent dit dat Kovacs hier net
zoveel informatie wil hebben als zijn vrouw. Het antwoord maakt dat duidelijk.
Uit de volgende zinnen blijkt dat ze vaak stoofpot eten, maar dat is kennis die
beiden al delen. Dan volgt er nieuwe informatie: de reden van dit eten is dat hun
schoondochter pannenkoeken maakte, zodat zij niet kon koken wat ze wilde. Dit
is informatie die Kovacs niet wist. Dan raadt hij dat ze een vriendin op bezoek
heeft, en dat blijkt te kloppen. Iren mengt zich nu ook in het gesprek. De dochter
mengt zich dan ook in de discussie.
De situaties die we hieruit afleiden is die van: Iren werkt in een fabriek, ze is
getrouwd met Laci die in het leger is, samen hebben ze een kind Kristi en wonen
ze bij de ouders van Laci. Die ouders ergeren zich over de aanwezigheid van Iren
in huis.
Terwijl we bezig zijn deze situaties te construeren, construeren we ook de
personen. Hoe construeren we Iren, hoe construeren we Kovacs?
Iren wordt eerst geassocieerd met natuur. Daarna is ze één van de vele mensen op
straat. Daarna is ze één van de vele anonieme arbeiders in de fabriek. We zien
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haar hard werken voor weinig geld. Bij de introductie van Kovacs zien we Iren
lange tijd niet, we weten zelfs niet dat ze in de ruimte is van Kovacs. Ze wordt
voorgesteld als slecht: door haar moeten Kovacs en zijn vrouw tegen hun zin
stoofpot eten. Maar tegelijkertijd is Iren sociaal: ze heeft een vriendin
meegenomen naar huis om haar eten aan te bieden. Ze zorgt voor haar dochter, en
verdient de kost.
Kovacs is vanaf de eerste introductie slecht, hij commandeert zijn vrouw en
is uiterst onbeleefd tegen Iren. Hij wil altijd gelijk hebben. Daar staat tegenover
dat hij zich keurig voorstelt aan de vriendin van Iren. Ook is hij lief tegen zijn
kleindochter Janika.
Fritz Heider, die ervan uitging dat mensen naïeve psychologen zijn (zie hfdst 1,
folkpsychology) stelde dat wanneer we iemand iets zien doen in een bepaalde
situatie, we willen weten hoe erg iemand zich daartoe inspant, en doelgericht
handelt. Als we waarnemen willen we vooral de oorzaak-gevolg-relatie
ontdekken. Gedrag in een bepaalde situatie wordt door drie factoren bepaald: de
energie die iemand er in steekt (wat hij kan, wil, en hoe hard hij probeert), welke
kracht de situatie uitoefent (als we iemand met hogere sociale status ontmoeten,
hebben we de neiging extra beleefd te zijn (zie ook de social scripts van Goffman)),
en de karakteristieke eigenschappen van de persoon. Kovacs wordt zo eerst
voorgesteld als onredelijk, onbeschaafde man, voordat we de situatie kennen. De
situatie is dat hij zijn schoondochter in zijn te kleine huis laat inwonen. De vraag
is dan hoeveel moeite de personages doen om met die situatie om te gaan. Beide
partijen doen niet veel moeite sociaal met de ander om te gaan, en beklagen zich
dat zij dat juist wel doen: Iren zegt dat ze het allemaal maar slikt, Kovacs zegt dat
hij alle vaste lasten betaalt.
De correspondence theorie van Jones en Davis zegt dat er “behavior at face
value” is. (Jones 1990:47) De vraag die men zich voortdurend stelt is: hoe
verrassend is het gedrag in deze situatie, en hoe duidelijk is het gedrag? Kovacs
gedrag is uitgesprokener, omdat hij elke keer ruzie zoekt. Irens gedrag is minder
duidelijk: zij reageert alleen maar op de aanvallen van Kovacs. Ze is wel fel. Pas op
het einde van de scène, als Laci thuiskomt, straalt ze van blijdschap. Dat is een
gedrag dat bij de situatie hoort. Toch is dit wel informatief over Iren, omdat het in
schril contrast staat met haar eerdere zorgelijkheid. Laci’s gedrag is informatiever.
We hebben hem nog niet eerder gezien, en in deze situatie moet hij net zo blij
zijn als Iren. Maar hij is nauwelijks blij haar weer te zien, hij is heel gelaten. Dat
terwijl hij tegen de rest van het gezin wel vrolijk doet, en vrolijk vertelt dat hij de
militaire dienst heeft verlaten.
Kovacs zien we nu aardig doen, zelfs al zint het hem niet dat Laci de dienst
heeft verlaten.
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De correspondence bias betekent dat mensen in het algemeen geneigd zijn vooral
gedrag te gebruiken als illustratief voor iemands overtuiging (belief). 47 We vinden
Kovacs onsympathiek omdat hij zo onvriendelijk doet tegen zijn vrouw en vooral
zijn schoondochter. We nemen niet in aanmerking dat die onvriendelijkheid
voortkomt uit ergernis van het te lang in een te kleine ruimte bij elkaar leven.
Kelley’s covariation model verklaart hoe we gedrag over langere periodes aan
een persoon toeschrijven. (Kelley 1967) De gegeven scène is al zo’n langere
periode, er zijn zoals gezegd verschillende situaties, en we kunnen het gedrag van
de personen in die verschillende situaties naast elkaar leggen en er een patroon in
ontdekken.
Kelley onderscheidt drie verschillende voorwaarden waar een handeling op
kan scoren: opvallendheid, consensus dat die handeling daar de algemeen
aanvaardbare handeling is, en consistentie over een lange periode.

Figuur 3.3. Kelley: the discounting principle: "The role of a given cause producing a given effect
is discounted if other plausible causes are also present." (Jones 1990:54)

Volgens het model van Kelley zou deze situatie niets zeggen over Iren, immers:
het is distinctive (ze nodigt een vriendin bij haar thuis uit, ook al wordt dat niet op
prijs gesteld door haar schoonouders), er is consensus (iedereen zou in dezelfde
situatie datzelfde doen). Dus het gedrag van Iren is niet bijzonder, en het is alleen
maar informatief over de situatie.
Maar het model verklaart wel waarom we uiteindelijk Iren gaan zien als een
zelfstandige, felle vrouw die voor haar rechten opkomt. Immers, ze komt voor
haar rechten op, nodigt haar vriendin uit terwijl dat niet op prijs wordt gesteld.
47

Daniel Gilbert suggereert dat dit overigens een louter Westerse correspondence bias is; in andere
culturen waar handeling niet zo centraal staat is er ook geen sprake van een dergelijke
misperceptie. Gilbert, Daniel T. 1998. "Speeding with Ned: A Personal View of the
Correspondence Bias." Pp. 5-37 in Attribution and Social Interaction, edited by John M. Darley and
Joel Cooper. Washington DC: American Psychological Association.
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Dat is duidelijk gedrag, er is grote consistency (ze doet dat altijd), maar er is geen
consensus (niet iedereen zou het in deze situatie volhouden bij zijn
schoonouders). Er ontstaat dus een unieke combinatie tussen de persoon en het
gedrag (ze is een krachtige vrouw). Nu we deze conclusie getrokken hebben, en
een hypothese over Iren hebben ingeruild voor een definitieve identiteit van Iren,
valt op dat we de feiten naar onze hand hebben gezet. Immers: tegen de dochter
van Kovacs beklaagt ze zich over de situatie, en zegt dat deze haar voortdurend
op de zenuwen werkt. Doordat we al een beeld aan het vormen waren van Iren als
sterk, maakt dit haar niet opeens zwak. Zelfs voor iemand die sterk is, is het
begrijpelijk dat het niet altijd meevalt om sterk te zijn.
De vraag is of het iets zegt over de situatie, of over de persoon. En als het iets zegt
over de persoon, is dat dan over diens karaktertrekken, of over diens motieven?
Ook deze twee hangen met elkaar samen, het vermoeden van bepaalde motieven
leidt ook tot een andere mening over karaktertrekken. “(…) perceivers often infer
motives spontaneously and then use them to make trait attributions about other
people”. (Reeder and Trafimow 2005) Het waarnemen van anderen alsof ze een
intentie hebben werkt gewoon het beste, stelt Dennett. (Dennett 1993) We
begrijpen anderen door “the use of detailed, goal-based social knowledge
structures that are activated during the process of narrative construction”.
(Dennett 1993) (zie ook:Read 1987; Schank and Abelson 1977) Zo’n verhaal dat
we construeren rond de vermoede doelen van de mensen bestaat uit:
(1) the actor’s goals and reasons for his or her actions, (2) the conditions that
might instigate those reasons, (3) the actor’s plans and how they relate to the
actor’s goals and reasons, and (4) the consequences or outcomes of the actor’s
actions. (Read and Miller 2005)

Eenmaal gevonden/ bedachte/ geïnfereerde intentionaliteit plaatst namelijk alle
handelingen in perspectief. Zulke inferenties over intenties gebeuren spontaan,
en gaan sneller dan verklaringen vanuit iemands karaktertrekken, of
omstandigheden. (Malle 1999) En die constatering leidt tot de volgende
causaliteitsvraag: waarom loopt iemand zomaar door de duinen: is het als
ontspanning, of is het uit wanhoop, of als levenshouding? De volgende informatie
helpt om bepaalde veronderstellingen uit te sluiten, en bepaalde inferenties te
bevestigen, en dat proces herhaalt zich dan weer, zodat we een steeds preciezer
beeld krijgen van de persoon.
Welke intenties heeft Iren?
Waarom blijft Iren bij haar schoonouders wonen? Komt het door de
omstandigheden (de situatie), of door Irens eigen intenties? Komt het door hoe ze
is, of door haar sterke wil om met hem mee te gaan? Omdat het om een bijzondere
beslissing gaat, is het niet een motief, maar het geheel aan preconditions (armoede,
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etc.) en andere enabling factors (het is lastig om in Hongarije een appartement te
krijgen). (McClure 2002) En het feit dat het om een lange termijn planning gaat,
doet de waarnemer ook vermoeden dat het iets zegt over karaktertrekken, meer
dan over korte termijn motieven. (Nussbaum et al. 2003)

Emotional display
Mensen zijn opvallend goed toegerust om emoties bij anderen te herkennen.
Ekman (Ekman 1982) ontdekte dat emoties universeel zijn, dat elke emotie een
karakteristieke uitdrukking heeft, die universeel herkend wordt. (Ekman 1994;
Ekman et al. 1980; Ekman 1989) Oftewel: een belangrijk aspect van emotie is dat
die resulteert in een zichtbare expressie. Het gezicht is het meest informatief over
de emotie (bijvoorbeeld de stand van de wenkbrauwen, de mond e.d. in
verschillende combinaties zijn meestal al voldoende om een emotie uit te
drukken). Maar ook lichaamshouding, gebaren van handen e.d. drukken emotie
uit. De evolutionaire basis voor emoties, functie, is communicatie. Emoties zijn
communicatief, ze dienen om een context aan te geven hoe de boodschap
begrepen moet worden.
Ondanks die universaliteit worden wereldwijd emoties niet exact op
dezelfde manier geuit. Om dit verklaren introduceerde Ekman het begrip display
rules, extra conventies die binnen bepaalde culturen heersen die de uiting van
emoties reguleren. (Ekman 1989) Zo is het in sommige culturen niet gebruikelijk
om emoties te tonen (daar worden die emoties zo veel mogelijk onderdrukt). Ook
is het mogelijk dat bepaalde emoties in bepaalde omstandigheden niet getoond
mogen worden. Deze display rules hoeven niet letterlijk voorgeschreven te zijn: er
heerst voor de mensen binnen een bepaalde cultuur een geïnternaliseerde kennis
van die regels (een embodied understanding). Kennis van, en begrip voor, deze regels
is noodzakelijk voor het juist interpreteren van emotionele uitdrukkingen. 48
Een ander probleem dat de juiste inschatting van emoties kan verhinderen
is dat mensen een fake-emotie uiten. Dat wil zeggen, ze uiten een emotie zonder
die daadwerkelijk te voelen. Volgens Ekman zijn toeschouwers zijn wel degelijk
in staat een emotie te onderscheiden van de fake-emotie, al is het de ene keer
eenvoudiger dan de andere keer. (Ekman et al. 1980; Mark et al. 1993) Het
signaleren van een fake-emotie heeft tot gevolg dat de toeschouwer extra
48

Deze voorwaarde maakt het moeilijk om films uit andere culturen dan de Europees/westerse
cultuur exact op waarde te schatten. Dit is de voornaamste reden om het corpus tot Europa te
beperken. Gezien de universele distributie en waardering van films, lukt het toeschouwers toch
goed de emoties van personages in te schatten, zonder hinder van kennis van locale display rules.
Blijkbaar is de universaliteit van emotie-expressie groter dan de beperktheid van de display rules.
Het is ook mogelijk dat films deze locale uitzonderingen expliciteren, of dat de toeschouwer zich
gemakkelijk aanpast aan lokale uitzonderingen. Het uitwerken van deze hypotheses valt buiten
het bereik van deze studie.
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informatie krijgt/infereert over de persoon, en diens motivatie om een fake-emotie
te uiten.
Hoe sterk dit principe is, blijkt wel uit de huisscène, het duurt heel lang voordat
we Iren zien, en voordat we zien hoe haar gezicht staat als ze praat. De film
frustreert ons ook in dit verlangen, we zien zelden de gezichten op het moment
dat ze spreken, en vaak ook niet wanneer we benieuwd zijn naar de reacties op
wat gezegd wordt.

Embodied understanding
Zoals betoogd in hoofdstuk 1 is het begrijpen van mensen in een situatie nauw
verbonden met het lichamelijk ervaren. De cognitieve benadering van de vorige
paragrafen (het begrijpen), moet dan ook aangevuld worden met de lichamelijke
ervaring (de embodied understanding). Dit is zuiver een theoretische scheiding, in
werkelijkheid zijn ze in elkaar verstrengeld.
Simulatie
Allport, in navolging van Darwin, stelde al dat mensen de houding van anderen
kopiëren (mimic). (Allport 1937/1961; Darwin 1965; Scheflen 1962). Sindsdien zijn
er steeds meer bewijzen voor gevonden. “perception of a behavior in another
automatically activates one’s own representations for the behavior, and output
from this shared representation automatically proceeds to motor areas of the
brain where responses are prepared and executed.” (Preston and De Waal 2002);
zie ook (Prinz 1997) Zeker door de ontdekking van de mirror neuronen is
gebleken dat de waarnemer handelingen vooral begrijpt door ze zelf uit te voeren.
(di Pellegrino et al. 1992) Dezelfde hersengebieden worden geactiveerd die
geactiveerd zouden worden als we zelf die handeling zouden uitvoeren. Zelfs de
spieren die nodig zijn om de handeling uit te voeren, worden (minimaal)
aangespannen. Het simuleren heeft dus als evolutionair nut dat we de
handelingen van anderen kunnen begrijpen.
Een tweede nut is dat het simuleren van de handeling van de ander
communicatief is naar die ander. Marianne La France en William Ickes stelden:
“It has been suggested that people who adopt the same posture at the same time
may be saying to each other and to those who care to notice that they are sharing
a common psychological stance”. (La France and Ickes 1981:139)
Bavelas e.a. stellen nog specifieker: “Specifically, motor mimicry encodes
the message, “I am with you” or “I am like you,” By displaying a literal mimesis of
the other’s behavior. By immediately displaying a reaction appropriate to the
other’s situation (e.g., a wince for the other’s pain), the observer conveys,
precisely and eloquently, both awareness of and involvement with the other’s
situation.” (Bavelas et al. 1988:278)
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Emotional contagion
De simulatie van de bewegingen van anderen, om hun gedrag te begrijpen, heeft
nog verdere consequenties. Zonder dat we het zelf weten, worden we besmet met
de emotie die we zien. Het gaat hier vooral om de emotional contagion die relatief
automatisch, niet-intentioneel, oncontroleerbaar, en niet toegankelijk tot het
bewustzijn is.
Dat gebeurt als volgt. In de simulatie (mimicry) nemen we ook houdingen,
gezichtsexpressies en bewegingen over die een uiting van een bepaalde emotie is.
Daarmee begrijpen we die emotie. Er is echter nog een verdergaande consequentie. Op het moment dat de waarnemer de emotionele houding, gezichtsexpressie en beweging kopieert (en daarmee dus een fake-emotie heeft), begrijpt
diens lichaam die houding als het daadwerkelijk ervaren van die emotie. Die
relatie tussen het hebben van een emotie en het uitdrukken van die emotie is zo
absoluut, dat vanuit de beschrijving van de waargenome expressie beredeneerd
kan worden wat de gevoelde emotie bij de waarnemer is. (Sabini and Silver 2005)
Door het hebben van de emotie-expressie, leidt de fake-emotie uiteindelijk
tot het ervaren van de echte emotie. (Hatfield et al. 1992:153-154) “This
interaction clearly demonstrates the relationship between emotional contagion
(i.w. the tendency to mimic others’ emotional expressions) and, in turn, to be
affected by one’s own expressions.” (Doherty 1998:203; Gelder et al. 2004; Hess
and Blairy 2001)
Hatfield, Cacioppo en Rapson beweren nog stelliger dat het kopiëren van
andermans expressie leidt tot het zelf hebben van die emotie: “In a variety of
studies then, we find that people tend to feel emotions consistent with the facial
expressions they adopt and, conversely have trouble feeling emotions
inconsistent with those poses. Furthermore, the link between emotion and facial
expression appears to be quite specific: When people produced a facial
expression of fear, anger sadness, or disgust, they were more likely to feel the
emotion associated not just with any unpleasant emotion but with that specific
expression; those who made a sad expression felt sad, not angry.” (Hatfield et al.
1994:62) Hun conclusie is: “We generally mimic the behavior of those to whom
we feel close, and feel closer to those who mimic our behavior”. (Hatfield et al.
1994:44)
Er zijn minstens twee kanttekening te plaatsen bij bovenstaande conclusies. Ten
eerste hebben niet alle mensen een even grote gevoeligheid voor emoties bij
anderen. (Laird et al. 1994) En ten tweede heeft niet iedereen een even positief of
negatief zelfbeeld. Deze verschillen in zelfbeeld leiden tot een andere gevoeligheid
voor de emoties van anderen. (Hess et al. 1998; Sonnby-Borgstroem and Joensson
2003)
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Projecties van de waarnemer
Het voorgaande beschrijft hoe de waarnemer reageert op inkomende stimuli, en
die begrijpt op basis van bestaande kennisschema’s. Dat is dus een combinatie
van top-down en bottom-up processen. Er is echter ook een invloed die volledig van
de waarnemer zelf afkomstig is, en dus volledig top-down plaatsvindt: de projecties
van de waarnemer op het waargenomen. De projecties die de waarnemer op het
waargenome projecteert maken de waarnemer min of meer blind voor de
waarneming. Er zijn twee soorten projectie: stereotypen, en de projectie van het
zelf van de waarnemer op het waargenome.
Stereotypen
Stereotypen zijn kennisschema’s die we gebruiken om mensen te ordenen op
basis van bepaalde kenmerken. Alles dat in de vorige hoofdstukken gezegd is over
het nut en het gebruik van kennisschema’s geldt ook voor stereotypen. We
gebruiken stereotypen bij social categorization, waarbij we iemand niet zien als
individu, maar als deel van een bepaalde groep. De belangrijkste kenmerken waar
we op onderscheiden zijn: fysieke aantrekkelijkheid, gender, ras en leeftijd; omdat
deze het best zichtbaar zijn. (Stangor 2000:5). Maar er zijn een oneindig aantal
kenmerken waarop we mensen in groepen categoriseren, zoals kleding en gedrag.
Ook vormen we groepen op basis van onzichtbare kenmerken zoals familieleden,
collega’s op het werk, stadsgenoten, landgenoten, geloof, mens. Ook de
aanwezigheid op een zelfde moment en/of plaats, het hebben meegemaakt van
een zelfde gebeurtenis kan leiden tot een groep. Zo vormen bezoekers van een
bepaalde film in de bioscoop ook een groep.
We categoriseren snel en makkelijk, en zijn ons nauwelijks bewust van het
feit dat we het doen. (Allport 1954; Taylor and Fiske 1978; Van Knippenberg et al.
1994)
Er zijn een aantal redenen waarom mensen stereotyperen: om snel een inschatting
te kunnen maken van de mensen om je heen (is iemand gevaarlijk?) (Jussim et al.
1995; Oakes and Turner 1990), of omdat we denken dat het informatief is: als je op
het station inlichtingen wil zoek je naar iemand in een NS-uniform omdat je
verwacht dat die persoon je die gewenste informatie kan verschaffen.
De belangrijkste reden om mensen te categoriseren in groepen is om onszelf
een social identity aan te meten, het mensen categoriseren in groepen gaat altijd
samen met de associatie ‘daar hoor ikzelf wel/niet bij’, “knowledge that he
belongs to a certain social group together with some emotional and value
significance of his membership”. (Tajfel 1978:66-67) We creëren daarmee in-groups
en out-groups (de tegenpartij). Beide conclusies geven ons meestal een goed gevoel
over onszelf (we categoriseren zelfs graag met als doel ons goed te gaan voelen).
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Er zijn echter uitzonderingen, wanneer de out-group een groep is waar we graag bij
willen horen, dan is het een reference group (Allport 1954).
Zoals met alle kennisschema’s gaat het niet alleen om feiten, maar is dat
gekoppeld aan een gevoelswaarde en handelingstendenties (de embodied
understanding van Damasio). In de sociale psychologie was deze constatering al
heel lang gemeengoed: het allereerste, en nog steeds verrassend accurate,
handboek van G.W. Allport The Nature of Prejudice stelt al dat “The category
saturates all that it contains with the same ideational and emotional flavor”.
(Allport 1954).
Gewoonlijk gebruiken we stereotypen alleen voor een eerste indruk, en als
we langer met de personen samenzijn, delen we die personen eerst in in subtypen,
en uiteindelijk tot uniek individu.
Er kunnen een aantal dingen mis gaan in het gebruik van kennisschema’s.
Alhoewel ze in eerste instantie gebruikt worden als een voor-oordeel, een vooraf
oordeel, werken ze ook vaak als vooroordeel (in de negatieve connotatie).
(McConnell 2001) Een vooroordeel is wanneer een bepaalde categorisering een
negatieve gevoelswaarde heeft, en tot een negatieve houding leidt ten opzichte
van leden van die groep.
Het voornaamste dat dan gebeurt, is dat mensen daardoor de leden van de
groep niet als individu kunnen/willen zien. Ook een probleem is dat de
categorisering niet gebeurt op basis van eigen bevindingen, maar op basis van
cultuur (opvoeding, opgroeien in een bepaalde samenleving), of dat ze gebaseerd
zijn op de bevindingen met slechts 1 individu. En het feit dat we die vooroordelen
niet als zodanig herkennen, we gebruiken ze als kennisschema’s (stereotypen) die
wel degelijk gebaseerd zijn op feiten. Vooroordelen zijn erg lastig te verhelpen.
Waar een feitelijk stereotype steeds opnieuw geherformuleerd wordt (elk nieuw
individu in de categorie zorgt voor een aanvulling aan de definitie van die
categorie) gebeurt dit niet bij vooroordelen. Een individu dat op het eerste
gezicht tot een bepaalde categorie hoort, en we later als individu duidelijk
herkennen als iemand op wie de negatieve associaties niet van toepassing zijn,
gebruiken we niet om het vooroordeel te ontzenuwen. In plaats daarvan zien we
deze persoon als individu en niet langer behorend bij de groep waarover we
bevooroordeeld waren.
Er zijn verschillende definities van vooroordelen, de ene vindt dat het
uitsluitend om negatieve associaties moet gaan (waar anderen ook positief
geladen stereotypen vooroordelen noemt). Een ander vindt dat het belangrijkste
verschil is dat vooroordelen emotioneel geladen zijn, en stereotypen gedeeltelijk
op feiten zijn gebaseerd. Zo’n theoretische scheid is niet waarschijnlijk, gezien de
eerdere discussies over schema’s en de onontwarbare relatie tussen cognitie en
emotie. Daarmee is eigenlijk het verschil tussen een stereotype en een vooroordeel
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minimaal, en dat verklaart dan ook de vermenging van beide termen in het
alledaags taalgebruik. Mij lijkt het belangrijkste verschil dat vooroordelen
verhinderen bepaalde mensen als individu te zien/ leren kennen.
Stel we slagen niet voor een examen: voor onszelf (en leden van de ingroep) hebben we dan sterk de neiging om het te wijten aan de gebeurtenis (het
examen was te moeilijk). Van leden van de out-group die voor datzelfde examen
niet slagen wijten we dat aan hun onkundigheid (ze zijn niet geschikt). Het
principe is zelfs zo sterk dat we beide constateringen, over hetzelfde examen,
kunnen beweren, zonder dat ons opvalt dat ze elkaar grotendeels uitsluiten (als
het examen te moeilijk is, zegt het niets over iemands geschiktheid).
Volgens Allport is outgroup-vooroordeel altijd negatief. Tegenstanders van Allport
zeggen dat een preferentie voor ingroup zorgt voor indifferentie voor outgroup, en
daardoor tot vooroordeel. Dat is dus niet noodzakelijk negatief. (Brewer 1999;
Brown and Zagefka 2005; Gaertner and Dovidio 2005; Mummendey et al. 1992)
Een ander probleem is dat mensen in vele verschillende groepen tegelijk
kunnen worden ingedeeld, wat tegenstrijdige gevoelens oproept. Iemand kan op
basis van bepaalde kenmerken lid zijn van een ingroup en op basis van andere
kenmerken ook van een outgroup. Dan is het volledig afhankelijk van de
waarnemer aan welke kenmerken, categorieen hij/zij meer waarde hecht. (Kunda
et al. 1990) Overigens zijn alle mensen onderdeel van de ingroup ‘mens’.
Projectie van zelf
Bij het inschatten van mensen gebruiken we zoals gezegd alle bestaande
kennisschema’s over mensen en de wereld in het algemeen. Zodra we echter een
bepaald gedrag of bepaalde karaktertrek van onszelf in de ander ontdekken, zijn
we geneigd om alle ontbrekende (en nog te infereren) informatie over die ander
op te vullen met informatie over onszelf. En natuurlijk vinden we die persoon
daardoor meteen veel sympatieker. (Ames 2005:164) In het algemeen zijn we
geneigd de mate waarin de ander op ons lijkt sterk te overschatten. (Krueger and
Clement 1994; Krueger and Clement 1997; Marks and Miller 1987; Nickerson
1999; Nickerson 2001; Royzman et al. 2003) Overigens geldt het omgekeerde ook:
als we gedrag of karaktereigenschappen bij de ander ontdekken die we zelf niet
hebben (of willen hebben), zijn we sterk geneigd de ander negatief te typeren, of
te stereotyperen. (Ames 2005:164)
Heuristiek
Er is een tijdschaal denkbaar van de te besteden denktijd voor het inschatten van
mensen. Die schaal gaat van heel weinig nadenken tot lang overpeinzen. (het
continuum model. (Dépret and Fiske 1999; Fiske et al. 1999)) Mensen zijn, zoals
meerdere social cognitivisten het noemen: cognitive misers (cognitieve sukkels).
(Jones 1990; Kunda 1999) We kúnnen wel tot een goed oordeel komen, maar we
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nemen al snel genoegen met een minimale verklaring. Wij, als waarnemer
construeren een mensbeeld, en dat mensbeeld zegt veel meer over ons dan over de
betreffende persoon. Wij combineren de gegevens zoals wij willen, wij zien feiten
die er niet zijn, en wij negeren feiten die er wel zijn. Wij gebruiken stereotypen,
terwijl we voortdurend denken dat dat niet zo is. Wij projecteren ons zelf
gedeeltelijk op die ander.
Wij zijn lui: we zien liever ons vooroordeel bevestigd dan dat we iemand
serieus de kans geven te bewijzen wie hij/zij is als individu.
Er zijn heel erg veel factoren van invloed op het inschatten van iemands
motieven, eigenschappen: verkeerd gebruik van statistiek, primacy effecten,
cognitive overload. Zoals Ziva Kunda het verwoordt (woorden van gelijke strekking
staan in alle studies over social cognition):
Our judgments, feelings, and behaviors can be influenced by factors that we
have never been aware of and have only been exposed to subliminally, by
factors that we were aware of at one time but can no longer recall, and by
factors that we can still recall but whose influence we are unaware of.
Consequently, our evaluations of others may be inadvertently influenced by our
liking for them, by our goals, by our moods, by our stereotypes of their groups,
by many aspects of the situation, and by a multitude of recent experiences,
without our recognizing these influences. Therefore, people’s reports on the
reasons for their judgments and actions cannot always be trusted; people may
simply be unaware of the extent to which they have been swayed by a variety
of factors. (Kunda 1999:308)

Hierboven staan drie modellen over hoe we informatie verwerken over personen
in een situatie: een analyse van gedrag in context, emotie herkenning/besmetting,
en projectie. Kunda en Thagard introduceren nog een vierde model, dat
nadrukkelijk toont hoe verschillende indelingen in groepen (stereotypen) tegen
elkaar afgewogen worden, en tot bepaalde inschattingen van mensen leidt: de
parallel-constraint-satisfaction theorie. (Kunda 1999; Kunda and Thagard 1996) De
mogelijkheden worden ingeperkt door de constraint satisfaction processes in neural
network (zie ook: Nerb 2007; Read and Miller 2005:125) De theorie gaat ervan uit
dat de associaties die bij bepaalde stereotypen horen onmiddellijk geactiveerd
worden, en gelijktijdig verwerkt met mogelijke verklaringen van het gedrag.
Toegepast op Iren in de film FAMILY NEST: het stereotype ‘zelfstandige vrouw’
wordt tegelijk verwerkt met de observatie dat ze de zenuwen krijgt van de
situatie.
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Figuur 3.5. Toepassing van het parallel-constraint-satisfaction model van Kunda en Thagard
(Kunda 1999; Kunda and Thagard 1996) op Iren.

Zo komen we tot de impressie dat Iren sterk is. Dit beeld dat we van Iren hebben
sluit een aantal andere conclusies uit. Als we de situaties goed bekijken hadden
we ook kunnen constateren dat ze zwak is: immers, ze woont nog steeds tegen
haar zin bij haar ouders, Kovacs zegt dat ze een zwakke vrouw is, en ze zegt zelf
dat het haar op de zenuwen werkt. Er zijn dus twee stromen informatie die
parallel verwerkt worden, en elkaar beperken.
Wat zegt dit over persooninschatting? Enerzijds is er een afwachtende houding
van de waarnemer die een objectief beeld probeert te creeren van personen, en alle
eventueel tegenstrijdige informatie rustig met elkaar combineert tot een
consistent persoonsbeeld, dat die persoon ook recht doet als individu.
Anderzijds is er altijd onvolledige informatie, is de waarnemer biased
(vooringenomen), en lui (of beperkt in aandachtstijd). Dat zorgt er voor dat de
waarnemer voortijdig een conclusie trekt over de identiteit van een persoon. Dit
voortijdige beeld hoeft overigens geenszins onjuist te zijn. Het kan in een keer
juist zijn, of juist en onvolledig tegelijkertijd. “(…) we are cognitive misers in the
sense that there are pressures to conserve intellectual resources for those
moments when they are most needed.” (Jones 1990:223)
Als er zoveel factoren van invloed zijn op de waarneming, dan is elke
persoonswaarneming volledig subjectief, en is niets met zekerheid te zeggen over
hoe bepaalde personen waargenomen worden.
Er zijn een aantal argumenten tegenin te brengen: de invloed van simulatie
en emotional contagion is niet individueel maar binnen dezelfde cultuur gelijk (zij
het eventueel wat minder krachtig). Verder zijn stereotypen grotendeels ook
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binnen een cultuur gelijk. En de manier waarop de verschillende factoren elkaar
beperken is voor iedereen meestal gelijk.
Interpersonele relaties
Wat begon als observeren van mensen om hen te begrijpen, te kennen, zoals
hierboven beschreven, leidt in zekere zin tot een betrokkenheid bij die
waargenomen mensen. We kunnen als observator niet afzijdig blijven. Niet alleen
maakt emotional contagion en simulatie ons onderdeel van de handeling, door ons
oordeel hoort iemand ook bij ons (in-group), en naderen we gevoelsmatig ook
personen. Kijken maakt ons betrokken (zonder dat we ons daarvan bewust zijn).
Over die betrokkenheid die zo ontstaat is al veel geschreven in termen van
ofwel sympathie, empathie en identificatie (in veel verschillende vakgebieden,
varierend van filosofie tot neurobiologie).
Preston en De Waal brengen alle bestaande theorieën onder in één model,
het Perception-Action model. (Preston and De Waal 2002) Dit betekent een
overkoepelend systeem van alle aspecten van waarneming die tot een of andere
handeling bij de observator leidt. Empathie is een ondergeschikte categorie van
fenomenen, en omvat (in betekenis enigszins overlappend) identificatie, emotional
contagion, true empathy, cognitive empathy, helping behavior, guilt. Empathie is voor hen:
“(…) attended perception of the object’s state automatically activates the subject’s
represenations of the state, situation, and object, and that activation of these
representations automatically primes or generates the associated autonomic and
somatic responses, unless inhibited.” (Preston and De Waal 2002:4)
De mate waarin we betrokken raken is afhankelijk van de relatie met het
object (van tijdelijk, tot langdurig), de aard van de relatie “the more interrealted
the subject and object, the more the subject will attend to the event, the more
their similar representations will be activated, and the more likely a response.”
(Preston and De Waal 2002) We hebben reacties met de waargenomen persoon
(gelijke emoties), en reacties naar de waargenomen persoon (pijn leidt tot
troosten). 49
We nemen personages niet zomaar waar, we doen het vooral om een oordeel over
de persoon te vellen. Is iemand een bedreiging voor ons, of een medestander? En
dat oordeel is een moreel oordeel. Steve Duck citeert in dit verband Festinger: “It
is an important fact, not just a coincidence, that we live our lives as members of
social and psychological communities that provide such contexts against which
to evaluate our actions of relevant other people, and we habitually compare our
49

Preston en De Waal stellen dat er talloze bewijzen voor zijn, en ook redenen. Ultieme
motivatie (evolutionair nut), en proximate reasons (de observant heeft een direct nut: bijv. het
helpen geeft een goede indruk bij anderen).
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behaviour, dress, attitudes and beliefs. We are strongly affected by the views and
actions of relevant other people, and we habitually compare our behaviour, dress,
attitudes and beliefs to other people’s ((Festinger 1954)”. (Duck 1998:135)
Betrokkenheid: empathie en sympathie
Nu is de vraag, wat ervaart de waarnemer bij het zien van het object? Dezelfde
inkomende informatie die gebruikt werd om personages waar te nemen heeft ook
effect op wat de toeschouwer ervaart.
“The term ‘empathy’ has been used to refer to at least three different
qualities: (a) knowing what another person is feeling … (b) feeling what another
person is feeling … and (c) responding compassionately to another person’s
distress.” (Levenson and Ruef 1992)
De bestaande literatuur over empathie en sympathie is een voortdurende
strijd over de scheiding tussen die twee termen, om die discussie te beëindigen
stellen Preston en De Waal het volgende overzicht voor.

Figuur 3.6. Verschillende verwante termen voor meevoelen/invoelen met anderen. Naar het
model van Preston en De Waal (Preston and De Waal 2002:4)

De belangrijkste conclusie van hun onderzoek is dat de scheiding tussen
empathie en sympathie, tussen voelen met en voelen voor een ander nauwelijks te
maken is. Daarbij zijn het geen hoofdcategorieën, maar subcategorieën samen met
ander gedrag als emotional contagion, prosociaal gedrag, en cognitive empathie.
Conclusie
Wat leert ons dat over de situatie? De toeschouwer probeert een indruk te krijgen
van de identiteit van de persoon en diens motivatie. Daartoe beoordeelt hij/zij de
handelingen in een situatie en de uiterlijkheden (gezichten, kleding). Het
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voorgaande heeft afdoende duidelijk gemaakt dat de waarnemer een sterk
gekleurd beeld krijgt van zowel persoon als gebeurtenis, dat dat gekleurde beeld
voor waar wordt aangenomen, en dat de kleuring volledig de verantwoordelijkheid is van de toeschouwer (al zal hij zich daar grotendeels niet van
bewust zijn, en is het ook niet opzettelijk).
In het ideale geval oriënteert de toeschouwer zich langdurig op de persoon
in kwestie, om daarna een moreel oordeel te vellen over deze persoon, en op basis
daarvan een betrokkenheid aan te gaan. Een dergelijke ideale situatie doet zich
nooit voor: op basis van een zeer geringe hoeveelheid informatie oordeelt de
toeschouwer al over de persoon, en raakt al in een heel vroeg stadium bij de
persoon betrokken.

B. Het ervaren van personages
Het voorgaande deel geeft al een goed idee van hoe de toeschouwer personages in
film herkent. Als we echter naar de filmtheorie kijken, dan zien we dat daar te
weinig aandacht aan is besteed, en dat er een aantal theorieën in omloop zijn die
het probleem simpelweg ontkennen. Het komende deel schetst de oorsprong van
die theorieën, en wil een model aanbieden waarin een aantal van die theorieën
toch van nut kan blijven. Aan bod komen de aard van de personages, de
betrokkenheid bij de personages, de beïnvloeding door de vertelling.
De gebruikelijke narratologische theorieën gaan ervan uit dat een
personage een (op verschillende manieren gedefinieerd) gegeven is. Gegeven
personages kunnen hooguit veranderen. De personage-inschatting zoals in het
voorgaande betoogd, gaat vooraf aan de bestaande theorieën.

WYSIWYG (What you see is what you get)?
De voornaamste reden dat filmtheorie zich nooit interesseerde voor impression
formation van personage, is dat ze de klassieke films bestudeerde waarin
personages schijnbaar zijn wat ze lijken te zijn. Een klassieke film begint met de
introductie van een personage met een ondubbelzinnige betekenis. Een held is
fysiek aantrekkelijk, nobel, slim en handig, een schurk heeft een litteken in zijn
gezicht, is gemeen, en heeft slechte motieven.
Een personage is WYSIWYG: what you see is what you get. Natuurlijk schat de
toeschouwer ook zulke personages in, alleen is bij voorbaat duidelijk (vanuit de
conventie) dat de allereerste impressie die de toeschouwer maakt de juiste zal
blijken te zijn. In RAIDERS OF THE LOST ARK (USA: Steven Spielberg, 1981) steelt
Indiana Jones (Harrison Ford) in de openingsscène een kostbaar beeldje. Omdat
het de held is (Per Persson ziet ‘held-zijn’ terecht ook als een soort sociale status
(Persson 2003)) is zijn handeling goed, is hij vaardig genoeg om het beeldje te
stelen, en veronderstellen we dat ook zijn motivatie goed is. Hij doet het niet voor
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zichzelf, maar om het uit handen van andere dieven (die als motief geldzucht
hebben) te redden.
In werkelijkheid passen we het parallel-constraint satisfaction model toe: het
geobserveerde wegpakken van het beeldje is ofwel ‘diefstal’, ofwel ‘veilig stellen
voor het nageslacht’. Door de sterke nadruk op Jones’ held-zijn (goede motieven
hebbend) wordt ‘diefstal’ nauwelijks geactiveerd, en in ieder geval overruled door
‘veilig stellen’. Met kennis van de totale film blijkt dat een volledig juiste
inschatting. Wat het kijken naar een klassieke film zo vertrouwd maakt is dat de
veronderstellingen over de onbekende gegevens correct zullen zijn.
Personages zijn op deze manier niet meer dan een bundel karaktertrekken,
waarbij elke aangeduide karaktertrek van nut moet zijn voor een volgende
handeling. In sprookjes is er een eenduidige handeling, een duidelijke door functie
bepaald personage. Wanneer er een melding van een trek gemaakt wordt, heeft
dat direct betrokkenheid op de handeling. Zoals Chatman zegt: als van iemand
beweerd wordt dat hij jaloers is, dan zal het personage onmiddellijk daarna
jaloers handelen. (Chatman 1978) Als er staat: de jaloerse man sloot zijn vrouw op
in het huis, dan is er zowel een oorzakelijk verband tussen de handeling, en
tussen de relatie van die trek en de handeling: De man handelt zo omdat hij
jaloers is.
De mededeling: “De man met rood haar sloot zijn vrouw op in het huis” is
vreemd, omdat het 'rode haar' geen enkel causaal verband heeft met het opsluiten.
Voor het begrijpen van de handeling is het kenmerk 'rood haar' overbodig. Wat
opvalt, is dat een dergelijke zin wel onmiddellijk leidt tot psychologiseren. Zelfs
al is er geen enkel oorzakelijk verband, de toeschouwer zal toch wel enige moeite
doen om met een verklaring te komen. Dergelijke verwarrende mededelingen
en/of suggesties ontbreken grotendeels in de klassieke film.
Een personage kan ook iets abstracter gedefinieerd worden, namelijk in functie
van het verhaal. In de narratologie wordt Aristoteles altijd genoemd als de
benoemer van een personage als een narrative agent (NA), die in functie staat van
het verhaal. (Aristoteles 1988b) Aristoteles stelt dat dat in de definitie van de
narrative agent besloten ligt het oordeel of het personage goed of slecht is. In zijn
bespreking van Aristoteles merkt Seymour Chatman op dat ook een enkele
noodzakelijke karaktertrek in de definitie van NA besloten ligt, want zonder deze
eigenschappen zou de handeling onmogelijk zijn. (Chatman 1978:108-113). Alle
overige karaktertrekken die niet noodzakelijk zijn voor de handeling, vallen
onder psychologie. Aristoteles' beschrijving weerklinkt in de theorie van de
Russische Formalisten, die het personage beschreven in functie van het verhaal.
Het bekendste voorbeeld is natuurlijk Vladimir Propp, die alle volkssprookjes
groepeerde en de personages daarin classificeerde in termen van functie. (Propp
1968) Zo'n functionele beschrijving zien we later bij de Franse narratologen terug
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bij het actantiële model van Greimas, met de actanten: subject (hoofdpersoon),
object (doel), tegenstander, helper, begunstiger (opdrachtgever), begunstigde
(degene die profiteert van het bereiken van het doel). (Bal 1985; Barthes 1977b;
Greimas 1966; Vernet 1989)
Zoals Per Persson stelt, gebruiken we dit soort schema’s ook al bij de eerste
impression formation, we trekken niet alleen conclusies over personages als social
types (vader, moeder, beroep, status), maar we delen de personages al vanaf het
begin in op het niveau van de actanten. (Persson 2003) Indiana Jones zal de held
zijn, en omdat hij de held is, zal hij zijn doel bereiken.
Klassieke personages zijn dus onmiddellijk wat ze lijken te zijn. Toch is ook
narratologie en filmtheorie opgevallen dat personages niet gedurende het hele
verhaal/ de hele film hetzelfde zijn. Eigenlijk is de premisse van elk klassieke film:
gegeven deze eigenschappen/ karaktertrekken, hoe zal het personage met
daarmee onder nieuwe omstandigheden handelen?
Dit is wat het onderscheid tussen flat en round personages moet kunnen
verklaren. 50 Een flat character heeft weinig karaktertrekken, die dan ook nog
allemaal met elkaar in overeenstemming zijn. Een round character heeft meer
karaktertrekken, die soms ook tegenstrijdig zijn. Een flat character is niet
hetzelfde als Aristoteles’ Narrative Agent, zodra een personage meer kenmerken
heeft dan alleen voor de handeling noodzakelijk is, is het op z'n minst een flat
character.
In grote lijnen kunnen we wel stellen dat flat character meestal voorkomt in
een klassiek verhaal, en een round character meer bij psychologischer verhalen.
Maar er zijn ook wel klassieke verhalen met round characters: Smeagol in LORD OF
THE RINGS: THE RETURN OF THE KING is goedhartig en slecht tegelijk. Wanneer hij
Frodo helpt is dat vanwege zijn goedhartigheid (hij weet hoe moeilijk het voor
Frodo is drager van de Ring te zijn), wanneer hij aardig is tegen Sam is dat omdat
hij een doortrapte intrigant is (hij wil de Ring terug). Dus ook al zijn er meerdere,
conflicterende, eigenschappen gegeven, wat een verhaal klassiek maakt is dat er
hoe dan ook een eenduidige relatie bestaat tussen een bepaalde karaktertrek en
een handeling. Het is niet zo dat elke karaktertrek een noodzakelijke relatie heeft
met een bepaalde handeling, wat in de uitwerking klassiek is, is dat het meest
voor de hand liggende verband tussen een bepaald kenmerk en de handeling
onmiddellijk juist is, en nadien niet meer in twijfel getrokken wordt. 51
50

Forster introduceerde dit onderscheid in 1927.Forster, Edward Morgan. 1974. Aspects of the novel:
and related writings. London: Abinger.
51
Smeagol is dan wel een round character in een verder erg klassiek verhaal, op een aantal
momenten in de trilogie (vooral deel 2: THE TWO TOWERS) overstijgt het personage zelfs de
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Francesca Johnson (Meryl Streep) in BRIDGES OF MADISON COUNTY (USA: Clint
Eastwood, 1995) wordt eerst getoond als ongelukkige huismoeder, niet
gewaardeerde spil in het gezin, maar alleszins veelzijdige vrouw. Dat ze dan
verliefd wordt op Robert Kincaid (Clint Eastwood), is een rechtstreeks gevolg
van haar ongelukkig zijn. En niet omdat later blijkt dat bijvoorbeeld het
personage Clint Eastwood haar herinnert aan haar eerste liefde.
En natuurlijk kent de auteursfilm genoeg flat characters. In DIVA (F: JeanJacques Beineix, 1981) is het personage 'Le curé' gespeeld door Dominique Pinon,
die in elk gesprek zegt "je n'aime pas ça" onmiskenbaar een flat character. (vgl. ook
de cynische opmerkingen van het personage Ian Malcolm (Jeff Goldblum) in
JURASSIC PARK (USA: Steven Spielberg, 1993)).
De tegenstelling flat versus round character wordt ook gebruikt om aan te
geven of een personage zich ontwikkelt, of gedurende de story hetzelfde blijft. Dat
lijkt me een onhandige definitie. Beide soorten personages kunnen zich
ontwikkelen. Van een round personage (met vele, conflicterende, kenmerken) is
het vanzelfsprekend dat het zich ontwikkelt, al was het alleen maar vanwege die
conflicterende kenmerken. Als een flat character zich ontwikkelt, dan is dat ofwel
'flat' gemotiveerd: een personage doet opeens iets waar hij niet toe in staat werd
geacht (de toeschouwer klaagt dan meestal over ongeloofwaardigheid). Ook kan
het zijn dat we niet genoeg wisten over een personage: het personage leek flat,
maar bleek uiteindelijk een round character, en dat verklaart dan alsnog het
gegeven dat het personage zich ontwikkelt.
Al deze theorieën verklaren de personages achteraf, vanuit volledige kennis van
het verhaal. Omdat de allereerste indruk van de impression formation in een
klassieke film altijd de juiste is, is er nooit enige (theoretische) behoefte gevoeld
de impression formation een punt van discussie te maken. Immers, het enige verschil
tussen personages aan het begin van de plot en aan het einde van de plot, is dat de
toeschouwer aan het einde meer over dat personage te weten is gekomen.
Betrokkenheid bij personages
Door een verschuiving van paradigma’s zijn personages en toeschouwersbetrokkenheid op veel verschillende manieren te definieren in filmtheorie.
Ten eerste is de definitie van personages vaak veranderd. Personages zijn
gedefinieerd als een functie van het verhaal (actanten), een bundel eigenschappen, een desire-creature (psycho-analyse), een uiting van een acteur, of in
termen van ras en gender.
klassieke benadering van een round character, en ontstaat bij de toeschouwer verwarring over
welke trek zijn handeling bepaalt.
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Ten tweede is de relatie van de toeschouwer tot personages veranderd. Van een
toeschouwer die verlangt het personage te zijn (identificatie-theorie) tot een
afstandelijke toeschouwer als onzichtbare getuige van personages (huidige
cognitietheorie).
Met een aantal filmtheorieën als basis moeten we komen tot een nieuw
analytisch model dat meer recht doet aan het proces van mensen-inschatting
zoals in de vorige paragraaf beschreven.
Betrokkenheid bij veranderende personages?
In de jaren zeventig was, onder invloed van psychoanalyse, de gangbare gedachte
dat de toeschouwer zich identificeerde met een personage. Tijdens het kijken
vergat de toeschouwer het onderscheid tussen hem/haarzelf en het personage, en
was het alsof de toeschouwer in de diegese aanwezig was. Niet alleen werd
daarmee de afstand tussen toeschouwer en personage overbrugd, maar ook de
afstand tussen werkelijkheid en fictie. Zodra de cognitieve theorie de relatie
tussen toeschouwer en personage scheidde, kon ook de definitie van fictie niet
langer in stand worden gehouden. Dit was de reden om in het vorige hoofdstuk
zoveel aandacht te geven aan fictie.
Dan blijft over de vraag: in hoeverre denkt de toeschouwer het personage te
zijn? De psychoanalyse stelt dat de toeschouwer meent het personage te zijn,
hij/zij identificeert zich met het personage. In termen van Smith: hij/zij stelt zich
voor het personage te zijn (central imagination). Als het model waar zou zijn,
verklaart het vrijwel automatisch dat toeschouwers emoties met de personages
delen. Zoals vele cognitivisten hebben uitgelegd, zijn er teveel argumenten tegen
deze gedachte. (Bordwell and Carroll 1996; Carroll 1990; Smith 1995))
Het belangrijkste argument is dat we niet altijd dezelfde emoties delen, als
iemand valt kunnen we daar in het ene geval om lachen, een andere keer hebben
we medelijden. Ook delen we niet alle emoties met betrekking tot een personage,
maar verdelen we dit over verschillende personages.
De cognitive turn in filmwetenschap stelde dit ter discussie; Noel Carroll en David
Bordwell deden dit nogal fel, zij stelden dat er geen sprake van kon zijn dat de
toeschouwer zich op welke manier dan ook in de fictie bevond, en dat de
toeschouwer alleen maar een toeschouwer op afstand was (een onzichtbare
getuige volgens Ed Tan). (Bordwell and Carroll 1996)
Hoewel Carroll elke directe betrokkenheid bij personages uitsluit, zien
sommigen toch nog wat restanten van het oude identificatie begrip mogelijk:
Bordwell (Bordwell 1985) gebruikt het voor bepaalde emoties die cognitivisme
toen nog niet kon verklaren, Grodal gebruikt het om een geleidelijke overgang te
kunnen maken van het psycho-analytisch paradigma naar het cognitivistische.
(Grodal 1997) Murray Smith verwerpt de terminologie, maar stelt wel dat
personages cognitief worden ingeschat (a-central), en ook beïnvloed worden door
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automatische reacties (central). Ed Tan doet min of meer hetzelfde, maar
analyseert het in termen van sympathie en empathie. (Tan 1996)
In al deze theorieën analyseert men onmiddellijk op het niveau van
betrokkenheid met personages, in plaats van eerst te analyseren hoe personages
worden beoordeeld. Terwijl die betrokkenheid toch vooral wordt mogelijk
gemaakt door die eerste inschatting. Dit wil echter niet zeggen dat de
voorgestelde theorie van Smith, Grodal en Tan onjuist is. Integendeel: in een
klassieke film is de eerste inschatting gewoonlijk de juiste. Maar voor het begrip
van de auteursfilm, waarin de eerste inschatting gewoonlijk de verkeerde
inschatting blijkt te zijn, is het goed precies te achterhalen hoe die personageinschatting tot stand komt. 52
In 1995 schreef Murray Smith Engaging characters, en zijn theorie ligt het meest in
lijn met wat 3A beweert. (Smith 1995) Smith stelt het volgende model voor. Hij
onderscheidt drie opeenvolgende fases van betrokkenheid bij personages:
recognition, alignment en allegiance.
Smith stelt dat mensen allereerst mensen moeten herkennen (recognition)
als mensen. De vraag is voor deze studie niet zo relevant, in live-action fictiefilms
zijn personages altijd als mensen te herkennen. In DER SIEBENTE KONTINENT
(Oostenrijk: Michael Haneke, 1989) zien we 10 minuten lang alleen maar
handelingen in close-up van personages, hun gezichten blijven daar buiten beeld.
Toch kost het geen enkele moeite de personages als mensen te herkennen. Zo liet
Fritz Heider liet in 1944 al films zien met driehoekjes en vierkantjes, die
willekeurig over het beeld bewogen, waaraan de toeschouwer eigenschappen en
gedrag toedichtten (agressief vierkantje). (Heider 1944) Zulk onderzoek maakt
het eenvoudiger te begrijpen waarom we in animatie zo gemakkelijke getekende
figuurtjes als mensen begrijpen, zoals in de antropomorfe wereld van Walt
Disney.
Het tweede niveau noemt Smith alignment, waar de toeschouwer op een lijn komt
te staan met een personage. Dat gebeurt als we meer weten over een bepaald
personage, als we een personage meer volgen dan een ander personage. (Branigan
noemt dat spatial attachment, external focalisation).
De sterkste betrokkenheid die we kunnen voelen met een personage is allegiance,
verbondenheid. Smith stelt dat we dan echt partij kiezen voor een personage, en
dezelfde uitkomsten van gebeurtenissen verwachten als dat personage. Er zijn
52
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twee redenen waarom we met een personage allegiance kunnen voelen: doordat we
het meest weten van dit personage, ook van de meest geheime gedachten (diepte
focalisatie), en dat we dezelfde moraal hebben als dit personage. Wanneer we
allegiance met een personage voelen, zeggen we impliciet: ik heb dezelfde morele
waarden als dit personage.
Deze overgang van recognition naar alignment naar allegiance verloopt
geleidelijk, en is gewoonlijk afhankelijk van de tijd dat we een personage kunnen
volgen. Een personage dat we maar even zien (een bijpersonage) zullen we alleen
maar herkennen, terwijl er bij een personage dat we langere tijd volgen alignment
ontstaat. Als we vinden dat het personage moreel juist handelt, kan ook allegiance
ontstaan. Als we vinden dat een personage niet moreel juist handelt, dan hebben
we hooguit alignment.
Zoals elke cognitivist is Murray Smith er ook van doordrongen dat mensen
niet louter cognitief handelen, maar dat er een ingewikkelde wisselwerking is
tussen cognities en emoties (zolang die twee theoretisch onderscheiden worden).
Minstens zo belangrijk zijn de emoties die de cognitie beïnvloeden, en de emoties
die een gevolg zijn van de cognities. Dat gaat als volgt:
Er zijn een aantal automatische reacties die we hebben bij het zien van
personages die ons betrokken maken: als we een willekeurig mens zien
aangereden worden door een tram, hebben we een centrale reactie (schrik, pijn,
verdriet), ook al gaat het om iemand anders. Onze emotie maakt ons meteen
betrokken, en leidt ertoe dat we minstens alignment voelen met deze persoon.
Vanuit die alignment volgen we de handelingen en gebeurtenissen van dit
personage met meer belangstelling, zodat er ook een basis ontstaat voor
allegiance. Wanneer een personage met wie we allegiance hebben echter iemand
anders slaat, voelen we mee het slachtoffer, en die emotie zou ons ertoe kunnen
overhalen de allegiance met de dader te verbreken. Dus de betrokkenheid bij
personages fluctueert. Gewoonlijk neemt betrokkenheid toe naarmate we
personages beter kennen. Maar we kunnen onze allegiance ook verbreken,
namelijk wanneer personages iets immoreels doen.
Een belangrijke constatering van Smith is dat de personagebetrokkenheid
fluctueert, op basis van wat we van personages weten, wat we van personages
vinden. Ook verklaart dit model (maar niet als enige, zie ook (Tan 1996)) dat door
de betrokkenheid bij een bepaald personage de betrokkenheid bij andere
personages verandert. Als in RAIDERS OF THE LOST ARK (USA: Steven Spielberg,
1981) een bijpersonage op gruwelijke wijze wordt gespietst, dan zou dat afgrijzen
moeten oproepen, en betrokkenheid bij dat personage. Maar doordat we
betrokkenheid hebben bij Indiana Jones, en deze zojuist immoreel was behandeld
door dit bijpersonage (hij had Indiana Jones bijna vermoord), zien we de dood
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van het bijpersonage als poetic justice, in zekere zin als gerechtigheid. Waardoor
het zien van diens dood een soort prettige walging oproept.
Murray Smith revisited
Het model van Murray Smith is een uitstekend model, maar toch zijn er enkele
verbeteringen mogelijk:
De eerste aanpassing is een terminologische: er is zo weinig verschil tussen
personages en mensen, dat we de relatie (betrokkenheid) tot personages beter
kunnen uitdrukken in strikt menselijke/relationele termen.
¾ Het niveau van recognition wordt dan het niveau van voorbijgangers. De
toeschouwer voelt evenveel betrokkenheid bij personages in de recognitionfase als bij voorbijgangers op straat.
¾ Het niveau van alignment wordt dan het niveau van kennissen. De
toeschouwer voelt evenveel betrokkenheid bij personages in de alignmentfase als bij kennissen. Kennissen zijn mensen die je onregelmatig ontmoet,
maar van wiens levensloop je toch een gedeeltelijk beeld hebt.
¾ Het niveau van allegiance wordt dan het niveau van ‘vrienden’. De
toeschouwer voelt evenveel betrokkenheid bij personages in de allegiancefase als bij vrienden. Vrienden zijn mensen met wie je een sterke
verbondenheid voelt, van wie je weet dat wat ze ook doen, jij in diezelfde
situatie hetzelfde zou doen.

Wyfiwyg (What you feel is what you get)!
Ten tweede is evident dat Murray Smith veel te weinig aandacht besteedt aan het
proces van impression formation. In wezen suggereert zijn model dat onze
betrokkenheid bij personages slechts afhangt van hoeveel we weten van een
personage, wat ons moreel oordeel daarover is, en hoe dat eventueel gekleurd
wordt door onze emotionele betrokkenheid. Onproblematisch in het model van
Smith is de status van die gegevens, alles wordt bij Smith voor ‘waar’
aangenomen.
Maar de theorie van personage herkenning maakt duidelijk dat er geen
feiten over personages bestaan. Immers, er zijn geen feiten over personages. De
emotionele betrokkenheid bij personages, samen met de fouten in de verwerking
van alle gegevens over personages, beïnvloedt zo sterk het beeld van dat
personage, dat er geen ‘waarheid’ is. En natuurlijk heeft deze verkeerde perceptie
grote invloed voor de keuzes die in de opeenvolgende fases van ‘kennissen’ en
‘vrienden’ worden gemaakt.
FAMILY NEST maakt duidelijk dat er veel meer aan de hand is met de personages,
dat niet met bovenstaande theorie beschreven kan worden. Er zijn talloze
emotionele reacties op de gebeurtenissen (zoals de gevoelde afkeer van Kovacs)
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die bovenstaande theorie niet noemt. In tegenstelling tot de gedachte dat
personages zijn zoals je ziet, is een juistere beschrijving: What you feel is what you get.
Laten we het vervolg van FAMILY NEST beschouwen:
In latere scènes zien we hoe de vader steeds openlijker Iren aanvalt, van
vreemdgaan beticht, haar moederschap in twijfel brengt. Er is een lange scène
waar Iren bij een officiele instantie een aanvraag doet voor een flat, waar ze geen
gehoor vindt. In gesprekken met haar beschuldigt Laci haar van vreemdgaan.
Als Gabor, de broer van Laci een vrouw zwanger heeft gemaakt, en daar
verder niets van wil weten, dan dwingt zijn vader (die Iren voortdurend zo slecht
behandelt) hem juist verantwoordelijkheid te nemen. En vertelt hij hoe hard hij
heeft gewerkt, en heeft overgewerkt om zijn gezin te onderhouden.
Kristi blijkt problemen met haar longen te hebben, en moet eigenlijk elders
gaan wonen.
Bij weer een ruzie met Kovacs waar Iren wordt getreiterd door Kovacs, en
hij haar opnieuw beticht van vreemdgaan, slecht moederschap en het verkwisten
van geld, zoekt ze steun bij Laci, en vraagt hem: “wie geloof je?” Hij antwoordt:
“Half jou en half mijn vader.” Daarop verlaat Iren woedend met Kristi het huis.
Hierna is een lange monoloog van Iren die aan een vriendin vertelt hoe het
haar sindsdien vergaan is. Kristi woont bij Irens broer, en Iren heeft geen plek om
te wonen.
Dan is er een scène in een café waar Kovacs een vrouw versiert, waarbij hij
expres ongevoelig is voor het argument dat hij getrouwd is.
In weer een lange monoloog in close-up vertelt Iren hoe ze als kraker een
plek heeft om te wonen. Ze vertelt dat ze eenzaam was in de tijd dat Laci in het
leger dienst deed, en dat ze zo weinig steun vond bij anderen, behalve bij één
persoon. Dat ze wel eens een nacht niet in het huis van Kovacs sliep. Ze vertelt
dat als ze eindelijk een eigen woning krijgt
In een lange monoloog vertelt Laci zijn verhaal: hoe Iren door haar slechte
ouders depressief was, en hij alles voor haar deed om haar te helpen. Dat hij nog
steeds van haar houdt, en dat als hij een eigen woning krijgt, ze weer bij hem kan
komen wonen, met Kristi. Hij vertelt hoe hij een keer plotseling met verlof thuis
kwam en haar niet thuis trof. Hij legde de deken zo dat hij kon zien of het bed
beslapen was, en vond de volgende dag de deken nog zo. Maar Iren bleef beweren
dat ze die nacht thuis had geslapen. Zo wist hij dat ze vreemd ging. Maar ook dat
Iren door de situatie bij Kovacs weer zo depressief was geworden als toen hij haar
leerde kennen.
Maar hij vertelt ook dat Kovacs haar ’s nachts in bed betastte. En dat hun
huwelijk verstoord was om hij alcoholist was. Ze huilt.
In het laatste shot is Iren met Kristi, en huilt langdurig.
Opeens zien we alle scènes met haar in een ander daglicht. Stel nu dat Iren
inderdaad overspel had gepleegd, dat een aantal andere dingen die over haar
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beweerd zijn door haar schoonvader ook waar zijn, dan is die schoonvader veel
minder erg. Dan is hij eerder een gewoon mens met slechte manieren en
onhebbelijkheden, dan een onredelijk monster.
De informatie die gegeven wordt over Iren is als volgt: ze is zelfstandig
(loopt vrij door de stad), ze werkt hard, ze woont bij haar schoonouders met een
dochter, en wordt daar voortdurend getreiterd. Haar man is in het leger.
Kovacs zien we voortdurend onredelijk argumenteren, ruzie zoeken en de
baas spelen. Hij is onredelijk tegen Iren, tegen Irens vriendin, en hij is aardig
tegen zijn kleindochter en zijn eigen kinderen.
Laci zien we lange tijd niet. In de ogen van Kovacs deugt hij niet, maar
tegelijkertijd houdt Kovacs wel van hem, en accepteert hij hem met zijn gebreken.
Zodra we Laci thuis zien komen, is hij aardig voor zijn familie, maar nauwelijks
enthousiast om Iren te zien (die overduidelijk wél blij is met zijn thuiskomst).
We zien Laci samen met zijn broer Gabor de vriendin van Iren verkrachten. Maar
even later weer een vrolijk dagje uit met Iren en Kristi.
De meeste informatie halen we uit de dialoog. Maar sommige informatie kunnen
we niet op waarheid controleren. We weten niet of Iren de goede salamiworsten
met haar vriendin deelt, en de slechte aan Kovacs overlaat.
Verder gaat de discussie over meningen: Kovacs zegt verontwaardigd dat
Iren vriendinnen zomaar mee naar huis neemt, en Iren verweert zich door te
zeggen dat hij haar de kans niet gaf om het mede te delen “You didn’t let me tell you!”
De manier waarop Kovacs communiceert, hoe hij zich gedraagt, maakt hem
een onaangenaam mens, terwijl Iren naar voren komt als een sterke vrouw.
Laci’s gedrag is onbegrijpelijk: hij doet koel tegen zijn vrouw. Hij verkracht
de vriendin van Iren. In de ruzies tussen Iren en Kovacs houdt hij zich op de
vlakte.
We proberen van alle drie deze personages in te schatten wie ze zijn, hoe
ze handelen, hoe ze handelen ten opzichte van de situatie, en hoe informatief dat
is over hen, of over de situatie. De situatie is dat Iren en Laci en Kristi tegen hun
wil bij Kovacs en zijn vrouw in hun veel te kleine woning wonen.
Maar we kiezen voor Iren, omdat we haar als eerste leren kennen, zien
werken en een vriendin thuis te eten vraagt. Kovacs zien we als degene die dit
allemaal afkraakt, waardoor we een afkeer voor hem voelen. Doordat Laci niet blij
is Iren terug te zien, is dit informatief over Laci, omdat ieder ander in die situatie
wel blij zou zijn na zo’n lange tijd de partner terug te zien. De walging van de
toeschouwer bij het zien van de verkrachting van de vriendin door Laci geeft ons
een definitief slecht gevoel over Laci.
Ons gevoel, de afkeer van Kovacs en Laci, leidt tot een grotere voorkeur
voor Iren. Bij alle tegenstrijdige meningen tussen Kovacs en Iren nemen we haar
mening als waarheid, en zien die van Kovacs als verdraaiing van de waarheid.
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Terwijl, zoals later blijkt, de waarheid toch echt in het midden ligt, tussen Iren en
Kovacs.
De theorie van impression formation geeft zo een bruikbaar model om de
personage herkenning en betrokkenheid te beschrijven.
De toeschouwer verandert betrokkenheid door andere inschatting van de
personages
Hoewel Murray Smith niet genoeg geprezen kan worden voor het feit dat hij de
moraliteit van betrokkenheid bij personages onder woorden brengt, suggereert
hij ten onrechte dat moraal pas in het geding is bij het al dan niet betrokken
willen zijn. Hij beweert dus dat we eerst personages inschatten, en op basis van
die inschatting onze (morele) betrokkenheid bepalen. Uit de impression formation
theorie, en bovenstaande toepassing op FAMILY NEST, is duidelijk dat de moraal
vanaf het allereerste moment van personage-constructie van groot belang is.
Immers, bij alle eigenschappen, alle uiterlijkheden, elke handeling probeert de
toeschouwer die niet alleen te begrijpen en categoriseren, maar wordt het tegelijk
langs een morele meetlat gehouden. Als we zien dat Iren werkt, dan vinden we
het goed dat ze werkt. Heeft Iren haar vriendin uitgenodigd om te komen eten
(dat is sociaal)? Natuurlijk is het evident dat het verkrachten van de vriendin
langs een morele meetlat wordt gehouden door de toeschouwer, maar minder
evident is dat de toeschouwer Laci al moreel veroordeelt op het moment dat hij
zijn vrouw niet enthousiast begroet.
In de personageherkenning zelf zit een dergelijke morele inschatting
besloten. Elke toeschouwer zal iets andere normen en waarden hebben, en niet
alles even zwaar moreel wegen. De meeste van dit soort morele oordelen zijn
onbewust. En zelfs al zijn we ons er wel van bewust, dan nog zijn we ons er niet
van bewust dat dit nadrukkelijk morele oordelen zijn. We ervaren het hoogstens
als inschattingen van mensen, of als een voorkeur of afkeur van die mensen.
Dit punt is van groot belang, want onze betrokkenheid bij personages fluctueert
dus niet alleen op basis van de hoeveelheid informatie die we hebben van een
personage; en eventuele emotionele betrokkenheid die we voelen. Het blijkt nu
dat de betrokkenheid al onderdeel is van de personage constructie, waartoe dan
later een bepaalde betrokkenheid door de toeschouwer wordt bepaald.
Oftewel: de toeschouwer creëert een beeld van een personage, bepaalt op
basis van dit beeld hoe hij er moreel bij betrokken zal zijn. Maar als dit beeld
onjuist zal blijken te zijn (door aanvullende informatie), zal de toeschouwer de
betrokkenheid bij het personage moeten herzien.
Wat van belang is, is dat de betrokkenheid bij de personages de impression
formation van de personages kleurt. Ook al kunnen we dit in termen van het oude
model van Murray Smith analyseren, we kunnen het niet verklaren zonder de
voorgestelde aanpassingen. Immers, volgens Murray Smith zouden we gewoon161

De auteur zij met ons
weg niet genoeg weten van Iren en Kovacs om tot betrokkenheid te komen, en
ons moreel oordeel hebben uitgesteld totdat we genoeg van hen wisten.
Alleen door te erkennen dat moraliteit de basis is van personage herkenning, en te
erkennen dat toeschouwers verkeerde en voortijdige beelden construeren van
personages, is het mogelijk te begrijpen dat we Iren moreel beoordeelden. En dat
we voor het feit dat we een verkeerd beeld van haar geconstrueerd hebben vooral
ons eigen inschattings/ oordeels vermogen te verwijten hebben.
De invloed van vertelling
Bovenstaande conclusie, dat de toeschouwer zelf medeverantwoordelijk is voor
het gecreëerde beeld van een personage, vermindert enigszins het belang van de
vertelling. Het onderstaande beschrijft de functie van vertelling zoals die tot nu is
beschreven, en hoe het bovenstaande daarin verandering brengt.
Er is, onder verschillende termen, al lange tijd onderkend dat als
personages gelijk zijn, het van groot belang is hoe de personages worden verbeeld.
Personages, zo is het uitgangspunt, zijn een constructie, en een analyse van een
verhaal of film moet duidelijk maken hoe de toeschouwer wordt gestuurd de
personages op een bepaalde manier te begrijpen.
Er zijn grofweg twee manieren waarop een vertelling invloed heeft op hoe
personages begrepen worden:
¾ door de hoeveelheid informatie die wordt geboden, en de volgorde waarin
die informatie wordt bekend gemaakt
¾ door hoe de personages getoond worden, en met de toeschouwer meekijkt.
“Perhaps the most extensive issue of character in the narratological
tradition, which also takes place on the plot level of analysis, is the
question of point-of-view” (Persson 2003:145)
Om een lange traditie samen te vatten: Edward Branigan met zijn vertelniveaus
geeft het meest uitgebreide model waarin alle voorgaande theorieën zijn
verwerkt. Dat is dus een aardig beginpunt.
Er is erg veel aandacht voor hoe film de toeschouwer stuurt om de
personages op een bepaalde manier te begrijpen, maar daardoor werd steeds over
het hoofd gezien dat de toeschouwer ook een eigen verantwoordelijkheid heeft in
het herkennen van personages.
Vertelling suggereert de toeschouwer de personages op bepaalde wijze te
interpreteren?
Edward Branigan spreekt van vertelinstanties. Stel dat er een objectieve
werkelijkheid was, nog voordat het geregistreerd is door de camera. Dan is film
per definitie de kleuring van die gebeurtenis. Het gaat hier niet om de discussie of
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het een fictionele werkelijkheid is, of een reële werkelijkheid, en ook gaat het niet
om de indexicale relatie tussen beeld en object.
Dan kunnen we gradaties en manieren aangeven waarop de film kleuring is
van de ‘originele’ gebeurtenis. Er zijn volgens Branigan twee soorten kleuring
mogelijk, namelijk door een (impliciete) verteller, of door de visie van een
personage (focalisatie). De negen niveaus die Branigan onderscheidt zijn allemaal
gradaties van kleuring.

Figuur 3.6. Edward Branigan: model van vertelinstanties. (Branigan 1992:111-112)

Het model is het beste te beschrijven vanuit het midden. Tussen niveau 5 en 6
bevindt zich de objectieve werkelijkheid/ de gebeurtenis. Niveau 5 is het niveau
waar de gebeurtenis enigszins gekleurd is door een (impliciete) verteller. En
niveau 4 en 3 zijn steeds sterker gekleurd. Een non-diegetische verteller kan de
voice-over zijn, of de muziek, of een niet-diegetische geschreven tekst in beeld.
Niveau 2 en 1 zijn zo sterk gekleurd dat de verteller in een auteur verandert. Een
auteur is impliciet als de toeschouwer zich nadrukkelijk bewust is van de stijl
van een film, maar niet weet hoe die instantie heet.
Niveau 6 is het niveau waar de gebeurtenis enigszins gekleurd is vanuit een
personage, en niveau 7, 8 en 9 steeds meer. Focalisatie betekent dat we meekijken
met bepaalde personages. In film ontstaat focalisatie vooral door de aandacht die
personages krijgen (hoe vaak zijn ze in beeld en aanwezig bij gebeurtenissen) en
in hoeverre de toeschouwer met hen meekijkt. Bij niveau 9 is de focalisatie zo
sterk dat we in het hoofd van het personage zitten en diens dromen en gedachten
kennen.
In FAMILY NEST wordt er voornamelijk door de personages verteld: in de
begindialoog wordt heel veel over het verleden verteld (story-tijd die niet getoond
wordt) (niveau 5). Zo zit de film ook redelijk dicht bij de ‘werkelijkheid’, de
informatie die wordt gegeven is volledig diegetisch. Er worden wel gaps (zie
hieronder) gecreëerd door tijdsprongen, waardoor er informatie-achterstand
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ontstaat, maar die wordt uiteindelijk altijd opgelost door de nieuwe
gebeurtenissen, en dialoog waarin personages vertellen wat er ondertussen
gebeurd is. Zo zit er tijd tussen het naar huis gaan van Iren, en het moment
waarop we Kovacs in de keuken zien. Er zijn geen echte point of views, wel is er
alignment doordat we met bepaalde personages meekijken, zelfs al zijn ze in het
beeld aanwezig (niveau 6, niveau 7). Zo volgen we Iren in de stad- en
fabrieksscènes. Daarna volgen we Kovacs, maar zodra we begrijpen dat Iren ook
in het huis aanwezig is, bekijken we de situatie vanuit haar positie, onafhankelijk
van het feit of ze wel of niet in beeld zichtbaar is.
Er is geen sprake van een erg nadrukkelijke vertelling, en zeker niet van een
auteursvertelling (als we niet zouden weten dat de film van Tarr is). De vertelling
is erg neutraal, aantoonbare vertelniveaus zijn niveau 5: de diëgetische verteller
(vrijwel alle informatie krijgen we via de dialoog van de personages). En ook is er
de nondiegetische verteller, die gebeurtenissen nauwelijks gekleurd toont zoals
ze gebeuren. Verder niveau 6: er is een zeer beperkt aantal personages bij wie we
dicht op de huid zitten, zoals Iren en Kovacs. Eye-line matches, niveau 7 zijn er
volop.
David Bordwell legt de nadruk op gaps (gaten in de kennis van de toeschouwer),
en is geïnteresseerd in hoe de vertellling informatie distribueert. Wat weten we
van de gebeurtenissen, welke informatie missen we, komen we dat nog te weten,
zijn we ons daarvan bewust? Hij noemt informatie-achterstand gaten in onze
kennis: gaps: “Gaps are among the clearest cues for the viewer to act upon, since
they evoke the entire process of schema formation and hypothesis testing.”
(Bordwell 1985:55) Gaps zijn ofwel tijdelijk ofwel permanent.
Gaps kunnen diffused of focused zijn. Diffused betekent dat de toeschouwer
wel meer kennis wil, maar niet precies weet wat. Focused betekent dat we op zoek
zijn naar een exact antwoord op onze vraag. Gaps kunnen flaunted of suppressed zijn.
Een flaunted gap is vrijwel gelijk aan een focused gap, alleen reserveert Bordwell
focused voor die gevallen waar het de toeschouwer opvalt, en flaunted waar de
vertelling die nadruk legt.
De meeste tijd volgen we Iren en Laci, dan ligt de nadruk vooral op hun
reacties op gebeurtenissen. De weinige gaten die de toeschouwer opmerkt zijn de
afwezige gebeurtenissen: wat is er gebeurd in de periode dat Laci in dienst zat? Is
Laci vreemd gegaan? Is Iren vreemd gegaan? Is Laci nog steeds alcoholist?
Bordwell gebruikt deze termen voornamelijk om de begrippen suspense en
surprise uit te leggen, als de belangrijkste principes om een verhaal te structureren.
In suspense wordt er een verwachting gecreerd over wat er zal gaan/kunnen
gebeuren. Surprise is wanneer een gebeurtenis onaangekondigd (onverwacht)
plaatsvindt.
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Het model van Roland Barthes maakt het mogelijk te analyseren hoe
verantwoordelijk een verteller is. De Franse structuralist Roland Barthes
besteedde vanaf zijn studie S/Z meer aandacht aan de psychologie van het
personage (en werd daarmee een post-structuralist). (Barthes 1974) Voor mijn
onderzoek zijn een aantal zaken relevant in de studie S/Z. Ten eerste zag Roland
Barthes in dat de functionalistische/ structuralistische beschrijving tekort schoot
bij een modern verhaal als Sarrassine. Barthes geeft een beschrijving van de
personages in elk lexia/segment, waarbij hij aangeeft hoe de kennis van het
personage tot dan toe leidt tot een bepaald (en dus beperkt) beeld van het
personage. Hij erkent daarmee dat er een verschil bestaat tussen impression
formation op korte termijn en die op lange duur. Oftewel, dat de toeschouwer topdown schema’s toepast, maar die voortdurend corrigeert met nieuwe bottom-up
informatie. En dat het hier om een verhaal gaat waarin juist de volledige kennis
van het personage pas aan het eind van de plot tot stand komt (dit type verhaal
kenmerkt een groot aantal auteursfilms). Chatman noemt Barthes om aan te
geven dat daarmee een meer open benadering ontstaat van een personage. Het
begrip 'open personage' lijkt me in dit geval niet zo goed gekozen. Een personage
als Sarrassine is 'open', dat wil zeggen nog niet voldoende gedefinieerd, tijdens de
vertelling, maar 'gesloten' met volledige kennis van het verhaal. De term 'open
personages' zou gereserveerd moeten blijven voor personages die ook nadat het
verhaal bekend is, nog steeds raadselachtig zijn.
Barthes onderscheidt 5 codes, die in elk verhaal, en elk deel van een verhaal te
onderscheiden zijn. Hoewel die 5 codes tot doel hebben te achterhalen hoe een
verhaal betekenis stuurt bij de toeschouwer, is een groot deel van deze nieuwe
theorie afkomstig uit zijn structuralistische tekst. (Barthes 1977b) Van belang
voor dit onderzoek is de hermeneutische code. Daarmee beschrijft hij het
systeeem dat er voor zorgt dat de vertelling informatie achterhoudt (Bordwell’s
systeem van gaps kan er daarom ook enigszins mee vergeleken worden.) De
hermeneutische code betreft het raadsel dat de film stelt. Elk verhaal houdt
informatie achter, om de aandacht van de lezer vast te houden. Roland Barthes
noemt vijf verschillende manieren waarop informatie achter gehouden wordt: de
snare, equivocation, partial answer, suspended answer, jamming.
De snare is een bewuste vervorming van de waarheid, equivocation is een
mengeling van waarheid en snare, partial answer (gedeeltelijk antwoord), suspended
answer (uitgesteld antwoord), jamming (het onopgelost laten van verschillende
problemen). (Barthes 1974:75-76)
Bij elk verhaal is het vanzelfsprekend dat er een begin-midden-eind is, en dat er
iets te vertellen moet overblijven. Dat informatie langzaam wordt gedistribueerd,
dat er spanning is, een climax scène, boeiende details, etc. is vanzelfsprekend.
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Equivocation, een partial answer en een suspended answer zijn vanzelfsprekende
rhetorische technieken: ze zijn te bespreken met de termen suspense/ surprise en
met de verschillende soorten gaps van Bordwell. Jamming zal de toeschouwer
verbazen.
Speciale aandacht behoeft de snare, de valstrik. Het is zo’n opvallend
principe dat er meerdere theoretische termen voor zijn. Het is hetzelfde wat
Henry James al introduceerde als: “crooked corridor”, waarin de vertelling de
toeschouwer tot verkeerde conclusies verleidt. (Bordwell 1985; James 1934:165)
Ook de term ‘unreliable narrator’ wijst in dezelfde richting.
Een bekend voorbeeld van een snare is THE USUAL SUSPECTS (USA: Bryan
Singer, 1995) waarin het personage Roger Kint (Kevin Spacey) de gehele tijd een
belangrijke onschuldige getuige is van gruwelijke moorden, maar uiteindelijk
wordt onthuld als de moordenaar zelf. Belangrijk hierbij is dat de toeschouwer,
voor wie dit een verrassing is, dit niet kon weten. De film bevat geen
aanwijzingen die de toeschouwer hier op voorbereiden.
Waar ‘valstrik’ en ‘crooked corridor’ onpersoonlijke termen zijn, wijst de term
‘unreliable narrator’ meer in de richting van een verteller die verantwoordelijk is
voor dit misverstand. De toeschouwer is misleid (door iemand). In wezen zou
snare misschien het beste ‘bewijs’ moeten zijn dat de toeschouwer zich bewust
wordt van het bestaan van een ‘auteur’.
Hoewel een snare de toeschouwer zich wel degelijk bewust zal maken van
de film als constructie, is er geen aanleiding om daarmee de auteur in beeld te
brengen bij die toeschouwer. Dan zou elke surprise en suspense altijd maar leiden
tot auteursgedachten? Integendeel, het is inherent aan het lezen, zien van
verhalen, dat de toeschouwer verrast wordt, en liefst niet elke keer op dezelfde
manier.
Zo is de snare zelfs een verplicht onderdeel van het detective-genre. Daar
zijn verschillende personages mogelijk dader, en houdt de vertelling zo lang
mogelijk alle opties open. Hier is de verteller meestal niet leugenachtig, maar
tekent wel alle getuigenissen op, wetende dat één ervan een leugen moet zijn. De
snares leiden nooit tot de conclusie dat er een verteller moet zijn, maar
uitsluitend tot de conclusie dat de detective mooi geconstrueerd is.
De toeschouwer maakt zichzelf gevoelig (door eigen inschatting) voor de
suggesties van de vertelling
Maar zelfs al is het niet een uitgemaakte zaak of een valstrik wordt beoordeeld op
de valstrik zelf (Barthes, Bordwell), of wijst naar degene die de valstrik heeft
gezet, dan nog blijft de vraag in hoeverre het relevant is voor dit onderzoek. Want
is het voorbeeld van THE USUAL SUSPECTS wel te vergelijken met het voorbeeld
van Iren in FAMILY NEST?
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In THE USUAL SUSPECTS krijgen we de gebeurtenissen als flashbacks getoond, en
deze maken duidelijk dat Roger Kint daadwerkelijk onschuldig is. En daarop
baseren we ons oordeel. Pas later blijkt dat dit een gelogen flashback is.
Tegelijkertijd is de toeschouwer zich er wel van bewust dat de film een puzzel is
met de vraag: wie is de moordenaar?
In FAMILY NEST zien we Iren, Kovacs en Laci ruzieen over de vraag of Leni
is vreemd gegaan, of ze goed voor Kristi zorgt, of ze geen geld voor haar eigen
genoegens heeft uitgegeven. De toeschouwer staat volledig vrij om te kiezen wie
er gelijk heeft. Dat de toeschouwer kiest voor Iren, zonder daartoe gedwongen of
gestuurd te zijn. De vertelling liegt niet: de vertelling zegt op geen enkele manier
dat Iren haar man trouw is gebleven. Toch kiest de toeschouwer er voor om te
geloven in Irens goedheid. Nadat de toeschouwer zich realiseert dat alle
beschuldigingen van Kovacs waarschijnlijk waar zijn, kan de toeschouwer
niemand (geen auteur en geen vertelling) van misleiding beschuldigen.
Wat de auteursfilm (zoals FAMILY NEST) anders doet dan een (post-)
klassieke film is:
¾ De toeschouwer is zich er niet van bewust dat het herkennen van
personage en moreel oordelen belangrijk is, de toeschouwer maakt die
inschatting terloops, zoals in het dagelijks leven.
¾ De toeschouwer wordt zich pas achteraf (als het te laat is) ervan bewust
dat hij personages moreel beoordeeld heeft.
¾ De film beïnvloedt de herkenning van het personage zo min mogelijk
filmisch (dat we Iren wél, en Kovacs niet geloven in FAMILY NEST, heeft
niets te maken met de manier waarop dat in beeld is gebracht).
Natuurlijk zetten we daarmee de functie van vertelling niet buiten spel.
Integendeel, er zal toch eerst informatie gegeven moeten worden om door de
toeschouwer bekeken en geinterpreteerd te worden. Waar bovenstaande wel toe
leidt, is dat Bordwell gelijk heeft wanneer hij zegt dat de vertelling een
leessuggestie is, en geen leesgarantie. (Bordwell 1985) We mógen wel het pad van
de vertelling volgen, maar we móeten dat niet. En wat persoonsherkenning
betreft: dat doet de toeschouwer grotendeels zelfstandig. Dat we betrokken raken
bij Iren en Kovacs als bruut zien, is volledig de conclusie van de toeschouwer, en
wordt niet door de vertelling benadrukt.
De verkeerde interpretatie die de toeschouwer van Kovacs maakt, is de
verantwoordelijkheid van de toeschouwer, niet van de vertelling. De vertelling is
onschuldig: die heeft nooit gezegd of gesuggereerd dat Kovacs slecht is. Alleen de
toeschouwer heeft dit (door vooroordelen, luiheid) onterecht aangenomen.
Empathie of sympathie? Het lakmoesproefmoment.
In de literatuur over toeschouwersbetrokkenheid bij personages wordt meestal
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gesproken in termen van empathie of sympathie. Zoals mijn voorgaande
beschrijving duidelijk maakt is die tweedeling heel moeilijk in stand te houden.
Zo moeilijk zelfs, dat het niet zinvol is ze verder te gebruiken. Immers, op het
moment dat we iemand pijn zien lijden, zelfs al hebben we geen enkele allegiance
met hem/haar, dan begrijpen we die pijn door die pijn enigszins te voelen (via
mimicry en simulatie).
Veel nuttiger is het om te bespreken met welke personages de toeschouwer
partij kiest, als de lakmoesproef voor het aantonen van betrokkenheid bij
personages. Mijn model stelt voor de betrokkenheid van personages te analyseren
door uitvoerig te bestuderen hoe personages getoond worden en tot welke
personageconstructie dit kan leiden bij de toeschouwer, zoals in de analyse van
FAMILY NEST uitvoerig besproken. Er zijn verschillende lakmoesproefmomenten.
In de ruzie tussen Iren en Kovacs, denken we dan: wat een rotzak, die Kovacs
(dan hebben we dus besloten tot betrokkenheid bij Iren), of denken we: als je
inwoont bij je schoonouders moet je je aanpassen, en dankbaar zijn (onze
betrokkenheid ligt bij Kovacs). Een belangrijke lakmoesproef is dan het moment
waarop Laci, samen met zijn broer, de vriendin van Iren verkracht. Op dat
moment vindt de toeschouwer dat alleen Iren en de vriendin deugen, en
aangezien Iren de hoofdpersoon van de film is, ligt onze betrokkenheid definitief
bij Iren. Alle cognitieve en emotionele processen die daar aan voorafgaan vinden
redelijk onbewust (in de cognitieve betekenis) plaats. Alleen op bepaalde
lakmoesproefmomenten zal de toeschouwersbetrokkenheid getoetst worden,
omdat die veel bewuster wordt ervaren (de toeschouwer hoort zichzelf bijna
afkeuring van Laci’s gedrag uitspreken).
Na zeventig minuten plottijd is er weer een lakmoesproefmoment, wanneer
Iren aan Laci vraagt: wie geloof je, mij of Kovacs? Ze stelt de vraag aan Laci, maar
ook wij als toeschouwer voelen ons aangesproken. Als het antwoord (in
gedachten) van de toeschouwer is: “jou, Iren” dan is daarmee de definitieve
betrokkenheid met Iren bezegeld.
Zo’n lakmoesproefmoment heeft nog een tweede belangrijke consequentie: op dat
moment is de personageconstructie en de beginfase afgerond. Als we zo duidelijk
partij kiezen, dan vinden we dat we genoeg weten over dit personage in deze
situatie. Als we ons oordeel over Iren hadden uitgesteld tot aan het einde van de
film, dan hadden we gedacht: Iren, Kovacs en Laci hebben ieder hun eigen
redenen voor hun gedrag.
Doordat er meerdere lakmoesproefmomenten zijn, zijn er ook verschillende
eindes van de beginfase denkbaar. De beginfase van FAMILY NEST kan aflopen bij
de verkrachtingsscène, of op het moment dat Iren de loyaliteitsvraag aan Laci
stelt. In dat laatste geval is de beginfase pas na zeventig minuten plottijd, wat
uitzonderlijk laat is in een film die 108 minuten duurt.
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Aangepast theoretisch model voor toeschouwersbetrokkenheid bij
personages
Het model van Murray Smith is nog steeds even relevant. Toeschouwers
herkennen personages, volgen personages en raken eventueel moreel betrokken
bij die personages, en die drie aspecten werken met elkaar samen, beïnvloeden
elkaar en staan onder invloed van zowel een lichamelijk/ emotionele reactie van
de toeschouwer, als van een cognitieve evaluatie van de toeschouwer.
Waar mijn model toe leidt is:
¾ Een veel grotere nadruk op het aandeel van de toeschouwer tijdens het
inschatten, die grote consequenties heeft voor het volgen van personages en
het moreel betrokken raken
¾ Als gevolg daarvan een veel beperkter aandeel van de vertelling in het
sturen van de toeschouwer om betrokken te raken bij bepaalde personages.
¾ Nadat in de psychologische filmtheorie de toeschouwer en personage
versmolten waren, en de cognitive turn duidelijk maakte dat personage en
toeschouwer op afstand van elkaar bestonden, blijkt de huidige stand van
zaken in de cognitieve wetenschap die afstand tussen toeschouwer en
personage weer te verkleinen: in mimicry en simulatie doet de toeschouwer
veel handelingen van het personage na. Er is wel een tegenstelling met de
psychoanalyse: daar verplaatste de toeschouwer zich in een personage,
terwijl in de hedendaagse cognitieve theorie een toeschouwer naar een
personage kijkt, en dat personage begrijpt via mimicry/ simulatie.
Mijn voorgestelde aanpassing op bestaande theorieën verklaart toeschouwersbetrokkenheid beter dan die bestaande theorieën zolang ze toegepast worden op
klassieke films. Maar toegepast op klassieke films leiden ze echter niet tot
wezenlijke andere interpretaties.
Maar bij niet-klassieke films brengen ze iets aan het licht dat tot nu toe
onbestudeerd is gebleven: de grote rol van de toeschouwer in het inschatten van
personages en de daaruit voortvloeiende betrokkenheid bij die personages.

C.Personageherkenning in LA STRADA
Laten we dit abstracte voorbeeld concreter invullen aan de hand van de eerste
paar minuten van LA STRADA (I: Federico Fellini, 1954), die begint met Gelsomina
(Giuletta Masina) die door de duinen loopt. Al na een paar minuten hebben we
een duidelijk beeld van Gelsomina, Zampano (Anthony Quinn) en Gelsomina’s
moeder. Dit ‘duidelijke beeld’ is slechts een illusie, het bevat veel feiten die
helemaal niet gegeven zijn.
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Beeldbeschrijving
Dialoog
Vrouw op rug gezien, draagt cape en een bundel
riet op haar rug. Op duin bij strand.
Kinderen komen aanrennen
Kinderen: Gelsomina! Gelsomina! Je moet naar huis
komen. Moeder zegt, dat je meteen moet komen. Er is een
man met een hele grote bakfiets.Hij zegt dat Rosa dood
is.
(nu begint ze te rennen)
Huis, vervolg van rennen, vrouw staat bij huis (dat
blijkt haar moeder te zijn).
Medium Gelsomina (en face)
Moeder: Gelsomina, ken je Zampano nog, die Rosa
meegenomen heeft?
Medium Zampano
Mijn arme dochter. Ik zal niet eens haar graf zien.
Zampano kijkt weg en neemt trek aan sigaret.
Medium moeder (met kind op arm) droogt haar Ze is dood, de stakker. Ze was zo mooi en zo flink.Ze kon
tranen met zakdoek.
gewoon alles.
Gelsomina medium, hoofd naar omlaag
Zie je wel, Zampano, hoe zij op mijn andere dochter
lijkt? Dit is Gelsomina.
Gelsomina laat bundel riet op grond vallen.
Medium Close-up Zampano
Wat hebben we toch ’n pech!
Moeder
Ik zeg je eerlijk, Zampano, deze stakker is niet als Rosa.
Zampano
Gelsomina, keek naar Z, maar nu weer naar grond
Moeder, zet kind op grond, buiten beeld
Gelsomina kijkt naar moeder
ze kijkt nu naar Zampano
Moeder, smekend
Gelsomina, met broer naast haar

Ze doet wel wat je haar zegt.
Maar ze is wat vreemd. Maar als ze elke dag te eten
krijgt, draait ze wel bij.
Wil je niet met Zampano meegaan, in de plaats van
Rosa?
Dan leer je een vak en verdien je wat.

En dan hebben wij ’n mond minder om te vullen..
Zampano is een beste man, hij zal goed voor je zijn.Je
Gelsomina (vrouw komt in beeld en slaat haar arm trekt de wereld rond, je zult zingen en dansen.
om Gelsomina)
Kijk ’s wat ie me gegeven heeft: 10.000 lire!
Kijk.Daarvan kunnen we’t dak
ze tast in haar zak, haar stem wordt helemaal
vrolijk, toont geld
Medium Zampano
Repareren en hebben we weer wat te eten.
Gelsomina met broer en moeder

Waarom is jullie vader toch van ons heengegaan?Je bent
al groot en je hebt nog nooit gewerkt.’t Is jouw schuld
niet dat je anders bent dan andere meisjes.

Close-up Zampano.
Gelsomina met broer en moeder
Gelsomina kijkt vrolijk naar Zampano
Medium Zampano:

Wil je je moeder niet helpen? Jij leert haar ’n vak, he,
Zampano?
Zampano: Zeker, ik kan zelfs honden wat leren.
Goed, Ga eens

Bedenkt zich, kijkt in andere richting, pakt geld
uit zijn zak
Totaal met Zampano op rug, de kinderen, een kilo salami halen en een pond kaas..
Gelsomina en moeder
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Medium Zampano
Totaal. Kinderen lopen links het beeld uit.
Iedereen kijkt naar Gelsomina, die zich omdraait
en wegloopt
Medium Zampano
Totaal, Gelsomina zakt op haar knieën
Medium Gelsomina van opzij, we zien hoe ze
lacht.
Overvloeier naar medium shot van Gelsomina die
naar rechts loopt, gevolgd door haar moeder,
Gelsomina loopt naar vrouw toe:

En een fles wijn
Zo ben ik nu eenmaal, hier.
Moeder: Dank je wel zeggen, kinderen! Waar ga je
heen, Gelsomina?
Moeder: Waarom doe je nou zo?
Ga je weg, Gelsomina?

Gelsomina: Ik ga werken,’n vak leren en dan stuur ik
geld naar huis. Ik word een artiest en dan dans ik en zing
Gelsomina maakt dansje.
ik net als Rosa.
Vrouw: En wanneer kom je terug?
Gelsomina kijkt verdrietig naar moeder. Gelsomina
loopt naar rechts, moeder komt weer achter haar Gelsomina: Wanneer kom ik terug?
aan, klagend:
Shot eindigt in totaal van hele gezin, en Zampano Moeder: Ga niet weg! Mijn lieve kind, blijf bij mij!
met wagen op achtergrond. Gelsomina neemt
afscheid van moeder en broers en zussen.
Kleiner totaal van alleen Zampano bij zijn wagen:
Zampano: We komen heus gauw terug!.
Zampano loopt naar bestuurdersplek.
Vorig totaal. Gelsomina loopt naar Zampano,
gevolgd door gezin, die op enige afstand blijven
stilstaan.
Kleiner totaal van wagen
Gelsomina: Instappen.
Blij, zwaait, waardoor haar cape voor haar gezicht
komt.
Close-up moeder, met naast haar broer, zwaait met Moeder: Je spullen, Gelsomina! Je sjaal!.
sjaal
Vorig shot, Gelsomina kijkt erg verdrietig, draait Zampano: Spring er achter in!
zich om en klimt in de wagen.
Close-up moeder, met zakdoek. Huilend
Moeder: Mijn meisje. Mijn arme meisje!
Vorig shot, Gelsomina klimt in wagen. Wagen rijd
weg, kinderen rennen er achteraan.
Totaal (pov Gelsomina) van kinderen die achter
haar rennen.
Close-up Gelsomina (vanuit wagen), zwaait.
Totaal dorpje, weg, dat steeds kleiner wordt (pov
Gelsomina)
Close-up Gelsomina, kijkt bedroefd en tevreden,
laat dekzeil vallen, zodat ze uit beeld verdwijnt.

Figuur 3.7. Shotlist begin LA STRADA

Wat zijn de feiten: Zampano is een rondtrekkende straatartiest die Rosa, de zus
van Gelsomina, als assistente had. Rosa is dood gegaan. Nu is Zampano terug om
Gelsomina als assistente mee te nemen. Hij geeft de moeder 10.000 lire en salami,
kaas en wijn. Gelsomina gaat uiteindelijk met hem mee, als zijn assistente.
Als we als omstander daar aanwezig waren geweest en op gehoorafstand
hadden gestaan, hadden we het zo kunnen zien. De toeschouwer is aanwezig bij
deze situatie, al heeft hij/zij geen handelingsmogelijkheden. Het is voldoende
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vergelijkbaar om ermee te beschrijven hoe de toeschouwer inferenties maakt over
de personen.
De film begint met een gezamenlijk project tussen de aanwezigen: het
vinden van een common ground. “Gelsomina, ken je Zampano nog, die Rosa meegenomen
heeft?” Dan volgt er nieuwe informatie, dat Rosa dood is, en dat leidt ertoe dat nu
iedereen dezelfde nieuwe common ground deelt. Het volgende deel van de dialoog
gaat over het aanbod van Zampano dat Gelsomina Rosa gaat vervangen. Hier is
goed te zien dat volgende handelingen laten zien hoe het gesprek verder gaat,
zonder dat er zelfs maar gesproken wordt. Want alhoewel Gelsomina niets zegt,
blijkt uit haar opmerkingen aan de (buur)vrouw “Ik ga werken,’n vak leren en dan stuur
ik geld naar huis. Ik word een artiest en dan dans ik en zing ik net als Rosa.” Dat ze het
gesprek volledig begrepen en gevolgd heeft, en blijkbaar ook ‘ja’ heeft gezegd. Het
project heeft dus een aantal fases doorlopen, en de laatste zichtbare fase
impliceert dat alle tussenliggende fases doorlopen zijn.
Zo werken gedrag en dialoog samen als aspecten van een dialoog. Dat geldt
ook voor shots die duidelijk maken over wie het gaat: als de moeder zegt
“Gelsomina” dan toont het beeld de vrouw die blijkbaar Gelsomina is, en als ze
vervolgt: “Gelsomina, ken je Zampano nog, die Rosa meegenomen heeft?” dan toont het
beeld de man, en begrijpen we dat dat Zampano is.
Andere keren krijgen we Zampano of Gelsomina te zien om te kijken wat
hun reactie is op datgene dat verteld wordt. Als ze dan vervolgt: “Mijn arme dochter.
Ik zal niet eens haar graf zien..”, zien we Zampano weg kijken en een trek aan zijn
sigaret nemen.
De situaties die we hieruit afleiden is die van: overlijdensbericht ontvangen, voor
baan solliciteren/ aangenomen worden, op reis gaan, het ouderlijk huis verlaten
(volwassen worden), artiest worden, een levensgezel vinden.
Zo eenvoudig en vanzelfsprekend als de scène aandoet, zo complex is het
eigenlijk. Want elk van deze situaties heeft eigen sociale regels, omgangsvormen
en handelingspatronen. En in deze specifieke situaties zijn die handelingspatronen niet hetzelfde, maar vaak juist tegengesteld. Het tonen van verdriet over
het overlijden bijvoorbeeld is moeilijk in overeenstemming te brengen met de
blijdschap over het zicht op een nieuwe, spannende toekomst.
Terwijl we bezig zijn deze situaties te construeren, construeren we ook de
personen. Laten we eens zien welke informatie we hebben om Gelsomina mee in
te vullen, en welke informatie we hebben om Zampano mee in te vullen.
Gelsomina: in natuur, met bundel riet op rug (haar gezicht blijft uit beeld).
Ze luistert naar de kinderen, maar komt pas echt in beweging bij de opmerking
dat Rosa dood is. Als we haar gezicht zien is ze verdrietig en verlegen. Ze praat
niet. Haar moeder zegt dat Rosa “zo mooi en zo flink” was, en dat Gelsomina op haar
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lijkt. Maar één zin later zegt ze: “Ik zeg je eerlijk, Zampano, deze stakker is niet als Rosa.
Ze doet wel wat je haar zegt. Maar ze is wat vreemd. Maar als ze elke dag te eten krijgt, draait ze
wel bij... Je bent al groot en je hebt nog nooit gewerkt. ’t Is jouw schuld niet dat je anders bent dan
andere meisjes.”
Het enige dat Gelsomina zelf zegt is: “Ik ga werken,’n vak leren en dan stuur ik
geld naar huis. Ik word een artiest en dan dans ik en zing ik net als Rosa. … Wanneer kom ik
terug?” En als ze weggaat zegt ze: “Instappen.”
Volgens het model van Kelley zou deze situatie niets zeggen over
Gelsomina, immers: het is distinctive (ze gaat gaat niet zomaar mee, maar pas bij
het bericht dat haar zus dood is), er is consensus (iedereen zou dat het
belangrijkste vinden, en meer willen weten), elke keer als het over haar zus gaat,
is ze verdrietig. Dus het gedrag van Gelsomina is niet bijzonder, en het is alleen
maar informatief over het bericht ‘Rosa is dood’.
Maar het model verklaart wel waarom we uiteindelijk Gelsomina gaan zien
als een gevoelig, blij en wat naïeve vrouw. Immers, ze reageert op elke situatie
primair, als ze iets verdrietigs hoort is ze verdrietig, als ze iets vrolijks hoort is ze
blij. Dat is duidelijk gedrag (ze toont haar emoties zeer uitdrukkelijk, bijna
karikaturaal), er is grote consistency (ze doet dat altijd), maar er is geen consensus
(weliswaar zou iedereen per situatie die emoties tonen, maar niet als zich zo’n
reeks situaties voordoet, dan zou de vorige emotie niet zomaar vergeten zijn). Er
ontstaat dus een unieke combinatie tussen de persoon en het gedrag (primair
reageren op elke emotionele stimulus). Nu we deze conclusie getrokken hebben, en
een hypothese over Gelsomina hebben ingeruild voor een definitieve identiteit
van Gelsomina, valt op dat we de feiten naar onze hand hebben gezet. Immers: de
moeder zegt dat Gelsomina precies is zoals haar zus Rosa, zo mooi en zo flink en dat
ze niet is als Rosa. Ze doet wel wat je haar zegt, maar ze is wat vreemd. Maar als ze elke dag te
eten krijgt, draait ze wel bij. Beide beweringen kunnen niet tegelijk waar zijn (al
sluiten ze elkaar niet echt uit). Het eerste is complimenteus “zo knap, zo lief, zo
slim” terwijl de tweede beschrijving simpelweg constaterend is, en voorafgegaan
door het ‘niet als Rosa’. Dat ‘niet’ maakt het al negatief, en de opmerking “Deze
stakker” maakt het denigrerend. Terwijl de echte inhoud niet erg negatief is
“kind” is op zich niet negatief, en gehoorzaam “ze doet wel wat je haar zegt” is
niet negatief. Wel negatief is: “Maar ze is wat vreemd”.
Doordat we zelf al een beeld aan het vormen waren van Gelsomina als
eigenaardig, hebben we een sterke voorkeur om de moeder te geloven als ze zegt
dat Gelsomina niet als Rosa is en een beetje vreemd. We zien dit als bevestiging
van ons eerste oordeel, en negeren de opmerking dat Gelsomina wel als Rosa is.
Het stereotype ‘naïeve, kinderlijke vrouw’ wordt tegelijk verwerkt met de
observatie dat ze blij is vanwege het overnemen van de baan van haar dode zus.
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De observatie van die blijdschap kan op zichzelf op twee manieren worden
uitgelegd: ze is berekenend of ze is oprecht verdrietig en oprecht blij. Door de
observatie dat ze naïef, kinderlijk is, domineert de conclusie dat ze oprecht
verdrietig en blij is.

Figuur 3.8. Toepassing van het parallel-constraint-satisfaction model van Kunda en Thagard
(Kunda 1999; Kunda and Thagard 1996) op Gelsomina.

Dit beeld dat we van Gelsomina hebben sluit een aantal andere conclusies uit. Als
we de situaties goed bekijken hadden we ook kunnen constateren dat ze
gevoelloos is, egocentrisch, alleen uit op eigen gewin: immers, nauwelijks heeft ze
gehoord dat haar zus dood is, en ze mag haar baan overnemen en is daar zo blij
mee dat ze niet langer rouwt om haar dode zus. Het zijn dus twee processen die
parallel verwerkt worden, en elkaar beperken.
In LA STRADA vormen we niet alleen impressies van Gelsomina, maar ook van
Zampano. In het begin weten we nog niet zoveel van hem. Er wordt over hem
verteld (hij heeft een auto, is rondtrekkend artiest) we zien hem geld geven (om
te vieren), hij geeft geld aan Gelsomina’s moeder (als loon voor Gelsomina. Aan
zijn gezicht valt niet veel af te lezen, en is dus multi-interpretabel. Dat geldt ook
voor zijn handelingen: is het geld om op te scheppen (stoer te doen), om zijn
geweten te sussen (Gelsomina’s zus is gestorven bij hem in dienst), is hij een
slavendrijver (Gelsomina wordt verkocht als een object), is hij eerlijk (de moeder
krijgt Gelsomina’s loon)?
De toeschouwer zal het oordeel over Zampano uitstellen. In de scènes
hierna zien we hem optreden. Hij treedt op, en vertelt hoe gevaarlijk de act is (die
in wezen totaal ongevaarlijk is). Ook hier kan de toeschouwer verschillende
interpretaties maken: hij schept op (hij heeft geen zuiver beeld van zijn eigen
vermogens, geen zelfinzicht) of hij schept op als onderdeel van de show (hij kan
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goed toneelspelen). Daarna zien we Gelsomina doen alsof ze eet, terwijl ze in
werkelijkheid het eten weggooit. We zien dan Zampano ook eten, maar na afloop
zeggen dat Gelsomina niet kan koken.
Ze oefenen muziek, hij laat trompet horen, zij doet het verkeerd na: hij tikt
op trompet: “Doe alleen wat ik je zeg”. Hij doet haar een trommel om, en trommelt
voor: Zampano is hier. Zij doet hem na, maar niet goed. Dan doet hij het nog een
keer voor, zij doet het weer op haar eigen manier. We zien Zampano kijken,
weglopen naar de struiken, een tak afbreken, van bladeren ontdoen en weer gaan
zitten. “Nog eens”. Zij doet dat, en hij slaat haar met de tak. Zij krimpt ineen van de
pijn, loopt weg. Zampano: “Kom hier”. Ze komt terug, hij vraagt haar het nog eens
te doen, ze doet het weer, en opnieuw slaat hij haar.
Als toeschouwer voelen we deze klappen bijna zelf (emotional contagion,
simulatie) en hebben daardoor medelijden met Gelsomina (we zien haar nu als ingroup) terwijl we Zampano vanaf dan als out-group zien. Daardoor gaan we
slechter van hem denken, en zien we in al zijn handelen als ‘slecht’. Dat wordt
ook keer op keer bevestigd: zoals wanneer hij met Gelsomina uit eten gaat (waar
ze blij mee is), maar even later met een andere vrouw verdwijnt en Gelsomina laat
zitten. Zo ontstaat een herhalend patroon, waarin Gelsomina elke keer weer blij
is met Zampano, en hij haar teleurstelt/kwetst.
Op een gegeven moment ontmoeten ze De Gek. Deze spreekt Zampano aan
als Weg-eer (in Nederlandse vertaling). Hij maakt voortdurend Zampano
belachelijk, treitert hem, verpest diens act. Dan studeert hij met Gelsomina een
komische act in. Ze doet alles verkeerd, en hij reageert er net zo verwijtend op als
Zampano eerder deed (alleen slaat hij niet). Gelsomina doet het uiteindelijk goed,
en hij prijst haar. Daardoor bloeit ze op. Even later eist Zampano Gelsomina op.
De Gek gooit een emmer water over hem heen, waarop Zampano hem achtervolgt
met een mes. Dat wordt ontdekt door de politie, en Zampano wordt gearresteerd.
Gelsomina is dan vrij om met het circus mee te trekken, maar blijft achter, om op
Zampano te wachten.
In ons streven vóór Gelsomina te zijn, en omdat we zien dat haar
samenwerking met Zampano haar geen goed doet, zijn we blij met iedereen die
Zampano aanvalt. En dus zien we De Gek, die deze functie voor ons vervult, als
onderdeel van de in-group, en zeer positief. En dat terwijl alles dat hij doet tegen
onze principes is (hij scheldt Zampano uit, ruïneert zijn act, maakt hem
tegenover iedereen belachelijk). Bij het repeteren valt ons op dat De Gek eigenlijk
net als Zampano is (hij minacht Gelsomina bij tijden ook), maar wanneer hij haar
prijst, en zij trots straalt, kan hij geen kwaad meer doen. En dus hopen we dat
Zampano hem niet te pakken krijgt, dat Zampano gevangen zal worden.
We geven onze impressie van De Gek ook alle tijd, wat we nog niet
begrijpen komt nog, we nemen zijn woorden niet letterlijk. In het nachtelijk
gesprek dat hij met Gelsomina heeft zegt hij bijvoorbeeld dat ze lelijk is, maar dan
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begrijpen we dat hij dat zegt om duidelijk te maken dat Zampano wellicht van
haar houdt (geobserveerd ‘schelden’, geassocieerd: ‘nobel’).
Wanneer we daarna Gelsomina met Zampano samen zien, en zij
Zampano’s gedrag als ‘slecht gecommuniceerde liefde’ begrijpt, dan doen wij dat
als toeschouwer ook, via haar en De Gek.
De tot nu toe gebruikelijke manier om personages te beschrijven zou stellen dat
Zampano gewoon een personage met een bundel karaktertrekken is (lomp,
goedbedoelend, onhandig, overdreven stoer) van wie we benieuwd zijn wat er
gebeurt in samenzijn met Gelsomina. Hij is een round character met redelijk wat
karaktertrekken en hij verandert (hij komt tot zelfinzicht), en hij durft zijn
emoties te tonen.
En ook sluit het aan bij wat Bordwell beweert: dat toeschouwers door
middel van de plot de story reconstrueren. Zelfs klopt het dat surprise en suspense
meewerken: er is voortdurend afwachting ‘wat zal hij nu doen?’
Een dergelijke beschrijving mist volledig de dimensie waar het om gaat:
parallel aan deze bewegingen van de film maakt de toeschouwer een geheel ander
traject door: het personage Zampano verandert niet zozeer zelf, maar de person
impression door de toeschouwer verandert.
De lakmoesproef is het moment waarop Zampano Gelsomina met een tak slaat,
en we Gelsomina zich huilend zien terugtrekken. Laat de toeschouwer bij
zichzelf te rade gaan wat daar gedacht werd. Denkt de toeschouwer “Niet doen
Zampano!” dan was er dus betrokkenheid bij Gelsomina, en denkt de
toeschouwer “Goed zo, dat helpt Gelsomina sneller leren/luisteren”, dan was er
dus betrokkenheid bij Zampano.
Zo’n lakmoesproefmoment heeft nog een tweede belangrijke consequentie:
op dat moment is de personageconstructie afgerond. Als we zo duidelijk partij
kiezen, dan vinden we dat we genoeg weten over dit personage in deze situatie.
Als we de scène in LA STRADA hadden bekeken terwijl we ons ons oordeel over de
personages hadden uitgesteld, dan hadden we gedacht: het is akelig dat
Gelsomina pijn heeft, maar Zampano heeft ongetwijfeld zijn redenen om dat te
doen, en wellicht is hij welwillend, en kent hij geen andere didactische middelen
dan slaan (wat overigens, achteraf bezien, inderdaad de meest objectieve
interpretatie van deze scène is).

D. Conclusie
De beginfase eindigt op het moment dat de toeschouwer besluit tot een bepaalde
betrokkenheid bij een personage. Dat moment is gewoonlijk later dan in een
klassieke film. De toeschouwer neemt meer tijd om tot een personageconclusie/
oordeel te komen. Maar ook al neemt hij/zij meer tijd, toch is die tijd niet lang
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genoeg en kiest hij/zij voortijdig voor betrokkenheid bij een bepaald personage.
En vaak kiest hij dan ook tegen betrokkenheid bij een ander personage.
Dit hoofdstuk stelde zowel de theorievorming over betrokkenheid bij
personages ter discussie, als de definitie van de auteursfilm.
Immers, in de psycho-analytische traditie projecteert de toeschouwer
zichzelf op het personage, en identificeert zich daarmee. In de cognitieve traditie
is de toeschouwer afstandelijk betrokken. De toeschouwer is zich bewust van het
verschil tussen hem/haarzelf en het personage, maar kan zich toch tot bepaalde
personages meer betrokken voelen dan bij andere.
In dit hoofdstuk werd duidelijk hoe de toeschouwer parallel personages
beoordeelt (inschat) zoals gewone mensen, en bottom-up informatie verzamelt,
maar tegelijkertijd via simulatie en emotional contagion bepaald gedrag kopieert en
zelf ervaart. Die parallelle beleving/ inschatting beïnvloedt elkaar, en maakt het
precieze onderscheid tussen personage/ toeschouwer wat diffuus.
In alles wat de toeschouwer denkt en voelt met en voor het personage is de
toeschouwer zelf verantwoordelijk. Of het nu een moreel oordeel is, een
inschatting van een situatie, een herkenning van een bepaalde trek, het infereren
van bepaalde motieven; alles wordt gecreëerd door de aard en het karakter van de
individuele toeschouwer.
Ook al geldt dit voor alle films, voor ons corpus films is die verantwoordelijkheid van de toeschouwer veel groter dan in klassieke films. In de auteursfilm
is de vertelling objectiever en terughoudender in het suggereren van oordelen over
situaties en personages, en ligt de verantwoordelijkheid nog meer bij de
toeschouwer.
Deze toeschouwer komt voorbarig tot een personage-oordeel, dat later in
de plot onjuist zal blijken.
Daarmee is de volgende fase van de auteursfilm een logisch gevolg van de
alliantie-fase: de toeschouwer begint zich te oriënteren op wat komen gaat, en
zich onrustig te voelen (door het vermoeden van de naderende ontmaskering van
het personage-oordeel als onjuist).
Maar dat is voor hoofdstuk 4. Voor nu is het genoeg om te constateren dat
er een directe link is tussen de toeschouwers en hoe we de personages inschatten:
zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.
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4
Het ervaren van onrust

Philosophy is perfectly right in saying that life must be understood
backward. But then one forgets the other clause – that it must be lived forward.
(Kierkegaard 2000:12)
So from that spring, whence comfort seem’d to come, Discomfort swells.
(Macbeth (sergeant: I,ii) Shakespeare)
n het vorige hoofdstuk is getoond hoe de toeschouwer na de oriëntatie
een volgende fase is ingegaan, namelijk kiezen voor een betrokkenheid bij
bepaalde personages en tégen andere personages. Vanaf dit lakmoesproefmoment kijkt de toeschouwer heel gericht naar de film, en leeft met
dat personage mee. De theorie (allegiance/ focalisatie) stelt dat de toeschouwer
zoveel mogelijk kijkt en ervaart vanuit het gezichtspunt van het personage bij wie
hij/zij betrokken is geraakt (allegiance/focalisatie). We leven met dat personage
mee, en zijn bezorgd over zijn/haar welzijn. Dat zijn twee verschillende
houdingen die vaak samenvallen, maar soms ook apart te onderscheiden zijn.
Dat kunnen we zien aan de hand van het verdere verloop van LA STRADA.
Zo leeft de toeschouwer van LA STRADA met Gelsomina mee, en is bezorgd over
haar welzijn. Zij blijft na geslagen te zijn toch nog enige tijd geloven in
Zampano’s goede karakter, terwijl de toeschouwer zich dan al zorgen begint te
maken over haar, en haar wil beschermen (en wil dat ze bij hem weggaat). Op een
gegeven moment neemt Zampano haar mee naar een restaurant, en dineert met
haar, waar ze heel blij mee is. Maar aan het eind van de avond nodigt Zampano
een andere vrouw aan tafel, en verlaat met haar het restaurant. Hij laat Gelsomina
alleen achter. Op dat moment is ze gekwetst, en ziet ze in dat Zampano haar
slecht behandelt. Hier komen de inzichten van de toeschouwer en Gelsomina
weer bij elkaar. Maar het duurt niet lang of Gelsomina vergeeft Zampano, terwijl
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de toeschouwer nog steeds ziet dat Zampano niet deugt. Bij de bruiloft gebeurt
hetzelfde, Gelsomina komt weer tot het inzicht dat Zampano niet deugt, en ze
verlaat hem. Maar ook nu keert ze bij Zampano terug. Als Zampano later in de
gevangenis komt omdat hij de Gek met een mes heeft bedreigd, kan ze voorgoed
van hem afkomen door met het circus mee te reizen. Ze heeft dan genoeg van haar
leven, en alle vertrouwen in Zampano verloren. De Gek troost haar, en komt tot
het volgende gesprek:
De Gek: “Maar Zampano zou je niet houden als je nergens goed voor was. Wat deed-ie toen je
ervandoor was gegaan?”
Gelsomina: “Mij slaan.”
De Gek: “Maar waarom heeft-ie je niet weg laten gaan? Ik snap ’t niet. Ik zou je geen dag
langer houden dan nodig! Misschien … misschien houdt-ie van je.”
Gelsomina: “Zampano? Van mij?”
De Gek: “Waarom niet? Hij is als ’n hond. Zo’n hond die lijkt te willen praten, maar alleen
maar kan blaffen.”
Gelsomina: “De arme man.”

Wat er psychologisch met Gelsomina gebeurt, is het volgende: ze heeft een
positieve cognitie over Zampano, die elke keer gevolgd wordt door de
tegengestelde nieuwe cognitie ‘Zampano deugt niet’. Toch blijft haar positieve
kijk op Zampano overeind.
De toeschouwer ervaart ook tegengestelde cognities, maar op een geheel
ander moment. Tijdens de restaurantscène, bij de bruiloft, en bij de gevangenisscène heeft de toeschouwer juist geen probleem: hier ziet de toeschouwer telkens
een bevestiging van de cognitie ‘Zampano deugt niet’. (Wellicht ervaart de
toeschouwer tijdelijk lichte dissonance op de momenten dat hij aardig doet tegen
Gelsomina.) Een echt cognitief probleem heeft de toeschouwer op het moment
dat De Gek uitlegt dat Zampano deugt, en van Gelsomina houdt. Ten eerste is het
al raar dat De Gek, die alleen maar Zampano zwart maakt, hier iets aardigs over
hem zegt, maar vooral ontstaat hier de cognitieve tegenstelling ‘Zampano de
bruut die Gelsomina kwelt = Zampano die van Gelsomina houdt’.
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Figuur 4.1. Oordeel van Gelsomina versus dat van de toeschouwer over Zampano

Hoe reageert de toeschouwer op deze tegengestelde cognitie? Dat is het probleem
dat in dit hoofdstuk behandeld wordt. Het is niet een probleem van cognities,
maar van emoties. In de psychologie is deze emotie beschreven als cognitive
dissonance. Omdat het een emotie is, heeft het ook bepaalde handelingstendensen.
Na het beschrijven van cognitive dissonance in paragraaf A, beschrijft paragraaf B
hoe cognitive dissonance (bij de toeschouwer) sporadisch is beschreven in
filmtheorie. De paragraaf besluit met een voorstel voor een nieuw model. In
paragraaf C wordt dit model toegepast op de film AMATOR (P: Krzysztof
Kieslowski, 1979).

A.Dissonance theorie
In de cognitieve psychologie noemt men een tegenstelling als ‘bruut = liefhebbende man’ een cognitieve dissonance. Dissonance theorie begon vijftig jaar geleden
met het onderzoek van Léon Festinger A Theory of Cognitive Dissonance.(Festinger
1957) “Two elements are in dissonant relationship if, considering these two alone, the obverse of
one element would follow from the other. To state it a bit more formally, x and y are
dissonant if not-x follows from y”. (Festinger 1957:13, cursief als in origineel)
In beginsel is dissonance-theorie een elegante en eenvoudige theorie. Om een
indruk te krijgen van de reikwijdte van dit hoofdstuk 4 beginnen we met
Festingers voorbeeld van een verstokte roker die een onderzoek onder ogen krijgt
dat bewijst dat roken erg ongezond is. Dit leidt tot een cognitieve dissonantie,
immers de roker streeft ernaar gezond te zijn, wat niet strookt met het doorgaan
met roken. De dissonantie motiveert degene die de dissonantie ervaart (in dit
geval de roker) om de dissonantie te reduceren, en liefst op te heffen. Daar zijn
altijd vier mogelijkheden:
¾ de dissonante cognitie verwijderen (stoppen met roken, geen berichten
meer lezen over ‘roken is ongezond’)
¾ een consonante cognitie toevoegen (beginnen met sporten)
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¾ het belang van de dissonante cognitie reduceren (benadrukken dat er ook
studies zijn die aantonen dat roken wel gezond is)
¾ het belang van de consonante cognitie vergroten (“ik heb verder een heel
gezonde levensstijl, roken is mijn enige ongezonde gewoonte”) 53
Festinger beschrijft verder dat er een wetmatige verhouding is tussen de omvang
van de dissonantie, de ervaren discomfort, en de mate waarin iemand gemotiveerd
is om de dissonantie te reduceren. Hoe groter de dissonantie, hoe groter het
ervaren discomfort, en hoe meer iemand gemotiveerd is om de dissonantie te
reduceren. “1. The existence of dissonance, being psychologically uncomfortable, will motivate
the person to try to reduce the dissonance and achieve consonance. 2. When dissonance is present,
in addition to trying to reduce it, the person will actively avoid situations and information which
would likely increase the dissonance.” (Festinger 1957:3)
Wat is dissonance?
Vanuit een paar goed gekozen voorbeelden (zoals dat van de roker) bouwt
Festinger zorgvuldig zijn theorie steeds verder uit. Zo komt hij tot de conclusie
dat twee elementen alleen tot dissonantie kunnen leiden als ze relevant zijn ten
opzichte van elkaar. Hij definieert cognitie erg ruim: “any knowledge, opinion, or
belief about the environment, about oneself, or about one’s behavior”. (Festinger
1957:3)
Dat wil niet zeggen dat elke tegenstelling tussen twee cognities (ook al zijn
ze relevant ten opzichte van elkaar) tot dissonance leiden. Want anders zou er
altijd dissonantie zijn: iedereen wordt elk moment gebombardeerd met nieuwe
impulsen en nieuwe indrukken, die in principe allemaal dissonant zijn met de
bestaande cognities. Als we naar buiten kijken en zien dat de zon schijnt, en een
paar minuten later kijken we weer naar buiten en zien dat het regent, dan zijn dit
twee tegengestelde cognities. Dit soort tegengestelde cognities leidt niet tot
dissonance, omdat we weten (zoals schematheorie, hfdst. 1, betoogt) dat het weer
veranderlijk is. Het is wel zo dat de tegengestelde cognities ons een moment doen
verbazen, en actief doen teruggrijpen op bestaande kennis(schema’s) die dit
kunnen verklaren. Als die bestaande kennis de tegenstelling kan verklaren en
opheffen, dan is er geen sprake van dissonantie. “Since Brehm and Cohen (1962),
dissonance theorists accepted the idea that the simple presence of relations of
inconsistency among cognitions is not a sufficient condition for the arousal of
dissonance.” (Beauvois and Joule 1999:53; Brehm and Cohen 1962)
53

Strikt genomen is ‘het belang van de consonante cognitie vergroten’ in eerste instantie slechts impliciet
door Festinger aangegeven.
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Wat zijn de voorwaarden voor het ervaren van dissonance?
De rest van zijn onderzoek richtte zich op het ontstaan van dissonantie. Een
belangrijke voorwaarde is het maken van een keuze. Elke keuze voor het één,
leidt tot een beslissing tégen het ander. Nadat eenmaal besloten is, dringen zich
de negatieve aspecten van die beslissing op. Die post-decision dissonantie leidt tot
precies dezelfde reactie als bij dissonance beschreven, de ‘spreading of alternatives’:
¾
¾
¾
¾

Het verwijderen van de negatieve aspecten van de keuze
Het verwijderen van de positieve aspecten van de niet-keuze
Het toevoegen van positieve aspecten aan de keuze
Het toevoegen van negatieve aspecten aan de niet-keuze

In Conflict, Decision, and Dissonance onderzoekt Léon Festinger dit verder, en komt
tot de conclusie dat “It seems that a decision carries commitment with it if the
decision unequivocally affects subsequent behavior. This is not intended to mean
that the decision is irrevocable, but rather that the decision has clear implication
for the subsequent unrolling of events as long as the person stays with that
decision.” (Festinger 1964:156) Er kan alleen dissonance ontstaan als er commitment
aan de keuze is. Dit wordt nog eens bevestigd door The Psychology of commitment:
Experiments linking behavior to belief van Kiesler, waarin hij stelt dat free choice, public
nature of the behavior, irrevocability en consequences variabelen zijn die iemands
commitment bepaalt. (Kiesler 1971) Het doet Beauvois en Joule in 1996 (nadat er
talloze aanpassingen aan de theorie zijn gedaan) dan ook besluiten dat Festingers
theorie met die van Kiesler gezamenlijk alles kunnen verklaren. (Beauvois and
Joule 1996)
In lijn met Festinger (die het al beschreef in A Theory of Dissonance) hebben
verschillende onderzoekers onderzocht hoe kiezers een gekozen politicus
waarderen. (Frenkel and Doob 1976; Mullainathan and Washington 2006; Nail et
al. 2003) Zo zal iemand die op een bepaalde politicus gestemd heeft, in het jaar
waarin die politicus aan de macht is, vooral actief zoeken naar diens positieve
daden. Negatieve aspecten worden genegeerd, en de niet-gekozen politicus wordt
negatief beoordeeld.
Een ander belangrijk aspect dat Festinger noemt in A Theory of Dissonance is
de vrijheid van handelen. Hoe meer vrijheid van handelen er was om tot een
keuze te komen, en die keuze leidt dan tot cognitieve dissonantie, hoe groter het
discomfort zal zijn. Hoe minder dwingend de keuze was, hoe meer een mens er aan
vasthoudt.
Hij onderzoekt hoe mensen om gaan met het tegen-hun-wil handelen
(forced compliance/ induced compliance), hoe (en in welke mate) mensen actief
informatie vermijden die de dissonantie zal vergroten, en tot slot beziet hij hoe
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mensen social support zoeken om hun dissonantie te verminderen.
Veel onderzoek is voortgekomen uit de interpretatie van het onderzoek
Cognitive consequences of forced compliance. (Festinger and Carlsmith 1959) Om die
discussies te begrijpen volgt hier een korte samenvatting.
In dit onderzoek lieten ze deelnemers saaie handelingen uitvoeren, en
betaalden hun daarna geld ($1 of $20) om iemand (waarvan ze wisten dat deze
dezelfde handelingen zou gaan uitvoeren) te vertellen dat het onderzoek
interessant en prettig was. Het uiten van de mening dat het onderzoek prettig
was, is in tegenspraak met de beleefde ervaring (het onderzoek was dodelijk saai)
en leidt dus tot een grote dissonantie. Bij de $1 proefpersonen leidt dit tot zo’n
grote dissonantie, dat er ook grote dissonantie reductie plaatsvindt. Ze passen
hun mening sterk aan. Ze vinden nu dat ze de verrichte handeling wel aangenaam
vonden. Op die manier is de dissonantie verdwenen: ze hebben aangenaam werk
verricht en anderen verteld dat het werk aangenaam was.
De $20 proefpersonen ervaren veel minder dissonantie (en blijven zich de
handelingen nog steeds herinneren als vervelend) omdat de $20 een voldoende
consonante ervaring is.
Een soortgelijk onderzoek is het forbidden-toy onderzoek. (Aronson and Carlsmith
1963) Daarin werd kinderen verboden om met bepaald speelgoed te spelen. Een
aantal kinderen werd dit heel mild verboden, een andere groep kinderen werd dit
ten strengste verboden. Later mochten de kinderen naar believen met al het
speelgoed spelen (dus ook met het speeldgoed dat eerst verboden was). Wat
bleek: de kinderen bij het wie het slechts mild verboden was, vonden het
speelgoed niet meer leuk, omdat ze dachten dat het wel spelen met het andere
speelgoed voortkwam uit een persoonlijke voorkeur, en dat ze dus hun eerdere
gedrag in lijn moesten brengen met hun eerdere voorkeur. En dus wilden ze niet
meer met dat speelgoed spelen. De kinderen die het streng verboden was geweest,
vonden het net zo leuk als voordat het hun verboden was. Het feit dat het zo
streng verboden was geweest, maakte duidelijk dat het niet-spelen met dat
speelgoed niet in relatie stond met hun persoonlijke voorkeur. In een recent
onderzoek tonen Egan, Santos en Bloom aan dat ook dieren en heel jonge
kinderen zo reageren, wat onder andere duidelijk maakt dat dissonance een erg
basaal psychologisch verschijnsel is, waarvoor niet altijd een complex zelfbeeld
nodig is. (Egan et al. 2007)
Het spreekt voor zich dat dissonance toeneemt naarmate de consequenties
groter zijn, en die consequenties onomkeerbaar zijn (de irrevocability).
Zo stellen onderzoekers dat het niet zozeer de dissonante informatie is, als
wel de effort-justification die de grootte van de dissonantie bepaalt. (Aronson
and Mills 1959) Stel dat iemand maandenlang vrijwilliger is geweest voor een
verkiezingscampagne van een bepaalde kandidaat, en deze houdt zich, eenmaal
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gekozen, na zijn verkiezing niet aan de beloftes, dan leidt dat tot vooral tot grote
dissonantie omdat de vrijwilliger er zo veel energie in gestoken heeft.
Deze oorspronkelijke theorie en de daaruitvoortgekomen onderzoeken
beschrijven allemaal dissonance als een gevoeld discomfort die voortkomt uit twee
tegengestelde cognities en daarbij alle manieren die een mens gebruikt om die
dissonance niet te voelen. In die zin is het ook een echte emotie met een voortraject,
een ervaren van een lichamelijke arousal, en handelingstendenzen (Frijda 1993) die
die arousal ongedaan willen maken. Zoals tot dusver beschreven, is het een
basisemotie, die kortstondig duurt omdat de reacties (het verminderen van de
dissonantie) redelijk succesvol zijn. Vaak zelfs zo succesvol, dat het de ervaring
van de dissonantie uit het geheugen wist. Dat laatste aspect maakt het ook een
lastig te bestuderen emotie.
Sociaal: zelf in relatie tot anderen.
Bovengenoemde beschrijving van dissonance-theorie ontwikkelde zich in een
periode dat de cognitieve psychologie een ontwikkeling doormaakte waarin de
scheiding tussen cognitie en lichamelijke beleving werd geslecht (zie hoofdstuk
1). En natuurlijk werd dissonance in deze vaart der volkeren meegesleept. Men
verklaarde de theorie van Festinger niet langer uit de tegenstelling tussen
cognities, maar uit het feit dat die tegenstelling leidde tot een aantasting van het
‘zelf’(-beeld). Natuurlijk zag Festinger al dat cognitive dissonance betrekking had op
het ‘zelf’, (het is immers het ‘zelf’ dat beschermd moet worden). Maar wat er in de
laatste decennia in theorie veranderde is dat theoretici de aanval op ‘zelf’ als een
noodzakelijk voorwaarde voor het ontstaan van dissonance opnemen. “It has been
known for some time that inconsistency between cognitions is not enough to
arouse dissonance, even when the cognitions are important, as between an
important attitude and knowledge of a voluntary but contradictory public
action.” (Steele et al. 1993:893) Daarmee verschuift het van een strict cognitief
probleem naar een sociaal/moreel probleem, waarbij de verhouding van het zelf in
relatie tot anderen ter discussie staat. 54 Waar de discussie zich tot nu toe op
toelegt is te verklaren hoe het ‘zelf’ er bij betrokken is, en welke handelings54

Er zijn twee theorieën die een zijpad bewandelen. Een aantal theoretici verklaart de resultaten van
Festingers onderzoek vanuit de sociale psychologie, en menen dat er daardoor geen sprake is van
dissonance.
De zelf-perceptie theorie van Bem verklaart de resultaten van Festinger en Carlsmith forced
compliance onderzoek zonder dissonance, en stelde gewoon dat mensen hun gedrag gebruiken om hun
houding te bepalen (bij het gevoel van vrije keuze). En wanneer ze het gevoel hebben geen vrije keuze te
hebben gehad, ze hun gedrag niet gebruiken om hun houding te bepalen. Bem, D. J. 1967. "Self-perception:
An alternative interpretation of cognitive dissonance phenomena." Psychological Review 74: 183-200.
Impression-management theorie verklaart het uit het feit dat mensen hun gedrag aanpassen om
daarmee te bepalen hoe anderen over hen denken. Tedeschi, J.T., B.R. Schlenker, and T.V. Bonoma. 1971.
"Cognitive Dissonance: Private ratiocination or public spectacle?" American Psychologist 26: 685-695. Dit is
natuurlijk in lijn met Goffman.
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tendenzen gebruikt worden om de dissonance te bezweren. Het probleem is dat
talloze verschillende onderzoeken tegengestelde resultaten laten zien. Dat levert
een strijd op over de kwaliteit van de tests. Een probleem bij het testen is dat
dissonance alleen indirect kan worden aangetoond. Aan proefpersonen kan
gevraagd worden naar hun opinies voorafgaand aan de dissonance, en na afloop van
de dissonance. Hun veranderde mening moet dan een bewijs leveren dat de mate
waarin hun opinie over iets verandert een gevolg is van het bezweren van de
dissonance. Omdat het steeds om dit soort indirecte bewijzen gaat, zijn deze testen
gevoelig voor het argument dat de veranderde opinie het gevolg is van iets anders
dan de dissonance.
Een manier om de tegengestelde testresultaten toch met elkaar te
verbinden is door een ruime formulering van cognitive dissonance te gebruiken, zoals
Leippe en Eisenstadt doen:
(…) we define dissonance as the psychological distress that occurs when some
aspect of one’s behavior threatens one’s sense of self-integrity. (…) dissonance is
created whenever an individual feels accountable for a self-discrepant behavior,
either to internal standards (private self-accountability, e.g., as aroused by the
perception that one freely chose to engage in the behavior or by its aversive
consequences) or to others (public self-accountability, e.g. as aroused by the
perceprion that one’s reputation with an identifiable public might be
damaged). (Leippe and Eisenstadt 1999:202)

Maar beter is het de verschillende theoretische modellen tegen elkaar af te zetten,
en dan tot een synthese te komen.
De Selfconsistency-theorie van Aronson stelt dat de dissonance ontstaat
doordat mensen een verschil zien tussen hun self-concept en hun gedrag. De
proefpersonen in het genoemde experiment van Festinger en Carlsmith ervaren
dus dissonance omdat ze van zichzelf denken altijd goed te handelen, en nu zien
dat ze hebben gelogen. (Aronson 1992; Aronson 1999) Aronson betoogt dat
mensen dissonance ervaren als hun gedrag in strijd is met hun self-concept. Bij
uitbreiding van de theorie leidt dat tot Self-expectancy waarbij de mensen hun
gedrag en hun self-concept vergelijken met de sociale standaard (normen en
waarden). (Stone 1999) Dit blijkt vooral als we onderscheid maken tussen
mensen met een hoge eigendunk, en mensen met een lage eigendunk. Het verschil
tussen de lage handeling en de eigendunk is dus groter bij mensen met een hoge
eigendunk, die daardoor meer dissonance ervaren.
Een theorie die bekend werd als de New Look verklaarde dezelfde
dissonance uit het niet willen voelen van het persoonlijk verantwoordelijk zijn
voor negatieve gevolgen (voor een ander) die voorzienbaar waren. Zoals gezegd
logen de proefpersonen dat de proef prettig en aangenaam waren, terwijl ze
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wisten dat degene aan wie ze dat vertelden een uurlang dodelijk saaie handeling
ging verrichten. (Cooper and Fazio 1984) Een belangrijk aspect voor deze theorie
is de accountability: in hoeverre word je verantwoordelijk gehouden voor je
daden.
De Self affirmation-theorie is de tegenhanger van de self-consistency theorie.
Bij Steele is het niet de self-inconsistencies, noch de cognitieve inconsistenties, maar
de bedreiging voor het zelf-beeld. Mensen met hoge zelfachting ervaren minder
dissonance, omdat ze de dissonance kunnen compenseren door hun eigendunk in te
zetten als resource. (Steele et al. 1993) Zoals ze het zelf formuleren:
(…)When the subject’s global self-image is affirmed, or the inconsistency
involves no aversive consequences, these cognition-to-cognition
inconsistencies fail, in their own right, to produce inconsistency-restoring
changes. What the present findings add to this picture is the further evidence
that even the cognition-to-self-image inconsistency that Aronson (1969)
proposed as the essential dissonance-arousing inconsistency is not enough to
arouse dissonance. When global self-integrity is bolstered by the salience of
integrity-restoring esteem resources, psychological inconsistency per se, even
when it involves the self-concept, fosters no consistency-restoring attitude
change. Such findings push us toward the conclusion that dissonance is not
fundamentally the distress of psychological inconsistency, or more particularly
the distress of self-inconsistency, but the distress of a threatened sense of selfintegrity – a quite general self-evaluative distress that, as Tesser and Cornell
(1991) describe, is likely to play an important role in a large number of
behavioral systems from attitude-behavior regulation to social comparison
processes. That distress, we would argue, is what the term dissonance should
refer to. (Steele et al. 1993:893)

Stone en Cooper, co-auteurs van vele tegengestelde dissonance-artikelen, schreven
een paar jaar geleden een artikel waarin ze alle verschillende stromingen binnen
de dissonance theorie in één model samen te brengen: het self-standards model of
cognitive dissonance. (Stone and Cooper 2001) Ze stellen dat mensen de ene
keer hun zelf inzetten als standard (Aronson), de andere keer als resource (Steele).
Bijvoorbeeld als er dissonance is, en iemand wordt herinnerd aan positieve selfattributes die relevant zijn voor de dissonance, dan ervaart iemand met hoge
eigendunk veel dissonantie, en als iemand wordt herinnerd aan positieve selfattributes die niet relevant zijn voor de dissonantie, dan ervaart die persoon
minder dissonantie. Als de aandacht wordt gelegd op andere aspecten dan die
waar de discrepantie plaats vond, en die andere aspecten zijn positief, dan lukt
het om de dissonantie weg te masseren.
Zij stellen dat “dissonance begins when people commit a behavior and then
assess the behavior against some meaningful criterion of judgment. Only when an
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action is measured against a relevant criterion does it take on a mantle that is
aversive or threatening to the self. In the current model, the criterion used to
assess the meaning of behavior is represented in memory as self-attributes and
self-standards or guides for behavior.” (Stone and Cooper 2001); zie ook (Nail et
al. 2004; Stone 1999)
Als het echter de gevolgen voor anderen betreft, maakt het niet uit, dan
ervaart men hoe dan ook dissonance, waarbij het zelf hoe dan ook ter discussie
komt te staan (New Look).

Figuur 4.2. Synthetisch model van alle mogelijke sociale dissonanties en hun
handelingstendenzen, zoals voorgesteld door Stone en Cooper. (figuur 2 uit (Stone and Cooper
2001:232) vertaling en toevoeging namen GvdP)

Bovenstaand model kan als volgt gelezen worden: op moment ۞ ontstaat er
dissonance. Dan begint het proces om die dissonance te reduceren. Het eerste dat
iemand doet is bewust of onbewust analyseren wat het probleem is van de
dissonance. Afhankelijk van die analyse leidt dat tot een bepaalde dissonance
reductie. De belangrijkste motivatie is altijd om het ‘zelf’ buiten schot te houden.
Geheel links van het model is de New Look theorie (4), die gescheiden is van de
andere drie mogelijkheden. Als de dissonance bestaat uit akelige consequenties
voor anderen, dan is (volgens de New Look) het ‘zelf’ altijd in het geding, en moet
er op een andere manier dissonance reductie plaats vinden (niet in dit model
weergegeven).
Bij de andere drie modellen is er in ieder geval nog een mogelijkheid dat het
‘zelf’ buiten beschouwing blijft.
¾ men ervaart de dissonance als losstaand van het zelf (zoals Festinger het in
eerste instantie betoogde).
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¾ men betrekt de dissonance wel op zichzelf, en weet wel positieve
eigenschappen van zichzelf die relevant zijn voor de dissonance, dan
vergelijkt men dat met de persoonlijke standaard: dat leidt tot het selfconsistency effect (Aronson). Als men het vergelijkt met normen uit de
maatschappij, dan leidt dat tot self-justification (Aronson).
¾ men betrekt de dissonance wel op zichzelf, en weet alleen positieve
eigenschappen van zichzelf die niet relevant zijn voor de dissonance, dan
besluit men of dat iets zegt over het zelf. Zo nee, dan gaat men over tot selfjustification, zo ja, dan gaat men over tot self-affirmation/self-resource (Steele).
Het self-standards model of cognitive dissonance van Stone en Cooper is tot nu toe de
beste incorporatie van de verschillende stromingen binnen de dissonance theorie,
en daarom vooralsnog het meest bruikbare model om de overstap naar filmtheorie
mee te maken. (Stone and Cooper 2001)

B. Cognitive Dissonance en Filmtheorie
In de inleiding tot dit hoofdstuk werd het voorbeeld gegeven van de film LA
STRADA, waarin de toeschouwer zich betrokken voelt bij Gelsomina (bewezen in
een lakmoesproefmoment), sindsdien een antipathie heeft tegen Zampano, en
daarna een aanwijzing krijgt dat Zampano, de bruut, een liefhebbende man is. Dat
werd beschreven als een voorbeeld van dissonance, waarna de dissonance theorie
werd beschreven. Deze paragraaf beschrijft hoe filmtheorie dit verschijnsel
benadert. Dat blijkt echter lastig, omdat filmtheorie dissonance nauwelijks noemt.
Dat is begrijpelijk omdat dissonance theorie verklaart dat de handelingstendens van dissonance het reduceren van de dissonance is, en meestal resulteert in
het omvormen van een eerdere mening. Dat betekent dat als er tijdens een film
dissonance ontstaat, de toeschouwer tegen het einde van de film zijn mening over
een personage zodanig herzien heeft, dat er geen inconsistenties meer over zijn.
Er zijn heel weinig theoretici die verklaren dat ze eerst mening A over een
personage hadden, en gedurende de film die mening moesten herzien in mening B.
Maar uit de paar opmerkingen die er wel zijn, kunnen we impliciet
(analoog aan de manier waarop dissonance psychologisch getest wordt) aantonen
dat er wel degelijk sprake is van dissonance bij de toeschouwer van een film. Dit
bewijs zal gebeuren in verschillende stappen: in eerste instantie moet de cognitive
dissonance ontstaan door tegengestelde cognities die aan alle voorwaardes voldoen
(in lijn met Festinger): ze moeten relevant zijn ten opzichte van elkaar, er moet
sprake zijn van een keuze, van commitment, vrijheid van handelen, consequenties,
en effort-justification. In tweede instantie moet dan ook bewezen worden dat het
hier om cognitive dissonance in de hedendaagse definitie: dat het gevaar impliceert
voor ‘het zelf’ van de toeschouwer.
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Zoals gezegd zien (film)cognitivisten zoals Tan, Smith en Bordwell filmkijken als
proces, waarin de toeschouwer van moment tot moment de gegeven informatie
(plot) herdefinieert. Toch noemen zij de cognitive dissonance niet met zoveel
woorden, al ligt het soms wel op hun lippen bestorven. Omdat we in het vorige
hoofdstuk het dichtst bij de theorie van Murray Smith bleven, is zijn theorie een
goed uitgangspunt voor deze paragraaf.
Murray Smith stelt in zijn boek Engaging Characters dat de toeschouwer
ofwel alignment ervaart, ofwel allegiance ervaart bij moreel goede personages.(Smith
1995) Hij voorziet natuurlijk wel dat niet elk personage alleen maar moreel goed
blijft handelen (nobody’s perfect). Smith concludeert daaruit dat als dat gebeurt, de
toeschouwer zich minder betrokken voelt, of, in het uiterste geval, die allegiance
verbreekt. Onze morele betrokkenheid varieert dus in de mate waarin personages
handelen naar onze morele standaard.
Dit laat zich ook herformuleren als cognitive dissonance: een positieve eerste
cognitie over een personage + een tweede negatieve cognitie leidt tot het
verbreken/verminderen van allegiance. De vraag is nu: mogen we Smiths voorbeeld
wel vergelijken met dissonance, en zo ja, leidt dit dan tot het verbreken/
verminderen van allegiance?

Cognitive dissonance (in lijn met Festinger)
Laten we de meest in het oog springende problematische personages en hun
bespreking onder loep nemen.
Zowel in het artikel Altered States, als zijn uiteindelijke boekversie betoogt
Murray Smith hoe de structure of sympathy (betrokkenheid) werkt in THE MAN WHO
KNEW TOO MUCH (USA: Alfred Hitchcock, 1955). (Smith 1994; Smith 1995) Smith
betoogt hoe de toeschouwer betrokken raakt bij het gezin McKenna. Via hen
leren we Louis Bernard en het echtpaar Drayton kennen. Louis Bernard wordt
vermoord. De Draytons hebben hier iets mee te maken, en ontvoeren zoon Hank
McKenna om Ben McKenna niet te laten rondbazuinen dat zij Bernard hebben
vermoord. Dat we ons bij de McKenna’s moreel betrokken voelen is volledig
duidelijk (ook in lijn met het vorige hoofdstuk 3). Maar hoe verklaren we het
volgende: mevrouw Drayton kennen we eerst nog niet zo goed, dan blijkt ze heel
slecht, en later gaat ze zich schuldig voelen, en wordt ze een moreel goed
personage. Zoals Murray Smith betoogt, wisselt onze visie op haar met deze
veranderingen mee: “The film thus effects a series of reversals with respect to
Mrs. Drayton, switching from antipathy to sympathy twice (the other instance
occurs earlier in the film).” (Smith 1994:46)
Smith zegt verder dus dat we onze echte verbondenheid met Mrs. Drayton
uitstelden tot het moment dat ze een moreel goed personage werd.
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Figuur 4.3. Betrokkenheid van de toeschouwer bij Mrs. Drayton in THE MAN WHO KNEW TOO
MUCH.

Omdat er nog geen keuze vóór Mrs Drayton heeft plaatsgevonden, is er geen
dissonance. Er zijn wel tegengestelde cognities, maar die vallen buiten het bereik
van dissonance. We hebben voor dit voorbeeld dus geen dissonance theorie nodig.
Maar mét dissonance theorie kunnen we wel mede verklaren waarom de
toeschouwer geen problemen heeft met deze tegengestelde cognities.
Als het zich zo eenvoudig laat verklaren in Smith’s allegiance-model, dan
blijft de vraag waarom hij er zoveel nadruk op legt. Mijn indruk is dat Smith wil
voorkomen dat het lakmoesproefmoment eerder plaatsvindt (meer naar links in
bovenstaande grafiek). En dat er in dat geval een probleem zou zijn.
Wat Smith had kunnen doen, is beschrijven waarom we eigenlijk pas
betrokken raken bij Mrs. Drayton als ze moreel goed is, en niet eerder, waar ze
slecht is. Daarvoor moeten we de eerste introductie van Mrs. Drayton bekijken.

Figuur 4.4. De eerste ontmoeting tussen de McKenna’s en de Draytons.

In deze vier screenshots zien we dat Mrs. McKenna (in 1e screenshot links) Mrs.
Drayton (in 1e screenshot midden) niet vertrouwt. De volgende screenshots
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bevestigen dit. Het vierde shot is zelfs een objectieve vertelling (los van Mrs
McKenna’s waarneming) dat Mrs Drayton niet te vertrouwen is. De boodschap
van de vertelling is duidelijk: toeschouwer, vertrouw Mrs Drayton niet. Die
informatie wordt dus zowel via de betrokkenheid van de McKenna’s (zij
vertrouwen haar niet), als door de vertelling overgebracht. Dat is dus wat de
toeschouwer doet: Mrs Drayton niet vertrouwen. En zolang we haar niet
vertrouwen, is er ook geen dissonance. Er is, strikt genomen, dan niet eens een
cognitieve tegenstelling: ons oordeel over haar houdt in dat ze niet te vertrouwen
is, en door haar ‘reversals’ bevestigt ze dat oordeel alleen maar.
Het voorbeeld van SABOTEUR (USA: Hitchcock, 1942) noemt Smith wél als
problematisch. De hoofdpersoon Kane wordt dwarsgezeten door de saboteur Fry.
In de slotscène staan de twee tegenover elkaar, bovenop het Vrijheidsbeeld. Fry
valt ervan af en valt een zekere dood tegemoet. Gezien zijn slechte daden en
slechte karakter is het goed dat hij doodgaat, zodat Kane kan blijven leven. Er is
echter één problematisch shot: we zien in close-up zijn angst om te vallen. Dat
leidt volgens Smith tot affective mimicry bij de toeschouwer:
While the structure of sympathy leads us to find satisfaction in the pursuit and
sufferings of the saboteur – a kind of poetic justice – the mimicry provoked by
the close-ups of him conflicts with those responses. The impact of affective
mimicry runs against the grain of het sense of triumph and resolution invited
by the structure of sympathy. Mimicry denies us the uncomplicated
satisfaction that the hitherto wholly unsympathetic portrayal of Fry would
otherwise offer us, in the form of his come-uppance. (Smith 1995:105)

Hij voegt er nog aan toe dat Hitchcock zelf ook bezwaar had hiertegen. (Durgnat
1974)
Smith vervolgt even later: “(…)One might object that affective mimicry is
still operating with the structure of sympathy in this case. Mimicking the terror
of the saboteur, we have a palpable sense of his vulnerability which the film has
denied us previously, and as a result we evaluate him differently. The moral
structure is changed, our sympathetic engagement complicated, and it is this shift
that accounts for our divided reaction.” (Smith 1995:106) 55
“Divided reaction” laat zich wel lezen als een typisch geval van
psychologisch discomfort, oftewel cognitive dissonance. Wil er echt sprake van
cognitive dissonance zijn dan moeten de tegengestelde cognities relevant zijn ten
opzichte van elkaar, er moet sprake zijn van een keuze, van commitment, vrijheid
55

“The choice between these different explanations of our response seems to depend upon whether we
see the example as different in degree or in kind from the typical functioning of affective mimicry, as a
probe and an affective ‘interface’.” Smith, Murray. 1995. Engaging Characters: Fiction, Emotion and the Cinema.
Oxford: Oxford University Press.
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van handelen, consequenties, en effort-justification. Relevant is het zeker. Het
gehele pleidooi voor het lakmoesproefmoment in hoofdstuk 3, de beslissing tot
het aangaan van allegiance is duidelijk een keuze, waaraan de toeschouwer zich
commiteert. Er zijn consequenties: de affective mimicry met Fry leidt tot een
probleem met de allegiance met Kane. Ook is er sprake van effort-justification;
sinds het lakmoesproefmoment is de toeschouwer al lang met Kane verbonden
geraakt, en die investering in tijd en moeite is niet zo gemakkelijk ongedaan te
maken. Ook is de toeschouwer vrij geweest om tot verbondenheid met Kane te
kiezen (het lakmoesproefmoment). De toeschouwer is nooit verplicht mee te gaan
in die verbondenheid met Kane.
Vooralsnog is dit een cognitive dissonance. Zonder dissonance theorie geeft
Murray Smith twee mogelijke handelingstendenzen: ofwel a. we leven even met
Fry mee, waardoor we niet volmaakt tevreden kunnen zijn met de poetic justice,
ofwel b. we herzien onze morele evaluatie: er bestaat geen ultiem goed of kwaad,
en zelfs de grootste slechterikken hebben toch iets menselijks.
Hoewel dat aannemelijk klinkt, is dit absoluut niet wat dissonance theorie
als handelingstendens aangeeft. De consequentie van dissonance theorie is dat onze
betrokkenheid bij Kane hierdoor alleen maar versterkt wordt. Want ja, we
ervaren even dissonance (we vinden het vervelend dat de slechterik doodsstrijd
ervaart, terwijl we hem de gehele film allerlei slechts toewensten). Gezien de
commitment in de keuze voor Kane, de moeite die we daarvoor gedaan hebben,
stelt dissonance hier dat we ons eerder nog méér betrokkenheid bij Kane voelen, en
hem nog heldhaftiger vinden. De toeschouwer voelt daardoor een nog grotere
poetic justice, immers, de slechterik voelt zijn straf ook, lijdt eronder.
De bespreking van Berys Gaut van Smiths boek is relevant in dit opzicht.
Berys Gaut is onder de indruk van Smiths theorie, maar maakt bezwaar tegen het
feit dat Smith zo snel moral reassessment veronderstelt: “(…) for the most part the
notion of allegiance gets cashed out in terms of one’s moral approbation or
disapprobation of a character. But I can clearly identify with characters because
of many other qualities besides their moral ones: they may be physically
attractive, witty, interesting, wild, or whatever. Smith (…) takes films that
encourage us to ally ourselves with morally reprehensible characters as tending to
get us to reconstrue our moral assessment, whereas all they need be doing is
showing that our sympathies can be based on other than moral
characteristics.” (Gaut 1997:97, vetgedrukt GvdP)
We kunnen dus als toeschouwer beslissen dat we geen allegiance ervaren op
basis van morele eigenschappen, maar ook op basis van bepaalde positieve
eigenschappen. Dat is in strijd met de definitie van allegiance, zoals in hoofdstuk
3 is betoogd is het onmogelijk om betrokken te raken bij mensen zonder dat
daarbij een moraal betrokken is. Maar via dissonance theorie is de opmerking van
193

De auteur zij met ons
Berys Gaut heel goed te verklaren: de toeschouwer heeft allegiance op basis van een
gemeenschappelijke moraal, maar op het moment dat die moraal ter discussie
komt te staan (en er dus dissonance optreedt), herziet de toeschouwer zijn
betrokkenheid en maakt zichzelf wijs dat de betrokkenheid op basis van andere
eigenschappen van het personage heeft plaats gevonden. Intuïtief (niet vanuit de
theorie van dissonance-theorie) geeft Berys Gaut hier dus een handelingstendens
van dissonance reductie bij het ervaren van dissonance.
Zo kunnen we ook verklaren hoe de toeschouwer dissonance-reductie
bereikt in het geval van Fry. Er zal heel even dissonance plaats vinden, maar de
dissonance reductie gebeurt doordat we onszelf tegelijkertijd kunnen prijzen voor
het ervaren van medelijden met een schurk (medelijden is een positieve emotie in
ons morele systeem).
Een andere manier waarop er dissonance-reductie plaats vindt, is doordat de
film niet stil staat bij de dissonance, maar verder gaat. In plaats van te blijven
mijmeren bij de ervaren dissonance bij Fry, wordt onze focus weer gelegd op Kane,
en wordt onze betrokkenheid bij hem verder versterkt. Dit is te vergelijken met
de dissonance-reductie bij een keuze: het toevoegen van positieve kenmerken aan
de keuze. Kane wordt positiever voorgesteld omdat hij medelijden heeft met Fry,
hij sluit zijn ogen. Daarmee toont hij zich edelmoedig, en geeft de toeschouwer
nog een extra reden om bij hem betrokken te zijn. De dissonance theorie stelt hier
dus dat de toeschouwer niet meer sympathie krijgt voor Fry, en minder voor
Kane, zoals Murray Smith stelt. Integendeel, als gevolg van dissonance-reductie
krijgt de toeschouwer vooral een sterkere betrokkenheid bij Kane.
De drie genoemde mogelijke dissonance-reductie handelingstendenzen
versterken elkaar ook: de toeschouwer ervaart dissonance, maar wordt geholpen
die niet al te sterk te ervaren doordat de film voortgaat, dan ziet de toeschouwer
Kane die mededogen heeft, en dat brengt de toeschouwer op het idee om ook voor
zichzelf mededogen als (eigen) positieve eigenschap te ervaren, en zo de
problematische betrokkenheid goed te praten.

Figuur 4.5. Shots van de doodsangst van Fry, en de reactie van Kane onmiddellijk na Fry’s val.

We zien hier dat dissonance theorie een welkome aanvulling is op Murray Smiths
allegiance theorie. Het beschrijft preciezer de ervaring van de toeschouwer, juist
omdat er inderdaad sprake is van allegiance. In een aantal gevallen ervaart de
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toeschouwer weliswaar het tegengestelde dan Murray Smith voorspelt, maar via
dissonance theorie wordt daarmee wel bevestigt dat er inderdaad sprake is van
allegiance.
Is de cognitieve dissonance van de toeschouwer dissonance waarbij het ‘zelf’
ter discussie staat?
De bovengenoemde bespreking maakt het aannemelijk dat er in ieder geval sprake
is van dissonance in de betekenis die Festinger er aan gaf. De vraag is of er ook
sprake is van dissonance in de hedendaagse betekenis, waarbij het ‘zelf’ wel ter
discussie staat.
Als dissonance theorie nodig is om de gevolgen van allegiance te beschrijven,
moet het ook mogelijk zijn bovenstaande discussie in het self-standards model of
cognitive dissonance van Stone en Cooper onder te brengen.

Figuur 4.6. Synthetisch model van alle mogelijke sociale dissonanties en hun handelingstendenzen, zoals voorgesteld door Stone en Cooper (figuur 2 uit (Stone and Cooper 2001:232),
vertaling en toevoeging namen GvdP) met invulling van de posities die Smith en Gaut innemen.

Het model geeft ook precies aan waar het probleem van de discussie ligt. Murray
Smith gaat ervan uit dat het ‘zelf’ van de toeschouwer bedreigd wordt. Aangezien
we niet weten welk zelfbeeld Murray Smith heeft, neemt Smith twee mogelijke
posities in. Gaut stelt dat het ‘zelf’ misschien wel bedreigd wordt, maar dat
dissonance-reductie mogelijk is zodat het ‘zelf’ buiten beschouwing blijft. Er is ook
nog de mogelijkheid dat Berys Gaut vindt dat het ‘zelf’ helemaal nooit bedreigd
wordt, in dat geval valt zijn positie buiten dit model.
Er zijn dus drie mogelijkheden:
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¾ er is wel sprake van cognitieve dissonance, maar het zelf blijft buiten
beschouwing (dus in de oorspronkelijke betekenis van cognitive dissonance)
¾ er is sprake van echte cognitieve dissonance, waarbij het zelf wel bedreigd
wordt. Het lukt het zelf buiten beschouwing te laten.
¾ er is sprake van echte cognitieve dissonance, waarbij het zelf wel bedreigd
wordt. Het lukt niet het zelf buiten beschouwing te laten.
Kunnen we een algemeen model maken waarin zowel de allegiance theorie van
Smith, als de dissonance theorie passen? Zoals we gezien hebben moeten we om te
beginnen duidelijk maken dat er cognitieve dissonance mogelijk is in film.
De eerste voorwaarde is of de cognities relevant zijn ten opzichte van
elkaar. Het lijkt me dat daarover geen theoretische onenigheid zal bestaan.
Hoewel misschien in een enkel geval het om een schijntegenstelling zal gaan, zijn
de genoemde voorbeelden uit LA STRADA en SABOTEUR duidelijk dissonante
cognities.
In het vorige hoofdstuk werd uitvoerig betoogd hoe de betrokkenheid bij
een personage pas ontstaat na een lange afweging, in tamelijk volledige vrijheid.
Het lakmoesproefmoment is een bewijs van commitment aan die keuze.
De effort-justification is dat we veel tijd gestoken hebben in de film, dus is
de dissonance hoog. 56 Dus hoe we het ook wenden of keren (en of we ze allemaal
zien als noodzakelijk voor het ontstaan van dissonance) op elk niveau ontstaat er
dissonance.
Zoals gezegd is het pas echte dissonance doordat het zelf van de
toeschouwer in het geding is. Dat is hier zeker het geval. De bewijzen hiervoor
zijn gegeven in de vorige hoofdstukken, dus laten we voor een moment daarnaar
terugkeren.
In hoofdstuk 1 werd betoogd dat de toeschouwer zelf de beelden tot een
realiteit creëert. De consequentie daarvan is dat het dichter bij de toeschouwer
komt te staan. Waar de toeschouwer eerst denkt ‘wat voor vreemde wereld is dit’
zoekt de toeschouwer naar zoveel mogelijk elementen die wel analoog zijn aan de
eigen belevingswereld. De toeschouwer redeneert het zo naar zijn eigen
leefwereld toe. Daardoor wordt het heel eigen.
Meteen daarna besluit de toeschouwer dat het een spel van make-believe is.
Zoals gezegd is een spel van make-believe een bewuste keuze, en kan de
toeschouwer zich te allen tijde daaruit terugtrekken. Vooralsnog is dit argument
56

Het valt buiten dit onderzoek, maar als we in ons onderzoek ook betrokken hadden het feit dat
de toeschouwer moeite, geld en tijd heeft geïnvesteerd in een bioscoopbezoek, dan leidt dat
aspect tot een nog hogere dissonance. Ed Tan maakt dat aspect wel onderdeel van zijn onderzoek
naar de ervaring van de klassieke film. Tan, Ed S. 1996. Emotion and the Structure of Narrative Film:
Film as an Emotion Machine. Mahwah, New York: Erlbaum.
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het meest problematisch voor de discussie in dit hoofdstuk, omdat het idee om te
allen tijde uit de make-believe wereld te stappen, in pertinente tegenstelling lijkt te
staan tot de grote commitment van de toeschouwer.
Dan raakt de toeschouwer betrokken bij een personage, en kiest partij.
Als dat personage zich dan niet gedraagt zoals verwacht, ontstaat er een
dissonante cognitie. De toeschouwer zou de dissonante cognitie kunnen doen
door het hele systeem te ontkennen.
Door ofwel te stellen dat dit toch niet de realiteit, door te stellen dat het
maar make-believe is, of door te stellen dat er geen sprake van betrokkenheid was.
Als we willen beweren “dit is niet de realiteit” hebben we strict genomen
natuurlijk gelijk. In talloze opzichten is de filmwereld niet de realiteit, zoals elk
filmhandboek over realisme zal bevestigen. Maar in deze fase van de plot werkt
dit argument niet meer: immers, de toeschouwer heeft zich moeite getroost deze
filmwerkelijkheid als werkelijkheid te begrijpen en ervaren, en zich vastgebeten
in die visie. Oftewel de toeschouwer heeft zo’n overtuigende werkelijkheid voor
zichzelf gecreëerd, dat het niet echt meer lukt die als onwerkelijkheid waar te
nemen.
De betrokkenheid bij een personage dat zich onwenselijk gedraagt is ook
niet zomaar af te schudden. Daar zijn vier belangrijke redenen voor:
¾ de allerbelangrijkste reden is dat de toeschouwer in aanloop naar het
lakmoesproefmoment voor dit personage gekozen heeft. Het
lakmoesproefmoment is het onomstotelijk bewijs (voor de toeschouwer)
van die betrokkenheid, en is daarom niet te ontkennen
¾ de beslissing om op dit personage betrokken te raken, staat gelijk met de
constatering: “zo ben ik ook, met dit personage deel ik dezelfde moraal”.
Als we dan in deze fase moeten constateren dat dit personage zich
onwenselijk gedraagt, dan betekent dit impliciet dat ook wij, als
toeschouwer, het in ons hebben ons zo onwenselijk te gedragen. Dit is een
uiterst dissonante cognitie.
¾ in het betrokken raken op het personage hebben we al onze vaardigheden
van mensen-inschatten uit ons dagelijks leven toegepast. Als we dus
moeten constateren dat we daarmee een verkeerde inschatting hebben
gemaakt, betekent dit dus ook dat we in ons dagelijks leven, bij ‘echte
mensen’ feilbaar zijn. En dat betekent dus dat onze mensenkennis berust
op een falend systeem.
¾ daarbij hebben we enige tijd met dit personage ‘opgetrokken’ en hebben
met hem/haar meegevoeld, hebben we ervaren hoe is het is hem/haar te zijn.
Deze ervaring is moeilijk zomaar te ontkennen.

197

De auteur zij met ons
Die onomkeerbare betrokkenheid maakt duidelijk waarom het zo moeilijk is om
het derde argument te gebruiken, dat het maar make-believe is. Het is inderdaad
maar fictie, maar het feit dat de wereld gecreëerd is naar onze eigen wereld, en
vooral door de echte mensen-inschatting, echte (gevoelde) betrokkenheid, en
echte morele zelfbepaling, lukt het niet de make-believe als ontsnapping te
gebruiken. Deze ervaren aspecten staan er namelijk los van. Dus we kunnen wel
zeggen dat het fictie is, maar het vermindert de dissonantie op geen enkele
manier.
De redenering is dus als volgt: de toeschouwer raakt betrokken bij een personage,
dat personage handelt tegenstrijdig met wat we op basis van onze betrokkenheid
zouden verwachten. Dat levert een dissonante cognitie op, die ook een echte
dissonante cognitie is, omdat het zelf erbij betrokken is: namelijk de keuze om bij
dit personage betrokken te zijn. Dus vanuit de betrokkenheid ontstaat er
dissonance, en het is echte dissonance omdat er betrokkenheid is. Zo impliceren en
bevestigen de twee theorieën elkaar. Zo impliceren ook de twee standpunten van
Murray Smith en Berys Gaut elkaar. Murray Smiths geeft een verbondenheidstheorie, zonder daarin de consequentie van dissonance op te nemen. En Berys Gaut
geeft dissonance handelingstendenzen, die de verbondenheid impliceren die hij
juist ontkent. Pas door hun theorieën bij elkaar te brengen, ontstaat er een logisch
geheel.
Dat betekent dat we nu ook kunnen zien wat de mogelijke
handelingstendenzen van de toeschouwer zijn om de dissonantie te reduceren.
Wat doet de toeschouwer om deze cognitieve dissonantie te verminderen?
¾ A. Het verwijderen van de negatieve aspecten van de keuze (het gekozen
personage)
¾ B. Het verwijderen van de positieve aspecten van de niet-keuze (het nietgekozen personage)
¾ C. Het toevoegen van positieve aspecten aan de keuze (het gekozen
personage)
¾ D. Het toevoegen van negatieve aspecten aan de niet-keuze (het nietgekozen personage)
¾ E. Impliciet in de vier mogelijkheden is nog een vijfde mogelijkheid, al
gesuggereerd door Festinger, maar pas expliciet gemaakt door Gosling e.a.:
denial of responsibility (Gosling et al. 2006). Verwant is ook trivialisation
(Simon et al. 1995)
Reductiemethode A tot en met D leiden allemaal tot hetzelfde resultaat: de
betrokkenheid bij een gekozen personage wordt versterkt in plaats van
afgezwakt. En de afkeer van het niet-gekozen personage wordt alleen maar
sterker.
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De mate waarin de dissonance gevoeld wordt, en de kracht waarmee dissonance
reductie wordt geprobeerd, is afhankelijk van de mate waarin de dissonance aan
alle voorwaarden voldoet. Hoe relevanter de cognities zijn, hoe groter de
dissonance. Hoe duidelijker de keuze, en hoe groter de commitment aan die keuze,
hoe groter de dissonance. Als er geen keuze is geweest (en geen lakmoesproefmoment), is er ook geen dissonance. Als de toeschouwer niet voelt een vrije keuze
te hebben gehad, zal er ook geen dissonance plaatsvinden.
Dit is wat er mijns inziens gebeurt in THE MAN WHO KNEW TOO MUCH,
daarin kiest de toeschouwer wel voor de McKenna’s, maar heeft geen enkele
keuzevrijheid voor de betrokkenheid over de Draytons: immers Hitchcock dwingt
ons de Draytons niet te vertrouwen. Geheel anders zou het zijn als we zelf,
zonder suggesties van de vertelling, tot een dergelijk oordeel waren gekomen,
zoals in LA STRADA wél het geval is.
Dit valt ook te verklaren via punt E: de denial of responsibility. De
toeschouwer zal ook kunnen proberen de verantwoordelijkheid bij de
film(maker) te leggen. In het geval van Hitchcock is dat onmiddellijk succesvol,
in het geval van LA STRADA niet. We kunnen het wel proberen te beweren, maar
ze leiden niet tot dissonance vermindering omdat de toeschouwer zelf
verantwoordelijkheid draagt voor die keuze. We zouden bij LA STRADA kunnen
betogen dat door de montage er toch een lichte suggestie plaats vindt dat
Zampano een bruut is. Dat argument zou het vergelijkbaar maken met de Forced
compliance test. En die zeggen: bij lichte dwang is er nog grotere dissonance.
De ‘trivialisatie’, zoals bij punt E. vermeldt, is de neiging van de
toeschouwer te stellen dat het “maar een filmwerkelijkheid is” of “maar makebelieve”. Zoals gezegd blijft het bij een poging tot dissonance-reductie, het lukt de
toeschouwer niet zich daarvan te overtuigen.
En omdat het niet lukt te trivialiseren, blijft er geen andere dissonance
reductie over dan alsnog mogelijkheid A tot en met D te proberen, met als gevolg
alsnog een versterkte verbondenheid bij het gekozen personage, en een grotere
afkeer van het niet gekozen personage.
Conclusie
Omdat in het vorige hoofdstuk de toeschouwer volledig vrij tot een keuze voor
een bepaald personage kwam, en daarna dat personage niet ziet handelen zoals
gewenst, ontstaat er inderdaad cognitieve dissonance, waarbij het zelf (op basis
van de vrije keuze) ter discussie komt te staan. Waar Smith in dit soort gevallen
spreekt van een onontkoombaar moral reassessment (morele herbezinning), schrijft
dissonance theorie voor dat er door dissonance reductie juist een heviger
betrokkenheid ontstaat bij het gekozen personage, en het ontkennen van de
dissonance.
199

De auteur zij met ons

C. Cognitieve dissonance in AMATOR?
Laten we als voorbeeld de film AMATOR nemen. In AMATOR heeft Filip Mosz een
filmcamera gekocht om de geboorte en het leven van zijn dochter te filmen. We
leren hem kennen als een vriendelijke, liefdevolle, betrokken echtgenoot en vader.
De collega’s, zijn chef en de directeur zijn enthousiast over zijn camera; en hij mag
een filmclub in de fabriek beginnen. Hij begint documentaires te maken en wordt
succesvol. Zijn vrouw wijst hem er voortdurend op dat hij zijn gezin niet genoeg
aandacht geeft. Hij legt de kritiek terzijde, omdat hij immers zoveel goeds voor de
maatschappij betekent. Daardoor ziet hij zijn vrouw als iemand die zijn geluk (als
filmer) in de weg staat. Zijn directeur waarschuwt hem steeds dat filmen
verantwoordelijkheid met zich meebrengt, en dat Filip niet zomaar alles mag
filmen. Vanaf dat moment ziet de toeschouwer (met Filip mee) de directeur als de
verpersoonlijking van censuur, iemand die de kunstenaar en het vrije woord in de
weg staat. De directeur lijkt vanaf dat moment verwaand, machtswellustig etc.
Objectief gezien 57, zonder betrokkenheid bij Filip, is de kritiek van zijn
vrouw te begrijpen als liefhebbende waarschuwing, en is ook de directeur
oprecht bezorgd over Filips toekomst. En even objectief gezien is Filip dan ook
iemand die daadwerkelijk zijn gezin ontwijkt en negeert, en zijn eigen belang
voor laat gaan. Met andere woorden: de liefdevolle echtgenoot en zorgzame vader
blijkt een egoist. Die twee constateringen ‘liefdevolle man’ en ‘egoïst’ zijn niet met
elkaar te rijmen.
Om precies te begrijpen hoe de film is gestructureerd de volgende
stapsgewijze beschrijving.
We zien Filip en Irina en begrijpen dat ze weeën heeft en gaat bevallen.
Filip draagt haar naar het ziekenhuis. Een auto rijdt langs, en wil hen meenemen.
Maar Filip rent weg, omdat de automobilist dronken is. Hier spreekt een enorme
betrokkenheid van Filip bij zijn vrouw, die alleen maar bevestigd wordt in de
volgende liefdevolle scène.

Figuur 4.7. Filip en Irina onderweg naar ziekenhuis.

We zijn dan al betrokken bij Filip en Irina. Het lakmoesproefmoment komt
wanneer Filip met zijn collega buiten het ziekenhuis staat te wachten op het
bericht van de zuster over de bevalling. De zuster komt op hem af, vertelt hem
iets (onhoorbaar voor de toeschouwer en de collega). De zuster loopt weer weg,
57

‘Objectief’ betekent in dit geval hetzelfde als ‘achteraf, met kennis van de afloop van de film’.
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en Filip blijft lang emotieloos staan. Dan loopt hij langzaam en zwijgend naar de
collega toe. Opeens omhelst hij hem, huilt en zegt dan blij: “Een meisje”. Al die
tijd dat de toeschouwer niet wist wat zijn gedrag betekende (het had evengoed
de boodschap kunnen zijn dat Irina dood en/of de baby dood was), hoopte de
toeschouwer op een goede afloop.

Figuur 4.8. Filip hoort dat hij een dochter heeft.

Vanaf nu is het volkomen duidelijk: Filip deugt, hij is een liefhebbende en
zorgzame echtgenoot en vader. Toch komen er een aantal scènes met informatie
die niet strookt met deze cognitie. Als Filip thuis is, en de geboorte viert met zijn
collega’s, wordt hij door een vrouw geconfronteerd met een aantal spullen van
Irina, die ze in het ziekenhuis nodig heeft. Hij zorgt dus niet zo goed voor Irina,
wat een dissonante cognitie is met: Filip is zorgzame echtgenoot.

Figuur 4.9. Filip wordt terechtgewezen.

Hij wil het goedmaken, maar kan nu niet naar het ziekenhuis. Dan vertelt hij zijn
collega enthousiast over de babykamer en toont zijn nieuwe filmcamera die hij
gekocht heeft om haar te filmen. Dit leidt weer tot de herbevestiging dat hij een
zorgzame echtgenoot en vader is.

Figuur 4.10. Filip is enthousiaste vader.
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Opnieuw gevolgd door de cognitieve dissonantie: de camera was te duur,
daardoor benadeelt hij het gezin, en toont hij zich geen zorgzame echtgenoot.
Integendeel, het heeft Irenka boos gemaakt.

Figuur 4.11. Filip is schuldbewust dat hij een te kostbare aanschaf heeft gedaan.

De volgende dag gaat het naar het ziekenhuis. Hij is nog dronken, en wil bloemen
meenemen voor Irina. Daartoe wil hij bloemen uit een tuin stelen, zijn collega
behoedt hem daar voor, vooral omdat het de tuin van de directeur is. Ze vluchten
weg. In deze scène is het probleem dat Filip (eerzaam burger) = dief. Hier wordt
ook een angst voor de directeur opgeroepen, omdat hij iemand is die wraak zal
nemen (voor het willen stelen van zijn bloemen).

Figuur 4.12. Filip wil bloemen stelen, en wordt ervan weerhouden.

Dan zien we Filip in het ziekenhuis. In eerste instantie zien we hem alleen, hij
kijkt naar de baby. Dan zien we Irina naar de baby kijken, en dan zien we hen
samen naar de baby kijken. Dit is de enige keer in de film dat de camera over de
180-graden as gaat, waardoor het lijkt alsof Irina en Filip tegenover elkaar staan,
in plaats van naast elkaar. Dit moet wel even apart gemeld worden, omdat alle
andere verkeerde impressies volledig op het conto van de toeschouwer bij te
schrijven zijn.
Filip filmt hun baby, maar wanneer de verpleegster de luier gaat
verschonen, zegt Irina dat hij dit niet mag filmen, omdat ze een meisje is. Hier
wordt Irina neergezet als iemand die Filip dwarsboomt in zijn verlangen de baby
te filmen.
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Figuur 4.13. Filip en Irina in ziekenhuis.

Bij de rampenoefening voor het bedrijf komt Filip te laat aan. Hij komt naast de
directeur te staan, begroet hem, de directeur groet terug. Dan zegt de directeur
hem dat Filip langs moet komen. Daar vraagt de toeschouwer zich af: waarom?
Immers: de directeur kan te weten zijn gekomen dat Filip op kantoor gedronken
heeft (waarvan Filip zelf al beweerde dat het verboden was), of hij weet dat Filip
zijn bloemen wilde stelen, of hij wil Filip aanspreken op het te laat verschijnen bij
de rampenoefening. De toeschouwer is opgelucht te merken dat de directeur hem
juist wil spreken om een filmclub te beginnen, en het jubileum van het bedrijf te
filmen.

Figuur 4.14. Filip wordt bij directeur geroepen.

Een vriend van Filip brengt hem thuis, met de nieuwe materialen voor de film.
Daar ziet hij Irina, en hij vertelt haar van het aanbod van de directeur. Irina
reageert ontevreden: “Maar je hebt ’t gekocht voor de baby.” Filip negeert deze
opmerking, hij is veel te druk met filmen.

Figuur 4.15. Filip wordt filmer.

Eenmaal thuis zegt hij hoeveel hij van Irina houdt, en vraagt zich af waaraan hij
zoveel geluk heeft verdiend.

Figuur 4.16. Filip en zijn liefde voor Irina.

Tijdens het jubileum kijkt Irina neutraal naar het optreden van een muziekgroep.
Omdat de rest van het publiek vrolijk is, lijkt ze erg ontevreden te kijken. Als we
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zien hoe dicht Filip met camera bij de zangeres staat, lijkt het ook wel alsof ze
jaloers is, en dat ze Filip daarom niet met de camera wil zien.

Figuur 4.17. Irina is sceptisch over Filips filmerij.

Even later brengt ze Filip, die nog steeds aan het filmen is, zijn jas. Ze zegt
bezorgd: “je zweet helemaal.” Filip vraagt wat ze van zijn filmerij vond. Zij zegt:
“Wil je dat echt weten?” Filip doet dan de jas weer af, en loopt weg, weer
gefixeerd op zijn filmen. Irina staart voor zich uit.

Figuur 4.18. Irina is sceptisch over Filips filmerij.

Smith zou dit beschrijven als een betrokkenheid waardoor je Filip enigszins
gekleurd ziet, en hem zijn misstappen vergeeft. Misschien is dat uiteindelijk wel
zo, maar dan hebben we toch het begrip ‘cognitive dissonance’ nodig om dit te
begrijpen. Bij elke cognitive dissonance in dit geval lossen we het op door zowel het
belang van de dissonantie te verkleinen (het is maar een licht vergrijp), als een
consonante cognitie toe te voegen (hij bedoelt het goed). Ook worden de nietgekozen slechter gemaakt: Irina staat zijn hobby in de weg en ze is jaloers. De
directeur is ook jaloers (hij zou zelf graag filmer willen zijn).
In plaats van dat dit soort voortdurende afbreuk doen aan Filip als integer
persoon, en het langzaam afbrokkelen van zijn reputatie, gebeurt het tegengestelde. Door de zelfbescherming (de dissonance-reductie) overtuigt de toeschouwer zich van de volgende argumenten:
¾ A. Het maakt niet zoveel uit dat Filip nu filmt, straks spreekt hij zijn vrouw
weer.
¾ B. Irina moet niet zo zeuren, wat weet zij er nou van?
204

Onrust
¾ C. Filip streeft een goed doel na (de werkelijkheid weergeven zoals het echt
is, zijn collega’s helpen). Hij houdt echt van zijn vrouw en dochter. Hij is
onhandig in plaats van hij is onsympathiek. Je kunt niet twee dingen
tegelijk.
¾ D. De directeur hindert Filip in zijn passie voor film (daarbij ontkennend
dat hij nota bene Filip financiert). Irina hindert Filip in zijn passie voor
film, omdat ze het hem niet gunt. Omdat ze niet echt van hem houdt.
¾ E. Trivialiseren: het is geen echte werkelijkheid, het is maar fictie, het is
maar één van de personages.
Zoals besproken in het filmtheoretische B-deel, werken argumenten A tot en met
D wél, en werkt argument E niet.
Let wel: dit soort dissonante cognities zijn mild. In potentie zijn het grote
dissonanties, maar ze zijn nog niet als zodanig herkenbaar. Het zijn meer kleine
speldenprikjes dan doodssteken, en zijn daarom eenvoudig weg te masseren. Dat
is ook precies wat de toeschouwer doet, met wat eenvoudige herwaarderingen
van Filip, Irina en de directeur kan de toeschouwer vast houden aan zijn
betrokkenheid bij Filip. Door middel van de afweermechanisme als gevolg van de
cognitieve dissonantie, voelt de toeschouwer zich sterker verbonden met Filip.
Wat natuurlijk haaks staat op de eerste intuïtie (van Murray Smith) dat
ongewenst gedrag zou leiden tot minder betrokkenheid bij Filip!
Een belangrijk bijkomend kenmerk van de film dat dit effect versterkt is de
voortgang van de film. Na elke dissonante cognitie volgt een consonante cognitie
(Filip deugt). Daardoor is de consequentie van de dissonante cognitie niet groot,
en kan gemakkelijk genegeerd worden. Bij het ervaren van dissonantie is het
eerste dat de toeschouwer doet het vermijden van nieuwe dissonante cognities,
en de film helpt de toeschouwer door inderdaad (even) geen nieuwe dissonante
cognities aan te bieden, maar consonante cognities.
Cognitive dissonance is een fenomeen dat voornamelijk ontstaat tijdens de
eerste keer dat de toeschouwer de film, liefst ononderbroken, ziet. Bij de tweede
keer kijken, met kennis van de afloop van de film en het uiteindelijke oordeel over
de personages, is er geen cognitieve dissonance meer, hoogstens een herinnering
aan die cognitieve dissonance.

D. Conclusie
In deze fase van de auteursfilm is er sprake van milde dissonance: het lukt nog om
het zelf er niet bij betrokken te laten zijn. Het ‘zelf’ staat wel onder druk, er is een
reële kans dat het ‘zelf’ wel ter discussie komt te staan, maar in bovenbeschreven
gevallen gebeurt dat niet.
Er is een duidelijke wetmatigheid: hoe groter de dissonance, hoe meer we
vasthouden aan onze betrokkenheid bij een bepaald personage, en hoe meer
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nieuwe (dissonante) informatie de toeschouwer zal proberen te negeren,
ontwijken en verkeerd zal waarnemen.
Hoe vrijer de keuze zich betrokken te voelen bij een personage, hoe groter
de dissonance zal zijn als dit personage zich immoreel gedraagt. Het omgekeerde
geldt ook, hoe minder vrij de toeschouwer is te kiezen, hoe minder dissonance. Dit
gebeurt in de genoemde Hitchcock films (en klassieke films in het algemeen)
waarin weinig dissonance zal ontstaan. Er is teveel bepaald door de vertelling wat
we wel en niet kunnen weten. In dat geval is er wel een tegengestelde cognitie,
maar is de toeschouwer nauwelijks vrij geweest in de keuze tot een allegiance te
komen. In THE MAN WHO KNEW TOO MUCH is er, als bijkomend argument, al
helemaal geen sprake van dissonance betreffende verschillende cognities over Mrs.
Drayton, omdat de vertelling de toeschouwer al waarschuwt geen allegiance met
haar aan te gaan.
In aanvulling op het hoofdstuk drie is met dissonance ook beter begrijpen waarom
een round character fascinerender voor de toeschouwer is dan een flat character. Een
round character is een personage met meerdere, tegenstrijdige trekken, en iemand
die twijfelt, en niet altijd even consequent, of moreel correct handelt. Al die
inconsequenties leiden tot dissonance, en het ervaren van dissonance leidt tot
dissonance-reductie. Die reductie gebeurt doordat ofwel indicaties van onaangename karaktertrekken genegeerd worden, ofwel dat andere positievere
karaktertrekken meer gaan opvallen. Aangezien karaktertrekken vooral door de
toeschouwer als zodanig herkend/ geïnterpreteerd worden, zou het zelfs zo
kunnen zijn dat de gelaagdheid van ‘round characters’ slechts een gevolg is van de
dissonance. Een nieuwe definitie van een ‘round character’ is in dat geval: een ‘flat
character’ met slechts enkele karaktertrekken, die inconsequent handelt, en door
de dissonance die daardoor ontstaat, daarna door de toeschouwer wordt
toebedeeld met extra, positieve, karaktertrekken die eigenlijk niet in dat
personage getoond zijn.
In dit hoofdstuk gaat het voornamelijk om de ervaring van dissonance bij de
toeschouwer. Omdat dissonance zo weinig wordt beschreven in filmstudies, is
het ook nuttig voor een moment stil te staan bij dissonance als emotie van de
personages. In de film LA STRADA verklaart het veel van het gedrag van Gelsomina.
Gelsomina heeft gekozen voor een leven met Zampano, ze heeft zich
gecommiteerd aan hem. De manier waarop, zoals beschreven in het vorige
hoofdstuk, is erg belangrijk voor het dissonance-verschijnsel. Immers, enerzijds is
ze verplicht om met Zampano mee te gaan (haar moeder dwingt haar min of meer,
Zampano biedt haar moeder veel geld). Maar de film toont heel uitvoerig hoe dat
Gelsomina niets uitmaakt: zij wil vooral zelf. Ze straalt bij de gedachte dat ze
artiest wordt. Dat is een belangrijk moment, omdat daarmee getoond wordt
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hoezeer ze een vrije keuze maakt voor Zampano. Die keuze kost ook veel moeite:
ze verlaat haar oude leven voor hem, en ze vertelt het hele dorp dat ze dat doet.
(dat maakt het moeilijker zomaar weer bij Zampano weg te gaan en terug naar
huis te gaan). Dit alles betekent dat dissonante cognities over Zampano sterke
dissonantie oplevert, die resulteert in een extra grote verbondenheid bij
Zampano, en het streven hem steeds beter te zien dan hij is.
De toeschouwer ziet al die tijd Zampano als gevaar, en ziet (anders dan
Gelsomina) bij elke nieuwe informatie die Zampano als bruut kenschetst,
bevestiging van zijn slechte karakter. De toeschouwer ervaart op die momenten
dus geen dissonance. Maar wanneer De Gek Gelsomina vertelt dat Zampano van
haar houdt, ervaart de toeschouwer wel dissonance. De toeschouwer weet deze
dissonance te reduceren door het belang van die informatie te denigreren/ negeren
(het is De Gek maar, die het zegt), en versterkt de mening dat Zampano niet deugt.
Dissonance is een gevoelde emotie waarbij het ‘zelf’ altijd bij betrokken is. In dit
hoofdstuk werd aangetoond dat er in de films van mijn corpus wel degelijk
sprake is van dissonance in deze definitie. Niet alleen zijn er talloze dissonante
cognities, ook is het ‘zelf’ van de toeschouwer in het geding. Dat gebeurt omdat
de toeschouwer een keuze heeft gemaakt (het lakmoesproefmoment), en vrij was
in die keuze (de films zijn objectiever realistisch dan in de klassieke vertelling, en
daarmee is de toeschouwer ook vrijer in toekennen van betekenis).
In deze fase van de vertelling lukt het de toeschouwer nog wel om ‘het zelf’
onaangetast te laten, de dissonance-reductie vindt plaats door een versterking van
de betrokkenheid, en een grotere afkeer van tegenstanders van het gekozen
personage.
Daarmee is de allegiance-theorie van Smith wel verder versterkt, maar is er
geen sprake van een moral reassessment. Maar die moral reassessment van Smith is
geen onmogelijkheid: als het zelf maar genoeg onder druk komt te staan, kan het
zelf echt in gevaar komen. Die mogelijkheid is onderwerp van het volgende
hoofdstuk 5.
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5
Het ervaren van morele crisis

Robbe-Grillet, without the traditional novel’s inner probing, obtains a reader
participation that is unprecedented in previous fiction. Our attention is invaded
until inevitably we realize we are inside the head of Mathias – accomplices of a
homicidal maniac. (Booth 1961:384) 58
Initially, the individual internalizes the society’s moral standards. Certain
aspects of the situation may obscure the relevance of morality and cause people to
engage in evil behavior without rationalization. Yet, at some point many individuals
are faced with motivational conflict. One can choose to behave in line with one’s
moral principles, but often moral action is costly and one’s competing motivations
may be strong. However, violating moral principles is also costly. (Tsang 2002:34)

n het vorige hoofdstuk hebben we gezien hoe de toeschouwer dissonance
ervaart zodra een personage waar hij/zij op betrokken is geraakt, zich
immoreel gedraagt. 59 We hebben daar gezien hoe dat leidt tot dissonancereductie. Het effect van die dissonance-reductie is dat de betrokkenheid bij
het personage stijgt (in tegenstelling tot de common sense verklaring dat die betrokkenheid daalt) zodat het personage een nog beter aanzien krijgt.
In AMATOR werd aangetoond hoe subtiel dat werkte. Dat patroon van
dissonante cognities die elke keer gereduceerd kunnen worden, domineert de gehele
vertelling, tot een bepaald moment. De beschrijving van de vertelling van AMATOR
tot voorbij dat punt ziet er als volgt uit. In AMATOR heeft Filip Mosz een filmcamera
gekocht om de geboorte en het leven van zijn dochter te filmen. Zijn collega’s, zijn
chef en de directeur zijn enthousiast over de camera, en hij mag een filmclub in de
fabriek beginnen. Hij begint documentaires te maken en wordt succesvol. Zijn
58

Wayne C. Booth citeert hier de cover van van Alain Robbe-Grillets Le voyeur (vertaling Richard
Howard, 1958)
59
Of het omgekeerde: dat een immoreel verondersteld personage zich juist moreel wenselijk
gedraagt. Deze voorbeelden worden verder besproken in hoofdstuk 6. Voor het argument in dit
hoofdstuk en het volgende maakt het niet uit welke omdraaiing plaatsvindt. Omdat AMATOR een
patroon weergeeft dat in veel meer films in het corpus voorkomt, wordt deze variant hier
uitvoeriger uitgewerkt.
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directeur waarschuwt hem steeds dat filmen verantwoordelijkheid met zich
meebrengt, en dat Filip niet zomaar alles mag filmen. Vanaf dat moment ziet de
toeschouwer (zelfstandig en met Filip mee) de directeur als de verpersoonlijking van
censuur, iemand die de kunstenaar en het vrije woord in de weg staat. Zijn status als
directeur maakt het niet beter, het doet hem verwaand, machtswellustig etc. lijken.
Dan filmt Filip hoe delen van de stad zijn opgeknapt voor de komst van een
belangrijke persoon, maar dat men alleen de façade heeft gerenoveerd; alleen de
voorkant van de gebouwen is geverfd, maar achter de voordeuren zijn alle gebouwen
nog even bouwvallig als altijd. Daarom filmt Filip de bouwvallige achterkant van de
gebouwen. De film wordt vertoond, en veroorzaakt een schandaal, het volk prijst
hem om zijn moed om dit te tonen, de machthebbers verwijten hem dit getoond te
hebben. In de eindfase van plot van AMATOR komt de directeur en vertelt Filip dat de
documentaire nuttig was, maar niet de werkelijkheid toont. Inderdaad waren de
huizen alleen maar aan de voorkant geverfd, maar dat was gedaan om het geld voor
een school te kunnen gebruiken (waar men officieel het geld niet voor mocht
gebruiken). En dat door het schandaal dat geld daar niet meer voor gebruikt kan
worden. Opeens begrijpt de toeschouwer (met Filip mee) dat de directeur al die tijd
echt met Filip begaan was, en dat zijn waarschuwingen oprecht bezorgd waren, dat
hij wilde voorkomen dat Filip fouten beging, en zijn handen zou branden aan dingen
die groter waren dan hijzelf. Aan het eind van de film verlaat Irina Filip, en blijft hij
met lege handen achter.
Zo komt hij ondubbelzinnig tot het inzicht dat hij zich heeft laten meeslepen
door zijn filmerij, en daardoor elk zicht op de werkelijkheid, en op wat belangrijk is,
is kwijtgeraakt. Filip ervaart een morele crisis die een gevolg is van zijn verkeerd
handelen, hij is teveel met zijn filmen bezig geweest, en hij is de werkelijkheid uit
het oog verloren. Daarbij heeft zijn immorele gedrag grote consequenties: hij heeft
zijn vrouw en dochter ongelukkig gemaakt. En als gevolg van zijn documentaire kan
het weeshuis geen geld meer krijgen.
Iets van de morele emoties van Filip slaat wel over op de toeschouwer
(vanwege de verbondenheid). Maar mimicry verklaart nauwelijks de emoties die de
toeschouwer in deze fase ervaart. De stelling van dit hoofdstuk is dat de
toeschouwer in deze fase zelf in een morele crisis komt, door eigen handelen.
De verklaring, zoals die in dit hoofdstuk naar voren zal komen, is als volgt. De
toeschouwer wordt voortdurend geconfronteerd met de indicatie dat Filip iets
immoreels doet (immoreel is) in tegenstelling tot wat we van hem verwachtten. De
toeschouwer wil dat elke keer wegredeneren, en dat lukt ook, omdat de film de
consequentie (bewijzen dat Filip echt immoreel handelt), gedurende het grootste
deel van de vertelling niet toont. Dat patroon zet zich ook vast in het hoofd van de
toeschouwer (ongetwijfeld onbewust) als een geloof in onaantastbaarheid. Pas tegen
het einde van de film slaat de teneur om, Filip wordt ter verantwoording geroepen,
en zijn immorele handelen heeft grote consequenties. Die consequenties raken de
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toeschouwer niet. Maar wel raakt het de toeschouwer dat hij Filip verkeerd heeft
ingeschat. De toeschouwer had moeten inzien dat Filip zich verloor in zijn hobby,
dat Irina gelijk had toen ze Filip daar op wees. Dat de directeur oprechte
bedoelingen had toen hij Filip waarschuwde dat het maken van documentaires een
gevaarlijk grote verantwoordelijkheid is.
En het is niet zomaar een tijdelijke, akelige, dissonance, het raakt de
toeschouwer in de kern: namelijk zijn/haar vermogen om mensen in te schatten, om
aan de goede kant te staan, het goede te doen.
In deze fase van de auteursfilm ervaart de toeschouwer een morele crisis. Dat
is omdat hij niet alleen een verkeerde inschatting heeft gemaakt, maar ook zo hard
gewerkt heeft (als cognitive dissonance-reductie) om Filip als beter, respectabeler,
deugdzamer te construeren. Het is dus niet zozeer problematisch dat we
verbondenheid voelen met een Filip die van zijn voetstuk valt, maar juist dat we ons
verbonden voelen met iemand die van het voetstuk stort dat de toeschouwer zelf
voor hem heeft opgericht.
Er zijn in dit hoofdstuk een aantal hoofdzaken die besproken moeten worden. De
toeschouwer ervaart een morele crisis. Hoe maken we de omslag van dissonance
reductie naar pijnlijk besef van eigen moreel falen? De volgende vraag is: tot welke
emoties leidt dit?
In het filmdeel (5B) moeten we betogen dat deze morele emoties inderdaad in
deze fase van de auteursfilm bij de toeschouwer plaatsvinden. Hoewel dat vanuit
psychologisch perspectief (5A) onmiskenbaar het geval is, is de weerstand vanuit
filmtheorie om dat te erkennen erg groot. Concreet moeten we ons verweren tegen
de aannames van filmtheorie: dat fictie veilig is, dat de toeschouwer veilig in de zaal
zit, en de morele problemen de personages betreffen; de toeschouwer zich die morele
crisis achteraf niet (altijd) kan herinneren. De basis van deze vooronderstelling ligt
in concepties van catharsis theorie en V(erfremdungs)-theorie. Beide theorieën
bestaan in zoveel verschillende interpretaties dat het moeilijk is ze in al die
verschillende gedaantes te behandelen. Uiteindelijk zal betoogd worden dat de
morele emoties noch door algemene catharsistheorie, noch als V-effect, beschreven
of verklaard worden.
Deel 5C zal het model toepassen op Lars von Triers ELEMENT OF CRIME
(Forbrydelsens element) (Den: Lars von Trier, 1984). Er is specifiek voor deze film
als voorbeeld gekozen (al zou voor het argument elke andere film uit het corpus
hebben kunnen dienen), omdat de film een heel nadrukkelijke stijl heeft, en omdat
Lars von Trier in het publieke debat vaak verguisd wordt om zijn immorele films. Zo
mag hij Amerika niet meer in omdat hij in DOGVILLE (Den, Z, N, Fin, GB, D, NL: Lars
von Trier, 2003) zo’n dystopisch beeld schetst van Amerika. In hoofdstuk één werd
aangetoond dat een nadrukkelijke vorm geen auteursgedachten oproept, en dat geldt
dus ook voor ELEMENT OF CRIME. Zoals dit hoofdstuk 5 zal betogen, leidt zelfs de
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morele crisis van de toeschouwer in eerste instantie niet tot auteursgedachten. Dat
de auteur (bijvoorbeeld Lars von Trier) verantwoordelijk wordt gesteld voor de film
bij de gevoelde morele crisis, is hoogstens een niet willen erkennen van eigen falen
door de toeschouwer, zodat de auteur de schuld krijgt. Het is voor Amerikanen
eenvoudiger Lars von Trier te betichten van een onjuiste (immorele) weergave van
Amerika in DOGVILLE, dan de harde waarheid onder ogen te zien dat Lars von Trier
in DOGVILLE de ware, akelige, aard van Amerika toont. Dit hoofdstuk betoogt dat de
toeschouwer zich in de vijfde fase van de auteursfilm bewust wordt van eigen falen,
het eigen falen en dat van niemand anders.

A. De menselijke moraal
Een morele kwestie is een sociale kwestie. De mens is niet alleen een individu gericht
op overleven, maar ook een sociaal wezen dat andere mensen nodig heeft om te
overleven. Als sociaal wezen is de plaats van onszelf in relatie tot anderen van
levensbelang. Omdat anderen zo belangrijk zijn heeft de mens een aantal
mechanismen ontwikkeld om contact te houden met anderen. De sociale emoties
zijn thermometers (met waarschuwingsmechanismen) die aangeven hoe de relatie
van het zelf ten opzichte van andere mensen is. Op het moment dat we ons bewust
worden van een bepaalde morele lading van ons handelen of zijn, staat onze relatie
tot anderen onder druk. Enerzijds signaleren de sociale emoties ons ‘zelf’ dat het
‘zelf’ ter discussie staat, en zet het aan tot handelingstendenzen die die relatie tot
anderen kan herstellen, anderzijds hebben we ook een ‘zelf’ nodig dat als ijkpunt
dient om die emoties überhaupt geactiveerd te krijgen. Dit betekent dat alle morele
emoties zowel ‘zelfbewuste’-emoties worden genoemd, maar eigenlijk ook wel
bewust-worden-van-anderen hadden mogen heten.
Dit principe verklaart de motivatie voor mensen om zich sociaal te gedragen,
en ‘goed’ te handelen. Wat ‘goed’ is, is namelijk gedrag/ handelen dat de relatie tot
anderen bevordert. Door deze koppeling tussen sociaal, moraal en het zelf-in-relatietot-anderen heten de bijbehorende emoties (schuld, schaamte, gêne, liefde,
dankbaarheid, trots) sociale, morele, zelfbewuste emoties. We zullen ze kortweg
morele emoties noemen.
Om die emoties te kunnen beschrijven, en te verklaren hoe ze een wezenlijk
deel uitmaken van ons bestaan, moeten we een soortgelijk betoog schrijven als in
hoofdstuk 1 over de gewone emoties. Dat moet uitgebreid gebeuren, omdat het
ingaat tegen de heersende idee dat moreel handelen bewust gebeurt.
Die uitleg is wat kort en bondig, en beslaat heel veel (sub)vakgebieden. De
twee rode draden in het betoog zijn dat a. in de menselijke evolutie moraal ontstaat
omdat het evolutionair nut heeft, en b. dat het zich in de ontwikkeling van mensen
(tijdens het opgroeien) ontwikkelt. Beide rode draden komen theoretisch er op uit
dat moraal een onlosmakelijk deel is van de embodied understanding van de wereld. Zo’n
moral embodied understanding van de wereld wordt een belief-systeem genoemd.
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Uiteindelijk zal het specifieke Belief-in-a-just-world belief-systeem (hierna vertaald als
Het Geloof in een Rechtvaardige Wereld) van Michael Lerner besproken worden.
(Lerner 1980) Aangezien niet iedereen onmiddellijk overtuigd zal zijn van dit beliefsysteem zal eerst beschreven worden hoe en waarom moraal zo’n belangrijk
onderdeel uitmaakt van ons bestaan.
Moraalfilosofie
Gewoonlijk wordt moraal besproken in een beschouwing op, en geschiedenis van, de
moraalfilosofie. Deze studie onthoudt zich hier echter van, omdat volgens de morele
psychologie de verschillende filosofische standpunten van Kant, Mill, Bentham en
anderen, manifestaties zijn van psychologische staten. (Greene 2008:37-38)
(Cushman and Young 2007) Dat betekent niet dat die filosofieën ontbreken in een
studie als deze; ze komen, als psychologische staten, voldoende aan de orde. In deze
studie worden ze, bijna blasfemisch, gereduceerd tot twee kampen: Kant als
deontoloog (dat iets in absolute zin goed of slecht is) (Kant 1997), en Jeremy
Bentham en anderen als consequentialist (dat iets goed of slecht is afhankelijk van de
gevolgen van het handelen). (Bentham 1982)
Aristoteles heeft binnen de morele psychologie een speciale rol: zijn
deugdtheorie - dat een mens zichzelf vormt door zijn handelen, en laat zien wie hij is
in zijn handelen (Aristoteles 1988a) - is een opvatting over menselijke (morele)
ontwikkeling waar cognitieve psychologen al sinds Dewey (Dewey 1908) aan vast
houden. (zie ook: Alexander 1993) Haidt gaat zelfs zo ver dat de resultaten van de
meest recente brein-onderzoeken nog steeds volledig in lijn zijn met Aristoteles
theorie. (Haidt 2007; Haidt and Joseph 2004). Daarbij moet opgemerkt worden dat
ook in de cultuurfilosofie Aristoteles zo’n absolute status heeft: “(…) It is not that
Aristotle’s system of virtues is necessarily anything more than a historically and
culturally contingent code of behavior suitable for an Athenian citizen. It is rather
that Aristotle provides us with an account of how to think about justifying actions
which works regardless of any specific ethical code we might want to adopt and
which is more plausible than other available accounts.” (Berger 2000) 60
Er wordt door morele psychologen voortdurend naar Hume verwezen omdat
hij constateerde dat een moreel oordeel niet zozeer uit cognities bestond, maar dat
emoties er een grote rol in hebben. (Hume 2001) In dit hoofdstuk zal blijken hoe
groot die rol is. Overigens was Hume niet de enige filosoof met dat inzicht, morele
psychologen zouden ook kunnen terugverwijzen naar Spinoza. Maar tot nu toe is
Antonio Damasio een van de weinige cognitief psychologen die dat uitvoerig deed.
(Damasio 2003)
60

Omdat dit een psychologische studie is, en niet een filosofische, gebruik ik ook niet de gangbare
termen akrasia: handelen tegen beter weten in, in strijd met eigen moraal; hamartia: moral flaw
van personage; fronesis: practical wisdom hebben en telkens ten uitvoer brengen; om uiteindelijk
eudaimonia te bereiken.
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Tegenstrijdig belang
Ieder mens worstelt in het dagelijks leven met twee tegenstrijdige belangen:
overleven (gericht zijn op het zelf) en overleven door samenleven met anderen
(gericht zijn op anderen). Turner toont aan hoe onze dubbele geaardheid ontstond
in de loop van de evolutie. De mens stamt af van solitaire apen, die zich pas later
aanpasten tot sociaal gedrag: “(…) But selection did not wipe out older, ape
propensities; rather, enhanced abilities at sociality were laced around older
propensities for individualism, mobility, and weak ties. Humans are, in a way, of two
minds: on the one hand, we crave social solidarity and emotional attachments; on the
other, we resent too much constraint and control in closed social circles. This twosidedness may not be the result of ideologies and social structures, but in fact, it is
part of our biology”. (Turner 2002:65)
Morele emoties zijn later in de evolutie ontwikkeld, en zijn ontwikkeld boven op de
basisemoties. De basis van alle emoties zijn fight en flight gedefinieerd door Walter
Cannon (zie hoofdstuk 1). Gewoonlijk worden fear, anger, depression (sadness), en
happiness (satisfaction) de basisemoties genoemd. (Kemper 1987) De voornaamste
kritiek op bovenstaande indeling is dat een aantal andere emoties ook basisemoties
zijn. Dat is dan afhankelijk van de definitie van ‘basis’. Als ‘basis’ is dat ze in het
gezicht zichtbaar zijn, zich onmiddellijk voordoen (automatische reacties zijn), dan
zijn surprise, interest en zeker disgust en schaamte mogelijk ook basis. Het model van
Kemper sluit dit ook niet uit: evolutionair gezien is schaamte pas als emotie ontstaan
toen het oordeel van anderen relevant voor de mens werd, maar tegelijkertijd is het
wel waar dat schaamte zich plotseling voordoet, zonder tussenkomst van cognities.
Dat schaamte, als sociale emotie, toch een belangrijke cognitieve component heeft, is
omdat het wel leidt tot het overdenken van de relatie van het zelf tot anderen.
Morele emoties “are products of social construction through the attachment
of social definitions, labels, and meanings to differentiated conditions of interactions
and social organisation.” (Kemper 1987:276) De consequentie van het feit dat morele
emoties deze oorsprong hebben, is dat ze een aantal cognitieve componenten
hebben. Net zoals de basisemotie angst als een alarmbel functioneert (pas op, kijk
uit wat je doet), zo functioneren ook morele emoties (pas op, kijk uit wat je doet in
relatie tot anderen). Elke morele emotie bestaat uit een krachtig affect, gevolgd door
een cognitie over het zelf. Zo is schuld volgens Kemper angst voor de straf dat men
een verkeerde daad heeft begaan. (Kemper 1987:277) Ook basisemoties hebben een
cognitieve component, maar die cognities zijn eenduidig, en leiden tot het zo snel
mogelijk afronden van de emotie. Basisemoties zijn kortstondig. Morele emoties
daarentegen leiden tot cognities over het zelf, die op hun beurt weer andere
cognities veroorzaken, en vaak ook nieuwe affecten bij die nieuwe cognities. Dit
leidt er ook vaak toe dat onduidelijk is wat de exacte stimulus is geweest die de
morele emotie heeft veroorzaakt. Morele emoties hebben de neiging voort te
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sudderen, en zich voor te doen als een negatieve stemming (mood), of als een
‘onbestemd’ gevoel.
Anderen stellen dat morele emoties zich in de evolutie hebben ontwikkeld
door verschillende basisemoties met elkaar te mengen. Zo beschrijft Turner ‘trots’
als de hoofdemoties satisfaction-happiness, met als extra component aversion-fear. Dit is
te verklaren als: ‘trots’ maakt een mens blij, en tegelijkertijd voelt hij/zij zich beter
dan anderen, waardoor er een verwijdering ten opzichte van de anderen optreedt
(aversion).
Waarom hebben mensen deze morele gevoeligheid?
Als het een menselijke eigenschap is om moreel te zijn, dan moet het een adaptieve
functie hebben. Want aangezien we in origine geen morele wezens waren, moet
morele gevoeligheid bij mensen zich hebben ontwikkeld als extenties van gewoon
handelen.
Doordat de groepen waarin men leefde steeds groter werden, werden de
groepsstructuren steeds complexer. “Our most basic moral dispositions are
evolutionary adaptations that arose in response to the demands and opportunities
created by social life.” (Greene 2008:60) Moraal, als een zelfopgelegde regel, is het
cement dat de mensen in complexe samenlevingen bindt. Morele oordelen zijn
“´Common currency´ for collective negotiation and decision making. Moral
judgment thus can function as a kind of social glue, bonding individuals together in
a shared justificatory structure and providing a tool for solving many group
coordination problems”. (Joyce 2006) Socioloog Emile Durkheim verklaarde het
ontstaan van religie als bindmiddel in complexere samenlevingen (Durkheim 1965
(1915)) En Haidt stelt dat moraliteit grenzen stelt en mensen verbindt. (Haidt 2007)
C.R. Hallpike laat zien hoe een steeds complexere samenleving steeds meer
cognitieve en morele vaardigheden van individuen verlangt, gedrag dat uiteindelijk
ook weer in die samenlevingen worden geïncorporeerd. Hoe complexer dit alles, hoe
belangrijker het wordt om een mens te onderscheiden van zijn sociale statussen, als
gewoon mens. (Hallpike 2004)
Sober en Wilson beschrijven hoe onbaatzuchtig gedrag de beste overlevingsstrategie van complexe samenlevingen is. (Sober and Wilson 1998) Turner werkt dit
gedetailleerd uit. (Turner 2002) Turner onderscheidt 3 systemen waarin mensen zijn
gegroepeerd, in macro-, meso- en microstructuren. Ze zijn op talloze manieren met
elkaar verbonden, als partners, gezin, familie, vrienden, via verenigingen, werk, ras,
geslacht, woonplaats, nationaliteit, religie. “Later, the very success of this simple
society caused it to grow, leading to the proliferation of categoric and corporate
structures focused on varying problems of survival, including those posed by the
structure of society itself.” (Turner 2002: 41-42)
Dat maakt ons verwant met soortgelijke complexe samenlevingen in de
dierenwereld, zoals apen en bijen. Hoewel ook daar altruïstisch gedrag voorkomt, is
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het nog niet (helemaal) hetzelfde als een morele mensensamenleving. Om te
begrijpen wat precies de definitie van de menselijke moraal is, is het goed de vijf
evolutionaire principes te onderscheiden die aan een morele samenleving ten
grondslag kunnen liggen.
¾ Group value. Vooraleerst moet het voor de overleving belangrijk voordeel
hebben om in een groep te leven dan om solitair te leven. Group selection
betekent gedrag, en evolutionaire ontwikkeling, die leiden tot grotere
uniformiteit in eigen groep, en grotere variabiliteit tussen groepen.
¾ Mutualism. Dan is er nog het principe van mutualism, (samenwerken),
waarbij individuën samenwerken voor een gemeenschappelijk doel, en daarbij
de individuele belangen tijdelijk worden vergeten.
¾ Kin selection. Gedrag dat slecht is voor de fitness of survival, en goed is voor
de fitness van anderen, zal al snel in de evolutie verdwijnen. Maar toch is
gedrag dat dat doet juist versterkt in de evolutie: mensen vertonen
altruïstische gedrag, zelfs als men zich daarvoor moet opofferen. Dit gedrag
houdt toch de genen in stand, omdat de ‘kin’ (verwanten) dezelfde genen
hebben en wel voortleven. (Hamilton 1964; Hamilton 1971) 61
¾ Reciprocal altruism betekent gedrag waarbij degene die geeft iets inlevert,
terwijl de ontvanger er beter van wordt. Er is tijd tussen het geven en
ontvangen. Het is niet zonder voorwaarde, de gedachte is dat de ontvanger
later de gever zal helpen (Trivers 1971) De Waal voegt daar nog aan toe dat
voor het in standhouden van groepen individuen niet alleen altruïstisch voor
elkaar moeten zijn, maar ook in staat moeten zijn conflicten op te lossen. (De
Waal 1996)
¾ Indirect reciprocity is hetzelfde als reciprocal altruisme, maar waarbij het niet
noodzakelijk is dat gever en ontvanger elkaar later ooit nog opnieuw zullen
ontmoeten. (Haidt 2007)
Elk van deze principes heeft evolutionair nut, zoals talloze wiskundige modellen
duidelijk maken. Al deze evolutionaire bouwstenen, apart of samen, maken mensen
echter nog geen morele wezens. De morele gevoeligheid van mensen is wel op een
van deze bouwstenen ontwikkeld. De meeste theoretici vermoeden dat de
menselijke moraal waarschijnlijk is gebouwd op ‘indirect reciprocity’. (De Waal
1996; Greene et al. 2004; Greene 2008; Haidt 2001; Haidt 2007; Haidt and Joseph
2004; Joyce 2006)
Zo stelt Haidt dat bij indirect reciprocity op den duur het onmiddellijke doel uit
zicht raakt, en het ‘goed handelen om iets retour te krijgen’ verandert in ‘goed
handelen’, een deugd. Op den duur wordt deugdzaamheid statusverhogend in een
61

De term is van Maynard Smith Maynard Smith, J. 1964. "Group Selection and Kin Selection."
Nature: 1145-1147.
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maatschappij. Een morele gemeenschap deelt een aantal gedragsregels, en legt
sancties op aan overtredingen van die regels, en beloningen aan degenen die zich
daaraan houden. (Haidt 2007)
Joyce is het daar mee eens, hij stelt dat straffen belangrijk is (maar dat kan ook
zonder moraal), wat het moreel maakt is dat een moraal de straffen rechtvaardigt.
Het verschil tussen een gewoon oordeel en een moral judgment is als het verschil
tussen en “ik houd niet van …” en “het is niet goed om …” Het eerste verklaart het
handelen van één mens, terwijl het tweede zowel jou als mij motiveert: moreel
denken motiveert mensen om goed te handelen. (Joyce 2006:hfdst 4)
Doordat morele status (deugdzaamheid) belangrijk wordt, wordt het ook
belangrijk dat te observeren bij anderen, en dus ook dat anderen dat bij jou
observeren.
Zijn mensen egoïsten?
Omdat elk van de bouwstenen bestaat als middel om de genen in stand te houden, is
elk altruïstisch gedrag per definitie zelfzuchtig. Dawkins suggereerde dat mensen
daarom gewoon egoïsten zijn (Dawkins 1976) De controverse die hij met zijn boek
opriep, is nog altijd niet verdwenen. Maar: het feit dat het een evolutionair nut had
om zo te handelen, betekent nog niet dat wij als individuele mensen zelfzuchtig
handelen. Dat is het verschil tussen proximate en ultimate causes (De Waal 1996) en
instrumental en terminal values. (Schwartz and Bilsky 1987) Evolutiebiologie zegt alleen
maar dat gedrag voortkomt uit psychologische mechanismes die adaptief waren, niet
dat de output zelf adaptief is. Zoals Joyce stelt: als Fred zijn zieke vrouw verzorgt,
dan doet hij dat evolutionair gezien als kin selection (een gezonde vrouw helpt hem de
kinderen te verzorgen), maar in werkelijkheid doet Fred het uit liefde voor zijn
vrouw. (Joyce 2006:17)
Is moraal universeel?
Alle mensen zijn morele wezens, maar de vorm die de moraal aanneemt hoeft niet
noodzakelijk universeel te zijn, moraal kan ook omgevingsgevoelig zijn, op de ene
plek (in de ene samenleving) wel gebruikt worden op de andere niet, en bij de derde
tot ongewenste resultaten leiden. Marc D. Hauser omschrijft moraal als een universele grammatica, vanuit dezelfde universele regels onstaan allerlei locale verschillen.
(Hauser 2006) Wallbott en Scherer geven een overzicht van dit soort culturele
verschillen. (Wallbott and Scherer 1995) zie ook: (Li and Fischer 2006)
Niet elke ethiek is aldus universeel, maar er zijn wel een aantal constanten.
Het model van Shweder e.a. wordt door iedereen geaccepteerd. Zij treffen in alle
culturen drie morele standaarden: ethic of autonomy, ethic of community, en ethic of divinity.
(Shweder et al. 1997). Anderen komen met variaties op dit model van Shweder. Het
gaat volgens Haidt om harm (kwaad), fairness, ingroup/outgroup (en loyaliteit), authority
(respect en gehoorzaamheid), puurheid, heiligheid. (Haidt 2007) In 2004 noemden Haidt en
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Joseph suffering, hierarchie, wederkerigheid, puurheid. (Haidt and Joseph 2004) Je zou, met
Darcia Narvaez, ook kunnen stellen dat er drie iets andere vormen van ethiek zijn:
die van security (overleven), engagement (omgang met anderen), en imagination (de
capaciteit om problemen op te lossen en te leren). (Narvaez 2008) Ook Lakoff en
Johnsons onderzoek naar universele metaforen kan begrepen worden als een
onderzoek naar dit soort basisethiek: zij noemen vooral balans (fairness) als een erg
dominante ethiek. (Lakoff and Johnson 1999)
De keerzijde van dit soort onderzoek naar een paar universele ethische regels
is dat het geen recht doet aan de vele culturele verschillen.
De westerse ethiek
De westerse ethiek ziet er als volgt uit: het beperkt zich grotendeels rond de punten
harm en fairness, in vergelijking tot andere culturen. (Haidt and Joseph 2004) Greene
stelt dat de westerse ethiek een erg ‘cognitieve’ benadering van moraliteit heeft. Ze
behandelen morele waarden meer in abstracte termen. Daarbij is de westerse
maatschappij meer pluralistisch, waarbij men zich erg bewust is van het feit dat er
altijd andere visies mogelijk zijn. (Greene 2008:20) 62 Jerome Kagan, die fel ten strijde
trekt tegen alle bestaande indelingen van emoties, om te komen tot een veelheid aan
emoties en emotiesoorten, stelt dat het hele idee van basisemoties al voortkomt uit
een westerse gekleurde blik van onderzoekers. Westerse samenlevingen “celebrate
the talents, motives, feelings, and private consciences of the solitary individual
striving for personal achievement, an ascent in status, and private states of
pleasure”. (Kagan 2007:197)(vetgedrukt, GvdP) En omdat die waarden centraal
staan, bepalen ze ook wat onderzoekers basisemoties noemen.
Hoe ontwikkelt moraal zich tijdens de groei?
De discussie of gedrag aangeboren of aangeleerd is, werd in de jaren zeventig redelijk
overtuigend beslecht door onderzoek van Seligman. Hij beantwoordde de vraag of
mensen een aangeboren angst hebben voor slangen. Hij stelde van niet: slechts de
neiging om snel te leren bang te zijn voor slangen is aangeboren. (LoBue and
DeLoache 2008; Seligman 1970). Zo is het ook met moraal (en morele emoties), we
worden geboren met een morele gevoeligheid (ability) die we moeten ontwikkelen.
De ontwikkelingspsychologie die laat zien hoe vanuit de bestaande bouwstenen een moreel bewustzijn wordt verder ontwikkeld. Dit leidt uiteindelijk tot de
vorming van een belief-systeem: een geheel van regels waaraan men zich conformeert.
Morele ontwikkeling
62

Dat betekent dat Mark Johnson, die als de moral imagination als universele ethiek voorstelt - het
voorstellingsvermogen om het perspectief van anderen aan te nemen - slechts een westerse
ethiek beschrijft. Johnson, Mark. 1993. Moral Imagination: Implications of Cognitive Science for Ethics.
Chicago, London: The University of Chicago Press.

218

Morele crisis
Het spreekwoord ‘al doende leert men’ is zeker van toepassing op de ontwikkeling
van morele emoties. Morele emoties worden tijdens de ontwikkeling sterk verfijnd.
Een van de beroemdste ontwikkelingspsychologen, Jean Piaget onderscheidde twee
opeenvolgende stadia van moral thinking. Eerst begrijpt een kind al het handelen als
moral realism, waarin de regels absoluut zijn, en gedrag wordt beoordeeld naar
uitkomst. Pas later ontwikkelt zich dat naar relativistic morality, waarin gedrag
vooral wordt beoordeeld op intentie. (Piaget 1948)
In dezelfde traditie komt Kohlberg tot een verfijnder model van 6
opeenvolgende stadia: (Kohlberg 1969) zie ook: (Fishkin 1984)
¾ Preconventional:
 Heteronomous (gehoorzaamheid aan de regels)
 Individualism (alleen de regels volgen als het in eigen belang is)
¾ Conventional:
 Interpersonal conformity (handelen zoals anderen verwachten)
 Respect for authority (handelen volgens de regels van het sociale systeem
¾ Postconventional:
 Contractual legalistic observance (men ziet hoe en waarom regels ontstaan)
 Principled morality based on standards of justice (weten universele morele
regels toe te passen, zelfs als dat indruist tegen bepaalde wetten)
Hoewel zowel Piagets als Kohlbergs model nog altijd gebruikt worden, staat men
tegenwoordig wat kritischer ten opzichte van modellen van Piaget en Kohlberg. Het
is bijvoorbeeld maar de vraag of die stadia opeenvolgend zijn, het hangt heel erg af
van de situatie die beoordeeld wordt, welk schema mensen gebruiken, en er zijn
talloze culturele verschillen. Turiel ontdekte dat kinderen in het preconventionele
stadium bepaalde daden toch verkeerd vinden, ook als ze niet bestraft worden, waar
Kohlberg juist stelt dat ze het alleen verkeerd vinden als het bestraft wordt. (Turiel
1983) Een ander nadeel van het model van Kohlberg is dat hij suggereert dat elk
hoger stadium beter is, terwijl dat niet altijd zo hoeft te zijn.
Albert Bandura biedt een complexer inzicht in hoe een mens zich ontwikkelt.
Menselijk functioneren is een gevolg van de wederzijdse samenspel (reciprocal
interplay) van interpersonele, gedrags- en omgevingsfactoren. (Bandura 1986;
Bandura 2008). Kinderen leren door te doen, de reacties die ze er op krijgen (enactive
learning). Eerst krijgen ze fysieke sturing, daarna talige “As children mature, social
sanctions increasingly replace physical ones as influential guides for how to behave
in different situations. (…) It is not long before children learn to discriminate
between approved and disapproved forms of conduct and to regulate their actions
on the basis of anticipated social consequences.” (Bandura 1986:491)
In het ontwikkelen van moral agency, incorporeren mensen ideeën van goed en
kwaad, op basis van hun eigen gedrag en dat van anderen, en reacties op dat gedrag,
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en passen hun gedrag daar op aan. “The moral knowledge and standards about how
one ought to behave constitute the cognitive foundation of morality. The evaluative
self-sanctions serve as the motivators that keep conduct in line with moral
standards. Moral thought is translated into moral conduct through this self-reactive
regulatory mechanism.” (Bandura 1991) In termen van Lakoff en Johnson is moraal
een embodied understanding. (Lakoff and Johnson 1999) Jensen beschrijft het als een
cultural-developmental approach. (Jensen 2008)
Om te leren is zelf-reflectie nodig, dan kunnen individuën hun ervaringen en
gedachten evalueren (Dewey 1908) In een betoog dat sterk aan Aristoteles doet
denken, stelt Dewey dat we niet alleen handelen vanuit een zelf, maar dat we in ons
handelen ook tonen wie we zijn, en door te handelen ook veranderen wie we zijn.
Een ander verschil tussen Piagets en Kohlbergs modellen enerzijds, en het
model van Bandura anderzijds, is de motivatie waarmee mensen een moreel systeem
aanleren. Bij Piaget en Kohlberg ligt de nadruk sterk op de gevolgen van handelen, en
de reacties (beloning of straffen) daar op. Gedeeltelijk is dat wel een manier om te
leren, maar Bandura stelt dat mensen ook van binnenuit gemotiveerd, door het
geloof in eigen kunnen (efficacy): “beliefs in one’s capability to organize and execute
the courses of action required to manage prospective situations”. (Bandura 1997) De
nadruk ligt dan niet op vaardigheden, maar op het vermogen vaardigheden optimaal
te benutten. (Bandura 1986:391) Of, zoals Greenspan het beschrijft: “But the reading
of social signals and the more advanced capacity for cognitive abstraction are not the
essence of moral development; after all, the snake oil salesman, the sociopath, the
devious demagogue all use superior social skills and logic to trick and manipulate.
These abilities, which underlie general intellectual and social development, are
requisite before many higher-level social and cognitive skills, including certain
aspects of moral reasoning, can be acquired. The critical ingredient that determines
how an individual uses these skills, however, is the quality of compassion and
caring. Morality is defined by this quality, which rests on emotional experience”.
(Greenspan and Benderly 1998:121)

Belief-systemen
Een belief-systeem is het geheel aan morele waarden dat een mens voor zichzelf
construeert. Het is een geïnternaliseerd systeem gebaseerd op het zien van handelen
van anderen, reacties van anderen op eigen handelen, regels, wetten en religies.
Een belief-systeem (gebaseerd op ervaring) is veel minder aan modes
onderhevig dan intellectuele systemen. “Believing as they do, in systems of thought
rather than habits of life, it is intellectuals who must find a foundation for any
system by which they hope to live. The history of mankind is littered with the
rubble of these systems, mute testimony to the enlightened ignorance that governed
their construction: nihilism, Marxism, hedonism, artistic self-indulgence. Systems
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collapse faster, and with greater collateral damage, than habits; habits have lasted for
centuries, surviving even the most oppressive regimes erected on the most
‘enlightened’ principles.” (Wilson 1993:221)
Ze zijn volstrekt individueel, en daarom onbestudeerbaar. Maar globaal
genoeg omschreven, valt er op zijn minst toch iets te zeggen over een westers beliefsysteem. Het is beïnvloed door het opgroeien in een cultuur die waarin morele
filosofieën en de joods-christelijke tradities centraal staan. Belangrijk aan een beliefsysteem is dat het van binnenuit motiveert tot het hebben van dat belief-systeem. Je
kunt niet kiezen of je dit belief-systeem wilt of niet, je kunt je er niet voor verantwoorden. Een belief-systeem is veel meer hoe je bent, dan hoe je zou willen zijn.
Dat ethiek zo individueel geconstrueerd is, maakt het voor ethici moeilijk te
verantwoorden. Als iedereen zijn eigen ethiek er op na houdt, hoe kan dat dan
functioneren? Butt beweert dat juist omdat het zo’n subjectieve ethiek is, het ons
dwingt handelingen van anderen meer in context te zien. (Butt 2000) Dat is ook
ongeveer het standpunt van Johnson (Johnson 1993). Daarbij is het eigenaardige van
elke ethiek, dus ook de subjectieve ethiek, dat die gezien wordt als iets buiten
onszelf, alsof het absolute waarde heeft. (Butt 2000) David Hume beschreef al moral
projectivism het feit dat de menselijke geest eigenschappen toedicht aan de dingen om
ons heen waardoor moraal er, in absolute zin, gewoon lijkt te zijn (wat iets anders is
dan beweren dat moraal absoluut bestaat). (Joyce 2006) Dat idee dat moraal iets
buiten ons is, ontstaat al heel vroeg in de ontwikkeling. Onderzoek toonde aan dat
heel jonge kinderen al een verschil kunnen maken tussen een persoonlijke,
subjectieve, voor- of afkeur, en constateringen dat dingen in absolute zin goed of
slecht zijn. Ze weten dat voorkeuren gelden voor sommige mensen, terwijl dingen
die moreel goed zijn, in absolute zin goed zijn (onafhankelijk van persoonlijke
voorkeuren). Ook kunnen kinderen heel goed onderscheid maken tussen
overtredingen van door een autoriteit opgelegde regel, en overtredingen die daar los
van staan. (Nucci 2001)
Ondanks de vele individuele verschillen zijn er, mits globaal beschreven, niet zo veel
belief-systemen. O.J. Harvey stelt dat er vier belief-systemen zijn, (extrapersonal, cynical,
egoist, contextualism) (Harvey 1986). De vraag is of dat niet gewoon subsystemen zijn,
of persoonlijkheids-verschillen. Het staat natuurlijk buiten kijf dat zulke verschillen
wel invloed hebben op morele oordelen en de morele emoties. (Harvey et al. 1998)
Het Geloof in een Rechtvaardige Wereld
Het meest uitvoerig uitgewerkte, en in talloze testen bewezen, belief- systeem is dat
van Melvin J. Lerner: The Belief in a Just World (Lerner 1980) Het beschrijft precies hoe
mensen functioneren op basis van zo’n belief-systeem. Daarbij verklaart het een
aantal eigenaardige psychologische feiten (zoals dat mensen slachtoffers de schuld
geven voor hun lijden) die andere belief-systemen niet eens noemen. Ook is het nog
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steeds up-to-date, omdat hij daarin avant-la-lettre de consequenties van embodied
learning, de ontwikkelingsstadia theorieën, en de efficacy-theorie van Bandura (avantla-lettre) tot een overzichtelijk systeem maakt.
Wat vooral van belang is, is dat het een typisch westers belief-systeem is,
waarin ook gedachten over niet-westerse culturen zijn geïncorporeerd.
De kern van zijn belief-systeem is dat mensen vasthouden aan het geloof in een
rechtvaardige wereld, een wereld waarin mensen “(…)‘get what they deserve’. The
judgement of “deserving” is based on the outcome that someone is entitled to
receive”. (Lerner 1980:11) Mensen krijgen wat ze verdienen op basis van hun
eigenschappen en hun gedrag.
Zijn systeem laat zich het beste lezen als een alternatief systeem voor dat van
Piaget. Piaget stelde dat we beginnen met een geloof in een rechtvaardige wereld.
Maar door nieuwe ervaringsfeiten geven mensen dit geloof op. Zo is er bij kinderen
het oordeel dat iemand die goedbedoelend veel stuk maakt, meer to blame is, dan
iemand die kwaadwillend weinig stuk maakt. Later doen kinderen het omgekeerde,
dan gaat het niet om het resultaat, maar om de bedoeling.
Lerner stelt dat we misschien cognitief gezien die ontwikkeling doormaken,
maar dat onze emotionele reacties toch een geheel ander beeld geven. Wanneer we
bijvoorbeeld goedbedoelend, per ongeluk eigendom van een ander stuk maken,
voelen we ons toch erg schuldig. “(…) the reason that people who “know better”
continue to blame themselves and others for “accidents,” stupid, thoughtless
decisions, not doing enough, letting themselves go, not having enough courage,
being selfish, cruel – is because these blaming reactions are so ingrained in our own
thinking and our cultural assumptions that they are simply the automatic
expression of a long-standing habit. They are automatically elicited, habitual
reactions, which one cannot turn off simply because one has learned subsequently
that they are inadequate or inappropriate.” (Lerner 1980:121) Juist het feit dat we in
onze jeugd dit systeem hebben aangeleerd, zorgt ervoor dat het onderdeel van ons
handelen is geworden.
In plaats van dit Geloof in een Rechtvaardige Wereld op te geven, en te
constateren dat de wereld zo niet in elkaar zit, houdt iedereen juist stevig vast aan
dit geloof, en gebruikt tactieken om dit geloof in stand te houden, zelfs bij alle
bewijzen van het tegendeel. Ons geloof in een rechtvaardige wereld geeft ons een
gevoel van veiligheid/zekerheid en we doen er alles aan om dat geloof te beschermen.
“The more important the circumstances, the more likely that an “experience”
of an injustice will be processed, construed in ways which enable the person to
maintain the belief in a just world.” (Lerner 1980:159)
Rationele strategieën zijn: prevention and restitution. We hebben allerlei
instituties zoals politie, sociale voorzieningen en dergelijk ingesteld die zorgen dat
rechtvaardigheid geschiedt: “social devices designed to prevent or reduce the
devastating effects of unjust suffering and deprivation.” (Lerner 1980:19) Een andere
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rationele manier is het accepteren van onze tekortkomingen: we kunnen niet alle
problemen van de wereld op ons nemen.
Niet-rationele tactieken zijn: ontkenning en ontwijken. Het herinterpreteren
van gebeurtenissen, zowel in uitkomst, oorzaak, als het herinterpreteren van de
slachtoffers.
Deze tijdelijke, ad hoc, oplossingen leiden tot een geheel nieuw algemeen
schema om ons geloof in rechtvaardigheid overeind te houden: een uitgesteld
tijdsframe (ultimate justice). We leren leven met onrechtvaardigheid door het te zien
als een momentopname (uiteindelijk krijgen mensen hun verdiende loon wel).
Dit alles leidt zelfs tot gedrag dat niet in lijn lijkt te zijn met ons Geloof in een
Rechtvaardige Wereld: we geven de slachtoffers de schuld. Als iedereen zijn
verdiende loon krijgt, dan moet een slachtoffer blijkbaar iets verkeerd hebben
gedaan. Zodra we een slachtoffer zien, proberen we te beredeneren waaraan iemand
dat verdiend heeft. Als daar geen reden voor te vinden is, worden we dus
geconfronteerd met een onrechtvaardigheid, die tot distress leidt (negatief affect).
Dat moet opgeheven worden, ofwel door weg te gaan (psychologisch en/of fysiek),
ofwel door voor het slachtoffer op te komen (diens situatie te verbeteren). Kan men
echter geen van beide, dan geeft men het slachtoffer de schuld (het was diens
verdiende loon). “And if they cannot locate their victim’s culpability in some act or
lack of action, they may have to resort to finding his character personally deficient,
labelling him a relatively undesirable person who is likely to cause other people
harm.” (Lerner 1980:55-56) Het is zelfs aangetoond dat ook slachtoffers zelf op deze
manier hun eigen ‘ongeluk’ beredeneren.
Twee werelden
Dankzij dit soort strategieën lukt het om het Geloof in een Rechtvaardige Wereld
overeind te houden, een wereld waarin iedereen min of meer, en op de lange duur,
wel krijgt wat hij/ zij verdient. “It may not be a totally comfortable or “nice” world,
but it is pretty much a “just world” – where people plan and set realistic goals for
themselves and their children which usually work out.”(Lerner 1980:25)
Maar dat kan alleen maar bestaan door een andere wereld te creëren, waar dit
niet geldt. “The suffering and deprivation of the stigmatized, the ugly, the blacks, the
chronically ill or physically damaged, victims of crime, those born into ghettoes of
poverty, is so severe and widespread, their inflicted handicaps in life so debilitating,
that it is clear that they are different from ´us.´ They live in a totally different
environment-world, with different contingencies and life possibilities. You and I live
in a world where, whatever else is wrong, whatever accidental or Machiavellian
forces may be loose in it, it is still a world, at least by comparison, where we and
those we care about can pretty well get what we deserve, where we can earn,
deserve the things we want, and avoid those that frighten us.” (Lerner 1980:172)
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Contact met mensen uit die andere wereld leidt wel tot het opnemen van die ene
persoon in onze wereld, maar die ene persoon wordt dan onderdeel van onze
rechtvaardige wereld, op voorwaarde dat de Onrechtvaardige wereld blijft bestaan.
“By the time they reach adulthood, most people recognize and have had to learn to
manage certain basic facts of life. One is that there are certain people who are
condemned to live in an Unjust World by any standards we accept. In the world of
victims, people are deprived and suffer undeservedly. It is virtually impossible for
anyone to rescue them from that fate, by virtue of the nature of their condition or the
social psychological consequences associated with the act of helping, coming to
their aid.” (Lerner 1980:172) Dit sluit aan bij het belang van het onderscheid tussen
in-group en out-group: we willen bij onze eigen groep horen, en creëren een negatief
beeld over die andere groep, om te verklaren dat we daar niet bij horen.
We creëren de mythe dat we individualisten zijn.
Het betekent niet dat we gevoelloze individualisten zijn, integendeel, elke
confrontatie met andermans lijden, met onrechtvaardigheid roept onmiddellijk
hulpgedrag op. Maar zolang we daar niet voortdurend op reageren moeten we een
logica gebruiken die ons negeren verklaart. De mythe dat we individualisten zijn
ontkracht Lerner als volgt: “Most of us choose, instead, to control the urge to help so
that it does not interfere with our own ability to live in the just world, and, at the
same time, we wish to maintain the image of ourselves as reasonably normal, decent
people. So we often employ the device of comparing ourselves with those around us.
I am no different than other people like me who we all know are good and decent
folks. I give my full share to help the needy in my community.” (Lerner 1980:173)
Dit staat diametraal tegenover Dawkins stelling dat achter onze schijnbare
onbaatzuchtigheid absolute zelfzucht ten grondslag ligt. Lerner stelt dat achter de
mythe van onze zelfzuchtigheid een grenzeloze onbaatzuchtigheid schuilt.
Gedeeltelijk sluit deze theorie aan bij de cognitive dissonance theorieën uit hoofdstuk 4,
met dit verschil dat het niet alleen maar reacties zijn op elke nieuwe dissonance, maar
dat het een belief-systeem is geworden dat in zichzelf beschermd moet worden. Men
heeft zichzelf gecommiteerd aan dit systeem, aan dit geloof in een rechtvaardige
wereld en het geloof dat men een rechtvaardig mens is. “The clear implication here is
that what is at stake for the individual when these cognitions are threatened is not
only the negative drive state generated out of holding dissonant cognitions, but the
very integrity of their conception of themselves and the nature of their world.”
(Lerner 1980:36-37)
Het Geloof in een Rechtvaardige Wereld is ons morele systeem. Dat betekent dat we
willen dat de wereld rechtvaardig is, en dat we daar alles aan doen. We voelen
medelijden met hen die lijden, we willen helpen waar mogelijk. We kunnen echter
niet omgaan met groot, totaal onverdiend onrecht, omdat het accepteren daarvan
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zou betekenen dat het geloof in een rechtvaardige wereld niet mogelijk is. Zulke
slachtoffers mijden we, of we verwijten ze zelf ‘schuldig’ te zijn, hun lot te hebben
‘verdiend’.
Wat activeert onze morele gevoeligheid?
Zo functioneert een mens in het algemeen als moreel wezen. Om een voorbeeld te
geven: op het moment dat Filip in AMATOR ontdekt dat zijn documentaire de reden
is dat een school geen geld krijgt, dan weten we dat dit een moreel onwenselijke
uitkomst is. We weten dat vanuit ons belief-systeem. Dat lijkt redelijk
vanzelfsprekend, we gebruiken dat belief-systeem als een meetlat om gebeurtenissen
naast te leggen.
Maar daarmee is slechts een klein deel van de problematiek besproken. Nu
willen we weten hoe we dat beoordelen, wat er precies gebeurt als we een moreel
oordeel vellen. Welke situaties beoordelen we als moreel verwerpelijk, en welke als
moreel goed? En onder welke omstandigheden (onder tijdsdruk, of in alle rust)?
Uiteindelijk willen we een wetmatigheid ontdekken in het moreel oordeel dat een
toeschouwer velt over bepaalde situaties. Pas wanneer we die wetmatigheid ontdekt
hebben, kunnen we de sociale emoties bespreken die dat oordeel veroorzaakt. De
ervaring van een morele situatie valt theoretisch uiteen in drie delen, ten eerste
moeten we de situatie herkennen als moreel, dan moeten we een moreel oordeel
vellen, en op basis van dat morele oordeel volgen er morele emoties. In de praktijk
zijn dit geen opeenvolgende fases van de ervaring, maar elkaar beïnvloedende
factoren.
In de psychologie zijn deze aspecten verdeeld over twee vakgebieden. De morele
psychologie beschrijft hoe, en op basis waarvan we een moreel oordeel vellen; de
emotie-psychologie beschrijft hoe, en op basis waarvan, we morele emoties ervaren.
De scheiding tussen de vakgebieden is gebaseerd op het feit dat een moreel oordeel
gedrag van anderen betreft, en morele emoties een reactie zijn op eigen handelen. Er
is geen wezenlijk verschil tussen het oordelen over anderen en het oordelen over het
zelf, en daarom lijkt het gerechtvaardigd om de conclusies uit de twee vakgebieden
met elkaar te verbinden, en sociale emoties te beschrijven als een gevolg van een
moreel oordeel over eigen handelen.
Een bijkomend voordeel hiervan heeft te maken met het feit dat het gaat over
de toeschouwer van de film. De toeschouwer velt voortdurend een moreel oordeel
over (het handelen van) de personages. Op het crisis-moment verkrijgt de
toeschouwer het inzicht dat hij/zij een moreel oordeel over zichzelf moet vellen. De
toeschouwer tot het morele oordeel dat hij/zij een verkeerd moreel oordeel over de
personages heeft gemaakt.
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Hoe herkennen we de morele dimensie van een handeling?
De morele psychologie doet erg veel onderzoek, maar concentreert zich op de fase na
de herkenning dat iets een morele kwestie is: wat is ons uiteindelijke morele oordeel,
en hoe reageren we op onze eigen morele transgressies?
Een van de weinigen die onderzoeken hoe we het herkennen zijn Haidt en
Joseph, die tot de conclusie komen dat we het intuïtief aanvoelen, dat het een affect
is. Zij komen ook met het concept van morele gevoeligheid. Intuïtie is hier: een affect
zonder bewuste cognitie. Dit is in lijn met Zajonc, die al stelde dat oordelen (niet
noodzakelijk morele oordelen) snel plaats vinden, voordat er sprake is van
redeneren. (Zajonc 1980) 63
Dat affecten zo’n grote rol spelen blijkt uit onderzoek van (Wheatley and
Haidt 2005), waarin werd aangetoond dat proefpersonen bij wie het affect ‘walging’
was opgeroepen, daarna gewone handelingen zeer veel vaker als ‘moreel handelen’
bestempelden. Dit onderzoek wordt door velen in verschillende contexten geciteerd,
omdat het zowel aantoont dat affecten een belangrijke component zijn van morele
emoties, als dat ze morele oordelen sterk beïnvloeden.
Miller beschrijft walging als aversieve reactie, het bevestigt het individu als
apart (gesloten voor dit soort invloeden), beveiligd, terwijl het ook een opening
biedt voor wat er wel nuttig aan is. Het is dus een affect die het zelf bevestigt, en
afsluit, terwijl het voorzichtig het nut van de nieuwe invloeden overweegt. Daarom
is walging ook fascinerend. (Miller 2004)
Shaun Nichols verklaart in uitbreiding hierop waarom we in bepaalde
gevallen een moreel oordeel geven in plaats van een gewoon oordeel. Doordat we een
Normative Theory toepassen die stelt dat we anderen geen kwaad mogen doen, en
door een affectief mechanisme dat wordt in gang gezet door het zien van lijden bij
anderen. (Nichols 2002)
Ook kan het zijn dat de ene mens gevoeliger is voor het herkennen van handelingen
als moreel. Er zijn mensen voor wie het vanzelfsprekend is de morele dimensie te
zien bij het beoordelen van sociale situaties (moral chonicity). (Narvaez et al. 2006)
Wat is ons moreel oordeel?
Het meeste onderzoek richt zich op hoe we tot een moreel oordeel komen. Keuren
we een bepaalde handeling goed of niet? Moraalfilosofie biedt een standaard (een
geheel van regels), ijkpunt, om dit te toetsen. De duidelijkheid van die standaard
63

Ook de somatic marker- theorie van Damasio geeft aan dat affecten het oordeel beïnvloedt.
Damasio, A.R., D. Tranel, and H. Damasio. 1991. "Somatic Markers and the Guidance of Behavior:
Theory and Prelilminary Testing." Pp. 217-229 in Frontal Lobe Function and Dysfunction, edited by
H.S. Levin, H.M. Eisenberg and A.L Benton. New York: Oxford University Press. Damasio,
Antonio. 2000. The feeling of what happens: body, emotion and the making of consciousness. London:
Vintage. Damasio, Antonio R. 1994. Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. New York:
Quill.
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staat in schril contrast met de grilligheid van het dagelijks leven, waarin zich telkens
nieuwe situaties voordoen waarvan niet duidelijk hoe die standaard daar toe te
passen is. In moraalfilosofie wordt gebruikt gemaakt van het morele dilemma,
bekend als het trolley dilemma. (Foot 1967) De vier verschillende versies worden
hieronder beschreven.
In de moraalfilosofie worden deze scenario’s gebruikt om te deduceren wat
moreel wenselijk gedrag is op basis van de logica van de gekozen standaard, die van
utilitarianisten als Bentham en Mill enerzijds, en deontologen (Kant).
In de morele psychologie worden deze vier scenario’s ook gebruikt, maar dan
om te testen hoe mensen in de praktijk een moreel oordeel vellen. De hoofdvraag
voor morele psychologen is wat die resultaten precies beschrijven, of verklaren. Hun
voorlopige conclusies kunnen we daarna gebruiken om te verklaren wat het morele
oordeel van de toeschouwer is over eigen moreel handelen.
Dit specifieke onderzoek legde aan proefpersonen onderstaande vier
scenario’s voor, en vroeg hen of ze de genoemde handeling moreel goedkeurden.
(Hauser et al. 2007) Achter elk scenario staat tussen haakjes het percentage
proefpersonen dat de handeling moreel goedkeurden:
Een op hol geslagen trolley, waarvan de machinist is flauw gevallen, gaat zeker vijf
mensen doodrijden die op het spoor staan. Denise zit in de trolley, en ziet dat je een
hendel kunt overhalen, waardoor de trein op een zijspoor terecht zal komen. Op het
zijspoor staat één persoon, die niet op tijd gewaarschuwd kan worden, en zeker
dood gereden zal worden. (85%)
Hetzelfde voorbeeld als van Denise, maar nu staat Frank op een voetbrug
boven de trein, en kan hij de dood van vijf mensen op het spoor voorkomen door een
onbekende man die naast hem staat van de voetbrug te duwen, zodat deze voor de
trein valt, en daardoor de trein tot stilstand brengt. (12%)
Hetzelfde voorbeeld, maar nu staat Ned naast de rails, en kan hij de wissel
omzetten, zodat de trein tijdelijk op een zijspoor zal komen (het zijspoor komt weer
uit op het hoofdspoor waar de vijf mannen staan). Op het zijspoor staat een man. De
trein zal die man doodrijden, en dat zal de trein vaart doen verminderen, waardoor
de vijf mannen op het hoofdspoor tijd hebben om weg te komen. (56%)
Hetzelfde voorbeeld als bij Ned, maar nu staat Oscar naast de rails, en kan hij
de wissel omzetten, zodat de trein op het zijspoor een man zal doodrijden, en daarna
tegen een stootblok zal aanrijden en tot stilstand komen. (72%)
Volgens een consequentialist-logica verdient het absoluut de voorkeur om de hendel
over te halen: één dode is veel beter dan vijf doden. Een non-consequentialist
(deontoloog) zal het overhalen van de hendel afkeuren, omdat het te allen tijde
verkeerd is om iemand kwaad te doen om iemand anders daardoor te helpen. Het
eerste scenario veronderstelt dat vrijwel iedereen een consequentialist is, terwijl het
tweede scenario veronderstelt dat iedereen deontoloog is. Voor morele psychologen
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is de belangrijkste conclusie uit dit soort onderzoek dat het hebben van een
standaard nauwelijks van invloed is op een moreel oordeel, en dat er andere
psychologische verklaringen moeten zijn.
Oordeel vooral op basis van affect
Morele psychologen stellen dat een moreel oordeel gebaseerd is op, en beïnvloed
door, het opgeroepen affect. Die stelling is gebaseerd op onderzoek naar de invloed
van affecten op gewone oordelen (Zajonc 1980) en het onderzoek van Damasio. Die
stelling is zelfs de basis van het hele vakgebied morele psychologie, dat zich als apart
vakgebied ontwikkelde in de periode van deze ontdekkingen. 64 Morele psychologen
zijn geïnteresseerd in de verschillen en overeenkomsten tussen gewone oordelen en
morele oordelen.
De basis van een moreel oordeel is het opgeroepen affect. (Batson et al. 1999;
Bodenhausen et al. 1994; Schnall et al. 2008; Wheatley and Haidt 2005) Een
invloedrijk model dat het affect als basis neemt, maar tegelijkertijd ook verklaart hoe
dat zich verhoudt tot cognities, is het sociale-intuïtie model van Haidt. Dat stelt dat
mensen een moral intuition hebben, een automatische reactie, waardoor ze vrijwel
onmiddellijk weten wat moreel/immoreel is. “(…) the sudden appearance in
consciousness of a moral judgment, including an affective valence (good-bad, likedislike), without any conscious awareness of having gone through steps of
searching, weighing evidence, or inferring a conclusion” (Haidt 2001:818) Hij
onderscheidt zes soorten moral judgment: the intuitive judgment link, the post hoc reasoning
link, the reasoned persuasion link, the social persuasion link, the reasoned judgment link, the private
reflection link. Privé-reflectie is hetzelfde als een dialoog aangaan met je zelf (een
monogue intérieur) (Tappan, 1997), en kan daarmee een discussiepartner overbodig
maken. (Haidt 2001:819)
De enige manieren om dit affect te overrulen zijn: we kunnen bewust talig redeneren
(in gedachten of uitgesproken), we kunnen ons laten overtuigen in gesprekken met
anderen, en we kunnen tot een nieuw inzicht komen waarmee een nieuw affect
ontstaat “reframe a situation and see a new angle or consequence, thereby triggering
a second flash of intuition that may compete with the first”. (Haidt 2007:999)
De intuïtie is onmiddellijk, maar wordt daarna dual-processed met een
cognitieve evaluatie. Zoals Haidt stelt is die redenering niet als een wetenschapper
op zoek naar een objectieve waarheid, maar als een advocaat die een cliënt verdedigt.
Oftewel, er wordt vooral geprobeerd om de initiële intuïtie te verdedigen. Defense
motivation (Chaiken 1980) Greene noemt het confabulation. (Greene 2008)
Omdat Haidt het niet zelf toepast op de vier scenario’s weten we niet wat er
precies gebeurt in dit specifieke geval: vinden mensen dit echt, of is er sprake van een
64

Het vakgebied beleeft sinds 2008 haar hoogtijdagen: wekelijks verschijnen er nieuwe artikelen
van Greene, Haidt, Mikhail en Cushman.
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eerste intuïtie affect, dat later wordt gecorrigeerd in de meer cognitieve fases? Zijn
theorie maakt dat niet duidelijk. Misschien vindt in het eerste geval niemand het
goed om de hendel over te halen (eerste affect), maar overtuigt iedereen zichzelf
ervan dat het toch het beste is om te doen?
Haidts model is globaal genoeg om door iedereen te worden geaccepteerd, maar
tegelijkertijd roept het model nog steeds vragen op. Bijvoorbeeld: onder welke
voorwaarden wordt het eerste affect overruled? Wat Haidts model vooral duidelijk
maakt, is dat er twee morele oordelen zijn: het onmiddellijke (onbewuste) oordeel
en het oordeel in tweede instantie. De percentages in de vier scenario’s van het
trolley dilemma geven het morele oordeel in tweede instantie. Niet onderzocht (en
ook moeilijk te onderzoeken) is wat het onmiddellijke morele oordeel van deze
respondenten was. De enige zekerheid is dat die twee morele oordelen theoretisch
van elkaar gescheiden zijn, ook al kunnen ze in de praktijk gelijk zijn. 65
Joshua Greene, in reactie op Haidt, hecht nog minder waarde aan de cognitieve
processen na het affect. Hij stelt dat deontologie wordt gedreven door emotionele
reacties, en niet uit moreel redeneren bestaat, maar uit moreel rationaliseren (post hoc
reasoning). Morele emoties zijn veel sterker en belangrijker dan moreel redeneren
omdat emoties “are very reliable, quick, and efficient responses to recurring
situations, whereas reasoning is unreliable, slow, and inefficient in such context”.
(Greene 2008:60) Zijn conclusie is dat wanneer een situatie ‘up close and personal’
is, we zullen redeneren als deontologen. Greene gebruikt ‘up close and personal’ in alle
mogelijke betekenissen: fysiek te dichtbij komen, of emotioneel te dichtbij komen.
Als iemand tegen ons liegt, dan zullen we oordelen het in absolute zin verboden is
om te liegen, terwijl als dezelfde persoon tegen een wildvreemde liegt, we kunnen
bedenken dat er sommige situaties zijn waarin liegen geoorloofd is (een leugen om
bestwil). Consequentialisme (als psychologische reactie) krijgt de overhand bij meer
abstracte oordelen, bij morele oordelen waar een langere bedenktijd mogelijk is, of
bij morele oordelen met een erg tegenstrijdig moreel dilemma tussen de eerste
intuïtie en de sociaal wenselijke uitkomst. (zie ook:Cushman et al. 2008)
Oordelen zijn mede-afhankelijk van een cognitief afwegingsproces.
Een ander compromis zou dit zijn: sommige morele oordelen komen voort uit
bewust redeneren, andere niet. (Cushman et al. 2006) Anders dan bij moraalfilosofie
waar de standaard bepaalt of de consequentie van belang is voor het moreel oordeel
(de utilitarianisten), stellen deze morele psychologen dat de consequentie van het
moreel handelen bepaalt of deze consequentie wordt meegewogen in het uiteindelijk
oordeel:
65

Dat is ook de reden dat dit hoofdstuk aparte paragrafen wijdt aan: het aanvoelen van het
morele aspect van een situatie, het morele oordeel, en de daaruitvoortvloeiende morele emoties.
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¾ Kwaad bedoeld als means to an end is moreel erger dan kwaad voorzien als een
bij-effect van een doel. Dit leidt tot een intuïtief oordeel (op basis van affect).
Dit geldt voor iedereen: onafhankelijk van gender, leeftijd, scholing, etniciteit,
religie en nationaliteit. (Hauser et al. 2007)
¾ Kwaad met fysiek contact is erger dan zonder fysiek geweld. Dit leidt tot een
intuïtief oordeel gevolgd door rationele reflectie. (Greene et al. 2004; Greene
et al. 2001)
¾ Kwade handelingen zijn erger dan kwaad als gevolg van verzuim te handelen.
Deze overwegingen vinden plaats op basis van bewust redeneren.
Ook Knobe stelt dat het resultaat juist telt. Knobe stelt dat wanneer een handeling
moreel slecht is, er een sterke voorkeur is om te oordelen dat de veroorzaker het met
opzet heeft gedaan. (Knobe 2003; Knobe 2004; Knobe and Mendlow 2004)
Afwegingsprocessen
Een invloedrijk model voor een weighing proces is beschreven door Weiner. (Weiner
1995) Weiner geeft aan dat indien het gaat om het aanwijzen van verantwoordelijkheid, er twee variabelen zijn: kunde en inspanning. Dat zijn ook de variabelen
van Banduras Efficacy theorie.

Figuur 5.1. Weiners afwegingsproces. Van boven naar beneden gelezen zijn er twee mogelijke
conclusies, bij de conclusies links eindigt de redenering, de conclusies rechts leiden tot twee
nieuwe mogelijkheden.

In dit model op basis van Weiner zijn de emoties toegevoegd die dat oordeel
oplevert volgens Roseman (zie hoofdstuk 1) dat op dezelfde variabelen is gebaseerd.
(Roseman et al. 1996) zie voor een vergelijkbaar schema: (Tsang 2002)
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Doctrine of Double Effect
Sommige morele psychologen verklaren het verschil in oordeel in de verschillende
scenario’s door het Doctrine of Double Effect, zoals dat al verwoord werd door Philippa
Foot. (Foot 1967) Zij stelde dat het voor de trein duwen van de man een direct
handelen is, terwijl de dood van het individu als gevolg van het overhalen van de
wissel een bij-effect is van het afwenden van het gevaar voor de vijf mensen.
Tegen de trend van het vooropstellen van het affect in, zijn er toch ook morele
psychologen die deze complexe cognitieve verklaring als psychologisch fenomeen
beschrijven. (Cushman et al. 2008; Mikhail 2008)

Overrulers van bovenstaande processen
John Mikhail, in direct commentaar op Joshua Greene, stelt dat diens vertrouwen
(en dat van Haidt) op intuïtie niet geheel terecht is: de onverklaarbare intuïtie is in
volgens hem een resultaat van computation. Hij gebruikt daarvoor het computation
model van Marr. (Marr and Poggio 1979) Het is dus vooral een heuristisch probleem,
zoals aangetoond in (Greene et al. 2008) Daarbij is niet alleen de stimulus zelf van
belang, maar ook de manier waarop die mentaal gerepresenteerd wordt. (Mikhail
2008:84)
Verder zijn er nog motieven om tot een sociaal wenselijk oordeel te komen,
heeft men voorkeuren voor mensen, groepen of belangen (bias).
Haidt stelt dat de wil om het Geloof in een Rechtvaardige Wereld overeind te
houden, een belangrijke overruler is. (Haidt 2007) Analoog hier aan is de wil van het
behoud van een positief, moreel goed zelf-beeld is een belangrijke motivatie, zoals
Lerner al stelt. (Blasi 2004; Monin et al. 2007)
In plaats van de wil tot het behoud van het Geloof in een Rechtvaardige
Wereld als een overruler te zien, is het meer een voorbeeld van ‘up close and personal’
van Greene. Als er iets ‘up close and personal’ is, dan is het wel het geloofsysteem.
Dat betekent dat wanneer dit geloofsysteem in gevaar is, het oordeel uitsluitend
gebaseerd wordt op affecten.
Voorlopige conclusie over het vormen van een moreel oordeel.
Het is uitzonderlijk lastig om een algemene conclusie te geven over het morele
oordeel dat men vormt op basis van een bepaalde handeling. Dat was in de
moraalfilosofie - met als ijkpunten een bepaalde standaard, en het houvast van de
logica - al een vrijwel onmogelijke opgave (gezien de oneindige hoeveelheid
literatuur), in de morele psychologie - die de standaarden loslaat, en het affect een
grote rol toedicht – is het nog moeilijker.
Toch zijn er, voorzichtig, wat conclusies te trekken. Het eerste dat opvalt is
de afwezigheid in de morele psychologie van het constraint-satisfaction model, waarin
affecten en cognities tegen elkaar afgewogen worden (zie hoofdstuk 3 en 4). Een
voorstel voor een dergelijk model zal het komende jaar (de komende jaren)
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waarschijnlijk verschijnen. Tot die tijd moeten we het doen met bovenstaande
conclusies, die in een schema uitgedrukt kunnen worden, zie daarvoor figuur 5.3 op
blz. 243. Heel soms worden zowel ‘bewust redeneren’ als ‘affect’ overruled. Meestal
heeft het affect het grootste aandeel in het moreel oordeel, ofwel voorafgaand aan de
gebeurtenis, ofwel als direct gevolg van die gebeurtenis. Afhankelijk van de
consequentie van het moreel handelen, wordt die consequentie meegewogen in het
afwegingsproces.
Standaarden van, en individuele verschillen tussen, waarnemers spelen
meestal geen grote rol bij een moreel oordeel. Het belief-systeem is wel van invloed,
maar genoemde onderzoeken veronderstellen de aanwezigheid van het Geloof in een
Rechtvaardige Wereld als aanwezig.
Er is nog een ander probleem met het vakgebied morele psychologie. Het probeert
dan wel te verklaren hoe mensen tot een moreel oordeel komen, maar ze
onderzoeken niet echt hoe mensen zichzelf moreel oordelen. De vier scenario’s van
het trolley-dilemma leiden tot andere resultaten als de vraagstelling verandert. De
vraag “Stel dat je één van die personages bent” leidt tot andere uitkomsten dan de vraag:
“wat vind je van het moreel handelen van dit personage”. En ongetwijfeld zijn de resultaten
nog anders als je mensen ondervraagt die een van de handelingen in de vier scenario’s
daadwerkelijk hebben verricht. In die zin praten de morele psychologen een beetje
langs elkaar heen; waar Haidt voornamelijk spreekt over moreel handelen van
anderen, spreekt Joshua Greene voornamelijk over handelen dat onszelf aangaat.
En de belangrijkste vraag, die ons hier interesseert: “wat is het moreel oordeel
over ons eigen handelen”, blijft eigenlijk onbeantwoord. Daarvoor moeten we, in de
volgende paragraaf, te rade gaan bij het vakgebied van de morele emoties. Daarna
kunnen we proberen om de conclusies van nu te verbinden met die over de morele
emoties.
Tot welke morele emoties leidt de morele transgressie?
Nu we weten vanuit welk belief-systeem we een moreel oordeel vellen, hoe we
besluiten een oordeel te vellen, en hoe we tot dat oordeel komen, blijft de vraag over
tot welke sociale emotie dat oordeel leidt. Omdat we ons richten op de gevolgen van
morele overschrijdingen, wordt de nadruk gelegd op de emoties schuld en schaamte.
De sociale psychologie beschrijft de sociale (secondaire, morele) emoties
vanuit evolutieleer, ontwikkelingspsychologie (neurobiologie) als regulators,
thermometers, alarmbellen van de relatie van een mens tot anderen. Zoals Fessler
opmerkt is de term ‘zelfbewuste emoties’ tamelijk verwarrend, omdat het juist
emoties zijn die gericht zijn op de ander: emoties als schaamte en trots zijn “other
oriented emotions” (Fessler 2007:187) Er is heel veel geschreven over de sociale
emoties schaamte en schuld. Het grootste probleem is het onderscheid tussen de
twee emoties, gedrag, emoties die de ene psycholoog schuld noemt, noemt een ander
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juist schaamte. Ook de beschrijving van mensen over hun eigen psychologische staat
is zeer verwarrend, en dan is er ook nog een onderscheid of men over de
schuldgevoelens van zichzelf spreekt, of die van een ander. June Price Tangney is
degene die grote duidelijkheid in de materie heeft gebracht met drie handboeken:
(Tangney and Dearing 2002; Tangney and Fischer 1995; Tracy et al. 2007) Zij houdt
het er op dat alle complexiteit wordt opgelost door het simpele onderscheid:
schaamte is morele stress over het gehele zelf (je identiteit), en schuld is morele
stress over een bepaalde handeling. Veel theorie, zoals hieronder samengevat, laat
zich lezen als bevestiging van deze tweedeling. 66 Eigenlijk zijn basis emoties en zelfbewuste emoties emoties op een glijdende schaal, waarbij schaamte en trots dichtbij
de basisemoties liggen en schuld er ver vandaan. (Tracy and Robins 2007)
Evolutionaire oorsprong.
Het is vanzelfsprekend dat de keuze voor een andere evolutionaire oorsprong
gevolgen heeft voor de definitie van die morele emoties. “(…) we argue that selfconscious emotions have evolved in response to two subclasses of problems in group
governance. The first is the problem of regulating cooperative alliances, in particular
protecting against the problems of cheating and defection in reciprocal exchange.
(…) The second major problem of group governance is that of group organization, or
how group members fall into specific roles and positions within social hierarchies.”
(Goetz and Keltner 2007:154-155) Socioloog Paul Gilbert stelt dat schaamte en
schuld weliswaar vaak tegelijk voorkomen, maar dat ze evolutionair gezien een
andere oorsprong hebben, wat beter helpt beide emoties te verklaren: reputatie in
sociale wereld en zorg voor de ander. (Gilbert 2003)
Schaamte
Schaamte betreft alle gedrag dat betrekking heeft op de plaats van de mens in de
sociale wereld, status en reputatie. (Gilbert 2003; Gilbert 2007) Schaamte is een
66

Er zijn een aantal verschillen buiten beschouwing gelaten, zoals verschillen tussen vrouwen en
mannen Harvey, O.J., Edmond J. Gore, Harry Frank, and Allfonso R. Batres. 1997. "Relationship of
shame and guilt to gender and parenting practices." Personality and Individual Differences 23: 135146Lutwak, Nita, and Joseph R. Ferrari. 1996. "Moral affect and cognitive processes:
differentiating shame from guilt among men and women." Personality and Individual Differences 21:
891-896., en verschillen in proneness (geneigdheid) tot schaamte of schuld. Ook ontbreken
culturele verschillen (Abe, Jo Ann. 2004. "Shame, guilt, and personality judgment." Journal of
Research in Personality 38: 85-104Lutwak, Nita, Jacqueline Panish, and Joseph R. Ferrari. 2002.
"Shame and guilt: characterological vs. behavioral self-blame and their relationship to fear of
intimacy." Personality and Individual Differences 35: 909-916Tangney, June Price, and Kurt W.
Fischer, eds. 1995. Self-conscious Emotions: The psychology of Shame, Guilt, Embarrassment, and Pride. New
York, London: The Guilford PressTangney, June Price, Jeffrey Stuewig, and Debra J. Mashek.
2007. "What's Moral about the Self-Conscious Emotions?" in The Self-Conscious Emotions: Theory and
Research, edited by Jessica L. Tracy, Richard W. Robins and June Price Tangney. New York,
London: The Guilford Press.
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waarschuwingssysteem dat onze plaats in de sociale orde in gevaar is. Dat leidt tot
zelfbescherming, in de vorm van vluchtgedrag, onderdanigheid, verstoppen of
woede. Schaamte vooraf en schaamte achteraf. (Schneider 1977) Schaamte wordt
niet veroorzaakt doordat we zelf niet aan onze eigen verwachtingen voldoen, maar
doordat we het gevoel hebben niet aan de verwachtingen van anderen te voldoen.
Daarom peilen we ook voortdurend welke eigenschappen door anderen belangrijk
gevonden worden, en willen we daarin exceleren. Als we daarin tekort schieten
voelen we schaamte. De belangrijkste aanleidingen voor schaamte houden direct
verband met de vier belangrijkste sociale rollen: sexueel gedrag, prosocial behavior,
conformity, and resource competition.
Schaamte, stelt Gilbert, is niet zozeer het niet-voldoen aan een standaard, of
ver verwijderd raken van het ideale zelf, maar het zo dichtbij komen bij de
ongewenste zelf. “It does not matter if one is rendered unattractive by one’s own or
other people’s actions; what matters is the sense of personal unattractiveness –
being in the social world as an undesired self; a self one does not wish to be. Shame is
an involuntary response to an awareness that one has lost status and is devalued.
The sense of being undesirable and bad can be a source for terror since it cuts one off
from hope of connectedness to others and casts a dark shadow over hope.” (Gilbert
2003:1218-1219) Dit is een sterk argument om Lerner gelijk te geven: men gaat in dat
geval tot de andere wereld behoren.
Maar schaamte kan ook voortkomen uit angst dat de ander te dichtbij komt,
en mij geen ruimte geeft mezelf te zijn. (Gilbert 2003)
Theodore D. Kemper stelt dat sociale emoties ontstaan zijn bovenop
bestaande basisemoties. Schaamte is handelen in strijd met de sociale status, en leidt
tot een gevoel van onwaardigheid. Het is gekoppeld aan Woede, en is gericht op het
zelf: boosheid op zelf. (Kemper 1987)
John Elison geeft ook een definitie van schaamte als samengestelde emotie (en
daarmee dus vergelijkbaar met de anderen): devaluatie van het Zelf in de ogen van
anderen (met of zonder overtredingen van een morele standaard). “Shame involves
more than just a signal to others; it serves as an adaptive signal to the self, warning of
diminished social rank” (…) “Just as the outward display signals appeasement to
others, the inhibition and confusion of shame disorganize one’s own thoughts and
behavior, making it difficult to proceed with the actions that elicited the
devaluation. Feelings of being small and weak further deter continued violation or
defiance.” (Elison 2005:17-18) Elison komt tot de conclusie dat schaamte zo’n
onmiddellijke, niet-cognitieve emotie is, dat het wel een basisemotie moet zijn: zijn
idee van basisemoties is: woede, schaamte, angst, verdriet en blijdschap. Ook hij
gelooft in sociale emoties als complexe, samengestelde emoties, en noemt:
schaamte/gêne, schaamte/ vernedering, schaamte/schuld, angst/schuld, verdriet/
schuld en zelfs blijdschap/schuld. Elison beschrijft weliswaar schaamte als
samengestelde emotie, tegelijkertijd stelt hij voor schaamte ook als basisemotie te
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beschouwen. Hij heeft daarin nauwelijks navolging gekregen. (Gruenewald et al.
2007 sluiten de mogelijkheid niet uit). Eigenlijk zijn basisemoties en zelfbewuste
emoties twee uitersten op een glijdende schaal, waarbij schaamte en trots dichtbij
basisemoties liggen en schuld er ver vandaan ligt. (Tracy and Robins 2007) Daarbij
maakt het ook niet veel verschil: alle andere theoretici noemen bij schaamte het
onmiddellijke affect van woede, dat dan gevolgd wordt cognities en complexere
emoties die bij schaamte horen.
E
en opsomming van de kenmerken van schaamte: het is intern, stabiel
(langdurig), oncontroleerbaar (je kunt het niet wegrederenen) en globaal (raakt je
hele wezen, identiteit). (Tracy and Robins 2007:13) Schaamte leidt tot verstoppen,
zelfgeoriënteerde distress, woede, vijandigheid en de neiging anderen te beschuldigen,
laag zelfbeeld, depressie, opwinding, eetstoornissen, en dergelijke. (Tangney et al.
2007)
Sommigen stellen dat we altijd morele emoties hebben: we zijn “virtually
always in a state of either pride or shame”. (Scheff 1988:399) En Kroll en Egan stellen
dat we ons voortdurend zorgen maken over of we wel moreel goed handelen, er is
voortdurend ‘moral worry’. (Kroll and Egan 2004) De beschrijving van Gilbert vat
schaamte het beste samen:
Evolution has designed us to be exquisitely social from the first days of our lives,
with social-cognitive competencies that are very sensitive and focused on what
others think and feel about us. We can understand that not only can others have
negative feelings about us, which would lead them to critize, harm, shun, or even
expel us from the relationship, but in addition social life is partly a competition
where audiences, and our desired partners, can choose in favor of someone else.
Self-identities help us navigate these challenges and threats, but also make us
highly sensitive to shame. If this view has value, then one implication is that
shame, although linked to social threat, cannot be understood simply as “threat”
but must also be seen as lack of activation of safeness; that is, it is linked to
(in)abilities to elicit acceptance and soothing from others and learn how to be selfsoothing. Thus, faced with rejection or criticism, we might all experience a first
flush of defensive emotion and action tendency, but it is our ability to activate selfsoothing systems and access positive schemas of others that determines the
unfolding of a full shame response. (Gilbert 2007:309)

Schuld
Schuld komt voort uit zorg-gedrag. Schuld wordt opgeroepen door een
betrokkenheid met het welzijn van anderen “such that the (distress)experiences of
others matter”, (Gilbert 2003:1206) en het gevoel daar verantwoordelijk voor te zijn.
Schuldgevoelens leiden tot reparatiegedrag, nooit tot woede, nooit tot een gevoel van
inferioriteit, of onderdanigheid. Wel vermoedt Gilbert dat schuld gepaard gaat met
verdriet.
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Schuld is gekoppeld aan angst: schuld is de angst voor straf die staat op het
uitvoeren van een verboden handeling (die negatieve consequenties heeft voor
anderen). (Kemper 1987)
Maar volgens Elison is schuld angst voor de consequenties van een verkeerde
daad, verantwoordelijk voelen voor de negatieve consequenties voor anderen. Omdat
de oorzaak in een daad ligt, is de oplossing het ongedaan maken van de daad:
reparatiegedrag. “The fact that a violation is intrinsic to the definition of guilt means
the opportunity for reparation will typically exist, whereas the same is not true for
shame. The presence of a guilty act, an act deemed to be bad, also implies that the
perpetrator is worthy of devaluation, and thus shamed (…) The latter explains why
moral failures are as likely, or more likely, to result in shame (…) and explains the
existence of moral shame in addition to non-moral shame (e.g., because of
incompetence).” (Elison 2005)
Schuld is intern, onstabiel (schuldgevoelens fluctueren), controleerbaar
(schuldgevoelens kunnen wegberedeneerd worden), specifiek (gericht op een
bepaalde handeling). (Tracy and Robins 2007:13) Schuld leidt tot goedmaken,
empathie met anderen, is constructief, en leidt niet tot psychologische symptomen.
(Tangney et al. 2007) Schuld is misschien wel verkeerd handelen, maar dan is een
extra factor het belang van de relatie met het slachtoffer (Fiske 1991)
Schuld en schaamte veroorzaken elkaar
Toch is er iets vreemds aan de hand. De pogingen van de sociale psychologie om
schaamte en schuld apart te definiëren, en de verwarring tussen de twee ongedaan te
maken, heeft het zicht ontnomen op een andere belangrijke kwaliteit van deze
emoties: ze komen niet onafhankelijk van elkaar voor. Niemand ervaart ooit pure
schaamte, of pure schuld. En juist daarom is er ook zoveel verwarring over: men
meet in de praktijk nooit pure schaamte of schuld. In de marge van een aantal
artikelen staat dat wel eens vermeld, maar niemand neemt het als basisgedachte.
Enkele incidentele bewijzen van de verbondenheid van schuld en schaamte:
Joyce stelt dat dezelfde gebeurtenis zowel als schuld als schaamte kan worden
gedefinieerd: men voelt zich schuldig door gelogen te hebben, maar men kan zich als
gevolg daarvan ook schamen een leugenaar te zijn. (Joyce 2006), of zoals Tangney
e.a. stellen, er zijn geen situaties die in absolute zin bepalen of ze schaamte en schuld
veroorzaken. (Tangney et al. 2007) Al is het mogelijk dat een overschrijding van
autonomy beiden kan veroorzaken, die van community en divinity leiden vooral tot
schaamte.
Daarbij leidt een verkeerde daad (schuld) ook ertoe dat de dader zich
minderwaardig voelt, en dus schaamte ervaart. (Elison 2005) Zoals Ferguson e.a.
ook stellen, schuld zelf verklaart niet het reparatiegedrag, pas door het voelen van
schaamte ontdekt men pas wat er mis is met het zelf, en welk gedrag gewenst zou
zijn. (Ferguson et al. 2007)(zie ook: Williams 1993) “Because guilt and moral shame
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are responses to the same behavior, because one response gives way to the other
with only a slight shift in attention, and because both emphasize impropriety –
though the emphases have different ends – guilt and moral shame are not readily
distinguished by those who experience them.” (Miller 1985)
Er is wel een verschil in volgorde schaamte-schuld (anger/fear) of
schuld/schaamte (fear/anger), en accent, niet geheel zonder aanleg voor ofwel schuld,
ofwel schaamte.

Figuur 5.2. Proces-model van zelfbewuste emoties. (Tracy and Robins 2007:10)

Dit model van Tracy (Tracy and Robins 2007) geeft de laatste stand van zaken in de
morele psychologie. Vreemd genoeg is dit in sterk contrast met de discussies die
morele psychologie domineren. In het model van Tracy is geen enkele rol weggelegd
voor affecten, terwijl die volgens Haidt, Greene en anderen voornamelijk
verantwoordelijk zijn voor morele emoties.
Als we de uitkomsten van de morele psychologie als beginpunt nemen, lukt
het wel dit in overeenstemming te brengen met het model van Tracy. De morele
psychologie stelt immers dat we slechts in bepaalde gevallen bewust redeneren. En
voor die momenten is het model van Tracy werkbaar, in combinatie met soortgelijke
modellen van Haidt en van Weiner. Belangrijk zijn dan: attributie van
verantwoordelijkheid (rond de variabelen Zelf, Ander, Omstandigheden,
Inspanning, Vaardigheid), waarbij de uitkomsten van deze attributie afhankelijk
zijn van de uitkomst (hoe groter de consequentie, hoe intentioneler), bewust
handelen is erger dan verzuim tot handelen, fysiek leed erger dan niet-fysiek leed.
Als iets ‘up close and personal’ is, dan bepaalt affect de morele emotie.
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Figuur 5.3. Schema waarin ik alle theorie over de totstandkoming van de morele emoties schaamte
en schuld heb samengebracht. Let wel: schaamte die ontstaat op basis van affect (het tekstvak
linksonder), op basis van bewust redeneren (rechtsonder), of door een combinatie daarvan
(middenonder) is exact dezelfde emotie. De lengte van de pijlen bij de overrulers zijn geen indicatie
voor de mate van invloed van die overrulers.

Conclusies
Na deze uitleg van de psychologische functie en werking van morele cognities en
emoties moeten we weer terugkomen bij de toeschouwer van AMATOR. De
toeschouwer handelt verkeerd: hij ziet Filip als moreel personage, en ziet niet dat
Filip immoreel handelt. Tevens ziet hij niet dat Irina en de directeur zorgzaam en
liefdevol zijn. Dat verkeerd handelen is niet eenmalig, per ongeluk of iets dergelijks;
het is de automatische vaardigheid waar de toeschouwer op vertrouwt, die
malfunctioneert. Om de vergelijking met een thermometer nogmaals te maken: het is
een beetje vervelend als de thermometer een verkeerde meting doet, maar het is een
groot probleem als de thermometer structureel verkeerde informatie geeft. Dit leidt
dus tot een echte morele crisis.
De vele variabelen maken het schijnbaar moeilijk een algemene uitspraak te
doen over de ervaring van de toeschouwer in fase vijf. Door de specifieke aard van de
morele overschrijding van de toeschouwer zijn alle variabelen niet-relevant, en kan
er tamelijk stellig gezegd worden dat iedere toeschouwer die de eerste vier fases
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doorlopen heeft, in zekere mate deze morele emoties zal voelen. De voornaamste
verklaring is dat het-verkeerd-inschatten van personages een bedreiging is van het
Geloof in een Rechtvaardige Wereld, het belief-systeem dat alle Westerse
toeschouwer delen, onafhankelijk van andere principes, geloofsrichtingen en
voorkeuren. De transgressie leidt tot de dreiging van het verlies van dat Geloof, en
het gaan behoren tot de Onrechtvaardige Wereld. Het wordt ervaren als ‘up close
and personal’. Zoals uit figuur 5.3 (de linkerkolom) blijkt, zijn dit oorzaken die
vrijwel automatisch, en zonder bewust rederenen, leiden tot morele emoties.
Het volgende probleem is dan: tot welke emotie leidt dat, en wanneer? Omdat
het aanvoelen dat iets een morele dimensie heeft, als het daaropvolgende morele
oordeel, als de daaropvolgende morele emotie allemaal beginnen met een affectieve
component, is het de vraag of het dezelfde affectieve component is, die in alle stadia
gelijk is. Dat is niet onderzocht, maar het lijkt me wel waarschijnlijk. Dat zou dan
betekenen dat als angst aangeeft dat iets moreel is, dan leidt angst ook tot het gevoel
iets verkeerd te hebben gedaan, en dus tot het oordeel dat er fout gehandeld is, en
daarna tot de emotie: schuld.
Ook als we bewust beredeneren wat de morele transgressie inhoudt, komen
we tot de conclusie dat er sprake is van schuld. De toeschouwer heeft verkeerd
gehandeld, en een verkeerde handeling leidt tot schuld. Als we willen aantonen dat
de toeschouwer verkeerd gehandeld heeft, is het belangrijk te weten of de
toeschouwer op het moment van handelen, zich ervan bewust was dat het een
morele dimensie had. 67 Het antwoord is dan: ja, de toeschouwer was zich terdege
bewust van de morele dimensie. Het gehele vorige hoofdstuk was daar, in
retrospectief, de bewijsvoering van. Immers, de cognitieve dissonantie was het affect
(de intuïtie) dat er iets niet correct was. Het vorige hoofdstuk toonde aan hoe de
toeschouwer handig, bewust en actief dat affect wist te ontkennen. Voor dit
hoofdstuk is van belang dat er al een affect is geweest dat de toeschouwer er op wees
dat het eigen handelen moreel problematisch was.
Betekent dit dat de toeschouwer alleen schuld ervaart? Nee, de morele
transgressie betreft juist het moreel oordeelsvermogen van de toeschouwer, en raakt
daarmee diens identiteit. Dat leidt tot de emotie schaamte.
Samengevat gebeurt ongeveer dit: de toeschouwer velt een verkeerd moreel
over een personage, wordt hiermee geconfronteerd en ervaart daardoor negatieve
affecten, die door het proces van cognitive dissonance reductie worden weggemasseerd.
Uiteindelijk volgt er nieuwe informatie die de logica van de cognitive dissonancereductie onmogelijk maakt, en wordt er ‘a second flash of intuition getriggerd’. Het is
67

Het is de vraag of deze ‘volledige toerekeningsvatbaarheid’ een absoluut noodzakelijke
voorwaarde is voor het toekennen van schuld. Dat is meer een vraag voor filosofen of juristen.
Het is wel evident dat het eenvoudiger is iemand schuldig te verklaren als die volledige
toerekeningsvatbaarheid is vastgesteld.
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dezelfde intuïtie als de eerste, maar ditmaal zet die zich in de toeschouwer vast, en
stort de toeschouwer in een morele crisis. Die morele crisis bestaat uit de emoties
schuld en schaamte.
Dit is wat de toeschouwer van een auteursfilm ervaart volgens de cognitieve
psychologie. De vraag is nu hoe zich dat verhoudt tot de bestaande filmliteratuur.

B. Morele crisis in de auteursfilm
De stelling in het A-gedeelte was dat de toeschouwer in fase vijf van de auteursfilm
daadwerkelijk in een morele crisis belandt, en schaamte/schuld ervaart. De
filmtheoretische vraag die zich nu aandient is: ervaart de toeschouwer dat echt? De
conclusie op basis van alle voorgaande hoofdstukken kan niet anders zijn dan: ja, dat
ervaart de toeschouwer echt.
Door de opeenvolging van stellingen in de vorige hoofdstukken, zijn we in
zo’n specifieke fase vijf terechtgekomen, dat zeker is dat die in de bestaande
filmliteratuur niet besproken wordt. Immers, de meeste literatuur kiest voor een
ander soort betrokkenheid bij personages. Zij gaat ervan uit dat de toeschouwer in
de fictie (dus veilig) betrokken is. Als de toeschouwer ervoor gekozen heeft dat de
film veilige fictie is, hoe kan hij/zij dan in een morele crisis terechtkomen? Het
antwoord is dat in de definitie van fictie (hoofdstuk 2) besloten ligt dat de
werkelijkheid op elk moment de fictionaliteit kan verbreken. Dus is het niet zo heel
moeilijk om te betogen dat een morele crisis zo’n pregnante werkelijkheid is die de
fictie doorbreekt. Toch moet deze stelling uitvoerig verdedigd worden, omdat de
bewering in strijd is met de bestaande filmtheorie.
Bij de cognitieve filmpsychologen, die beweren dat de toeschouwer echte
emoties ervaart als reacties op impulsen van de film, kunnen we in dit hoofdstuk
toch geen toevlucht vinden. Zij behandelen slechts de klassieke film, waar de morele
crisis van de toeschouwer juist te allen tijde voorkomen moet worden. (In die zin
zijn auteursfilm en de klassieke film elkaars volledig tegendeel, ze sluiten elkaar uit).
En verder is er nog veel filosofische literatuur die wel een relatie legt tussen
moraalfilosofie en film. Maar ook die sluit een morele crisis bij de toeschouwer uit,
omdat die ervan uitgaat dat de toeschouwer leert van het (a-)morele handelen van de
personages, door veilig bij hem betrokken te zijn, en de emoties van de personages
slechts vicarious ervaart. Inderdaad is vicarious ervaren een bepaald effect (zie mimicry
en simulatie, hoofdstuk 3) maar dat effect is beperkt, en leidt in ieder geval nooit tot
een morele crisis.
De voornaamste bewijsvoering voor een morele crisis komt dan ook uit het Agedeelte, de morele crisis als psychologisch fenomeen, voortvloeiend uit de
toeschouwershandeling in fase 1, 2, 3 en 4.
Nadat we hebben aangetoond dat de toeschouwer genoeg reden heeft om zelf
een morele crisis te ervaren, is de vraag wanneer dat gebeurt. In het voorbeeld van
AMATOR is er gemakshalve van uitgegaan dat het gebeurt op hetzelfde moment dat
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Filip tot het inzicht van eigen falen komt, vooral omdat op dat moment de cognitive
dissonance reductie onmogelijk is: er zijn teveel bewijzen van het ongelijk. Maar dat
wil niet zeggen dat de toeschouwer tot dat moment wacht met inzicht in eigen
moreel falen, de toeschouwer kan eerder tot dat inzicht komen. Stel nu dat de
toeschouwer al halverwege de vertelling ontdekt dat hij betrokken is geraakt bij het
moreel verkeerde personage. Hoe ervaart de toeschouwer de daaropvolgende
gebeurtenissen?
Catharsis: maar welke versie?
Er is nog de meeste connectie met de catharsistheorie. Catharsis, zoals door
Aristoteles geopperd, is een reactie van het publiek op het zien van het tragisch
lijden van een personage. Ingrediënten van catharsistheorie zijn: een idee van
realisme (er is een connectie tussen de werkelijkheid van de personages en die van
de toeschouwer), een idee van fictie (de personages hebben een voorbeeldfunctie, ze
zijn niet-echt), een betrokkenheid tussen toeschouwer en personage. Een vierde
ingrediënt dat de toeschouwer geconfronteerd wordt met een onaangenaam aspect
van zijn werkelijkheid (getoond in de werkelijkheid van de personages).
Het probleem met het begrip catharsis is dat het in tweeduizend jaar op zo
veel verschillende manieren is uitgelegd, dat de term ongeveer alles kan betekenen.
In eerste instantie werd het begrepen als ‘loutering’, ‘zuivering’, maar daarna is de
betekenis veranderd. De verschillen in betekenis zijn: wie er gelouterd wordt (het
personage of, de toeschouwer), waarvan (emoties of slechte gewoontes) er gelouterd
wordt, en wat (de maatschappij of de geest of het lichaam) er gezuiverd wordt. (zie
o.a. Bremer en Van der Ben in (Aristoteles 1988b:177-184) Het is een aparte studie om
alle betekenissen naast elkaar te leggen. Het is niet mijn streven om aansluiting te
vinden bij één bepaalde versie, het gaat er om te verklaren tot welke emoties de
gegeven ingrediënten (realisme, spel, verkeerde personage-betrokkenheid) leiden. In
een samenvatting van de theorieën van Aristoteles, Hegel, Nietzsche, Cassirer,
Lukács, Freud, Jauss, Iser, Brecht komt Adnan Abdulla tot de conclusie dat catharsis
een proces is dat uit zeven fases bestaat. (Abdulla 1985:9) In de bespreking daarvan
valt te zien hoe de ervaring van fase vijf van de auteursfilm daarvan afwijkt.
1. Catharsis involves a dialectic: there are two opposing emotions that will give rise to a
conflict in the spectator’s minds.
In zulke globale termen omschreven zou dit cognitieve dissonance kunnen
betekenen, maar in de theorieën wordt daarmee bedoeld: de strijd tussen twee
emoties: bijvoorbeeld in AMATOR, angst dat Filip verkeerd zal handelen (of woede)
en het medelijden dat we met hem voelen als zijn vrouw hem verlaat.
2. Such a conflict of opposing emotions requires the identification or involvement of the
spectator with the hero of the tragedy, or any other dramatic element in the play. In hoofdstuk 3
werd aangetoond dat de toeschouwer verbonden moet zijn met het personage.
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3. The spectator undergoes an emotional exitation because of his identification with the hero.
In dit hoofdstuk en het vorige werd inderdaad betoogd dat door de betrokkenheid
met de held dissonance en morele crisis ontstaat. Maar catharsistheorie stelt dat we
als toeschouwer twijfelen over wat we moeten voelen voor een personage, waarbij
mijn stelling is dat die twijfel ons direct leidt tot onze eigen moraal, ons eigen
handelen, en de vraag hoe we over ons eigen handelen moreel oordelen.
4. When the play ends, the emotional excitation is resolved, and the spectator begins to feel
repose and serenity.
5.With the resolution of emotional excitation, the spectator begins to draw parallels or
comparisons between his life and the hero’s.
6. Once the ideation starts (that is, the thinking on the part of spectator), then the spectator
begins to gain insight into his life, his own affairs, and the humanity of his world.
7. The ideation ends with an understanding of what happened on stage, an understanding that
could be moral, metaphysical, or psychological, depending on the spectator’s individual character.
Wat wordt hier precies beweerd? Het is nuttig deze fase 4 tot en met 7
tegelijk te bespreken. Door de betrokkenheid met de personage (en, impliciet in elke
catharsis-theorie, het binnen de veilige fictie blijven van de toeschouwer) moet het
conflict ook binnen de vertelling worden opgelost. Dit gebeurt gewoonlijk doordat
het personage zijn conflicten heeft opgelost (schuld heeft bekend, gestraft is,
vergeven is). Dan eindigt het stuk, zodat de toeschouwer uit de fictie komt. En pas
dan zal de toeschouwer parallellen trekken tussen zijn leven en dat van de held. En
als gevolg daarvan inzicht ervaren in zijn eigen leven, en de humaniteit van de
wereld. En als gevolg daarvan begrijpen hoe het stuk (op een abstract niveau) een
visie is op de wereld.
Hier zit het wezenlijke verschil met mijn model: het moment waarop de
zelfreflectie (ideation) van de toeschouwer begint. De stelling van dit hoofdstuk is dat
de morele crisis die zelfreflectie onmiddellijk inzet, en de fictionaliteit verbreekt.
Toegegeven, door de kracht van de traditie van catharsis, is het moeilijk te geloven
dat de toeschouwer tijdens de vertelling ideation inzet. Maar als we die traditionele
versie van catharsis vergeten, kunnen we psychologisch gezien niet anders dan
constateren dat een morele crisis de toeschouwer uit de fictie haalt. De gevolgen van
die morele crisis zijn wel zoals de ideation zoals door Abdulla beschreven. In zekere
zin helpt catharsis theorie ons om het belangrijke argument te betogen: dat film
(kunst) leidt tot zelfreflectie. 68
Maar door ons te positioneren bij de catharsistheorie, wordt het onmogelijk te
beweren dat dit tijdens de vertelling gebeurt. Want als de toeschouwer dit allemaal
68

Al kan het onderscheid tussen het verschil in karakter van de toeschouwer in een morele,
metafysische en psychologische reactie eigenlijk niet gemaakt worden. Zoals in het vorige deel
besproken is, is psychologisch gelijk aan moreel, en is moraal het zien van alledaagse handelingen
in een morele dimensie (een metafysisch niveau).
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ervaart tijdens het kijken, waarom blijft de toeschouwer dan nog in de zaal zitten, en
wat is het nut van de rest van de vertelling dan nog?
Vervreemding: Schizoid horror en metafiction
Zodra we beweren dat de toeschouwer tot zelfreflectie komt tijdens de vertelling, is
het nauwer verwant aan de Verfremdungs-theorie van Berthold Brecht. Brecht
beschreef het vervreemdings-effect als wezenlijk onderdeel van zijn nietAristotelische dramaturgie (Nicht-Aristotelischer Dramatik), met als doel de
identificatie (Einfühlung) van de toeschouwer met het personage te verbreken.
(Brecht 1963). De vervreemding ontstaat door de toeschouwer zowel gedeeltelijk te
laten meeleven met het personage, als er zich bewust van laten zijn dat de vertelling
een constructie is, een spel waarin het personage een pion is. Peter Brooker
omschrijft het als een dubbel perspectief op gebeurtenissen en handelingen.
(Brooker 1994) Hij maakt de vergelijking met een rivier, de toeschouwer stroomt
met de rivier mee, maar ziet tegelijkertijd vanuit vogelvluchtperspectief hoe die
rivier door het landschap stroomt.
Toch zijn er een aantal onoverbrugbare problemen in het toepassen van Brechts
vervreemdingstheorie in mijn model. Ten eerste voert Brecht het Verfremdungs-effekt
op als tegenstelling tot ‘gewone’ betrokkenheid (identificatie). In het fictiemodel
(hoofdstuk 2) werd aangetoond dat een toeschouwer altijd zowel IN de fictie staat,
als ERBUITEN. Dat gebeurt onafhankelijk van de vorm die het theater of de film
aanneemt. Brecht stelde een theatervorm voor die de toeschouwer dwingt beide
posities aan te nemen. Dit hoofdstuk stelt dat de toeschouwer tot zelfreflectie komt
op basis van de ervaren morele emoties. Ondanks de verschillende oorsprong van die
zelfreflectie is de zelfreflectie die Brecht beschrijft verwant aan die in de vijfde fase
van de auteursfilm: Brecht stelt dat de toeschouwer tot dieper inzicht komt over
diens eigen plaats binnen het politieke systeem, en zichzelf existentiële vragen stelt.
Alhoewel in mijn model die existentiële vragen meer moreel dan politiek van aard
zijn, is er een grote overlap.
Brecht toegepast op film door Torben Grodal
Torben Grodal definieert, via de emoties, twee genres die een duidelijke overlap
hebben met de films die onderwerp zijn van mijn studie. Hij gebruikt daarvoor
Brechts´ vervreemdingstheorie.
Met het genre schizoid horror beschrijft hij de situatie waarin de toeschouwer
“´evacuates´ his empathic identification with the object of horrible misfortunes,
although his attention is still ‘focused’ on the ‘object’ by a limited cognitive
identification.” (Grodal 1997:174) Grodal beschrijft hier het psychologische
fenomeen van ‘leaving the field’, wat er gebeurt met het personage is te erg om te
ervaren via empathie. Ook geeft hij aan dat in moderne ‘schizoid horror’ er geen
garantie bestaat dat er een goede afloop zal zijn: de verandering van de good guys in
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DAWN OF THE DEAD is niet helemaal gerechtvaardigd volgens de standaard van poetic
justice. (Grodal 1997) Dan volgt de, voor ons betoog cruciale, opmerking: “If we do
not wish to be hurt as viewers, we would do well to withhold our empathy.” Als we
niet willen lijden, moeten we maar liever niet betrokken raken bij dit soort
personages (of personages in dit soort situaties). Grodal stelt dus dat bepaalde
bewijzen van een Onrechtvaardige Wereld (niet de term die hij gebruikt) bij de
toeschouwer kunnen leiden tot lijden bij de toeschouwer. Maar omdat hij ervan
overtuigd is dat fictie veilig is (hij noemt het bracketed, tussen haakjes), en de
toeschouwer niet kan lijden, stelt hij dat de toeschouwer van te voren
gewaarschuwd wordt om betrokken te raken: dankzij genre-markers. De film
waarschuwt de toeschouwer: pas op, niet betrokken raken bij deze personages.
Hoewel er inderdaad genoeg van zulke films bestaan, is het probleem van de films in
mijn corpus juist dat die genre-markers ontbreken.
De volgende optie die Grodal geeft is dat wanneer we in een schizoid horror echt
lijden, we dat plezierig vinden: “There are, of course, also sadistic components in the
consumption of schizoid fiction”. (Grodal 1997:174) Dat is natuurlijk niet uit te
sluiten, maar het lijkt me niet raadzaam daar een theorie op te baseren. 69 Daarbij is
bij sadisme echt lijden juist plezier. En mijn stelling is dat het om een echte morele
crisis gaat, die ook voor sadisten niet plezierig is.
Het tweede genre dat Grodal rond dit soort films beschrijft is de meta-fictie. Hij
gebruikt Brechts´ Verfremdung om aan te geven hoe film vervreemdt: hoe de
toeschouwer ‘uit de fictie’ gehaald wordt door bepaalde technieken: direct adress,
geluid-beeld inconsequenties. Daardoor wordt de betrokkenheid bij personages
doorbroken, en krijgt de toeschouwer inzicht in de film als constructie.
Sklovskij noemde ostranenie (vervreemding) als doel van kunst, om de gewone,
niet-bewust ervaren, werkelijkheid bewuster te ervaren. Verfremdung van Brecht is er
vooral op gericht dat de mogelijkheid van kunst om betrokkenheid bij personages te
stimuleren, ook moest worden afgebroken. Grodal noemt daarbij Godard’s PIERROT
LE FOU (F, I: Jean-Luc Godard, 1965) en films van Greenaway. Hij stelt dat:
The activation of associative networks is a common procedure in the film. The
viewer has his cultural fields of association activated by continuous reference to
Velasquez, Picasso, Hemingway, Faulkner, Fuller, and television documentaries
about the Vietnam war. The associations have no common denominators at low
levels of abstraction, only at high levels like ‘art’, ‘feelings’, ‘war’, and this further
strengthens the lyrical tone of the film. The Verfremdung and intertextuality serve
69

Voor een voorbeeld van een theoretische tekst die stelt dat de toeschouwer sadomasochistisch
plezier ervaart bij het zien van gruwelijkheden, zie bijvoorbeeld The shattering of self. Marshall,
Cynthia. 2002. The shattering of the self: violence, subjectivity, and early modern texts. Baltimore: The Johns
Hopkins University Press.
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to activate extra networks of association and therefore evoke intense and
saturated modalities of experience. As these are constructed by the addresser and
reconstructed in the viewer, the focus of the experience will, despite the romantic
break of illusion and the activation of real-life contexts by Verfremdung, be more
‘subjective’, as the associations and evoked emotions exist in ‘consciousness’ and
not in the diegetic world. At the same time the representational ostranenie will
bring vividness to the perceptions. (Grodal 1997:218)

De Verfremdungseffekten zorgen dat de toeschouwer de beelden associeert op een
abstract (buiten-diegetisch) niveau. Tegelijkertijd zorgt ostranenie, van de lyrische
sequenties, ervoor dat dat de toeschouwer sterke affecten ervaart. De breuk van de
illusie leidt volgens Grodal tot self-awareness bij de toeschouwer. In het licht van de
hoofdstukken één, twee en drie is dit onmogelijk. Hoofdstuk één stelde dat de
toeschouwer er alles aan doet de film te begrijpen als, en te construeren tot, een
coherente wereld. Er waren grofweg twee soorten films in het corpus: de
meerderheid, waarin realisme de overhand had, en waar het construeren niet veel
inspanning kost. In de minderheid (films van Greenaway, Resnais, Godard) moet de
toeschouwer zich door het woud van Verfremdungseffekten een beeld vormen van een
coherente wereld. Dat is weliswaar lastig en kost evident meer tijd, maar de stelling
in hoofdstuk één is dat het streven naar consistentie bij de toeschouwer zo groot is,
dat het wel moet slagen. Met minder dan een coherente wereld neemt de
toeschouwer eenvoudigweg geen genoegen. Daarbij besluit de toeschouwer dan die
wereld als fictie te beschouwen. En tijdens dat proces van ‘wereld-oriëntatie’ zoekt
de toeschouwer personages om bij betrokken te raken, een betrokkenheid die wordt
bezegeld in het ‘lakmoesproefmoment’. Na het lakmoesproefmoment kunnen in
zelfbewuste films natuurlijk Vervreemdingseffecten voorkomen, maar die zullen
geen invloed hebben op de betrokkenheid: immers, die Verfremdungseffekten behoren
tot de logica van gereconstrueerde wereld, en waren dus al bekend als de
voorwaarden waaronder de betrokkenheid gevormd werd. Die Verfremdungseffekten
vormen dus geen bedreiging voor de betrokkenheid bij bepaalde personages.
In de ‘realistische’ films in mijn corpus komt geen Verfremdungseffekt voor, en is
er dus geen manier waarop de toeschouwer door de vorm van de vertelling uit de
fictie raakt. We kunnen het dus in zoverre met Grodal eens zijn dat er erg
zelfbewuste films kunnen bestaan waarin de toeschouwer moeite houdt om een
consistente wereld te creëren, en/of personages te vinden om bij betrokken te raken.
Ook kan het dat genres aangeven: pas op, niet betrokken raken. Maar geen van die
omschrijvingen is van toepassing op ons corpus.
De vervreemding, het inzicht, het hogere abstractieniveau, vindt allemaal wel
plaats, maar niet door de vertelling. Het is het gevolg van de psychologische staat
van lijden van de toeschouwer.
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Vicarious lijden en andere vormen van ethiek in film
Een toeschouwer die een morele crisis ervaart door verkeerde betrokkenheid bij
personages bevindt zich theoretisch ergens tussen de twee extreme versies van
catharsistheorie en Vervreemdungs-theorie. Daarmee is hij enigszins gepositioneerd,
maar de lezer vraagt zich af of dit afdoende is. Immers, de gehele kunst- en
filmtheorie bevindt zich ergens tussen catharsis en Verfremdung. In deze paragraaf
wordt, verre van volledig, een aantal richtingen en interpretaties beschreven die
raakvlakken met de morele crisis van de toeschouwer vertonen, zonder dat er één
theorie is die dat precies beschrijft.
Morele ontwikkeling volgens cognitivisten
In alle andere debatten over film en emoties komen morele emoties alleen ter sprake
‘verstopt’ achter de term ethiek. Daarbij valt men meestal terug op de deugdethiek
van Aristoteles, die stelt dat mensen tijdens het leven voortdurend hun ethisch
vermogen aanscherpen. Dat sluit zoals gezegd aan bij het leerproces dat psychologen
beschrijven als morele ontwikkeling. Bandura beschrijft vier manieren waarop
mensen leren: mastery experience (al doende), vicarious (op afstand, via meebeleven),
verbale overtuiging (van anderen), fysiologische staten (woede, depressie,
opwinding, stress e.d.) (Bandura 1986), en ook bij Haidt vinden we dit terug.
Hoewel mijn model niet betoogt dat het moreel leren een doel is (dan zouden we
weer terugvallen op auteurs-intenties), kunnen we wel constateren dat het ervaren
van de morele crisis voor de toeschouwer een leerzame ervaring is. Het is dan een
vorm van mastery experience, gedeeltelijk voortkomend uit de fysiologische staten
(embodied learning). Alle (film)filosofische literatuur beschrijft hoofdzakelijk kunst als
morele ervaring volgens de twee andere manieren van leren die Bandura noemt, als
vicarious, of als verbale overtuiging.
Film als leerstuk
De meeste filosofen gebruiken film als bewijs van, pleidooi voor een bepaalde ethiek.
Zo zijn er recent Visions of Virtue in Film (Kupfer 1999), Philosophy through Film (Litch
2002) en The Philosophy of Film (Wartenberg and Curran 2005)
Dan zijn er nog onnoemlijk veel filmstudies verschenen over de films die wel
in mijn corpus vallen, die een belangrijke maatschappelijke (en in die zin politieke)
functie vervullen in het aanvechten van de heersende status quo. Dat varieert van
psychoanalytische studies tot (post-)Marxistische studies. (Mulvey 1986; Orr 1998;
Orr 2000; Wollen 1998) In al deze studies klinkt wel door dat de films een effect op
de toeschouwer hebben, maar niet hoe dat effect ontstaat.
Ethiek van het personage
Er is een lange traditie van literatuur die een personage centraal stelt dat moreel
faalt. Van Griekse tragedies tot Shakespeares MacBeth, Dostojewskis Misdaad en straf,
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Dürrenmatts Es geschah am helllichten Tag, en het in aanhef van dit hoofdstuk genoemde
Le Voyeur van Alain Robbe-Grillet. Evengoed zijn er ook in de film geschiedenis
voldoende voorbeelden, al gaat het dan toch om uitzonderingen: bij het verschijnen
van dergelijke films wordt dit altijd als uitzonderlijk gememoreerd. Voorbeelden zijn
SILENCE OF THE LAMBS (USA: Jonathan Demme, 1991), MONSTER (USA, D: Patty
Jenkins, 2003), NO COUNTRY FOR OLD MEN (USA: Joel en Ethan Coen, 2007). Er is
heel veel secondaire literatuur die dit soort personages in de kunsten bespreekt. Als
het niet is in het kader van een bepaalde catharsis-theorie, dan wel om de ethiek van
deze personages te beschrijven, met impliciet de vraag hoe de toeschouwer vicarious
emoties ervaart.
Omdat ook veel van de personages in de films in mijn corpus moreel verkeerd
handelen, lijken deze secondaire studies stuk voor stuk relevant. Toch leiden
dergelijke studies meer af van mijn model, dan dat ze het model onderbouwen.
Immers, de kwestie is niet dat het personage verkeerd handelt (moreel transgressief
is), maar dat de toeschouwer de personage verkeerd inschat.
Ethiek van de maker
Er is veel theoretische literatuur waarin ofwel de ethiek van de maker, ofwel de
ethiek van de instituties centraal wordt gesteld. Couldry doet een voorstel voor een
nieuwe manier om over media-ethiek na te denken: “media institutions should be
ethically responsible for what they do as should actors in any other area of life”
(Couldry 2006:123). Roger Silverstone beschrijft hoe de media de wereld bepalen, en
daarmee ook de mens in die wereld beïnvloeden. En media dus de morele plicht
hebben zich ethisch te gedragen, net zoals de mens de morele plicht heeft daar op de
juiste manier mee om te gaan. (Silverstone 2007)
Alle vragen over journalistiek handelen, censuur, het recht en de plicht om te
informeren vallen onder deze traditie van media-ethiek. (Christians et al. 2005;
Evers 2002; Gross et al. 1988; Wilkins and Coleman 2005) Het onderzoek richt zich
op de vraag of het verantwoord is geweld en moreel transgressief gedrag te tonen, en
welke effecten het zien ervan op de toeschouwer heeft. Het meeste onderzoek meet
de korte termijn effecten De resultaten zijn tegenstrijdig: enerzijds lijken ze te
wijzen op het aanzetten tot zelf moreel transgressief handelen, anderzijds werkt het
louterend, en voorkomt het moreel transgressief gedrag. Ook al raakt die
voortdurende discussie (vooral actueel in de discussie rond gewelddadige
videogames) enigszins mijn betoog, moeten we er toch wat afzijdig van blijven,
omdat die discussie gaat over getoond geweld, en de (on)wenselijkheid daarvan.
(Graham 1998) Het eerste probleem van die discussie is dat geweld, onaangename
scènes an sich beoordeeld worden: wat is het effect van een bepaalde geweldsscène
op het publiek. In die discussie ontbreekt verder het onderscheid dat zo cruciaal is
voor onze studie: geweld uitgevoerd door een personage dat gestraft moet worden is
totaal iets anders dan geweld uitgevoerd door een personage waarmee we moral
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allegiance ervaren. Ten derde is opvallend dat de vreselijke gebeurtenissen in de films
in mijn corpus, op enkele uitzonderingen na, vooral niet getoond worden.
Betrokkenheid van belief-systemen bij fictie-consumptie
Een aantal cognitieve psychologen onderzoeken de activering van een moreel
systeem bij het kijken naar fictie. Dolf Zillmann stelt met zijn affective disposition theory
dat de waardering van een verhaal afhangt van de mate waarin de uitkomst als
rechtvaardig of onrechtvaardig wordt waargenomen. Van belang is dus de poetic
justice. (Zillmann 1991; Zillmann and Bryant 1975) Zie voor een overzicht van morele
oordelen van de toeschouwer bij het zien van misdaad-drama: (Raney 2002; Raney
and Bryant 2002). Achtergrond van deze studies is toch de plaatsing binnen het
kader van enjoyment, plezier, (de klassieke film, tv). Waardoor de films in mijn
corpus, die dat plezier verstoren, buiten hun onderzoek valt.
Iets dichter bij mijn stelling komen de cognitieve psychologische studies die
de invloed van, en op, het Geloof in een Rechtvaardige Wereld van de kijker
bespreken bij het zien van fictie. In een onderzoek naar de mate waarin kijkgedrag
naar fictie op televisie op lange termijn effect heeft op het Geloof in een
Rechtvaardige Wereld stelt Markus Appel dat hoe meer mensen televisie kijken, hoe
meer hun belief-systeem gaat lijken op het belief-systeem dat gezien wordt. (Appel
2008) Het zien van fictional narratives (maar daarmee bedoelt Appel de amusementvariant) leidt tot een toename in de BJW, terwijl het zien van infotainment, nonfictie
en ander televisie kijken leidt tot een geloof in een slechte, onrechtvaardige wereld.
Dergelijk onderzoek geeft een belangrijke basis voor mijn stelling dat tijdens het
kijken het belief-systeem geactiveerd wordt. Maar omdat ons onderzoek precies het
corpus films bevat dat tussen de twee onderzochte categorieën valt, én omdat het
mij om een korte termijn effect gaat, kunnen we deze conclusies niet integraal
overnemen.
Nussbaum en Carroll
Ongetwijfeld wordt het totale werk van Martha Nussbaum (Nussbaum 1986;
Nussbaum 1995; Nussbaum 2001) en Noël Carroll (Carroll 1983; Carroll 1988; Carroll
1998; Carroll 1999; Carroll 2003a; Carroll 2003b; Carroll 1990) te kort gedaan door
hen in één alinea af te doen als minder relevant. Hoewel beiden een belangrijke
connectie maken tussen filosofie, cognitieve emotie-theorie en opgeroepen emoties
in kunstervaring, geloven beiden niet in de kracht of mogelijkheid van het optreden
van sociale emoties door verkeerde personage-inschatting. Nussbaum doet het niet
omdat ze zich beperkt tot emoties als vicarious. Enerzijds ziet zij kunst (ze beschrijft
vooral literaire werken) als leerstuk, maar anders dan de meeste filosofen dicht ze
wel een belangrijke rol toe aan de emoties. Anders dan de meeste catharsis-theoretici
is ze overtuigd van de echtheid van de emoties die de toeschouwer met het
personage meevoelt. Ze komt tamelijk dicht in de beschrijving van mijn model:
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“Literary worlds that promote identification and emotional reaction cut through
self-protective stratagems, requiring us to see and to respond to many things that
may be difficult to confront – and they make this process palatable by giving us
pleasure in the very act of confrontation”. (Nussbaum 1995:6) Vooral de suggestie
dat de toeschouwer geconfronteerd wordt met onwenselijke kennis van zichzelf
past goed in mijn model. Helaas beschrijft ze deze effecten uiteindelijk alleen als
vicarious emoties, en niet als emoties die het gevolg zijn van eigen verkeerd
handelen.
Noël Carroll is net als Nussbaum een filosoof die emoties een grote rol
toedicht bij de kijkervaring. Daarbij is hij een cognitivist, en past hij de theorie toe op
films. Toch valt bij Carroll geen steun te halen voor mijn model, omdat hij, in een al
te rigoreuze afwijzing van de psychoanalytische identificatietheorie, nooit zal
aannemen dat de toeschouwer echte emoties ervaart.
Vreemd genoeg zijn twee theoretici die op micro-niveau films (kunst)
analyseren, degenen die in ieder geval een aanknoping bieden bij mijn stelling. In The
Rhetorics of Fiction beschrijft Wayne C. Booth allerlei rhetorische technieken, lezershoudingen en implied authors. Ook hij veronderstelt dat ons belief-systeem altijd
betrokken is bij het lezen (chapter 4) en stuit daarbij ook op ethische bezwaren, en
zelfs op soortgelijke structuren als in deze studie voorgesteld (zie ook het citaat in
de aanhef van dit hoofdstuk). In The Rhetorics of Fiction ziet hij dat als ongewenst, het
citaat wordt gevolgd door de opmerking: “Is that really what we go to literature for?”
(Booth 1961:384) Toch blijft het niet bij een rhetorische vraag, hij kondigt daar ook
zijn volgende boek aan dat de ethiek van de lezer verder onderzoekt. De titel van dat
boek The Company We Keep: an Ethics of Fiction suggereert een grotere overeenkomst met
mijn studie dan de verdere inhoud waarmaakt. (Booth 1988) Hoewel hij dezelfde
kwesties bespreekt als in mijn studie (het oordelen van personages, de rol van de
lezer, de invloed van en op ons belief-systeem) komt hij nergens zo concreet tot de
morele emoties zoals in mijn studie. Desondanks bevat het boek genoeg passages die
geïnterpreteerd kunnen worden als onderbouwing van mijn betoog.
Ook de manier waarop Stanley Cavell films verklaart in de wisselwerking
tussen zijn eigen ervaring met de film, en de bestaande filosofie, en tot inzicht brengt
van menselijk handelen ligt dichtbij mijn project, maar heeft als cruciaal verschil dat
zijn conclusies niet in één keer bewust zijn bij de toeschouwer. Hij laat zien hoe die
ervaringen pas na lang overdenken tot morele inzichten leiden. Cavell maakt niet
duidelijk hoe die morele emoties tijdens het kijken ontstaan, of tijdens het kijken
verwerkt moeten worden. (Cavell 1981; Cavell 2005a; Cavell 2005b)
Studies in schaamte en schuld
Enkele studies behandelen specifiek schaamte en schuld in de kunsten. Shame and
guilt: Diderot’s Moral Rhetoric onderzoekt hoe de maatschappij in de achttiende eeuw
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deze morele emoties anders ging waarderen, en hoe die ontwikkeling in de fictie
van Diderot gereflecteerd werd. (Blomsted 1998)
Léon Wurmser beschrijft schaamte in de psychoanalytische betekenis, en
toont de werking ervan aan in het literaire werk van de oude Grieken tot aan
hedendaagse schrijvers.(Wurmser 1981)
Tarja Laine schrijft in haar proefschrift Shame and Desire hoe de toeschouwer
schaamte ervaart bij het zien van onder andere de films van Aki Kaurismäki. (Laine
2004) Zij gebruikt daarbij als theoretisch kader de emotie theorie van Jean-Paul
Sartre, en gebruikt schaamte als een belangrijk concept binnen de Finse cultuur.
Haar beschrijving van de schaamte-emoties bij de toeschouwer als gevolg van het
zien van de genoemde films ligt dicht bij wat dit hoofdstuk beschrijft. Ook is ze er
van overtuigd dat het echte emoties zijn. Veel minder overeenkomsten tussen haar
onderzoek en het voorliggende onderzoek zijn er in de manier waarop die schaamteemoties bij de toeschouwer ontstaan; Laine legt een veel grotere nadruk op het
ontstaan van die emoties door mimicry en simulatie (vicarious emoties), en vanuit een
cultureel bepaalde gevoeligheid voor het ervaren van schaamte (wat in de cognitieve
psychologie shameproness wordt genoemd). Dit in tegenstelling tot mijn onderzoek
waarin ik meer nadruk leg op de cognitieve processen.
De emoties in de morele crisis
Nu we hebben betoogd dat de verkeerde personage-inschatting en –betrokkenheid
de toeschouwer daadwerkelijk in een morele crisis stort, kunnen we bepalen welke
emoties de toeschouwer zal ervaren in deze fase.
De consequentie van de fictie-model van hoofdstuk 2 is dat de kracht van de
ervaren emoties, bij het terugkeren in de werkelijkheid, de zelfde is, maar dan in een
negatieve variant.
De mate waarin de toeschouwer (hoofdstuk 3) betrokken is geraakt bij het
personage, en de mate waarin de toeschouwer dissonance-reductie heeft toegepast,
bepaalt ook de kracht van de emoties in de morele crisis. Hoe groter die
betrokkenheid en dissonance-reductie, hoe groter het verschil met de realiteit van het
personage (dat deze zich moreel verwerpelijk gedraagt) en dus hoe groter de
gevolgen van het verkeerd inschatten van dat personage door de toeschouwer.
De mate waarin het moreel verwerpelijk handelen van het personage gevolgen
heeft voor andere personages, hoe groter die consequenties, hoe sterker de morele
emoties van de toeschouwer. Dat is niet omdat de toeschouwer mede
verantwoordelijk is voor de consequenties voor de andere personages. De
toeschouwer in AMATOR is niet verantwoordelijk voor het feit dat het weeshuis niet
opgeknapt kan worden. De toeschouwer is alleen verantwoordelijk voor het
verkeerd inschatten van en zich verbonden voelen met deze moreel verkeerde
personages. De ernst van de consequenties van hun handelen bepaald wel de mate
waarin de toeschouwer zich schuldig voelt/schaamt voor die verkeerde inschatting
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en betrokkenheid. Overigens kan de toeschouwer daarna, als gevolg (handelingstendens) van de gevoelde emoties schuld en schaamte, zich wel misplaatst
verantwoordelijk voelen voor de daden van de personages.
Schuld of schaamte?
Uitgaande van de gebruikelijke definitie van June Price Tangney en anderen moet de
toeschouwer schuld ervaren. De toeschouwer heeft een verkeerde handeling begaan:
een personage verkeerd ingeschat, en zich bij dat personage moreel verbonden
gevoeld. Zoals echter betoogd in een overzicht van de literatuur komt schuld nooit
in die pure betekenis voor, en gaat gewoonlijk gepaard met schaamte gevoelens. Die
schaamte wordt veroorzaakt door twijfel over het zelfbeeld: wie ben ik dat ik zulke
verkeerde mensen-inschatting bega? En bij extensie leidt dat weer tot de nog
wezenlijker vraag: Wat zegt dat over mijn morele systeem?
Specifiek uitgelegd voor het geval het morele systeem het Geloof in een
Rechtvaardige Wereld is. Men gaat ervan uit dat men in een rechtvaardige wereld
leeft en moreel deugdzaam is. Binnen de veiligheid van de fictie komt men in de
buurt van de andere, onrechtvaardige, wereld. Op het moment van realiseren van de
verkeerde personage-inschatting en verkeerde verbondenheid, blijkt de toeschouwer
zich te bevinden in die onrechtvaardige wereld, of, als hij zich nog steeds in de
rechtvaardige wereld aanwezig voelt, verdient de straf voor het verkeerd handelen,
en verliest sociale status. Wellicht ten overvloede nogmaals dit citaat van Gilbert: “It
does not matter if one is rendered unattractive by one’s own or other people’s
actions; what matters is the sense of personal unattractiveness – being in the social
world as an undesired self; a self one does not wish to be. Shame is an involuntary
response to an awareness that one has lost status and is devalued. The sense of being
undesirable and bad can be a source for terror since it cuts one off from hope of
connectedness to others and casts a dark shadow over hope”. (Gilbert 2003:12181219) Volgens de literatuur zal de toeschouwer dus zowel schuld en schaamte
ervaren.
Als we model 5.3 gebruiken, zijn er nog allerlei andere invloeden op de ervaren
emoties.
Het ervaren van het verlies in het Geloof in een Rechtvaardige Wereld of in
eigen efficacy leidt tot de emotie die bij het gevoelde affect hoort. Bij het voelen van
het affect ‘angst’ leidt het tot schuld, bij het voelen van het affect ‘woede’ leidt het tot
schaamte. Hierbij gaat het om affecten die de toeschouwer voelde voor, of op het
moment van de realisatie. Toch is ook deze scheiding puur theoretisch, zowel angst
als woede zijn nauw verbonden emoties, die niet noodzakelijk in pure vorm ervaren
worden. Het verschil is enigszins aan te voelen doordat angst een afwerende reactie
is, en woede een toenaderende reactie.
Was het means to an end? Nee, de toeschouwer heeft geen personages gebruikt.
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Was de morele overschrijding fysiek? Daarin verschillen de films, in AMATOR
bijvoorbeeld zijn de consequenties van de morele overschrijding niet zichtbaar, en
niet fysiek. Het niet-renoveren van de school wordt alleen vermeld, en de scheiding
met Irina (en de verwijdering met zijn baby) wordt niet al te dramatisch getoond.
Dat betekent dat hier een bewuste morele beoordeling kan plaatsvinden.
Was het handelen/ verzuim tot handelen? Filips voornaamste morele fout is
het verzuim tot handelen, het verzuim het perspectief van andere mensen aan te
nemen.
Voor de toeschouwer is dit onderscheid niet van groot belang, de verkeerde
handeling van de toeschouwer is in beide gevallen hetzelfde. De toeschouwer heeft
wel degelijk gehandeld, in het maken van een verkeerde personage-inschatting.
Tegelijk heeft de toeschouwer ook verzuimd te handelen, in plaats van bij de eerste
scheuren in het imago van het personage had de toeschouwer de betrokkenheid
kunnen herzien, In plaats daarvan heeft de toeschouwer actief dissonance-reductie
toegepast, wat gemakkelijker was dan de betrokkenheid af te breken.
Al deze aspecten die van invloed zijn op de gevoelde emotie maakt het vrijwel
onmogelijk precies te bepalen of de toeschouwer schuld of schaamte ervaart. Ten
eerste is de aard van morele overschrijding van de personages moeilijk precies te
definiëren. Weliswaar voelt die overschrijding fout (onze intuïtie), de vraag waarom
dat is (het bewust moreel oordelen) kan op meerdere manieren beantwoord worden.
En afhankelijk van dat antwoord is dan ook nog of dat bewuste morele oordeel de
invloed van het affect kan overrulen.
Daarbij komt dat de toeschouwer zijn eigen morele overschrijding heeft
begaan (verkeerde inschatting/betrokkenheid) en ook die op verschillende manieren
kan verklaren. Het voelt (op het moment van realiseren) fout, maar de verklaring
hoeft niet meteen gevonden te worden. Wel wordt het proces van het zoeken naar
een verklaring in gang gezet. De strikte scheiding tussen personage en toeschouwer
wordt daarbij ook nog enigszins verkleind door mimicry.
Zekerheden zijn er wel. De toeschouwer ervaart een mengsel van de morele emoties
schuld en schaamte. Zoals boven aangetoond is er afhankelijk van de mate van
betrokkenheid en de aard van de morele transgressie van het personage wel
duidelijke uitspraken te doen over de kracht van die emoties. Doordat beide emotie
worden ervaren, heeft de toeschouwer ook de handelingstendenzen die bij die
emoties horen. De handelingstendens van schuld is het proberen te verklaren van de
oorzaak, en het goed maken. Dat resulteert in een afwachtende houding, en
eventueel verlaten van de bioscoopzaal. Doordat er zoveel redenen zijn om morele
emoties te ervaren, is het moeilijk die weg te redeneren. Zodra er een onschadelijk is
gemaakt, duikt een andere reden op. Een belangrijke handelingstendens van sociale
emoties is dan ook dat ze lang na-ijlen. Waar directe emoties meteen verdwijnen,
blijven morele emotie nog lang voelbaar. De handelingstendens van schaamte is
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leaving the field, wat ervoor zorgt dat de toeschouwer de neiging heeft de bioscoopzaal
te verlaten.
Verantwoordelijkheid zoeken bij auteur
Net als bij de cognitive dissonance zal ook in deze fase de vraag opdoemen naar de
verantwoordelijkheid van de auteur. De gevoelde emotie schuld leidt tot het zoeken
naar een verklaring van de oorsprong van die emotie. Wie is waarvoor
verantwoordelijk? Hoewel het enig juiste antwoord is: de toeschouwer voor de
verkeerde inschatting/ betrokkenheid, leidt het ook tot de vraag naar de
verantwoordelijkheid van het personage. En als derde instantie is de auteur
verantwoordelijk, voor het handelen van het personage en voor de ervaring van de
toeschouwer. Vanuit schuld zal de toeschouwer moeten constateren dat de auteur
geen blaam treft: hij heeft nooit aanleiding gegeven voor verkeerde personageinschatting, hij heeft niet gelogen over de aard van dat personage. Ook heeft hij het
personage niet onlogisch laten handelen, in retrospectief is het verkeerd moreel
handelen van het personage geen verrassing. De toeschouwer kan de auteur niets
verwijten.
Vanuit de gevoelde emotie schaamte is dit anders. Omdat schaamte gebaseerd
is op het affect woede, en minder constructief is, kan de woede die de toeschouwer
over zichzelf voelt, (irrationeel) overslaan op de auteur. Dan voelt de toeschouwer
woede op de auteur, en geeft hem, onterecht, de schuld voor de ervaren morele
emoties. Deze woede kan er ook toe leiden dat de toeschouwer de zaal verlaat.
Voorvoelen van morele crisis
Tot hier hebben we de ernst van de morele crisis bij de toeschouwer gekoppeld aan
het moment dat de ernst van het morele verval bij het personage het grootst is. Dat is
uit strategische overwegingen gedaan, om aannemelijker te maken dát er sprake was
een morele kwestie.
Maar nu duidelijk is dat de morele crisis van de toeschouwer bestaat uit de
handeling van het verkeerd betrokken raken bij dat personage (lakmoesproefmoment) is het niet noodzakelijk dat de toeschouwer pas een morele crisis ervaart
op het moment dat het personage onomstotelijk niet blijkt te deugen. Het is heel
goed mogelijk dat de toeschouwer al eerder tot het inzicht komt hij waarschijnlijk
betrokken is geraakt bij een moreel verkeerd personage 70. Dan ervaart de
toeschouwer hoop en vrees. Vrees dat het personage iets zal beleven/doen dat
bewijst dat hij niet deugt, en daarmee onontkoombaar zal bevestigen dat de
toeschouwer een verkeerde betrokkenheid heeft, en dus in een morele crisis moet
vervallen. Tegelijkertijd hoopt de toeschouwer, tegen beter weten in, dat het
70

Of, het omgekeerde, een deugdzaam persoon als moreel verwerpelijk heeft beoordeeld.
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personage alsnog een deugdzaam persoon blijkt te zijn, zodat de toeschouwer niet in
de morele crisis hoeft te vervallen.
De filmliteratuur (en narratologie) beschrijft een vergelijkbaar fenomeen als
suspense. Toch moet benadrukt worden dat het hier genoemde fenomeen anders is,
omdat het niet een door de vertelling aangekondigde te verwachten gebeurtenis is.
Het gaat hier om een door de toeschouwer zelfstandig geformeerd inzicht, tamelijk
onafhankelijk van de gebeurtenissen in de vertelling. Een ander verschil met de
gebruikelijke definitie van suspense is dat het nooit om een verwachting over de
moraal gaat. We zullen het hier beschreven soort suspense benoemen als: autonome
morele suspense.
Zoals gezegd, de films in mijn corpus tonen allemaal uiteindelijk
ondubbelzinnig dat het personage niet deugt, en zullen daarmee de hoop de grond in
boren dat er nog een uitweg is van de morele crisis, en de toeschouwer in de morele
crisis doen storten. Het proces van hoop en vrees heeft wel gevolgen voor de emoties
in die morele crisis. Immers, het affect ‘angst’ vormt de basis voor de morele emotie
‘schuld’, zodat die emotie zal domineren boven die van ‘schaamte’. (Kemper 1987)
Ook zullen zowel toeschouwers als bepaalde vertellingen onderscheid maken in de
duur van deze autonome morele suspense.
De autonome morele suspense hoeft niet voor te komen, de toeschouwer kan
ook verrast worden door het plotseling immoreel handelen van een personage, dat
zou dan autonome morele surprise zijn. Dat is echter een louter theoretische
mogelijkheid, immers de toeschouwer ervaart al cognitive dissonance, die op z’n minst
de intuïtie aanwakkert van autonome morele suspense.

Figuur 5.4. Gedetailleerde beschrijving van de ervaring van de toeschouwer in fase 4 en 5,
uitgedrukt in affecten. Voor de invloed van conscious reasoning, zie figuur 5.1. Affect 1, dat onderdrukt
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wordt in de dissonance reductie, kan uiteindelijk de basis zijn van de ervaren morele emotie in fase 5.
Merk verder op dat de dissonance reductie gedeeltelijk kan overlappen met de periode van autonome
morele suspense. Het definitief herkennen en erkennen van het moreel transgressief zijn, leidt tot
het einde van zowel de dissonance reductie, als van de periode van autonome morele suspense.

C.Morele crisis in THE ELEMENT OF CRIME.
De eerste lange speelfilm van Lars von Trier is de film THE ELEMENT OF CRIME.
Uiteindelijk bleek het het eerste deel te zijn van de Europa-trilogie met de twee
andere delen EPIDEMIC (D:1987) en EUROPA (D, Z, F, D, CH: 1991). De onvoorbereide
toeschouwer van THE ELEMENT OF CRIME wordt geconfronteerd met een film die met
niets te vergelijken valt. Die onzekerheid – het niet kunnen begrijpen, is iets dat niet
door ons lichaam geaccepteerd wordt - leidt ertoe dat de toeschouwer alle denkbare
kennis gebruikt om de film toch te begrijpen. En waar vergelijkingen met de
alledaagse werkelijkheid in eerste instantie niet genoeg helpen om de film te kunnen
begrijpen, spreekt de toeschouwer andere kennis aan: die van de filmgeschiedenis.
Daardoor gaat opvallen dat film kleine gelijkenissen vertoont met talloze
verschillende films. Jan Simons geeft een uitzonderlijk lange opsomming van
mogelijke geciteerde films. (Simons 2007) Simons maakt dit punt om duidelijk te
maken dat Von Trier een spel speelt met de geschiedenis, en tevens betoogt dat de
film een parametrische film waarin de film alleen te begrijpen is als een compositie
van losse betekeniselementen. 71 Mijn argument is dat het voor de toeschouwer niet
van belang is naar welke andere films verwijst, of wat het plan van Von Trier is om
die verwijzingen te maken. Het enige belang is dat die referenties enig houvast
bieden in het begrijpen van de film voordat de toeschouwer mogelijk is houvast te
vinden in vergelijkingen met de alledaagse werkelijkheid. Mijn argument spreekt
daarmee ook Torben Grodal tegen, die stelt dat ELEMENT OF CRIME een typisch
Brechtiaans Verfremdungseffect creëert, door de toeschouwer door de referenties en de
vreemde vormgeving uit de fictie te halen. Zoals gezegd, de toeschouwer gebruikt de
referenties als manier om in de fictie (als alledaagse werkelijkheid) te komen.
De beschrijving hieronder beperkt zich dan ook tot de manier waarop de
toeschouwer zich een weg vindt tussen de verwarrende beelden om een coherente
wereld samen te stellen met personages als te-begrijpen-mensen.
De film is in kleur, maar suggereert een zwart-film te zijn, meestal sepia
getint. Heel soms bevat het beeld de blauwe kleur. Er zijn vele sfeerrijke shots die
niet geheel te verklaren zijn binnen de loop van het verhaal (inserts). De film begint
71

‘Parametrische vertelling’ is een van de vertelsoorten (modes of narration) die David Bordwell
onderscheidt in zijn boek Narration in the fiction film Bordwell, David. 1985. Narration in the Fiction
Film. Madison, Wisconsin: University of Wisconsin Press. In dit soort vertellingen overheerst de
vorm, en geeft het patroon van een aantal vormelementen de betekenis aan de film. De films van
Alain Resnais en Peter Greenaway zijn typische voorbeelden van parametrische vertelling.
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met beelden in slow-motion van een ezel die zich wentelt op de grond. We horen de
muezzin oproepen tot het gebed. We zien wat sfeerimpressies van Caïro.
Een stem (we weten niet wie) spreekt iemand aan (die we niet zien) en zegt:
Fantasie is prima. Maar ik moet u op het juiste spoor zien te houden. Wij willen de feiten weten.
U komt steeds terug naar Caïro en naar mij als u een probleem hebt. Twee maanden geleden liet
u Caïro en uw vrouw achter voor een baan als politieman in Europa. Nu bent u terug. Gekweld
door hoofdpijn. Als u wilt dat ik u van de hoofdpijn af help moeten we twee maanden teruggaan
in de tijd. Terug naar het begin. Ik weet alleen dat Europa een obsessie voor u is geworden.
De man vraagt aan een vrouw: hoe heet hij ook alweer?
Zij antwoordt (offscreen): Hij heet Mr Fisher.

De stem komt in beeld: een dikke dokter met een aap op z’n schouder. Het
is warm, de dokter heeft last van de warmte. De dokter kijkt richting
Fisher buiten beeld, precies op de plek waar de toeschouwer zich bevindt,
waardoor de toeschouwer het gevoel heeft zelf aangesproken te worden:
Een obsessie, Mr Fisher. Een geestestoestand. Ik begrijp dat uw verblijf in Europa pijnlijk was.
Pijnlijk. Daarom moet u teruggaan naar dat deel van uw herinnering. U zegt dat het moeilijk is
om het u te herinneren. Om u te helpen bij het herinneren zijn we overeengekomen om hypnose te
gebruiken. Hypnose is ’n prima methode die nooit mislukt. Als u zich ongemakkelijk, moe of
bezorgd voelt haal ik u daaruit. Vraag het gewoon maar, dat is geen probleem. Ik wil dat u twee
maanden in de tijd teruggaat. Ik wil dat u Caïro achterlaat, het zand, de woestijn, hobbither, de
Nijl, Nilehralik. Het is te veel voor de Europeanen. U zult Europa terugzien, voor het eerst in 13
jaar.

Doordat de dokter de toeschouwer aanspreekt (en Fisher buiten beeld
blijft) lijkt de dokter de toeschouwer te hypnotiseren. Hij dwingt ons terug
te gaan naar Europa, 2 maanden terug, voor het eerst in 13 jaar.
De titel verschijnt, en we horen nu de stem van Fisher, die zegt terug te
gaan naar Europa, voor het eerst in 13 jaar. Beelden van onder water, daar
drijft afval en een dood paard. Dan beelden van boot op water bij huis,
waarop een man staat waarvan we vermoeden dat het Fisher is. Fisher in
voice-over (v-o)(is Fisher die tegen dokter praat, terwijl de beelden zijn
terugkomst tonen), af en toe reageert de dokter op wat Fisher in voice-over zegt:
Ik ga Europa terugzien, voor het eerst in 13 jaar. Maar Europa is niet hetzelfde gebleven. Ik ben
tegen de avond aangekomen. De reis heeft me rusteloos gemaakt. Ik kan niet slapen. Water,
water everywhere, and not a drop to drink.
Dokter (v-o): Het verhaal, wat is het verhaal?
Fisher(v-o): Ik ben een politieagent. Ik ben teruggegaan naar Europa om een zaak op te lossen.
Ze zeiden dat ik het kon. Meer weet ik er niet van. Ik ga naar Osborne. De enige die ik wil
terugzien. Ik bracht iets voor hem met me mee.
Vrouw kijkt uit raam, Fisher wil naar binnen, klimt van boot in huis. Het is
donker (chiarascuro effect door enkele lichtbron). De dokter onderbreekt
Fisher(v-o): wat zie je?
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Deze inleiding is het meest verwarrende, en maakt het moeilijk betrokken te
raken. Theoretici zullen zeggen dat hier de toeschouwer de vertelling wordt
ingedreven omdat hij/zij rechtstreeks wordt aangesproken, en gehypnotiseerd.
Natuurlijk is er een sterke affectieve werking van de beelden, en zijn ze niet
allemaal gemedieerd via een personage (het zijn lyrische beelden volgens Grodal),
wat juist zou leiden tot weinig betrokkenheid. Toch werkt het juist heel erg toe
naar sterke personagebetrokkenheid. De gebruikelijke vragen worden opgeroepen: Waar (en wanneer) zijn we? Wie is de hoofdpersoon? Wat is het
probleem? Het verschil met andere films (waardoor deze film erg eigenaardig
overkomt) is dat we voor elk van die vragen eerst in opperste verwarring zijn
gebracht, en de antwoorden zowel concreet, als enigszins cryptisch worden
beantwoord. De vraag waar zijn we: beelden van Egypte (dieren, zand), dan van
Caïro de stad, dan van lakens aan de waslijn, dan van Egyptische dokter, terwijl
de discussie gaat over Europa, en over het verlaten van Egypte (twee maanden
geleden), terwijl het NU (de sessie bij de dokter) resultaat is van de terugkeer
naar Caïro. Zodra we dan eindelijk Europa te zien krijgen is dat onderwater
(verval, dood paard), en even later een huis midden in het water, wat op geen
enkele manier beantwoordt aan ons idee van Europa. De film geeft ook duidelijk
antwoord op de vraag wanneer het zich afspeelt. Fisher leefde in Europa. Hij
vertrok 13 jaar geleden naar Caïro, ging twee maanden geleden terug naar Europa
om daar de moord op te lossen (dit is wat we te zien krijgen), en na afloop
daarvan keert hij weer terug naar Caïro, waar hij nu bij de dokter zit. Hoewel dat
duidelijk genoeg is op papier, is het voor de toeschouwer niet goed te bevatten:
omdat we met Fisher Nu in gedachten terugkeren naar Europa, is er een
verwarrende overlap met de terugkeer van Fisher twee maanden geleden naar
Europa.
De vraag ‘wie is de hoofdpersoon?’ wordt ook beantwoord: Daarbij spreekt
de dokter Fisher aan met jij, maar omdat beiden buiten beeld zijn, spreekt hij
zowel ons, de toeschouwer, als het personage Fisher aan. De dokter die spreekt
vraagt aan assistent: hoe heet hij ook alweer: antwoord Mr Fisher. Op datzelfde
moment waarop we antwoord krijgen wie de hoofdpersoon is, ZIEN we de
dokter. Kort daarna neemt de stem van Fisher de vertelling over, en zien we even
later een man op een boot die Fisher waarschijnlijk is. Eerst van veraf, dan van
dichterbij, dan in close-up, af en toe zichtbaar in het licht van een lamp, worden
stem en persoon steeds dichter bij elkaar gebracht. Dit lijkt wellicht een moeilijke
betrokkenheidsopbouw, maar de moeite die de toeschouwer moet doen, de
inspanning die hij verricht, leidt tot een heel actieve betrokkenheid. En als er al
verwarring is over de relatie toeschouwer/personages, dan is het toch die tussen
toeschouwer en dokter: immers de dokter stelt steeds vragen: wat gebeurde er
precies, het soort vragen dat de toeschouwer zich stelt. Die vragen helpen
overigens om meer te weten te komen over Fisher: hij vertelt bijvoorbeeld: “Het
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ruikt in de gang naar verbrand leer” wat de betrokkenheid persoonlijker maakt
(gewoonlijk roept film geen reukassociaties op), en vertelt hij ook wat hij denkt.
Een extra opmerking moet gemaakt worden over de stem van Fisher: hij spreekt
heel direct en persoonlijk, als iemand die op 10 centimeter van ons af is. Dit is
ongebruikelijk in film, het volume en de geluidskwaliteit suggereert gewoonlijk
een afstand van een meter. Door de geluidsafstand bevindt Fisher zich op de
intieme afstand (zie hoofdstuk één)
De derde vraag - wat is het probleem?- wordt ook beantwoord: Fisher heeft
een pijnlijke ervaring gehad, en wil zich dat herinneren, en het goedmaken. Dit
maakt hem sympathiek: iemand die boete wil doen voor gemaakte fouten valt
binnen ons morele systeem.
De camera volgt de huishoudster (alsof de camera Fisher is) en het voelt dus alsof
de toeschouwer zelf door het gebouw stapt. We zien een man aan tafel onder
doorzichtig plastic boven een kom stomen; de ruimte is vreemd verlicht door een
gele bol op tafel. De man ziet er uiterst vreemd en onmenselijk uit. Hij trekt het
plastic weg, zodat we hem kunnen zien, terwijl Fisher (offscreen) zegt: It’s me,
Fisher. (weer die vreemde verwarring tussen de naam Fisher, en het zien van
iemand die Fisher juist niet is). Uiteindelijk spreekt de man (Osborne) en zegt:
Fisher, dacht je nu echt dat ik je niet zou herkennen? Ze grijpen elkaars hand vast.
Osborne: vertel me eens iets over jezelf, Italië, je bent naar Italië gegaan.
Fisher: Caïro.
Dan zegt Osborne: wacht eens even. De camera beweegt autonoom naar waar het
geluid vandaan komt, het donker in. Vanuit het donker duikt Osborne even later
op (shotovergang): Het was verstandig van je om weg te gaan. Ze hebben je slecht
behandeld… maar Caïro?
Het blijkt dat Osborne niet meer lesgeeft op de academie, alles is
geherstructureerd. Kramer gaf Fisher een opdracht, waar hij naar uitkijkt, en
waar hij volgens Osborne ook geschikt voor is, hij heeft veel kwaliteiten.
Fisher geeft Osborne cadeau, de vertaling van The Element of Crime in het Arabisch.
Fisher zegt dat hij daar geen toestemming voor gegeven heeft, Fisher zegt dat
Osborne hem in een brief wel toestemming heeft gegeven. Osborne: Dat herinner ik
me niet. Mijn vrouw is overleden. Ik heb al m’n boeken verkocht. Eine Kugel kam geflogen, gilt’s
mir oder gilt‘s dir? Ik had eindelijk besloten om te trouwen. Ze is voor me gestorven. Camera
naar wapperend gordijn voor raam.
Fisher: Wat naar.
Osborne: Ze leverde nooit half werk. Ze wist hoe ze herinnerd wilde worden. Het is het
belangrijkste wat er is, familie.
Fisher: Ik had een vrouw, in Cairo.
Osborne: Waarom gaan mannen bij hun vrouw weg? Dat snap ik niet. Ik vind het
onbegrijpelijk (beelden van beschreven kaarten op de grond)
Fisher: De stad raakte onder het zand bedolven. Ik kon er niet blijven. Zij was er geboren zij
kon er niet weg. Ik was de laatste Europeaan die vertrok.
Osborne: Een gemengd huwelijk.
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Fisher: Yes.
Osborne: Ik vind het moeilijk hierover te praten. Ik hield zoveel van haar als ik kon. Dat is
alles. Ik heb er zo verschrikkelijk van genoten, Fisher: De geborgenheid van het gezin. Een
vrolijke lach…
We zien Fisher in spiegelbeeld op de grond. Een kurk rolt weg, de camera volgt.
Close-up Fisher: Ik weet niet wat ik over uw boeken moet zeggen. Ze waren een leidraad voor
me. Niet alleen in mijn politiewerk, maar in m’n manier van denken.
Osborne: Ze hebben m’n boeken uit de Universiteitsbibliotheek gehaald. Nu begrijp ik het. Het
was geen wetenschap. Wat ik schreef was naïef. Gevaarlijk. Het systeem mag nooit het
belangrijkste worden.
We zien opeens Osborne van buiten: Waarom kijken we niet naar het misdadige element
in de mens? Dialoog fade-out, muziek neemt over: Er is zoveel gebeurd in Europa. Dit boek
is gevaarlijk. Muziek abrupt afgebroken door telefoon Telefoon in beeld.
Osborne in beeld, maar neemt telefoon niet op. En sluit deur weer. Fisher neemt
telefoon op, de telefoon staat onder een tafel en heeft kort snoer. Een stem (blijkt
later Kramer te zijn): Fisher, terug uit ’t beloofde land? Ik wist dat je bij de ouwe zou zijn.
Laat maar ’s zien wat je kunt, Fisher. (het vreemde is dat Fisher niets zegt, en Kramer
dus nooit kan weten dat Fisher de telefoon opneemt). Er is net een verminkt meisje
gevonden. Ze is opengesneden. Deze keer in de haven. Opschieten. Een kwartier.
Osborne (terug in kamer): Neem me niet kwalijk. Ik moest m’n medicijnen innemen. Was
dat Kramer voor jou? Hij heeft het druk. Hij is nu heel belangrijk.
Fisher (v-o): Kramer is niets. Shot Fisher die deur opent, daar zit kleuter op de
grond, en er rijdt een volkswagen-speelgoedauto op Fisher af, stopt tegen
drempel.
Shot: graphic match: een echte politie-volkswagen komt tot stilstand tegen paal.
Dokter(v-o) : is dit het werk dat Kramer voor jou in gedachten had?
Fisher (v-o): (de beelden hebben geen diegetisch geluid) het is ongelooflijk. Europa
ligt te slapen. Daar is een man met een paard en wagen (wel geluid van paard) De wagen zit
vol met appels. Wat vredig.
Kinderen wijzen naar boven, zeggen iets (maar niet hoorbaar door afwezig
diegetisch geluid). Dan stem van kind (ook op intieme afstand): Ze hebben haar
boven gevonden. Ze halen haar nu naar beneden. Hier is een kaars die je kunt meenemen naar
bed. Hier is een bijl die je hoofd eraf hakt. Chip, chop, chip, chop. De laatste die is dood.
Beelden van Fisher in vijver, wast handen schoon, kijkt naar dode meisje (van
onderaf). Iemand ligt daar boven te slapen.
Dokter(v-o): Mr Fisher, ik moet meer weten over Kramer. Wat bedoelt u met hij betekent
niks?
We zien een kale man in vol licht, geframed: horen stem Kramer door megafoon:
Geen beweging. Hier spreekt hoofdcommissaris Kramer. Dan beweging camera: Kramer
staat op een auto met megafoon in zijn hand, terwijl iedereen om hem heen
krioelt. De politie slaat hard in op een groep demonstranten.
Fisher(v-o): Ik ken hem nog van vroeger. Van de politieacademie. Hij was altijd een etter, en
nu is hoofdcommissaris.
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Kramer, door megafoon: Fisher, fijn dat je er bent. Dus je hebt Osborne gevonden. Ik heb je
niet op het hoofdkwartier gezien. Mietje.
Andere ruimte. Fisher staat vooraan, Kramer komt achter hem staan en tilt hem
op: Het is een gekke wereld. Je was veelbelovender dan ik. Maar ik ben nu hoofdcommissaris.
Weet je dat ik Osborne die baan aanbood toen hij werd ontslagen? (Laat Fisher los en gaat
tegenover hem staan): Ik heb de wereld in mijn hand Fisher. Ik heb ‘m bij de lurven.
Een paard stort in water, gehinnik paard klinkt. Een man schiet het paard dood.
Fisher: Zo’n knullige politieklus heb ik nog nooit gezien.
Kramer: het is goed Fisher. Laten we aannemen dat knulligheid een van onze principes is. Hier
waart’n bepaald soort kwaad rond. Je kunt het voelen. Je hebt de veranderingen gezien. De
veranderingen hebben zich in de mensen voltrokken…. De duik is een hoge sprong met een touw
rond je enkels. Zij noemen het een ritueel. Ik noem ’t een misdaad. We moeten ze onder de duim
houden. (beelden van dood paard onder water).
Papiertjes (lotterij tickets) op aarde: Kramer: Je bent altijd een goede knul geweest,
Fisher. Een harde werker. Je wilt altijd alles begrijpen. Waarom ging je bij de politie? Ik vind
bloed niks voor jou.
Rottend paard onder water. Daarna beeld van Fisher die een paardehoofdbeeldje
(talisman) oppakt van de crimescène, de camera volgt dat hij het in zijn zak
steekt. Kramer: Weet je wat dit is? (dit lijkt te verwijzen naar de talisman, maar
Kramer toont zijn pistool) Kramer: het verschil tussen jou en mij. Dan ziet hij een
meisje wegvluchten en schiet op haar. Fisher zorgt dat hij ophoudt met schieten
op het meisje: ben je volledig gek? Het meisje blijkt de zus van het vermoorde
meisje dat lottokaartjes verkocht Het blijkt dat de moordenaar altijd een talisman
achterlaat op de crimescène. Fisher tegen Kramer: je snapt het niet, jouw
methode is ouderwets en riskant.

Hoe begrijpen we deze film? De vertelling biedt een introductie als alle films: het
personage Fisher wordt langzaam duidelijker. Eerst in een ontmoeting met
Osborne krijgen we veel informatie over wie Fisher en Osborne is. Wat we weten
over Fisher wordt hierin herhaald, en verder aangevuld. Fisher en Osborne zijn
vrienden. Osborne heeft een aantal eigenaardigheden (lijkt verklaard door het
verdriet over het overlijden van zijn vrouw), terwijl Fisher zich gewoon gedraagt:
hij heeft cadeau meegenomen, spreekt bewondering uit voor Osborne, neemt wel
de telefoon op. De informatie die zowel Osborne als Kramer over Fisher geven
zijn allemaal complimenten: hard werkend, goed, deugt, te soft voor politiewerk.
Ook Kramer wordt geïntroduceerd door iemand anders te tonen (de vijand
van Kramer) op het moment dat zijn naam valt.
Kramer is tegenstrijdig: Osborne vind hem OK, maar Fisher heeft een hekel
aan hem. Het vreemde gedrag van Kramer: persoonlijke informatie via megafoon
zeggen, temidden van geweld op politieauto staan, Kramer voor zich uitdragen,
het feit dat Kramer de baan kreeg waar Fisher geschikter voor was. Het feit dat
Kramer het niet kan waarderen dat hij eerst naar Osborne is gegaan, en niet naar
het hoofdkantoor. Het feit dat Kramer weet dat Fisher aan de telefoon was
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(terwijl hij het niet kon weten) en Kramer dus alwetend is, wordt bevestigd door
zijn eigen opmerking dat hij de wereld in zijn hand heeft.
Het lakmoesproefmoment heeft nu al plaatsgehad: zodra Osborne weigert
te geloven dat Fisher hem een brief om toestemming heeft gegeven, denken we:
jawel, dat heeft Fisher wel gedaan. Etc. Let wel: het heeft gevolgen, want we
accepteren Fishers opmerking dat Kramer een etter is: vanaf dan zien we Kramer
als eng, gevaarlijk (hij is alomtegenwoordig). Ook zijn chop, chop, chop
opmerkingen zijn eng, omdat ze associaties oproepen met de gruwelijke moord en
verminking van het meisje.
Wat de film erg affectief maakt is dat er een strijd is tussen de enigszins
heldere dialoog, en het soort handelingen: begroeting met Osborne, aankomst
plaats van misdrijf, begroeting met Kramer. De manier waarop is erg verwarrend:
niemand gedraagt zich normaal. Er vallen vreemde stiltes, toenaderingen worden
gevolgd door vreemde afwijzingen, eenvoudige constateringen worden gevolgd
door sterk persoonlijke ontboezemingen.
Verder is erg verwarrend dat het beeld en geluid een geheel eigen patroon
volgen. De camera beweegt autonoom, los van de handeling, en vaak staat de
camera juist stil, waar de toeschouwer hoopt op mee bewegen met de handeling.
Er is een voortdurende beweging van hoog/laag, van bovenaf en van onderop,
spiegelingen in water, beelden van onderwater. De getoonde wereld is een
chaotische, dystopische wereld in verval, er is voortdurend rommel, verval, de site
is een soort scheepswerf, kranen, aarde, water. Mensen drijven op het water. Er
worden mensen in elkaar geslagen door de politie. Paard drijft onder water.
Alle handelingen vinden ’s nachts plaats, waardoor alles slechts gedeeltelijk
verlicht is. Vrijwel elke locatie is verlicht door slechts één of twee kleine gele
ronde lampen. De enige uitzonderingen zijn de shots waarin een blauw
zwaailicht het shot verlicht.
Het levert grote verwarring op bij de toeschouwer, het levert disgust op (het dode
paard, het dode meisje), en angst voor het verlies van geloof in een rechtvaardige
wereld. Er is geen basis (Europe is totaal veranderd, en veranderd in een
anarchie). Alles dat we weten over Europa is verdwenen (als een soort Atlantis),
er is geen wetmatigheid in het handelen van mensen, er is geen rechtvaardigheid:
waarom is Fisher geen hoofdcommissaris geworden? Het kwaad heerst.
Dit wordt allemaal niet alleen geconstateerd, maar ook voelbaar gemaakt.
Die angst voor de Onrechtvaardige Wereld zorgt dat de toeschouwer zich nog
meer vastklampt aan Fisher. We durven eigenlijk alleen stappen te zetten in deze
onveilige, onrechtvaardige wereld door Fisher te volgen, als enige persoon die
onze moreel vertegenwoordigt. Hij is de enige die zich normaal gedraagt: hij heeft
een schuldgevoel (dus een moreel systeem), hij stelt zich voor, hij werkt hard, hij
wil een moord oplossen. En zet zich daar volledig voor in.
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Fisher gaat op zoek in het archief en vindt een leeg schaduw-rapport van Harry
Grey. Osborne wordt nu voorgesteld als gek, zijn huishoudster belt Fisher om
hem op te zoeken. Er wordt gesuggereerd dat Harry Grey nog leeft, en Osborne
chanteert.
Harry Grey heeft vier lottomoorden gepleegd, volgens vast patroon. Osborne
achtervolgde hem drie jaar geleden, en zag hoe Harry Grey zichzelf dood reed, en
in de auto verbrandde. Osborne heeft daar een foto van. Maar de zojuist
gepleegde lottomoord is in dezelfde stijl als die van Harry Grey, zodat de
suggestie wordt gewekt dat hij nog leeft.
Ze zegt ook dat Osborne’s vrouw niet dood is, maar dat ze Osborne verlaten
heeft, en het kind uit haar vorige relatie bij hem achtergelaten heeft.
Osborne legt, op video, uit wat de Element of Crime is: een methode om je als
politieman zo psychologisch te identificeren met de moordenaar, dat je begrijpt
wat hem drijft.
Fisher besluit op pad te gaan en de route te volgen die Harry Grey drie jaar
geleden gemaakt, en waar hij op zijn pad alle moorden begaan heeft.
Een kinderliedje wordt gezongen: Dit is de koe die de hond wegsmeet die de kat dwars zat
die de rat had gedood die in het huis zat dat Jack bouwde.
Vanaf precies halverwege de film vraagt Kim, de prostituee die Fisher ontmoet:
What’s your name? Fisher: You can call me Harry.
Zij volgt hem op zijn reis, waar Fisher steeds meer Harry Grey wordt: zijn kleren
aantrekt, zijn medicijnen gebruikt die hem hoofdpijn bezorgen. Hij laat Kim de
vriendin zijn die Harry Grey vergezelde op diens reis. Als Fisher vertelt hij haar
dat zijn vrouw een blauwe ster op haar borst getatoueerd had. Af en toe zien we
een iemand die Fisher achtervolgd, een schaduw.
Op zijn reis ontdekt hij een ander patroon van de moorden, en ontdekt dat er nog
een moord moet zijn gepleegd. Het lichaam ligt verborgen in een kuil met
kadavers van vee dat leed aan mond- en klauwzeer. Voor deze operatie heeft hij
Kramer en de rest van de politie nodig. Kramer komt langs en zegt: Ik ben degene
die weet wat wat is.
Vanuit het patroon van de moorden ontdekt Fisher dat de volgende moord een
van de komende dagen in Halle gepleegd gaat worden. In het laatste hotel waar
hij komt zegt de man van het hotel dat hij niet weer zo’n troep maken als de
vorige keer. Zij laat zien dat ze net zo’n blauwe ster op haar borst heeft laten
tatoeeren als Fishers vrouw. ’s Nachts zit hij onder het bloed, en Kim ook. Ze
menstrueerde, en opeens begrijpt hij dat zij echt de vriendin van Harry Grey was.
Hij slaat haar en valt haar aan, zij wil vluchten en slaat het raam kapot, en gilt.
Uiteindelijk bekent ze dat ze een zoon heeft van Harry Grey. Hij laat hij haar
achter.
Tien minuten voor het einde van de vertelling besluit hij terug te gaan naar
Caïro. Hij zegt in voice over tegen de dokter: dat is alles. Hij houdt op Harry Grey
te zijn, gooit de medicijnen weg, trekt diens kleren uit.
Op het moment dat hij wil weggaan, gaat de telefoon. Een man zegt dat zijn
kleindochter een afspraak met Harry Grey heeft, en dat Osborne hem gevraagd
heeft Fisher daar te laten schaduwen, en het meisje beschermen.
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Fisher gaat met het meisje naar een verlaten fabriek waar allemaal lege flessen op
de vloer staan. Het meisje is bang, en hij spreekt haar moed in. Uiteindelijk
vraagt ze: ben je ziek? Fisher ziet er ziek uit, en grijpt zijn zakdoek om zijn
bezwete voorhoofd af te vegen. Daardoor valt de talisman uit zijn broekzak. Het
meisje ziet de talisman en schrikt. Fisher schudt zijn hoofd, om te zeggen: ik ben
Harry Grey niet. Maar het meisje gilt, breekt de ruit kapot (identiek aan de scène
met Kim). Hij grijpt haar vast, smoort haar de mond, om haar te laten ophouden
met gillen. Hij draait zich om, zodat we alleen de benen van het meisje zien
spartelen, totdat ze stilhouden.

Er zijn erg veel indices die op allerlei plaatsen voorkomen, en de betekenis
daarvan verschuift. Identiteiten schuiven, alle personages komen in posities voor
van de andere personages. Het kinderliedje ‘dit is de koe die de hond …’ en het
liedje van ‘gilt’s mir oder gilt’s dir’ kunnen gezien worden als de sleutel van de
vertelling: de film gaat over het verschuiven van identiteiten. Zo zien we de foto
met van Harry Grey met een overvloeier waarin Osborne achter de ruitenwissers
is te zien, terwijl later Kim achter de ruitenwissers van die auto te zien is, en nog
later Fisher. Ook is er het probleem van Kim, die zowel de vrouw van Harry Grey
was, als de vrouw met wie Osborne getrouwd was. Het kind bij Osborne moet
dus het kind van Harry Grey zijn. En Kim is de vriendin van Fisher als Harry
Grey, en dus ook als Osborne. En door het overnemen van de blauwe ster-tattoo,
wordt Kim ook nog eens de echte vrouw van Fisher.
We zien de personages van alle kanten, zelden in een gewoon kader, elk
kader is scheef, van kikvorsperspectief, van vogelvlucht perspectief, we zien hen
in spiegels verdubbeld, achter ramen (gekaderd door de spijlen in de ramen), met
schaduwen: alle indices voor identiteitscrisis zijn aanwezig. Soms duikt in een
shot Fisher twee keer op. Iedereen wordt voortdurend aangesproken met ‘You’,
maar elke keer betekent het ook een andere ‘jij’. Er is een voortdurende
desoriëntatie waar we zijn (de ramen zijn witgekalkt), er is hoog-laag, boven
water-onder water, maar nooit een vast punt.
Maar dat zijn allemaal vorm-kwesties, waarmee een wereld voelbaar gemaakt
wordt van verrotting, vergankelijkheid, anarchie. Alles staat onder water, is
kapot, slecht verlicht (elk shot bevat steeds maar 1 centraal licht), informatie
komt van alle kanten (als er al rust is, wordt die steeds verstoord door een
telefoon die gaat, buizenpost die binnenkomt). Er zijn vele shots waarvan niet
duidelijk is wat hun betekenis is. Het is een smerige, stinkende, onveilige wereld,
van het soort dat Lerner beschrijft als een Onrechtvaardige Wereld.
Maar we moeten ons niet laten leiden door de vorm, waar het om gaat is dat we
met Fisher betrokken zijn, en dankzij hem die onveilige Onrechtvaardige Wereld
betreden, en ons, als spel, voorstellen hoe het is om in zo’n wereld te zijn.
Voortdurend lijkt Fisher onze moraal te delen, hij is op zoek naar waarheid en het
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goede, en iedereen die hij ontmoet gedraagt zich onsympathiek, onvoorspelbaar,
ruw en onaardig. Op het moment dat Fisher Harry Grey’s identiteit overneemt,
wordt dat duidelijk aangekondigd. Het is weliswaar nog onveiliger voor de
toeschouwer om in de huid van een moordenaar te kruipen, maar omdat Fisher
het doet, en omdat het duidelijk is aangegeven, durven we als toeschouwer ook
hierin mee te gaan. Wanneer Fisher Kim bedreigt en slaat, gaat hij te ver, maar het
is enigszins te begrijpen omdat hij daar afstand doet van Harry Grey, en dat ook
inziet. Hij stopt, verstandig, met het verder doen alsof hij Harry Grey is. De
toeschouwer is opgelucht als Fisher zegt dat dat alles is. Maar dan komt het
telefoontje, en moet hij het meisje beschermen tegen Harry Grey. Dat is goed dat
hij dat doet.
Maar dan vermoordt hij haar! Op dat moment begrijpt de toeschouwer dat
Fisher een moordenaar is, en valt daarmee de enige veiligheid weg die we als
toeschouwer hadden. We staan nu midden in de Onrechtvaardige Wereld, en
maken daar onderdeel van uit. En dan ontdekken we in retrospectief, dat alle
andere personages juist de goede moraal hadden, en Fisher als enige fout was.
Aanwijzingen dat Fisher verkeerd bezig was, en de andere personages juist
goed waren: Osborne op video: Hij moet onberoerd, afstandelijk, klinisch en objectief
blijven. Anders gebruikt hij mijn methode verkeerd. En Osborne’s methode was verboden
(met Osborne’s instemming), omdat het zo gevaarlijk was, juist omdat de grens
tussen onderzoekende politieman en crimineel meestal dreigde te worden
overschreden.
Kim waarschuwde Fisher meerdere malen dat hij moest stoppen met het
spelen van Harry Grey, dat het gevaarlijk was.
Kramer zei steeds dat Fisher dom en gevaarlijk bezig was. Kramer is ook
gewoon de opdrachtgever van Fisher, en degene die hem juist helpt. Hij zegt ook:
Ik ben degene die weet wat wat is. Door Fishers haat tegen Kramer hebben we Kramer
nooit objectief kunnen zien als wat hij was.
En ook zien we dat Fisher zich voortdurend superieur aan anderen
gedraagt: als hij tegen de eigenaar van een vies hotel zegt dat diens hotel een
smerige plek is, zien we de eigenaar verbaasd kijken en zeggen: een smerige plek? Als
Fisher die eigenaar echt gerespecteerd had, had hij hem in de waan gelaten dat hij
eigenaar was van een keurig hotel. De voorbeelden stapelen zich op.
In dit gehele proces van retrospectie ontdekken we zelfs de waarschuwing
van Fisher zelf: hij zit bij de dokter in Caïro omdat hij zich schuldig voelt over
iets dat hij gedaan heeft! En desondanks hebben we toch al die tijd zijn moraal
willen delen.
De consequentie van dit alles is voor de toeschouwer dat hij, op basis van het
geloof in een rechtvaardige wereld, zich superieur gedraagt (andere mensen niet
respecteert), onsympathiek is (zogenaamd om goed te doen), mensen kwetst
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(zogenaamd om goed te doen) en uiteindelijk mensen kan vermoorden. En dat
gedrag niet eens kan herkennen als ‘slecht’, als moreel transgressief.
De morele crisis die dit de toeschouwer oplevert bestaat uit twijfel over het
zelf (wie is het die een morele transgressie niet herkent), over het belief-systeem,
(wat stelt het belief-systeem voor als het tot slecht handelen leidt) en over eigen
handelen (waarom heb ik me zo moreel betrokken gevoeld met iemand die niet
deugt)?

D.Conclusie
Deze lezing van THE ELEMENT OF CRIME als een vertelling die leidt tot een morele
crisis bij de toeschouwer staat in schril contrast met de gebruikelijke
interpretaties. Het eerste dat aan die andere interpretaties opvalt, is dat er zo veel
interpretaties bestaan, zowel van deze film, als van alle andere films van Lars von
Trier. Blijkbaar maken zijn films iets los bij de toeschouwers en critici dat leidt
tot controverse. De stelling is dat dat heftige debat gezien moet worden als een
bewijs van de morele crisis bij de toeschouwer die dit hoofdstuk betoogt. De
heftigheid van het debat, en het onderwerp van het debat (ethiek) onderbouwen
onze stelling, maar grote afwezige in dit debat is de openlijke erkenning van
toeschouwers en critici van hun eigen moreel falen. De meest logische verklaring
daarvan is dat eigen moreel falen niet iets is om publiekelijk te erkennen. Andere
psychologische verklaringen worden in hoofdstuk 6 gegeven. Voor nu is duidelijk
dat de gebruikelijke interpretaties van de films van Lars von Trier een verkapte
manier zijn om het eigen moreel falen te bespreken, door een ander daarvan te
beschuldigen.
De voornaamste schuldige die wordt aangewezen is Lars von Trier als
persoon. Opmerkingen zijn dan: het is immoreel om zo’n dystopisch beeld van Europa te
schetsen. Of, over de film DOGVILLE: het is immoreel om zo’n dystopisch beeld van America
te schetsen, terwijl je er nog nooit bent geweest.
Dan zijn er opmerkingen over de immoraliteit van Lars von Trier als
regisseur die de toeschouwer hypnotiseert. De achterliggende gedachte achter die
beschuldiging is dat door de toeschouwer te hypnotiseren, de toeschouwer
willoos wordt, en zelf even immoreel wordt als Fisher. Die suggestie van hypnose
wordt nog sterker in het derde deel van de trilogie EUROPA, waarin de
hypnotiseur als voice-over de toeschouwer nog directer aanspreekt, en ook aftelt,
zoals bij een hypnose hoort: On the count of ten, you will be in Europa. 72
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De belangstelling van filmtheorie voor de ‘gehypnotiseerde toeschouwer’ komt vooral van hen
die daarin een bewijs zien van de psychoanalytische identificatietheorie. Zoals gezegd, binnen de
cognitieve psychologie wordt deze mogelijkheid verworpen. En zelfs al zou het mogelijk zijn de
toeschouwer te hypnotiseren, dan maakt het nog niets uit voor het argument. Onderzoek heeft
aangetoond dat mensen ook onder hypnose niet tegen hun moraal handelen (tegen hun beliefsysteem in).
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Zowel de hypnose als de complexe vormelementen juist bijdragen aan een sterke,
bewuste betrokkenheid bij Fisher. De hypnose, het feit dat de toeschouwer direct
wordt aangesproken en het feit dat de toeschouwer soms, via de camerabeweging,
als Fisher door de wereld van THE ELEMENT OF CRIME beweegt, maakt het
allemaal eenvoudiger om de fictie te spelen dat men in die wereld rondloopt. Ook
het feit dat de film zo zintuiglijk specifiek is (een geluidsband die zorgt voor
direct affect, beelden van verrotting die de emotie walging oproept, voortdurende
verwijzingen naar reuk) ondersteunt de constructie van de fictie-wereld als een
geloofwaardige wereld. 73
De vervreemdende vorm van de film, en het verwarrende verloop van het
verhaal, zorgen dat de toeschouwer geen enkel houvast heeft. Omdat houvast
noodzakelijk is, zoekt de toeschouwer hier actief naar, en vindt eerder Fisher (als
enige constante factor in de film) als personage om bij aanwezig te zijn. Let wel:
dit dwingt de toeschouwer niet om moreel betrokken bij hem te raken, dat is een
eigen keuze van de toeschouwer zelf.
De heel onveilige, a-morele, fictieve wereld van Europa, zoals getoond in
THE ELEMENT OF CRIME, geeft de toeschouwer nog een grotere noodzaak om bij de
eigen moraal houvast te zoeken, en actief op zoek te gaan naar personages die die
moraal delen. Dat de toeschouwer die morele verbondenheid in Fisher denkt te
vinden, is zijn/haar eigen schuld.
De verrotting en het verval zoals dat in de film getoond wordt, roept de
emotie walging op, en leidt er dus toe dat alle handelingen veel meer als moreelgeladen worden herkend. Dat betekent dat de toeschouwer van de film veel meer
dan bij andere films zich bewust is dat het handelen van de personages moreel
handelen is. Het gevolg daarvan is dat de toeschouwer, zodra hij/zij zich bewust
wordt van eigen moreel verkeerd handelen, dit ook sterker en bewuster zal
realiseren, en zichzelf ook nog meer de schuld daarvan zal geven.
Al deze redenenen verklaren dat de toeschouwer zich IN de fictie bevindt. In de
definitie van fictie (hoofdstuk 2) betekent dat dat de toeschouwer daar niet in
gevangen is. De toeschouwer staat te allen tijde vrij om weer terug te keren in de
werkelijkheid. Het ervaren van de morele crisis is onvermijddellijk zo’n moment
waarop de toeschouwer terugkeert in de werkelijkheid. Helaas voor de
toeschouwer heft dat de morele crisis niet op, en is de werkelijkheid net zo
onveilig geworden als de fictie die hij/zij zojuist verliet. Dat is omdat een morele
crisis het zelf van de toeschouwer raakt, en dat zelf staat los van fictie/
werkelijkheid: het is de identiteit van de toeschouwer.
Op het moment dat de toeschouwer terugkeert in de werkelijkheid, is het
hem/haar mogelijk de fictie als constructie te begrijpen. Dit is wel vergelijkbaar
73

In deze betekenis deel ik wel de mening van Deleuziaanse filminterpretaties die de films van
Lars von Trier als affect-beeld beschrijven.
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met het Brechtiaans Verfremdungseffekt. Het grote verschil met Brecht is echter dat
het Verfremdungseffekt niet door de vorm wordt opgeroepen, maar door de emoties
van de toeschouwer.
De nadruk op de film als zo’n duidelijk product van Lars von Trier als grote
manipulator, heeft de aandacht afgeleid van het feit dat THE ELEMENT OF CRIME in
de traditie staat van literatuur en films waarin een hoofdpersonage moreel
transgressief handelt. Het best is THE ELEMENT OF CRIME te zien als een vrije
bewerking van Es geschah am helllichten Tag van Friedrich Dürrenmatt, waarin een
inspecteur van politie, net als Fisher, op zoek is naar de moordenaar die hij zelf
blijkt te zijn. En natuurlijk is dat weer een terugverwijzing naar Sophokles
Oedipus Rex.
De film wordt beschreven als een leerstuk over moreel handelen, over de
juiste keuzes maken. Opvallend is dan ook het moment waarop Fisher besluit om
te stoppen met het spelen van de rol Harry Grey. Was de vertelling hier
geëindigd, dan had Fisher moreel juist gehandeld. Hij besluit echter het
onderzoek voort te zetten, en vermoordt daarna het meisje. Aan dit soort
beschrijvingen van juiste morele keuzes voegt Jan Simons een aardige andere
variant toe. Hij beschrijft de keuzes van de personages als te bewandelen paden,
volgens de principes van spel-theorie. “Von Trier, one might argue, subjects his
characters to the same experiment over and over again, like laboratory rats, to see
how they will cope in a hostile environment (…) Putting it crudely, in game
theory, a particular history is just one possible path through a state space of a
multitude of possible histories (some of which might be more likely to occur than
others). For narratology, the story line of a particular narrative is all there is.”
(Simons 2007:197) Daarin worden een aantal parallellen met ons model zichtbaar.
Simons beschrijft de films van Von Trier als prospectieve vertelling, waarin het
einde nog niet bekend is, en net als in de voorliggende studie ziet hij minder heil
in de narratologie die verhalen in retrospectief verklaart. Het grote verschil met
Simons model is dat hij de morele keuzes van de personages beschrijft. Mijn
beschrijving is: THE ELEMENT OF CRIME stelt de toeschouwer voor de keuze
betrokken te raken bij één van de personages, die zich allemaal in een onveilige
wereld bevinden. De toeschouwer kan goed kiezen (niet-Fisher), maar kiest
verkeerd (Fisher).
De verkeerde morele keuze leidt tot een morele crisis bij de toeschouwer. Dit is
een echte morele crisis waarin het zelf (en het belief-systeem) van de toeschouwer
onder grote druk staat. Omdat de toeschouwer die crisis met alle mogelijkheid
niet wil voelen, zal de toeschouwer bewust redeneren om excuses te vinden voor
eigen falen, om de morele crisis ongedaan te maken. Er is echter geen enkele
redenering mogelijk die als excuus kan dienen, zoals het ook Fisher niet lukt om

267

De auteur zij met ons
zichzelf vrij te pleiten. Zo moet ook opgemerkt worden dat Fisher enigszins
wilsonbekwaam lijkt doordat hij Harry Grey impersoneerde, maar de rauwe
werkelijkheid is, dat hij daar op dat moment al mee was gestopt. Hij was, op het
moment dat hij het meisje vermoordt, zichzelf: Fisher. En met deze Fisher was de
toeschouwer betrokken, over hem had de toeschouwer gezegd: dit is de enige
persoon met wie ik het belief-systeem deel.
Een morele crisis is een van de slechtste emotionele ervaringen waarin
iemand terecht te komen. De enige handelingstendens die dan rest is: de morele
crisis bezweren. Omdat, zoals gezegd, de morele crisis bestaat uit schaamte en
schuld, zijn er ook twee handelingstendenzen. Schaamte leidt ertoe dat de
toeschouwer die dit ervaart op dat moment alleen maar weg wil, de zaal verlaten.
Er zijn inderdaad een aantal toeschouwers dat dit doet. Er is nooit onderzoek
naar gedaan (art-houses registreren alleen het aantal verkochte kaartjes, niet het
aantal weggelopen bezoekers). Dat toeschouwers de zaal verlaten berust dan ook
louter op persoonlijke observaties. De psychologische literatuur van 5A ondersteunt die observatie: de neiging tot leaving the field is een belangrijke handelingstendens van schaamte.
Maar de handelingstendens van schuld leidt tot reparatie-gedrag en
toenadering. Dat is de reden dat veel toeschouwer gewoon in de zaal blijven
zitten en naar het vervolg van de film kijken. Hoofdstuk 6 beschrijft waarom ze
dat doen, en waarom dat het beste is om te doen, omdat de toeschouwer dan de
bijzondere ervaring krijgt die wat mij betreft typerend is voor de auteursfilm: de
toeschouwer ervaart trust (vertrouwen) met de auteur. Dat is het moment dat er
eindelijk auteursgedachten zijn bij de toeschouwer.
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6
Het ervaren van trust

All human action occurs in time, drawing upon a past which cannot be undone
and facing a future which cannot be known (Barbalet 1996:82)
To say that trust is an emotional phenomenon is not to say that its
significance is first of all “felt,” or that it is, like many (…) emotions, merely
transient. Trust, like love and indignation, finds its significance in the bonds it
creates (or, better, in the bonds we create through such emotions), and it is the
very essence of trust, like love (but unlike indignation), that it is enduring.
(Florence and Solomon 1998:213)
oals het vorige hoofdstuk betoogde, ervaart de toeschouwer van THE
ELEMENT OF CRIME een morele crisis, door een verkeerde betrokkenheid
bij het personage Fisher. Dat is zo’n onaangename ervaring dat de
toeschouwer graag wil dat die morele crisis verdwijnt. Om te weten hoe
die morele crisis zou kunnen verdwijnen, moeten we eerst analyseren wat de
precieze aard is van die crisis.
De morele crisis bestaat er uit dat het belief-systeem van de toeschouwer
lijkt te zijn ingestort. De toeschouwer bevindt zich opeens in de Onrechtvaardige
Wereld. Hij is op dat moment kwetsbaar, hij heeft zijn ware (onaangename) Zelf
gezien, en is daardoor teleurgesteld. Hij vraagt zich af wat zijn belief-systeem nog
waard is: juist door te oordelen en te redeneren vanuit zijn belief-systeem vindt de
toeschouwer dat hij heeft gefaald.
Omdat de toeschouwer zich schuldig voelt, spreekt hij in gedachten een
soort schuldbekentenis uit, iets in de trant van: “hoe heb ik het zover laten
komen”. Zo’n interne monoloog is het begin van de oplossing van de morele crisis.
Om te kunnen weten dat men gefaald heeft, gebruikt men de morele waarden van
het belief-systeem, en heeft men in ieder geval nog moreel onderscheidingsvermogen. Om weer in de Rechtvaardige Wereld toegelaten te worden, moet men
toegeven dat men verkeerd gehandeld heeft, en reparatiegedrag vertonen (spijt
betuigen). Reparatiegedrag vertonen/ toenadering zoeken kan niet zomaar
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gebeuren; dat moet bij iemand gebeuren. De meest waarschijnlijke persoon bij wie
de toeschouwer toenadering zoekt, is de auteur. In het geval van THE ELEMENT OF
CRIME: de toeschouwer zoekt toenadering bij de auteur Lars von Trier.
De toeschouwer wil namelijk een herstel van zijn wereldbeeld, herstel van
zijn plek in de Rechtvaardige Wereld. Hij verwacht dat de auteur op de een of
andere manier in het vervolg van de vertelling de toeschouwer
aanknopingspunten biedt om het geloof in de Rechtvaardige Wereld te kunnen
herstellen. Daarmee schenkt hij de auteur trust 74, vertrouwen. Hij vertrouwt er op
dat de auteur het beste met hem voorheeft, en geen misbruik zal maken van diens
kwetsbaarheid. Daarmee begint de toeschouwer eenzijdig een trustrelatie met de
auteur, die (naar de mening van de toeschouwer) aan het eind van de film al dan
niet wederzijds zal blijken te zijn.
Dit is in het kort de stelling van dit hoofdstuk: het ervaren van schuld door de
toeschouwer leidt tot de handelingstendens om trust te zoeken en vinden bij de
filmauteur. Dat is een complexe overgang na wat in de vorige hoofdstukken werd
beweerd: eerst is de toeschouwer in de fictie betrokken op personages, en nu
zoekt de toeschouwer naar betrokkenheid met de auteur in de werkelijkheid.
Om die overgang duidelijk te maken worden een aantal (met elkaar
samenhangende) manieren aangegeven waarop vertrouwen (in eerste instantie
zowel in de betekenis van confidence als trust) met de auteur tot stand komt. Het
eerste deel beschrijft wat vertrouwen tussen mensen inhoudt. Vertrouwen is een
manier om de onzekerheid van de toekomst tegen te gaan. Er is vertrouwen nodig
om te weten dat de zon morgen weer opkomt, er is vertrouwen nodig dat de
volgende pagina in dit boek bedrukt zal zijn, en er is vertrouwen nodig om met
mensen om te gaan: je vertrouwt er op dat een vriend in de toekomst in jouw
belang zal blijven handelen. Bij alles wat we doen en denken is vertrouwen nodig.
Er zijn vele vormen van vertrouwen en er zijn vele gradaties van vertrouwen.
Eerst zullen we ons concentreren op hoe een conversatie met de auteur tot
stand komt vanuit de in gedachten uitgesproken zin van de toeschouwer: “hoe
heb ik het zover laten komen?” Vanuit dat beginnende gesprek zal verklaard
worden hoe mensen relaties aangaan en bij elkaar betrokken raken. Daarna wordt
uitgelegd onder welke voorwaarden die relatie zich ontwikkelt tot een
trustrelatie.
In het B-gedeelte zal duidelijk worden waarom de toeschouwer een
trustrelatie met de filmauteur aangaat, en tot slot wordt getoond hoe de
toeschouwer trust ervaart in de film LA PROMESSE (B/Fr/L: Jean-Pierre en Luc
Dardenne, 1996).
74

Zoals in de inleiding betoogd, gebruik ik hier het woord trust in plaats van het Nederlandse
woord vertrouwen, om een onderscheid te kunnen maken tussen confidence en trust.
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A.Trust
Waarom zou een toeschouwer toenadering zoeken bij een auteur, een
onzichtbare (denkbeeldige) figuur? Die vraag is wat te specifiek, maar globaler
gesteld: waarom zoekt de toeschouwer toenadering bij iemand? Een heel
algemeen antwoord op die vraag komt uit theorie rond social bonding. Er zijn
talloze onderzoeken die laten zien hoe gemakkelijk relaties ontstaan: volledig
willekeurig bij elkaar geplaatste mensen vormen snel een social bond. Baumeister
en Leary schreven een invloedrijk artikel en komen daarin tot de conclusie dat al
het psychologisch onderzoek eigenlijk te herleiden is tot één basisprincipe: de
drijfveer van mensen is om bij andere mensen te behoren. (Baumeister and Leary
1995)
More precisely, the belongingness hypothesis is that human beings have a
pervasive drive to form and maintain at least a minimum quantity of lasting,
positive, and significant interpersonal relationships. Satisfying this drive
involves two criteria: First, there is a need for frequent, affectively pleasant
interactions with a few other people, and, second, these interactions must take
place in the context of a temporally stable and enduring framework of affective
concern for each other's welfare. Interactions with a constantly changing
sequence of partners will be less satisfactory than repeated interactions with
the same person(s), and relatedness without frequent contact will also be
unsatisfactory. A lack of belongingness should constitute severe deprivation
and cause a variety of ill effects. Furthermore, a great deal of human behavior,
emotion, and thought is caused by this fundamental interpersonal motive.
(Baumeister and Leary 1995:497)

Vanuit een dergelijke overkoepelende verklaring van de menselijke neiging tot het
zoeken naar verbondenheid, is het beter te begrijpen hoe vertrouwen tussen
mensen ontstaat. Waaruit bestaat dat vertrouwen, wat is precies de aard van
vertrouwen, en wat betekent het om anderen te vertrouwen, om vertrouwd te
worden? In dit deel zal ‘vertrouwen’ op een aantal manieren verklaard worden.
Ten eerste is ‘vertrouwen’ een van de vele aspecten van elke omgang tussen
twee mensen. Ten tweede is vertrouwen het dominante aspect van een hechte
relatie, een trustrelatie.
Een relatie ontstaat niet zomaar, het is een zichzelf versterkend proces. De
onderstaande paragrafen kunnen het best gelezen worden als elkaar
beïnvloedende ingrediënten van een relatie. Zo ontstaat trust uit morele noodzaak
(als laatste redmiddel), maar doordat er trust ontstaan is, leidt het tot toenadering
en bekentenis; en die handelingen dragen op hun beurt ook bij aan het versterken
van de trustrelatie.
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Ontstaan van trustrelatie via social sharing en self-disclosure
Heftige emotie leidt tot social sharing
Als mensen iets akeligs ervaren – nog afgezien wat precies de aard is van die
ervaring – zoeken mensen hulp bij anderen. Dit is een automatische
psychologische reactie. We kunnen allerlei hulp krijgen, maar onze allereerste
behoefte is de mogelijkheid om over onze ervaring te kunnen praten: deze reactie
heet social sharing.
Vanuit vele verschillende invalshoeken is social sharing bestudeerd, en telkens
komt men tot dezelfde conclusie: de sterke neiging tot social sharing in tijden van
nood.
Alles dat in mensen omgaat (intrapersonal) heeft gevolgen voor hoe ze met
andere mensen omgaan (interpersonal). (Vohs and Finkel 2006) Als mensen zich
bijvoorbeeld onprettig voelen, leidt dat tot socialere omgang met anderen. (Rawn
and Vohs 2006) Sheldon Cohen and Thomas Wills beschrijven hoe steun van
anderen mensen beschermt tegen de negatieve gevolgen van akelige
gebeurtenissen. Zij noemen dat het ‘buffering model of social support’. (Cohen
and Wills 1985:142)
Zech, Rimé en Nils tonen overtuigend aan dat social sharing na een heftige
emotie leidt tot opluchting (het ventilatie-effect). Maar hun onderzoeken tonen
ook aan dat die opluchting geen enkel effect heeft op het ervaren van de emotie.
Mensen voelen zich dus opgelucht na het ventileren van hun emoties, zonder dat
daardoor die emoties minder wordt. Zij komen tot de – in verhouding tot de folkwijsheid - verrassende conclusie dat zo’n effect ook geen adaptief nut kan
hebben. Immers: een herinnering aan een emotie draagt belangrijke informatie
voor toekomstige situaties in zich (eenmaal bang geweest voor een slang leidt tot
toekomstige behoedzaamheid in de aanwezigheid van slangen). Als het praten
over die emotie het effect van die emotie zou verminderen, zouden we ook het
nuttig effect van die ervaring uitwissen: “If we had the potential to alter the
emotion-arousing capacities of such memories by mere talking about them, such
equipment would deprive us of vital fruits of our experience.” (Zech et al.
2004:167) Zij bieden daarom een andere verklaring waarom mensen toch geneigd
zijn tot social sharing.
Zij stellen dat mensen een veilig wereldbeeld opbouwen tijdens het leven
(vergelijkbaar met het Geloof in een Rechtvaardige Wereld, GvdP), en dat elke
emotie (dus ook de directe emoties) niet alleen een direct object hebben (zoals de
slang in het voorbeeld hierboven), maar ook op onbewust niveau een bredere
betekenis hebben: “de wereld is onveilig, ik ben kwetsbaar en/of het leven is niet
eerlijk. Emoties hebben dus de neiging scheurtjes in de constructie van de wereld
te veroorzaken. “By making fissures apparent, emotion makes people feel the
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weakness of the construction.” (Zech et al. 2004:178) Die ontdekking van de
zwakte van de constructie leidt tot het zoeken naar affiliation en social consensus:
(…) not only opens a breach in their meanings that will elicit cognitive needs,
but it also has the effect of making people feel insecure and lonely, eliciting a
very strong urge to re-immerse themselves in the social consensus. These are
probably the reasons why, after a personal emotion, people feel the need to be
with their intimates and to share the emotion with them. Their intimates are
those who keep the attachment process alive for them, providing them with
social support and security. They are those with whom people share the social
consensus, providing them with a coherent subjective universe. Other
categories of people could also become relevant after specific emotional
circumstances. It is likely that they become relevant sharing partners because
they would then be the holders of the social consensus. (Zech et al. 2004:179)

Ze tonen aan hoe instemming en empathie met de luisteraar tot grotere nabijheid
leidt, zorgt voor een gedeeltelijk herstel in het Geloof in een Rechtvaardige
Wereld, en voor een vermindering van eenzaamheid.
Social sharing op zichzelf leidt niet per definitie tot een vermindering van de
kracht van de emotionele ervaring, daarvoor is van belang de reactie van de ander.
“Social sharing of emotion involves: a) the evocation of the emotion in a socially
shared language, and b) at least at the symbolic level, an addressee”. (Luminet et
al. 2000:663).
Tot soortgelijke conclusies komt ook onderzoek naar de psychologie van
trauma-slachtoffers. In zijn boek Shattered Assumptions: Towards a New Psychology of
Trauma betoogt Ronnie Janoff-Bulman iets dat grote overeenkomsten met onze
studie vertoont. 75 (Janoff-Bulman 1992) Zijn betoog gaat over de psychologie van
het verwerken van trauma. Weliswaar is het grote verschil met trauma dat dat
een verstoring van het wereldbeeld geeft doordat het iemand overkomt, terwijl
ons betoog is dat de toeschouwer zichzelf ontdekt als schuldig. Janoff-Bulman
noemt ook het verlies in het Geloof in een Rechtvaardige Wereld van Lerner, en
stelt dat daarna manieren moeten worden gezocht om dit geloof te herstellen. Hij
beschrijft hoe cruciaal anderen zijn om het Zelf en het wereldbeeld te herstellen.
Het eerste dat hij noemt is het ondernemen van actie: “no matter how minor (…)
The behaviors and activities of survivors in the aftermath of trauma have the
potential to provide some evidence of a world in which outcomes are not always
unrelated to actions, a world in which the victim can sometimes, at least, make a
difference. It is by taking action, rather than giving up, that survivors can get
constructive feedback about the possibilities of a benevolent, meaningful world
and a worthy, effective self.” (Janoff-Bulman 1992:142)
75

Trauma is een te zware term voor wat de toeschouwer overkomt. Maar het soort
psychologische processen is vergelijkbaar.
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Mensen die iets akeligs ervaren, hebben de sterke neiging om dat aan anderen te
vertellen.
Self-disclosure
Door met anderen onze ervaring te delen, maken we onszelf kwetsbaar, we
vertellen iets over onszelf, we doen aan: self-disclosure. Heel simpel gesteld is dat:
“(…) what individuals verbally reveal about themselves to others (including
thoughts, feelings, and experiences) (…)” (Derlega et al. 1993:1) en “A selfdisclosure is any message about the self that a person communicates to another.
Consequently, any message or message unit may potentially vary in the degree of
self-disclosure present depending upon the perception of the message by those
involved.” (Wheeless and Grotz 1977)
Toch is self-disclosing communicatie meer dan dat. Pearce en Sharp noemen
de volgende karakteristieken, die duidelijk maken dat self-disclosure leidt tot een
versterking van een wederkerige (dyadic) relatie:
¾
¾
¾
¾
¾

Relatively few communication transactions involve high levels of disclosure
Self-disclosure usually occurs in dyads
In a dyad, self-disclosure is usually symmetrical
Self-disclosure occurs in the context of positive social relationships
Self-disclosure usually occurs incrementally (Pearce and Sharp 1973)

Pearce en Sharp betogen dat self-disclosure niet een eenzijdige handeling is, maar
een gevolg is van de interactie met elkaar die leidt tot self-disclosure. (Pearce and
Sharp 1973) In lijn hiermee beschrijven Rubin en Shenker hoe self-disclosure tot
vriendschap leidt. (Derlega and Grzelak 1979; Derlega et al. 1993; Rubin and
Shenker 1978)
Het spreekt vanzelf dat niet elke self-disclosure even belangrijk is: Cozby beschrijft
drie parameters waarmee self-disclosure beschreven kan worden. (Cozby 1973) Hij
noemt breadth, het aantal onderwerpen dat in self-disclosure besproken wordt;
duration, de duur van de disclosure; en depth, hoe emotioneel intens de selfdisclosure is. Dat is een nuttige indeling, omdat we daarmee kunnen beschrijven
hoe sterk de self-disclosure is die voortkomt uit de morele crisis van de
toeschouwer. Het toegeven van een morele fout is duidelijk een beperkte selfdisclosure, kort-durend, maar wel intens.
Omarzu beschrijft niet alleen de gradaties, maar ook de voorwaarden die
nodig zijn om tot self-disclosure te komen: het ‘disclosure decision model
(DDM)’. (Omarzu 2000)
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Figuur 5.1. The Disclosure Decision Model. (Omarzu 2000:178)

Zo kan het model van boven naar beneden als volgt worden ingevuld. Het doel
van de toeschouwer is: ‘Identity Control’, het herstellen van het negatieve zelfbeeld.
Dat doel is concreet. De vraag “Is there an Appropriate Target?” wordt bevestigend
beantwoord (in het B-gedeelte van dit hoofdstuk). Ja, de filmauteur is een
appropriate target. De vraag naar het nut leidt tot een bepaalde hoeveelheid
informatie, en duur. Het risico leidt tot een bepaalde diepte van de informatie.
Self-disclosure is belangrijk in sociale interactie en het is de sleutel tot de
ontwikkeling van een relatie. (Dindia et al. 1997) 76 Niet alleen bepaalt volgens hen
de intensiteit van de relatie de mate van self-disclosure, de self-disclosure leidt tot een
self-disclosure bij de luisteraar. Zij bevestigen daarmee dat self-disclosure wederkerig
is, zoals Jourard al stelde: “Disclosure begets disclosure”. (Jourard 1971) 77
76

“We argue that there are individual differences in self-disclosure and that individuals adjust
their self-disclosure depending on their unique relationship, the level of the relationship
(spouses versus strangers), and their partner’s self-disclosure (reciprocity of self-disclosure). (…)
Our second assumption is that in dyadic conversation, people adjust their self-disclosure to their
partner’s self-disclosure, above and beyond their typical baseline, given the appropriate social
and relational context.” Dindia, Kathryn, Mary Anne Fitzpatrick, and David A. Kenny. 1997.
"Self-Disclosure in Spouse and Stranger Interaction." Human Communication Research 23: 388-412.
77
Jourard bedacht de term ‘self-disclosure’.Jourard, S.M. 1971. The transparent self. New York: D.
Van Nostrand.
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Self-disclosure is begin van trust
Niet alleen helpt self-disclosure een relatie te ontstaan, het leidt ook tot meer
vertrouwen. Zodra mensen in een gesprek meer dan alleen maar beleefdheden
uitwisselen, en iets over zichzelf beginnen te vertellen (self-disclosure), ontstaat er
een vertrouwensrelatie. Volgens Weber en Carter onthult self-disclosure niet alleen
informatie over het zelf, maar zegt het ook iets over het belief-systeem dat daar aan
ten grondslag ligt. (Weber and Carter 2003:30-31) De social sharing en self-disclosure
is niet zonder gevaar. Men laat daarbij namelijk iets van zichzelf zien dat men
liever niet ziet. (Duval and Wicklund 1972) Je kunt daarom alleen iets over jzelf
vertellen door er op te vertrouwen dat de luisteraar er op de juiste manier op
reageert, bijvoorbeeld door die informatie niet aan anderen te vertellen. De
luisteraar voelt zich ook vertrouwd door de spreker, en ontstaat er onderling
vertrouwen. (Derlega et al. 1993:2) Op die manier zijn self-disclosure en relaties
“mutually transformative”. De inhoud van de self-disclosure verandert de aard van
de relatie, en de aard van de relatie verandert ook het soort self-disclosure. (Derlega
et al. 1993:9) (zie ook: Wheeless 1976; Wheeless 1978; Wheeless and Grotz 1977)
Relaties
Vanuit de social sharing en self-disclosure van de toeschouwer begint langzaam een
relatie te ontstaan met de auteur. Nu moeten we beredeneren hoe en waarom
deze unfocused (oppervlakkige) relatie uitgroeit tot een trust relatie.
Allereerst kunnen we gebruik maken van theorie die beschrijft hoe relaties
zich ontwikkelen. Relaties vinden plaats in fases, opkomst en ondergang van een
relatie. Daarbij beschrijven ze een ontwikkeling van de mate van verbondenheid:
van nabijheid zoeken, tot het vinden van een stabiele basis, het ontwikkelen van
kennis over de ander en uiteindelijk weten ‘wie de ander is’, en het steeds
moeilijker kunnen omgaan met de afwezigheid van de ander. (Zeifman and Hazan
2000)
Het onderstaande schema geeft een overzicht van de verschillende kenmerken
van relaties. Deze kenmerken worden in de theorie wel apart bestudeerd, maar
impliceren elkaar. Self-disclosure is een enigszins riskante bezigheid, en vraagt om
grotere geheimhouding en vertrouwen. Die onderlinge sterke connectie tussen de
verschillende aspecten zorgt er ook voor dat ze elkaar creëren. Op het moment
van self-disclosure ontstaat er ook een gevoel van geheimhouding en vertrouwen.
Dat gevoelde vertrouwen leidt tot versterking van de relatie, die zo in een nieuwe
fase belandt, waarin meer self-disclosure mogelijk is, dat weer leidt tot meer
vertrouwen. Dit verklaart waarom mensen snel een gevoel van attachment krijgen,
en een vertrouwensband. Het maakt ook duidelijk waarom talloze contacten juist
niet tot attachment leiden, daarin ontbreekt de component: wederkerigheid.
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Mijn volgende tabel geeft een globale samenvatting van de vele literatuur:
Pre-attachment

Relatie- Unfocused
intensiteit relatie
(voorbijganger/
recognition)

Attachment-in-the-making

Social
sharingrelatie

Selfdisclosure
relatie
(een
bekende/
alignment)

Clear-cut
attachment.
Goal-corrected
partnership
Trust-relatie
(vriend
/
allegiance)

Kenmerken
van relaties
Openbaar
++++
+++++-++-Rol
+++++-+-----Risico
+--++-++++++Wederkerigheid
++-++-+++++++
Self-disclosure
---++-+++++++
(core-self)
Geheimhouding
---+--+++++++
Trust
+--++-+++++++
Figuur 5.2. Aspecten van de verschillende soorten relaties. Het model kan op verschillende
manieren geïnterpreteerd worden. Een social sharing-relatie heeft als een van de kenmerken
gedeeltelijke self-disclosure (twee +, twee -). Maar de omgekeerde redenering geldt ook: de
gedeeltelijke self-disclosure verandert de unfocused relatie in een social-sharing relatie.

Trust
Een beginnende relatie mondt idealiter uit in een hechte relatie, een trustrelatie.
Wat kunnen we zeggen over het trust-aspect van die relatie? In de laatste dertig
jaar is het een uitvoerig beschreven onderwerp geworden in heel diverse
vakgebieden: in economie (een trust is een rechtsvorm waarin men geld toevertrouwt aan anderen, trustees), politiek (het – ontbreken van - vertrouwen van het
volk in de bewindsvoerders), sociologie (het vertrouwen in de medemens) en trust
in relaties (dyadische relaties). In dit hoofdstuk staat natuurlijk trust in dyadische
relaties centraal, maar de trust-concepten uit de andere vakgebieden zijn ook
daarvoor relevant.
Een globale definitie van trust is: in gevaarlijke omstandigheden/
vooruitzichten vertrouwen schenken aan een ander, dat deze in de toekomst in
jouw belang zal handelen.
Gevaar
Socioloog Niklas Luhmann beschrijft in een invloedrijke studie over de rol van
trust in de maatschappij. (Luhmann 1979) Hij beschrijft hoe de basis van trust ligt
in dyadische relaties (face-to-face encounter), waarin mensen andere mensen moeten
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kunnen vertrouwen. Hij toont aan hoe in de moderne, complexe samenleving dat
directe, persoonlijke, vertrouwen plaats heeft moeten maken, en is omgevormd
tot, een vertrouwen in het systeem (system trust). Hij laat zien hoe we communiceren via verschillende media, waar we ons vertrouwen in stellen. Met media
bedoelt hij interfaces, zoals geld. We vertrouwen erop dat het geld waardevast is,
en dat we er in de toekomst een bepaalde aanschaf mee kunnen doen.
Kern van het probleem van trust is niet zozeer het vertrouwen, maar het
bestaan van gevaar. Luhmann stelt dat het leven van alledag bestaat uit risico. We
weten nooit wat de toekomst in petto heeft, de toekomst is een gevaar voor ons.
“All human action occurs in time, drawing upon a past which cannot be undone
and facing a future which cannot be known” (Barbalet 1996:82) Wanneer we ons
daar volledig bewust van zijn, zouden we ons verlamd voelen, en geen stap meer
verzetten. Om te kunnen leven en handelen moeten we wel een zeker vertrouwen
in de toekomst hebben. Luhmann ziet trust als een psychologische oplossing van
dit probleem dat de toekomst en de samenleving ons stelt.
Hij definieert heel precies het soort gevaar dat trust noodzakelijk maakt.
Het bekende (familiar) zorgt voor zekerheid, maar ook voor behoudzucht, je
begeeft je niet in het onbekende.
Het soort vertrouwen dat nodig is om toch het gewone leven te leiden, je
over te geven aan de mogelijkheid dat het leven je voor verrassingen zal stellen (je
over te geven aan de toevaligheden), noemt Luhmann confidence. In confidence
negeer je de mogelijkheid dat je teleurgesteld zult raken: “If you do not consider
alternatives (…) you are in a situation of confidence”. (Luhmann 2000:97)
Natuurlijk kan je van alles overkomen, ondanks de confidence die je had. Als je op
die manier teleurgesteld raakt in confidence, dan wijt je dat aan externe factoren.
Echter, om een handeling te gaan verrichten waar je je aan committeert,
dan is er trust nodig. Maar niet voor elke mogelijke handeling is trust nodig: “But
not all expectations of this nature involve trust; only those concerning conduct
do so, and among the latter only those in the light of which one commits one’s
own actions and which if unrealized will lead one to regret one’s behaviour.”
(Luhmann 1979:25) Het gaat dus om handelingen die, als ze mislukken, leiden tot
teleurstelling over eigen handelen. Maar het is juist die kans op mislukken (het
risico), dat het nodig maakt om vertrouwen te hebben om die handeling toch uit
te voeren. “If you choose one action in preference to others in spite of the
possibility of being disappointed by the action of others, you define the situation
as one of trust.” (Luhmann 2000:97)
Trust is wanneer je een risicovolle handeling begaat. Maar je hoeft die
handeling niet uit te voeren, zolang je de handeling niet begaat is er geen risico, en
geen trust. Het risico bestaat ook niet als de actie niet wordt uitgevoerd. Als je
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teleurgesteld raakt in trust, dan verwijt je het jezelf, en je eigen keuze. (Luhmann
2000:100)
Het verschil tussen confidence en trust is dat confidence nodig is voor de
gevaren die toevalligheden ons bieden, en trust nodig is voor het uitvoeren van
bewust uit te voeren handelingen, waarvan niet zeker is dat ze tot de gewenste
uitkomst leiden (onder andere omdat het gedrag van anderen onbekend is).
Sztompka, in een overzichtswerk over trust, scherpt de definitie van Luhmann aan
door confidence en trust te contrasteren met hoop. Hoop is passief, vaag, een niet
rationeel gerechtvaardigd gevoel dat de toekomst goed of slecht zal verlopen.
(Sztompka 1999:24-25) Hoop en confidence zijn contemplatief, afstandelijk en
niet-gecommitteerd: “They fall within the discourse of fate, refer to something
happening without our active participation, events we consider only in our
thoughts.” (Sztompka 1999:24-25) Of, zoals Luhmann zelf beschrijft: “Trust
reflects contingency. Hope ignores contingency”. (Luhmann 1979:24)
Trust is een manier om de onzekerheid te lijf te gaan: het is een
weddenschap (bet) over de toekomstige handelingen van anderen. Het bestaat uit
geloof, en commitment: iemand vertrouwen is handelen alsof we de toekomst
kennen (Sztompka 1999:25-26), een “assured expectation”. (Barbalet 1998:76)
“The clues employed to form trust do not eliminate the risk, they simply make it
less. They do not supply complete information about the likely behaviour of the
person to be trusted. They simply serve as a springboard for the leap into
uncertainty, although bounded and structured.” (Luhmann 1979:33)
Tot hier is de theorie van Luhmann zeer bruikbaar, maar dan maakt Luhmann een
stap richting netwerk theorie. Die netwerk-theorie is niet van groot belang voor
dit hoofdstuk, maar het is wel nuttig om personal trust nog beter te kunnen
definiëren. Luhmann stelt dat in het toenemen van de complexiteit van de
samenleving personal trust plaats maakt voor system trust. Dat is een onpersoonlijk
vertrouwen in de dingen, waar we onze persoonlijke trust op projecteren
(objecten fungeren in die zin als ‘media’). Zo kunnen we vertrouwen op geld, dat
in zichzelf niets waard is, maar waarin we vertrouwen dat als we er iets mee
willen kopen, dat dat mogelijk is. Hoezeer hij daarin gelijk heeft, bleek wel in
2007 toen spaarders in lange rijen van de Bank Northern Rock stonden om hun
geld op te nemen, omdat ze hun vertrouwen in de bank waren kwijtgeraakt. 78
78

Hoe sterk economische trust in relatie staat tot sociale trust laat Fukuyama zien in Trust: The
Social Virtues and the Creation of Prosperity. Fukuyama, Francis. 1996. Trust: The Social Virtues and the
Creation of Prosperity. New York: Free Press Paperbacks. In dit boek stelt hij dat de economie een
bepaalde mate van trust veronderstelt. In landen waarin de persoonlijke trust (ethiek) belangrijk
is, draait de economie beter dan dan in landen waar er veel onderling wantrouwen is.
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System trust (of impersonal trust zoals het ook genoemd wordt) is: “Impersonal
trust arises when social-control measures derived from social ties and direct
contact between principal and agent are unavailable, when faceless and readily
interchangeable individual or organizational agents exercise considerable
delegated power and privilige on behalf of principals who can neither specify,
scrutinize, evaluate, nor constrain their performance.” (Shapiro 1987:634)
79

Het voorbeeld maakt ook duidelijk waarom Luhmann stelt dat verlies in trust het
eigen gedrag ter discussie stelt. In alles staat centraal het eigen handelen: ten
eerste het geloof in de macht van eigen handelen, maar ook in de eigen beslissing
om anderen (of de dingen) te vertrouwen. Het risico van de toekomst is bij
Luhmann niets anders dan het gevolg van het nemen van verkeerde beslissingen.
Hij beschrijft het zelf ook: hij ziet het als een veranderende visie in de huidige
samenleving. Waar vroeger gevaar werd gezien als het gevolg van God, van de
natuur of van het lot, wordt elk gevaar nu gezien als het gevolg van eigen
beslissingen. (Holmstrom 2007; Luhmann 1993) De handelingen van de ander zijn
in deze theorie vooral de mogelijkheid stoorzender te zijn van eigen handelen. Of
om niet die stoorzender te zijn. In trust is de mogelijke schade groter dan het
verwachte voordeel. (Deutsch 1958; Luhmann 2000)
Verwachting/ oriëntatie op de ander
In de voorgaande definities wordt het belangrijkste aspect van interpersonal trust
buiten beschouwing gelaten, namelijk dat trust een verwachting is dat de ander
zo zal handelen in jouw belang, juist op momenten dat je eigen handelen tekort
schiet.
Trust heeft dus de bijzondere eigenschap om de onzekerheid over eigen
handelen (negatieve emotie) te vervangen door verwachtingen over handelen van
de ander (positieve emotie). Omdat (goed) handelen zo centraal staat, zou het
een kern moeten zijn van de ethische filosofie. Toch is in de ethische filosofie het
handelen van anderen lang buiten beschouwing gebleven, omdat “Kant’s
unconditional morality removes the need for trust”. (Weber and Carter 2003:145)
Filosofen als Annette Baier en Eric Uslaner hebben duidelijk gemaakt dat het
ethisch handelen van anderen ook van groot belang is. (Baier 1986)
Om anderen te kunnen vertrouwen (in een trustrelatie) is er niet alleen
vertrouwen nodig dat de ander handelt in jouw belang. Het is ook noodzakelijk
dat die ander in jouw belang handelt vanuit de zelfde morele principes (beliefsysteem), én dat je van elkaar weet dat je elkaar op die manier vertrouwt: “trust is
morally decent only if, in addition to whatever else is entrusted, knowledge of
79

In de allerlaatste redactiefase van deze studie heeft de wereldwijde economische crisis, en het
omvallen van meerdere banken, de connectie tussen economie en trust voorgoed op de kaart
gezet.
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each party’s reasons for confident reliance on the other to continue the
relationship could in principle also be entrusted since such mutual knowledge
would be itself a good, not a threat to other goods”. (Baier 1986:259)
Eric M. Uslaner beschrijft het verschil tussen strategische en morele trust.
(Uslaner 2002) In strategische trust gaat het om een calculerende afweging of
iemand in een bepaalde situatie te vertrouwen is (hoe mensen zich zullen
gedragen). Bij morele trust is van belang of je iemand vertrouwt (hoe mensen zich
moeten gedragen); of je ervan uitgaat dat de ander deel uitmaakt van de moral
community waarin iedereen dezelfde moraal er op na houdt. Geschaad vertrouwen
richt zich dan voornamelijk op die ene persoon, en het vertrouwen in de
mensheid verandert er niet door. “Even if other people turn out not to be
trustworthy, moral values require you to behave as if they could be trusted.” (Uslaner
2002:19) Dit is nauw verbonden met het Geloof in een Rechtvaardige Wereld. In
een ontmoeting komen beide types trust samen: er is de specifieke exchange trust
(strategic), en een achterliggende moraal van trust.
In trust geef je de verantwoordelijkheid over eigen handelen over aan de ander. Die
overdracht van verantwoordelijkheid maakt dat we goed willen weten wie die
ander is. Die oriëntatie op de ander (impression formation) is besproken in
hoofdstuk 3A, en alles dat daar gezegd is geldt onverminderd voor het oriënteren
op de persoon met wie we een trustrelatie aangaan. Er is wel een verschil in
accent. Gewoonlijk schatten we mensen in, om te weten wie ze zijn. Impliciet in
die beoordeling is dan een inschatting wat we van hen kunnen verwachten. Bij
het inschatten van mensen om ze te kunnen vertrouwen, willen we weten wat we
van hen kunnen verwachten, en daarvoor willen we weten wie ze zijn.
Belangrijk in het inschatten van wie de ander is, is het zien of die ander
consequent handelt.
In trust weten we dus niet, en kunnen ook niet weten, hoe anderen
reageren. (Sztompka 1999:24) Of zoals Hosmer stelt: “Trust is the expectation by
one person, group, or firm of ethically justifiable behavior – that is, morally
correct decisions and actions based upon ethical principles of analysis – on the
part of the other person, group, or firm in a joint endeavor or economic exchange”.
(Hosmer 1995:399)
Ullmann-Margalit beschrijft trust als geloof in de goede intenties en
competenties van de ander:
¾ You intend to behave or act in this matter so as to promote my interests
and my general well-being;
¾ you intend to promote my interests qua my interests (whether or not they
coincide with your interests);
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¾ with respect to the matter at hand, you have the competence to behave or
act so as to promote my interests. (Ullmann-Margalit 2004:62-63)
Een soortgelijke opsomming vinden we bij (Ring and Van de Ven 1992), die
daaraan toevoegen dat trust zich niet laat opdringen of dwingen. Het is een
optimistische verwachting. Of zoals Weber en Carter zeggen, een motiverende
kracht. (zie ook:Weber and Carter 2003:147)
Trust is een verwachting naar de toekomst. Verwachtingen voor sociale
orde, voor sociaal gedrag volgens de sociale rol, verwachtingen dat anderen in
mijn belang zullen handelen (Barber 1983)

Trust trust
Complex aan trust is ook dat trust zelf ook tot nieuwe trust leidt, we have to “trust
trust”. (Gambetta 1990) Daarmee bedoelt Gambetta dat als we bijvoorbeeld
besluiten iets te doen omdat we de ander vertrouwen, dan moeten we er ook op
vertrouwen dat we zelf de juiste beslissing hebben genomen om de ander te
vertrouwen.
Wederkerigheid
Door de oriëntatie op de ander, de kwetsbaarheid van het ik, en het gezamenlijk
een toekomst tegemoet gaan, leidt trust tot een relatie. “Trust (…) is primarily
about relationships”. (Florence and Solomon 1998:209) Of, zoals Weber en Carter
het in hun uitvoerige studie van personal trustrelaties stellen: “Trust cannot exist
outside of a relationship. It is a way one positions oneself toward another; hence
its relational character. (…)Trust is a characteristic of relationships of the
intimate kind. Trust relationships are built through time, creating a history that
provided basis for actors who are stepping into the future.” (Weber and Carter
2003:48) Weber en Carter omschrijven trust als een ‘we-orientation’, een
gemeenschappelijke relatie, in tegenstelling tot de ‘ik-jij’ oriëntatie van meer
oppervlakkige ontmoetingen. Door de ‘wij-oriëntatie’ ontstaat ook een neiging tot
afsluiten van de omgeving, als een soort eiland in de wereld (en de tijd), zoals
Goffman al eerder beschreef in Fun in Games. (Goffman 1961)
In trust tonen we ons ware zelf, ontdaan van alle rollen die we dagelijks
spelen, en verwachten dat ook van de ander. We zien alles vanuit het perspectief
van de ander. Trust “is not solely oriented toward role-based behaviors for it is
connected to an idea of a particular other who occupies many role positions at
the same time, and by virtue of doing so, becomes freed from the constraints of a
role-based determinism.” (Weber and Carter 2003:120) Of zoals Prager het
beschrijft: “Both understanding and acceptance would be relatively hollow,
however, without each partner experiencing positive affect toward the other. It is
this combination of experiences - being understood and accepted by someone
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who feels positively about one – that seems to capture what is important and
rewarding about intimate experience.” (Prager 1995:47)
Lewicki en Bunker beschrijven dit als identificatie-trust: “This form of trust
is based on a complete empathy with the other party’s desires and intentions. At
this third level, trust exists because each party effectively understands, agrees
with, empathizes with, and takes on the other’s values because of the emotional
connection between them and thus can act for the other. Identification-based
trust thus permits one to act as an “agent” for the other and substitute for the
other in interpersonal transactions.” (Lewicki and Bunker 1996:119)
De meest overtuigende manier om te weten hoe sterk de trustrelatie is, is
door te testen hoe verbonden men zich met de ander voelt. (Sztompka 1999) 80 Zo
noemt Sztompka ‘evocative trust’ wanneer we de ander vertrouwen in de hoop en
verwachting dat de ander ons zal vertrouwen, juist omdat we hem vertrouwen:
“(…) when we act on the belief that the other person will reciprocate with trust
toward ourselves. In this case we trust intentionally to evoke trust.” (Sztompka
1999:28) 81

Trust en emoties
Tot hier is de logica en het belang van trust beschreven, als een manier om
negatieve emoties te verzachten of te voorkomen. Maar trust, het voelen van trust,
of het door anderen vertrouwd voelen is een ook een specifieke ervaring. Weber
en Carter zien trust als een veroorzaker van emotionele ervaringen: “The intimacy
required of trust leaves the self vulnerable to attacks; the consequential
mortification of self (…), brought about by the evaluations embedded in betrayal
of unworthiness, fuels self-feeling(…). What is important here is that trust allows
for the self to become known in an intimate way that makes the acts of violation
exceedingly emotionally painful.” (Weber and Carter 2003:124)
Anderen zijn explicieter en stellen dat interpersonal trust zelf een emotie is,
en nauwelijks een rationele benadering. (Barbalet 1998; Lewis and Weigert
1985:973)

Trust uit noodzaak
In de voorgaande bladzijden is beschreven hoe trust zich ontwikkelt vanuit de in
gedachten uitgesproken zin “hoe heb ik het zo ver laten komen”. Daardoor
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Dit is zeer goed te vergelijken met de lakmoesproeftest die ik voorstelde in hoofdstuk 3, om de
betrokkenheid bij een personage aan te tonen.
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Er zijn worden in trusttheorie heel veel soorten trust onderscheiden, bijvoorbeeld:
gecalculeerde- kennis- en identificatie trust Lewicki, Roy J., and Barbara Benedict Bunker. 1996.
"Developing and Maintaining Trust in Work Relationships." Pp. 114-139 in Trust in Organizations:
Frontiers of Theory and Research, edited by Roderick M. Kramer and Tom R. Tyler. London: Sage.; en
eenvoudige, blinde en authentieke trust Florence, Fernando, and Robert C. Solomon. 1998.
"Creating trust." Business Ethics Quarterly 8: 205-232.
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ontstond een zichzelf versterkend proces van social sharing, self-disclosure, begin van
een relatie, vertrouwen in de ander, vertrouwens-relatie. Het tot stand komen van
een vertrouwensrelatie kan een langdurig proces zijn.
In sommige situaties kan een vertrouwensrelatie echter razendsnel tot
stand komen, namelijk als er een noodzaak toe is. “It seems that personal trust is
only formed where it is needed.” (Luhmann 1979:45) De morele crisis van de
toeschouwer is zo’n moment waar die noodzaak gevoeld wordt.
Eén conclusie uit het vorige hoofdstuk moet hier in herinnering worden
geroepen. De morele crisis van de toeschouwer is daar beschreven als een
combinatie van schuld en schaamte. Schaamte heeft als voornaamste
handelingstendens ‘afstand nemen, terugtrekken’, terwijl schuld juist leidt tot
‘reparatiegedrag en toenadering’. In dit voorliggende hoofdstuk ligt de nadruk op
de gevoelde emotie schuld, en het bijbehorende reparatiegedrag. De schaamte
vermindert daarna als gevolg van de succesvolle reparatie.
Mishra beschrijft hoe elke crisis (dus niet noodzakelijk een morele crisis)
trust noodzakelijk maakt. Mishra’s definitie van een crisis is: “a major threat to
system survival with little time to respond (…), involving an ill-structured
situation (…), and where resources are inadequate to cope with the situation(…)”
(Mishra 1996:261) Dit heeft grote overeenkomsten met een morele crisis. Het
verlies in geloof in eigen kunnen en eigen moraal is absoluut een bedreiging ‘to
system survival’, er is wellicht veel tijd om reageren, maar tegelijkertijd voelt het
wel urgent. Door het wegvallen van het belief-systeem ontstaat wanorde ‘an illstructured situation’, en heeft men geen manier meer om de situatie te beheersen.
Die ‘inadequacy’ leidt, in het geval van schuld, tot de handelingstendens
‘reparatiegedrag’. Ferguson en Stegge beschrijven die handelingstendens als volgt.
In schuld zoekt een mens actief naar controle over de consequenties van zijn
handelen: “Self-criticism, rationalization of the deed, confession, and reparation
are ways of exerting this control.” (Ferguson and Stegge 1995:176)
Baumeister e.a. beschrijft waarom schuld op die manier tot goede relaties
leidt. Schuld draagt volgens hen bij aan een goede relatie omdat het gedrag
bevordert dat goed is voor relaties en “(…) by serving as a symbolic affirmation of
the relationship. Guilt causes people to act in ways that will be beneficial to
relationships, such as expressing affection, paying attention, and refraining from
transgressions.” (Baumeister et al. 1995:256) Schuld werkt verder ook als een
soort druk (pressure) om positieve aandacht te geven aan hun partners, wat
ongetwijfeld de relatie ten goede komt. (Baumeister et al. 1995:270)
Kollock beschrijft niet alleen dat er een samenhang is tussen het ervaren
van schuld en het ontstaan van trust, hij bewijst ook dat er een directe correlatie
tussen is. Hoe onzekerder de situatie, hoe groter de kans dat er trust ontstaat. En
hoe groter de crisis, hoe hoger het commitment aan iemand uitvalt. (Kollock 1994)
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Vanuit de ervaringen van de toeschouwer van de auteursfilm (in alle vijf fases)
kunnen we verklaren dat hij behoefte heeft aan trust. Wat we nog moeten
verklaren is waarom hij die trust zoekt bij de auteur, en wat hij van die trust
verwacht. Dat is onderwerp van het filmtheoretische deel.

B.Trust in filmtheorie
Van unfocused encounter tot trust
Om te kunnen betogen dat de toeschouwer trust zoekt en ervaart, moeten we
eerst iemand vinden met wie de toeschouwer die trustrelatie zou kunnen aangaan.
In theorie zou dat iedereen kunnen zijn, maar de meest waarschijnlijke kandidaat
voor zo’n trustrelatie is de filmauteur. 82
Zichtbaar is het personage, en eventueel de acteur die het personage
vertolkt. Maar we voelen juist een afkeer van het personage, en gaan dus op zoek
naar een andere persoon om trust mee te ervaren. Dat moet dan wel de auteur zijn.
Dat lijkt een vreemde optie, omdat in alle voorgaande hoofdstukken voortdurend
betoogd is dat de veronderstelling van een maker voor de toeschouwer tijdens het
kijken niet relevant is. De premisse van het onderzoek was dat de auteurs bij de
toeschouwer niet bekend waren, zodat er geen besef van een auteur vooraf was.
In de eerste hoofdstukken is betoogd dat de toeschouwer de auteur niet nodig
heeft als persoonlijke expressie, nauwelijks als mede-constructeur van een
werkelijkheid, en helemaal niet als bewijs van fictionaliteit. Alles pleitte ervoor
dat de nadruk ligt op de eigen verantwoordelijkheid van de toeschouwer, zowel
voor de constructie van de werkelijkheid, als voor de constructie van de fictie, als
voor de constructie van de personages.
Maar daarmee was nooit gezegd dat de maker volledig afwezig was in
gedachten, hij was alleen als een vage schim, impliciet, aanwezig. Omdat film een
product is, veronderstelt het in principe een maker. Zoals bij elk product kunnen
we ons voorstellen dat het gemaakt is, kunnen we ons voorstellen welke
handelingen daarbij verricht worden, zonder dat we de maker kennen, weten hoe
hij er uitziet, of wie hij is.
Via het communicatiemodel van Herbert H. Clark, zoals in hoofdstuk 1
betoogd, is dit het best te beschrijven. Communicatie is het common maken in een
gemeenschappelijk project. Het gaat hem er om om duidelijk te maken dat
communicatie veel meer betekent dan alleen verbale en nonverbale uitingen. Een
klant die bij een winkelier om een product vraagt, en de verkoper legt het product
op de toonbank, en zegt: “dat kost dan …” heeft een aantal stadia van het gesprek
overgeslagen. De verkoper heeft niet gezegd: “ja, dat verkopen we. Ik zal het even
82

In het volgende hoofdstuk, de conclusie, kom ik terug op mogelijke andere kandidaten om een
trustrelatie mee aan te gaan.
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pakken.” Maar uit het resultaat blijkt dat de verkoper wel heeft meegewerkt aan
het project, en de volgende stap bewijst dat de overige stadia ook succesvol zijn
verlopen. Clark vergelijkt communicatie met een lift: als we van de eerste naar de
14e verdieping willen, en we kijken tijdens het stijgen naar de vermelding van de
verdieping, en zien dat we langs de 7e verdieping komen, dan veronderstellen we
terecht dat we verdieping 2 tot en met 6 al voorbij zijn.
Dat geldt ook voor heel vluchtige ontmoetingen: zoals bijvoorbeeld
wanneer een voorbijganger op straat een stap opzij doet om mij te laten passeren.
Met die voorbijganger communiceer ik, ik ben me bewust van zijn aanwezigheid,
en toch kan ik me een kwartier later niet herinneren dat ik dat gedaan heb, of wie
die voorbijganger was.
Als we dit verder doordenken, dan betekent dit dat we uit de voortgang
van het project ook kunnen deduceren dat er twee communicatiepartners zijn
geweest. Zo kunnen we op internet een artikel bestellen, en een paar dagen later
dat artikel thuis ontvangen. Op dat moment heb ik de afzender niet gesproken,
maar weet ik wel dat door de uitkomst (het ontvangen van het artikel) iemand
dat artikel ingepakt moet hebben, de administratie verzorgd, en naar een
postbezorgingsbedrijf hebben gebracht. We hoeven ons niet bewust te zijn van
die communicatie met de ander, maar we communiceren wel. 83
Als we deze dingen combineren met de dubbele geaardheid van de mens
(als mens die reageert op stimuli in de omgeving, en als mens die zich voortdurend
bewust is van zijn positie ten opzichte van andere mensen), dan kunnen we de
wereld op de volgende verschillende manieren interpreteren.
Dat is wat er in deze fase van de auteursfilm gebeurt: de toeschouwer realiseert
zich in de omgang met het object (de film) dat de film ook een vorm van
communicatie is, met de film als gemeenschappelijk project. Op deze manier
wordt de toeschouwer zich voorzichtig bewust van de auteur als afwezige,
onpersoonlijke communicatiepartner.
Ik heb, in woorden van Goffman en Turner, een unfocused encounter met die
voorbijganger. (Goffman 1961; Turner 2002) Ulf Hannerz noemt het in zijn
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Er is in de nieuwe media een groeiende belangstelling voor dit soort onpersoonlijke
communicatie. Zie bijv. Duck, Steve. 2008. "Silver anniversary essay: A past and a future for
relationship research." Journal of Social and Personal Relationships 25: 189-200Metzger, Miriam J.
2004. "Privacy, Trust, and Disclosure: Exploring Barriers to Electronic Commerce." Journal of
Computer-Mediated Communication 9Parks, Malcolm R., and Kory Floyd. 1996. "Making Friends in
Cyberspace." Journal of Communication 46. Steve Duck, in een overzicht van 25 jaar Journal of Social
and Personal Relationships stelt dat “These uses of “small media” are breaking down the barriers
between types of relationships, types of time distribution and types of place specific to
relationshipping that older research simply used to take for granted as being of only one defined
and specific type – face to face.” Duck, Steve. 2008. "Silver anniversary essay: A past and a future
for relationship research." Journal of Social and Personal Relationships 25: 189-200.
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beschrijving van voorbijgangers in een grote stad traffic relationships die op de grens
liggen van wat nog een relatie genoemd kunnen worden: “Traffic relationships,
for their part, are involved in situations of minimal interaction and may seem to
be on the borderline of being relationships at all. The participants may not even
be aware that they are ´taking each other into account´; they are unfocused
interactions, ideally not encounters in Goffman’s sense. Either one or both
participants – if only two are involved – are uninterested in drawing the attention
of the other.” (Hannerz 1980) En zoals Hannerz zegt: de partners zijn helemaal
niet geïnteresseerd in elkaar.
Op deze manier beredeneerd valt te begrijpen waarom in narratologie en
filmwetenschap zoveel discussie is rond het begrip auteur. De psychoanalytische
enunciatietheorie zocht naar aanwijzingen van sporen van de spreker, de auteur
in de tekst. De ‘implied author’ is de onzichtbare maker, die impliciet aanwezig
gedacht kon worden, als maker van de film. (Booth 1961; Chatman 1978)
In al die theorieën klinkt het oude communicatiemodel zender-boodschapontvanger door. David Bordwell en andere filmcognitivisten, stellen dat je die
maker helemaal niet nodig hebt. In de meeste films is het genoeg om te
veronderstellen dat het verhaal verteld wordt, via een implied narrator (Branigan),
en zelfs zo’n implied narrator valt nauwelijks op. Daarom blijft Bordwells mening
volledig overeind: “No purpose is served by assigning every film to a deus
absconditis.” (Bordwell 1985:62) Al moet de nadruk gelegd worden bij ‘every’: het is
niet noodzakelijk in elke film. In zijn laatste hoofdstukken bespreekt Bordwell de
parametrische vertelling, de enige films waarbij volgens hem de auteur wel
noodzakelijk moet worden gedacht door de toeschouwer, omdat de vertelling zo
complex is, dat het alleen te begrijpen is, te ontraadselen is, door het te zien als
constructie van een maker. In alle eerdere hoofdstukken van onze studie is
duidelijk gemaakt dat Bordwell hier geen gelijk in heeft: ook zonder auteur zijn
deze films tot een werkelijkheid te construeren door de toeschouwer.
De enige reden om de auteur te zoeken, is - zoveel mag duidelijk worden in
dit hoofdstuk - de morele crisis van de toeschouwer. En het is niet zomaar een
reden, of aanleiding, het is een bittere noodzaak.

Self-disclosure
Door de handelingstendens van schuld voelt de toeschouwer de noodzaak om
toenadering te zoeken bij iemand, en vertoont reparatiegedrag. De toeschouwer
zoekt dat bij de auteur. Maar hoe gaat hij daar mee om? De auteur is immers niet
zichtbaar aanwezig.
De auteur praat niet terug, en oordeelt dus ook niet; door het feit dat de
auteur niet terugpraat, is hij de ideale persoon om een trustrelatie mee aan te gaan.
Trust is een ‘weddenschap’, een sprong in het diepe, juist zonder voldoende
kennis over de ander. Maar we gebruiken wel alle informatie die er is. Eén van de
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belangrijkste dingen waar we op letten is: consequent gedrag, betrouwbaarheid.
Daarbij gebruiken we alle vaardigheden van social recognition, zoals beschreven in
hoofdstuk 3, maar nu om auteur te leren kennen. Omdat het daarbij gaat om
gedrag versus situatie, kan het gedrag van de auteur alleen maar zijn: hoe het
verhaal verloopt. Er zijn twee soorten gedrag om de auteur mee te toetsen: het
gedrag van de personages, en het gedrag van andere filmmakers. Langs de lijn van
de klassieke film vertoont THE ELEMENT OF CRIME een handelingsverloop dat
ongewoon is: in een klassieke film zou Fisher hoogstens bijna het meisje hebben
verstikt, en in ieder geval de echte dader vermoord hebben. Doordat Fisher het
meisje vermoordt, en de dader ontkomt, en Fisher zelf een moordenaar blijkt,
heeft de filmauteur zich volledig anders gedragen dan andere regisseurs in
dezelfde situatie, en is dat zeer informatief over de filmauteur.
Hoe consequenter het verhaal verloopt, hoe betrouwbaarder de auteur is.
Dat leidt tot een vreemde paradox: om onze morele crisis te voorkomen, is het
beter dat het verhaal een deus ex machina kent, of een reversal of fortune. In het geval
van THE ELEMENT OF CRIME was het prettiger geweest als Fisher, nadat hij is
opgehouden met Harry Grey te impersoneren, naar huis gaat. Of dat hij, nadat hij
eenmaal samen met het meisje als lokaas de moordenaar opwacht, inderdaad de
moordenaar vermoordt en het meisje blijft leven. Maar als het gaat om de
werkelijkheid en logica van de Onrechtvaardige Wereld, dan kan het niet anders
dan dat Fisher het meisje vermoordt, en zelf de moordenaar wordt.
Dat leidt dan weliswaar tot de morele crisis bij de toeschouwer, maar het
toont, op zoek naar een trustrelatie bij de auteur, wel het ware gezicht van de
auteur: iemand die consequent handelt, en de akelige waarheid niet uit de weg
gaat.
De morele crisis van de toeschouwer leidt tot self-disclosure. Natuurlijk praat de
toeschouwer niet hardop, maar redeneert in zichzelf (monologue intérieur). Het
belang van self-disclosure is in eerste instantie de self-disclosure zelf. Voor de
toeschouwer is het prettig dat de auteur niet terugpraat. Hij is de ideale
luisteraar. Pas na de disclosure verwacht de toeschouwer wel enig bewijs van de
aanwezigheid van de auteur, en ontstaat er een zoektocht naar de auteur.
Al zoekende naar de auteur, en self-disclosing aan de auteur, ontstaat er
een trustrelatie. En omdat die trustrelatie wederkerig is, verwacht de toeschouwer
dat de auteur ook self-disclosure doet. Daardoor gaat de toeschouwer de film zien
als self-disclosure van de auteur. Het gaat dan niet om een letterlijke biografie, maar
om een self-disclosure van de core-self van de auteur, de naakte waarheid. Dat
betekent dus dat de auteur niet zozeer duidelijk maakt: ik heb net als Fisher een
moord begaan. Maar: ik ben net zo feilbaar als jij, toeschouwer, en zou ook
mensen verkeerd inschatten, of, zie ook in dat onze gedeelde moraal – het goede
willen doen – kan leiden tot het doden van een onschuldig meisje.
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Dit zijn allemaal herinterpretaties van de toeschouwer op zoek naar de auteur. De
toeschouwer herinterpreteert de film, ziet het niet langer als een product, een
werkelijkheid door hemzelf geconstrueerd, maar als een product door de
filmauteur gemaakt, die daarin zichzelf laat zien. Pas dan ontstaat het idee dat de
film een filmische vorm van ‘bekentenisliteratuur’, een autobiografie of een
andersoortig egodocument is, waarbij de hoofdpersoon een alter ego is van de
auteur.
Maar daarmee is weliswaar een opbloeiende trustrelatie tussen
toeschouwer en auteur zichtbaar geworden, maar deze trustrelatie is nog niet
volledig. Immers, de toeschouwer is die trustrelatie aangegaan uit noodzaak, en
wil daarmee zijn morele crisis op de een of andere manier bezworen zien. Het
liefste ziet de toeschouwer dat de auteur hem daarbij helpt, niet alleen door diens
self-disclosure aan te horen, of door de self-disclosure te retourneren, maar liefst door
de morele crisis te verzachten.
Daarvoor moet de auteur handelen. De enige manier waarop dat kan, is via
de scènes die nog volgen.
Zo kijkt de toeschouwer van THE ELEMENT OF CRIME naar het vervolg, nadat hij in
een morele crisis is terechtgekomen op het moment dat Fisher het meisje
vermoordde. Onmiddellijk daarna is er paniek bij Kramer: de jongeren gaan het
ritueel van De Duik uitvoeren. Kramer wil het voorkomen, maar tevergeefs. Een
skinhead staat bovenaan een kraan, bereidt zich voor op de sprong. Hij heeft een
touw om zijn enkel en springt. Onder hem is een meer waarin zijn vrienden
wachten op wat er gebeurt. Vlak boven het water blijft de jongen hangen, het
touw was te kort, en door de val breekt hij zijn nek. Deze scène is nog gruwelijker
en plastischer in beeld gebracht dan die van de moord op het meisje (dat immers
vooral gesuggereerd werd). Daarna vertelt Kramer dat hij de lottomoorden heeft
opgelost: Osborne heeft een afscheidsbrief achtergelaten, waarin hij erkent in de
voetsporen van Harry Grey de lottomoorden te hebben gepleegd. We zien
Osborne: hij heeft zich opgehangen. Fisher wordt voor zijn werk bedankt, en
Kramer weet niet/ laat niet blijken dat Fisher die laatste moord gepleegd heeft.
Fisher loopt nog wat rond, graaft in de grond. Het laatste shot is een diertje dat
uit de grond met grote ogen ons (Fisher) aankijkt.
Hoe ervaart de toeschouwer dit? Na de moord van Fisher op het meisje
bevestigt de gruwelijkheid van De Duik de ernst van de situatie, en lijkt te
bewijzen dat we inderdaad in een Onrechtvaardige Wereld leven. Anderzijds
leidt het ook af van de moord door Fisher: in De Duik pleegt iemand zelfmoord en
stelt zichzelf volledig buiten elk moreel systeem. De anarchisten die de Duik
uitvoeren erkennen geen enkele wetmatigheid, conformeren zich nergens aan.
Fisher, en de toeschouwer handelen immoreel, maar in ieder geval erkennen zij
tenminste nog een moreel systeem, waarbinnen ze falen. Dat moreel falen is toch
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minder erg dan het ontkennen van alle moraliteit. Op een bepaalde manier sluit
De Duik de akelige episode af, door De Duik is de dreiging ervan verdwenen. Ook
is de persoon Harry Grey als dreiging verdwenen. De wereld van ThE ELEMENT OF
CRIME is daarmee weer een Rechtvaardige Wereld geworden, waarin Osborne
schuld heeft bekend, en de consequenties daarvan heeft aanvaard (zelfmoord
gepleegd). Kramer blijkt een rechtvaardig, eerlijk, meevoelend mens te zijn die
Fisher vergeeft. Hij doet dat niet letterlijk, maar gezien de eerdere bewijzen van
zijn alomtegenwoordigheid en alwetendheid, kan het bijna niet anders dan dat hij
weet wat Fisher heeft gedaan. Zowel Osborne (die met zijn brief ook de schuld
van de moord door Fisher op zich neemt), als Kramer (die doet alsof hij Osborne
daarin gelooft) bieden Fisher de mogelijkheid verder te gaan met zijn leven. Of
beter gezegd: opnieuw te beginnen, opnieuw geboren te worden. Dat verklaart de
kinderlijke onschuld van de grote starende ogen in het slotbeeld. En op dat
moment realiseren we ons ook dat Fisher zich moreel gedraagt, en op de juiste
manier op dit geschenk reageert. Hij doet boete door zijn eigen handelen onder
ogen te zien, om met zichzelf in het reine te komen. Dat doet hij door de analyse
bij de dokter in Caïro, waar de film mee begon. Aan die uitweg van Fisher klampt
de toeschouwer zich vast. Met Fisher worden wij als toeschouwer niet
veroordeeld voor ons verkeerd handelen, en krijgen we de kans ons eigen moreel
verkeerd handelen te overdenken, te erkennen, en er iets voor de toekomst van te
leren. En door die mogelijkheid aan te grijpen, krijgen we de kans onszelf toch
moreel juist te tonen, en daarmee recht te hebben op een plaats in een
Rechtvaardige Wereld.
Op een bepaalde manier voelt de toeschouwer zich gehoord, serieus genomen, en
misschien zelfs wel vergeven: “Forgiveness is a relational process whereby
harmful conduct is acknowledged by one or both partners; the harmed partner
extends undeserved mercy to the perceived transgressor; one or both partners
experience a transformation from negative to positive psychological states, and
the meaning of the relationship is renegotiated, with the possibility of
reconciliation”. (Waldron and Kelley 2007:19)

Trust als verklaring van filmtheoretische begrippen
Er zijn drie manieren waarop trust al onbewust een rol speelde in het kijken naar
film, en eigenlijk altijd al een rol speelt in het filmkijken. Pas door het zo bewust
ervaren van trust met de filmauteur, blijkt in retrospectief dat die trust niet zomaar
uit de lucht komt vallen, maar impliciet aanwezig is bij het kijken naar elke film
(klassiek of auteursfilm).
Vertrouwen is een belangrijk onderdeel van filmtheorie. Er zijn allerlei
onuitgesproken regels die ervoor zorgen dat filmkijken een veilige bezigheid is.
De klassieke film geeft als vooruitzicht het happy end, dat er geen al te expliciete
sex zal zijn, dat het geweld fictief is (dat de film dus geen snuff-movie is). De
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filmcode is in dat licht bezien niet zozeer het verbieden van amorele handelingen,
maar meer het construeren van een veilig middengebied in film, zodat
toeschouwers beter weten wat ze kunnen verwachten. Dat de film niet een
kwartier zal duren (de toeschouwer zou zich bekocht voelen), en evenmin 24 uur
(als dat wel zo is, dan moet de toeschouwer dat van te voren vermeld krijgen). De
toeschouwer moet het filmtheater kunnen vertrouwen dat hij, na het kopen van
een kaartje, daadwerkelijk een film te zien zal krijgen, en dan nog wel de film
waarvoor hij een kaartje gekocht heeft. De voorstelling moet zich in redelijke rust
afspelen, en de film moet tot het einde gedraaid worden.
Deze voorbeelden van vertrouwen zijn allemaal voorbeelden van confidence,
of system trust.
Voortdurende trust na afloop van de auteursfilm
We hebben nu gezien hoe trust ontstaat als consequentie van de morele crisis die
de toeschouwer ervaart, als gevolg van de verkeerde personage-inschatting.
Als de toeschouwer de trust ervaart, bezegelt dat de trustrelatie met de
auteur, er ontstaat een vriendschapsrelatie met de auteur. Een dergelijke relatie is
zo aangenaam, en sterk, dat deze voor lange tijd blijft bestaan. Zoals in alle
relaties, leidt dit tot een verlangen naar nieuwe ontmoetingen, liefst met dezelfde
openhartigheid. Dat betekent dat elke nieuwe film met enthousiasme wordt
begroet, en men moeite zal doen om de film te gaan bekijken. Dat betekent niet
dat die film een zelfde ervaring moet oproepen, ook met goede vrienden heb je wel
eens een vluchtige, oppervlakkige ontmoeting. In principe blijft het effect van het
ervaren van trust na een morele crisis nog lang in herinnering van de toeschouwer,
om in ieder geval een aantal volgende films met de auteur te gaan bekijken. Dit
gevoel is echter niet eeuwigdurend, uiteindelijk zal de auteur toch opnieuw een
dergelijke emotie moeten oproepen bij de toeschouwer.
Natuurlijk is het ook mogelijk dat de toeschouwer in een volgende film
distrust ervaart, en het is maar de vraag of de trustrelatie daar tegen bestand is.
Trust kan dus wegebben, zoals gebeurde bij de fans van Polanski bij het
zien van de film PIRATES (F, Tun: Roman Polanski, 1986). Maar trust kan ook weer
hersteld worden, zoals gebeurde bij het zien van een film als THE PIANIST (UK, F,
D, P: Roman Polanski, 2002). Andere regisseurs kunnen keer op keer trust
bewijzen, zoals gebeurt in het oeuvre van Tarkowski en Lars von Trier.

Trust in auteursfilm in eerdere fases van de auteursfilm
Nu het belang van trust zo groot is gebleken, en in dit geval van morele crisis zo
noodzakelijk, kunnen we in het kort bezien of trust ook op andere manieren
optreedt in film.
Doordat trust zo belangrijk is op momenten dat de toekomst riskant is,
wordt het mogelijk te betogen dat trust al in een eerdere fase van de auteursfilm
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voorkomt. Immers, veel aspecten van de auteursfilm zijn riskant, in de zin dat ze
de toeschouwers bestaande kennis op talloze manieren ter discussie stellen.
Een eerste reden is dat de wereld die getoond wordt in een auteursfilm
meestal een Onrechtvaardige Wereld is, of in ieder geval een wereld waarin niet
alle wetmatigheden gelden als in de wereld zoals wij die kennen. Het vertoeven in
een dergelijke wereld, waartoe we door de film worden uitgenodigd, is daarom
een riskante onderneming. En omdat ons wereldbeeld ook een morele wereld is, is
het betreden van een instabiele morele wereld ook moreel risicovol. De
toeschouwer moet de auteur wel vertrouwen om in een dergelijk avontuur mee te
gaan, met de stilzwijgende afspraak dat de moraal van de toeschouwer op de een
of andere manier overeind blijft.
Een tweede reden is dat de toeschouwer in fase 4 al trust zoekt: de onrust
die de toeschouwer voelt, kan gecompenseerd worden door trust te zoeken bij de
auteur.
Er zijn ook andere, minder moreel geladen, momenten waarop de
toeschouwer trust wil zoeken bij de auteur. Zoals in hoofdstuk 1, de
oriëntatiefase, betoogd, duurt het bij een auteursfilm lang voordat duidelijk
wordt wie het hoofdpersonage is, wat diens motieven zijn, zelfs wat de handeling
is, en wat de logica van de wereld is. Deze onzekerheid kan alleen bedwongen
worden door de auteur te vertrouwen. Het vertrouwen bestaat dan niet uit een
disclosure van de toeschouwer, maar slechts uit: ik vertrouw je dat ik uiteindelijk
duidelijkheid zal krijgen over de ontbrekende informatie (gaps) in de story.
Trustrelaties, zoals alle relaties, kunnen ook spontaan ontstaan, zonder
noodzaak. Sommige momenten, of soms zelfs shots, in een film kunnen zo
krachtig zijn, dat de toeschouwer de maker daarvoor bewondert, en daarin
herkent als vriend (wat impliciet, zie Murray Smith, een morele common ground
veronderstelt). Die momenten zijn volledig individueel en lastig te
betheoretiseren. Ongetwijfeld is daar meer expertise over bij kunstgeschiedenis,
waar het effect van schilderijen en beeldende kunst op de toeschouwer is
bestudeerd. Dit valt echter buiten de grenzen van ons onderzoek. 84
84

Hoogstens kan ik uit eigen ervaring een dergelijk moment beschrijven. In AMATOR sterft de
moeder van de vriend van Filip. Op de begrafenis van die moeder ontbreekt de vriend. Na de
begrafenis gaan ze de vriend zoeken, en vinden hem thuis, waar hij naar de paar filmbeelden kijkt
waarop zijn moeder levend te zien is. In dit beeld komen liefde (voor zijn moeder), verdriet over
haar dood, afstand doen (begraven), de herinnering levend houden (de film), dood (rouw) en
leven (de bewegende film) prachtig in een beeld samen. Iemand (Kieslowski) die zo de complexe
werkelijkheid in één scène weet te vangen, moet wel te vertrouwen zijn.
Dit past in de beschrijving van Cynthia Freeland over het sublieme “the emotional
conflict between terror or dread and elevation. Second, the sublime involves something great or
vast.” Freeland, Cynthia A. 1999. "The Sublime in Cinema." in Passionate Views: Film, Cognition and
Emotion, edited by Carl Plantinga and Greg M. Smith. Baltimore, London: The Johns Hopkins
University Press.
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Trust kan op een zelfde manier ook ontstaan door de stijl. 85 Hierboven heb ik stijl
besproken als het spoor dat gevolgd kan worden in de zoektocht naar de auteur.
In het verlangen naar trust wordt de auteur sneller gevonden als deze een
herkenbaar spoor heeft uitgezet waarlangs de toeschouwer sneller naar hem
toekomt. Maar natuurlijk was die stijl al eerder gezien en eventueel bewonderd.
Gewoonlijk wordt die stijl in auteursstudies gebruikt als dé manier om over
auteurs te spreken. Alles in deze studie spreekt een dergelijke benadering tegen,
omdat auteursstudies nooit de noodzaak van het vinden van de auteur bespreken.
Nu ik dat wel heb gedaan, kan ik alsnog enige common ground met auteurs-studies
vinden op de volgende manier. De toeschouwer ziet en bewondert de stijl van een
film en voelt daardoor soms (en zeker niet noodzakelijk) een verbondenheid met
de auteur. Zo kan de eigenzinnige stijl van THE ELEMENT OF CRIME al voldoende
reden zijn om de auteur te vertrouwen. Maar daar is geen bewijs voor, geen
noodzaak. We kunnen volledig beschrijven wat er zo specifiek, uniek is aan deze
stijl, in relatie tot Lars von Triers andere films, de filmgeschiedenis, de
kunstgeschiedenis zonder daar ooit een bewijs in aan te treffen van een noodzaak
om trust te ervaren met de auteur. Maar hoe we de kunstbeleving ook definiëren
(bijvoorbeeld als het sublieme) het heeft ongetwijfeld ook een trustcomponent. 86

C.Trust in LA PROMESSE
De film LA PROMESSE begint midden in de handeling. Bij de aantiteling horen we
auto’s voorbijrazen en het geluid van een machine. Zodra de film begint zien we
een jongen, die later geïntroduceerd wordt als Igor, als pompbediende bij een
garage. Een auto stopt, hij doet de motorklep open, repareert wat. Een oude
vrouw komt naast hem staan en vraagt wat het is. Hij heeft het al gerepareerd,
stapt in de auto om opnieuw te starten, ziet een portemonnee liggen grist die weg
en verbergt die in zijn overall. De vrouw bedankt hem en vraagt hem hoeveel het
kost, hij zegt vriendelijk dat het gratis was. Zij dringt aan, zoekt haar
portemonnee. Die is kwijt. Hij helpt haar, en zegt: misschien vergeten? Zij: Ik heb er in
de supermarkt nog mee betaald. Hij: dan heb je hem daar misschien laten liggen: ga maar snel
terug, er zijn daar dieven. Hij komt de garage binnen. De baas zegt: kom even kijken hoe
ik las. Igor zegt: eerst even plassen. Hij gaat naar de achterplaats, graaft een kuil,
haalt het geld uit de portemonnee, en begraaft de portemonnee.
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Met dank aan Patricia Pisters die me herhaaldelijk, terecht, op deze vorm van trust wees.
Het past in ieder geval mooi in de definitie van ‘sentiment’ van Ed Tan en Nico Frijda “(…) the
action tendency of sentiment, to give up one’s individual autonomy and lose oneself into the
greater entity (…)”Tan, Ed S., and Nico H. Frijda. 1999. "Sentiment in Film Viewing." in Passionate
Views: Film, Cognition and Emotion, edited by Carl Plantinga and Greg M. Smith. Baltimore, London:
The Johns Hopkins University Press. Om jezelf over te geven, dat kan niet anders dan binnen
trust.
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De man doet het lassen voor, Igor doet het zelf ook. Dan klinkt geclaxonneer. Igor
zegt: ik moet gaan. De baas zegt: eerst lassen. Dan klinkt er opnieuw geclaxonneer, en
Igor zegt: ik moet echt weg. Hij gaat, de baas zegt: zeg tegen hem dat dit de laatste keer is
dat hij je overdag komt halen.
In deze paar minuten van de opening doorloopt de toeschouwer de eerste
drie fases van de auteursfilm, inclusief het lakmoesproefmoment. De toeschouwer
komt bijna automatisch tot de conclusie dat het stelen van de portemonnee een
onwenselijke morele transgressie is, en dat Igor niet deugt. Dat wordt nog een
keer bevestigd doordat hij liegt dat hij moet plassen, waar hij in werkelijkheid het
geld pakt en de portemonnee begraaft. Hoe eenduidig die veroordeling door de
toeschouwer ook is, er ontstaat ook meteen cognitive dissonance. Immers, de manier
waarop Igor de zojuist bestolen oude vrouw helpt, is bewonderenswaardig en
klinkt ook erg oprecht. Dit is juist het sociaal erg wenselijk gedrag. Een
behulpzame dief is voor de toeschouwer een tegenstrijdig concept. Daar komt nog
bij dat de toeschouwer, vanwege die diefstal, niet met Igor wil optrekken, maar
dat de film alleen maar perceptual alignment biedt met Igor. Dat blijft ook de hele
film zo: in alle scènes is Igor aanwezig, en volgen we zijn blik, via nabijheid, overthe-shoulder shots en/of point-of-view shots.
Deze twee redenen van onrust blijven de verdere film domineren. Igor is een
crimineel die voortdurend sympathieke dingen doet, en telkens als we als
toeschouwer er geen deel van willen uitmaken, worden we er bij betrokken. Om
duidelijk te kunnen maken hoe dissonance, morele crisis en trust een wezenlijk deel
uitmaken van de ervaring van de film, volgt hier een lange samenvatting van de
gebeurtenissen, waar in de rest van de bespreking aan gerefereerd wordt.
De film is een lineaire vertelling, de plot duurt iets meer dan een week. In
de overgrote meerderheid van de scènes is Igor aanwezig. De film is gefilmd in een
neo-realistische stijl, met een hand-held camera die de bewegingen van de
personages, voornamelijk Igor, volgt. We vallen midden in de gebeurtenissen,
zonder introductie. Zelfs de namen van de personages komen we pas laat te
weten. We zijn voortdurend bezig deze wereld te construeren, en mensen in te
schatten. We weten niet wat er in de mensen omgaat. We zien ze aan de
buitenkant, vooral Igor, zonder dat we weten wat ze denken. We denken daar
wel voortdurend dingen bij. Daardoor ontstaat een gevoel alsof de toeschouwer
aanwezig is bij de gebeurtenissen, en alsof het een documentaire is. Dat is het
nadrukkelijk niet, alles is geënscèneerd. Maar het is zo geënscèneerd dat het lijkt
op realisme.
Samenvatting LA PROMESSE
Igor is stagiair bij een garage. Hij moet zijn werk regelmatig onderbreken om zijn
vader Roger te helpen bij diens illegale praktijken. Hij verhuurt een pand aan
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illegale arbeiders, profiteert van hen. Hij laat hen werken aan hun eigen huis ‘het
witte huis’, dat ze bijna kunnen kopen. Roger heeft een vriendin Marie, die
nauwelijks in beeld komt. Nabil is een van de arbeiders die bij Roger in dienst is
als infiltrant, hij verklapt als iemand bijvoorbeeld met teveel mensen van een
kamer gebruik maken. Een van zijn arbeiders, Hamadou, heeft net zijn vrouw
Assita en zoontje laten overkomen uit Burkina Faso. Hamadou heeft steeds
gokschulden.
De arbeidsinspectie komt controleren op de bouwplaats, zodat Roger zijn
zoon Igor opbelt op diens stageplek, en eist dat hij snel naar huis gaat. De baas
van Igor stelt hem de keuze: als je nu weer weggaat hoef je niet terug te komen.
Igor gaat toch, hij helpt de arbeiders snel weg te komen voordat de
arbeidsinspectie hen ziet. Hamadou valt van de steiger, Igor wil hem helpen, maar
moet hem eerst verbergen voor de arbeidsinspectie. Hamadou vraagt Igor hem te
beloven te zorgen voor Assita en zijn zoon. Igor belooft dat. Als de
arbeidsinspectie eenmaal weg is, wil Igor Hamadou naar het ziekenhuis brengen.
Maar Roger weigert dat, en begraaft Hamadou. Igor helpt Roger, maar weigert
het puin over hem te storten.
We zien hoe Roger zich vaderlijk gedraagt, Igor helpt en troost. Hij koopt
voor Igor een vriendschapsring.
De volgende dagen zien we hoe Igor Assita met kleine dingen helpt. Ze
vraagt steeds waar Hamadou is. Ze vertellen eerst dat hij was gevlucht voor de
arbeidsinspectie. Dan komen er mensen op bezoek om de gokschuld van
Hamadou te ontvangen.
De volgende dag geeft Igor Nabil geld om aan Assita te geven, zodat ze
daarmee de gokschuld kan voldoen, en vraagt om het niet aan Roger te vertellen.
De volgende scène wordt Igor door Roger in elkaar geslagen: Waarom deed je dat?
Hij verbiedt Igor nog langer met Assita om te gaan. Dan troost hij Igor, en stelt
voor dat Igor maar eens met een meisje moet neuken.
Feest (precies halverwege de plot). Igor en Roger zingen samen op een
karaoke feest. Daarna drinken en zingen ze samen, Roger met Marie, en Igor met
een onbekende vriendin.
Assita wordt bijna verkracht door Nabil, Roger redt haar, en stelt
vriendelijk voor dat ze weer terug gaat naar Burkina Faso, en dat hij haar ticket
wel wil betalen. Zij is er van overtuigd dat Hamadou terugkomt, en anders gaat
ze naar de politie. Roger loopt boos weg, en betaalt daarna Nabil.
Roger zegt tegen Igor dat hij naar notaris gaat om iets te regelen. We zien
hem overleggen met iemand, maar uit het gesprek is niet eenduidig op te maken
wat de afspraak is: “Wanneer zou het moeten gebeuren? Zo spoedig mogelijk. En als het ginder
fout gaat? Die vrouwen zijn soms moeilijk te overtuigen…”
Igor vindt de radio van Hamadou en brengt die naar Assita. Zij slacht een
kip om de ingewanden te bekijken, om te weten waar Hamadou is: zij
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concludeert: hij is vlakbij. Dan wordt er een telegram bezorgd, ze kan niet lezen.
Igor leest voor dat het telegram van Hamadou is, die haar vraagt naar Keulen te
komen.
Roger komt binnen en zegt dat hij toevallig daar in de buurt moet zijn, en
dat hij haar wel gratis naar Keulen wil brengen.
Roger en Igor samen. Igor vraagt wat er in Keulen gaat gebeuren, Roger
zegt dat dat zijn zaken zijn.
De volgende ochtend, Assita stapt in busje. Igor helpt Roger de achterbak
leegruimen van het busje. Dan stapt hij snel in, en rijdt weg, Roger achterlatend.
Assita is woest op Igor. Hij legt haar uit dat Roger haar naar Keulen bracht om
daar prostituée te worden. Ze wil direct naar de politie. Igor weigert: “Ik geef pa
geen gelijk, maar ik klik niet.” Ze gaan toch naar de politie. Die kan niet veel doen.
Ze zwerven door de stad. Motoren rijden over Assita’s spullen heen. Igor
breekt in in een huis waarvan hij weet dat de eigenaar in het weekend weg is.
Assita vertelt dat de oom van haar zoon in Carrara Italië woont. Hij zegt dat ze
daar heen moet. Ze wil niet, omdat Hamadou in de buurt is. Haar kind heeft
koorts. Igor huilt in haar armen. Later belt Igor Roger en zegt waar die het busje
kan ophalen.
Igor terug, vindt Assita op straat, ze wil naar hospitaal, is boos op Igor
omdat die haar kind ziek maakt. Hij blijft bij haar. Ze vraagt: Mijn man is niet dood,
he? Zeg het nu. Ik moet het weten. Igor: “Nee, hij is niet dood.” Ze gaan uiteindelijk toch
naar ziekenhuis. Hij betaalt voor haar, maar heeft niet genoeg. Een zwarte
schoonmaakster legt 450 frank bij.
Ze gaan met de vrouw mee naar huis. In huis komt een ziener die zegt dat
het kind koorts heeft omdat een voorouder geen rust heeft gevonden. Assita
vraagt hem of hij weet of Hamadou nog leeft. Igor moet bijna overgeven. De ziener
weet het niet.
Assita besluit haar zoon naar Carrara te brengen, om gezond te worden.
Assita mag paspoort van de vrouw lenen. Ze zegt dat ze er niet op lijkt. Maar een
voorbijganger bewijst dat ze er wel genoeg op lijkt.
Igor verkoopt haar ring. Igor koopt een kaartje voor de trein naar Carrara.
Igor keert weer terug bij Assita, praat met haar. Hij stelt voor om het
beeldje te maken. In garage is hij bezig het beeldje te maken. Roger vind hem daar
en slaat hem. Dan redt Assita hem, door Roger een klap op hoofd te geven. Igor
bindt Rogers voet vast. Igor grist alle spullen bij elkaar. Roger zegt dat hij het
goed wil maken, wil geld geven aan Assita. Zegt dat hij alles heeft gedaan voor
Igor, dat het witte huis voor hem was. Igor scheldt hem uit, en rent weg, Roger
geketend achterlatend.
Igor loopt met Assita in station, de trap op. Hij draagt haar spullen. Terwijl
hij tegen haar rug aankijkt zegt hij eindelijk dat Hamadou dood is, en hoe het is
gebeurd. Het duurt lang voordat Assita zich omdraait en hem aankijkt. Ze kijken
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elkaar lang aan. Dan loopt Assita de trap af (ze hoeft niet meer naar Carrara) en
Igor loopt met haar mee, haar tas dragend, de gang uit.
Bespreking
Deze samenvatting kan heel goed gelezen worden als een coming-of-age verhaal.
Igor zit gevangen in een web van conflicterende vriendschappen, trouw aan zijn
vader is verraad van anderen, en verraad van zijn vader is trouw aan anderen. De
film laat zien hoe Igor leert uiteindelijk het juiste te doen.
Er zijn een aantal keuzemomenten: Igor wil Hamadou helpen, naar een
ziekenhuis brengen. Zijn vader wil dat niet. Hij kiest voor zijn vader. Hij moet
zijn belofte houden, maar moet dat stiekem doen, zijn vader wil dat niet.
Hij kiest voor Assita op het moment dat hij het busje steelt, en haar verklapt wat
zijn vader van plan was. Hij bevestigt die keuze zodra hij zijn vader vastketent, en
hem uitscheldt, en niet langer naar hem luistert.
Deze spanning ‘zal Igor het goede doen, zijn belofte houden?’ is maar een
klein deel van de ervaring van de toeschouwer.
In LA PROMESSE komen we op de volgende manier in een morele crisis. De
toeschouwer wordt geconfronteerd met Igor (Jérémie Renier) die zich immoreel
gedraagt. In het begin denken we dat nog te kunnen vergoeilijken, maar al snel is
het duidelijk dat hij niet deugt. De onrust van de toeschouwer bestaat er in eerste
instantie uit dat de toeschouwer de handelingen van een immoreel personage
moet volgen. Dan gebeurt er een ongeluk, en reageert de jongen beter dan we van
hem hadden verwacht. Zijn vader blijkt echt immoreel, terwijl Igor zich
ontwikkelt tot een deugdzaam persoon. De toeschouwer komt daardoor in een
morele crisis: hij heeft de personages niet als mens beoordeeld, heeft te vroeg
conclusies getrokken (gemakzucht) en Igor op basis van te weinig gegevens als
misdadiger veroordeeld.
De toeschouwer blijft daardoor in een vreemde tegenstrijdigheid hangen:
hoe verder Igor zich ontwikkelt als deugdzaam, hoe groter het moreel falen van
de toeschouwer in het veroordelen van hem als misdadiger. Terwijl wensen dat
Igor zich als een misdadiger zal gedragen evenzeer immoreel is, zeker gezien de
gevolgen die dit zal hebben voor het Afrikaanse gezin dat slachtoffer is.
Die tweeslachtigheid is ook precies het onderwerp van de film, waar de
hypocrisie van de Rechtvaardige Wereld tot onderwerp is. De Onrechtvaardige
Wereld wordt getoond als veroorzaakt door het bestaan van de Rechtvaardige
Wereld. En waar de Onrechtvaardige Wereld zo onveilig is, en we vrezen daar in
terecht te komen, blijkt de Onrechtvaardige Wereld veilig, en de zogenaamde
Rechtvaardige Wereld onveilig en onrechtvaardig. Dat maakt de film eigenlijk
dubbel zo onveilig: niet alleen het verschil tussen goed en slecht handelen is
omgedraaid, ook de vorm waar dat in gegoten wordt is anders, terwijl het houvast
de ‘blanke’ wereld juist is: de ‘zwarte’ wereld als Rechtvaardige Wereld.
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Probleem is daarmee dat het de westerse wereld zelf is, die Onrechtvaardig is.
Het is de officiële gewone wereld die corrupt en oneerlijk is, terwijl de illegalen
zich voortdurend moreel gedragen. de overheid is onbetrouwbaar: op het moment
dat de burgemeester moet tonen dat hij optreedt tegen illegale arbeid, krijgt
Roger betaald om een aantal van zijn Poolse bewoners te laten arresteren. De
instanties zien niets: de arbeidsinspectie neemt genoegen met de leugens van
Roger die zegt geen werknemers op de bouwplaats te hebben. De politie kan niet
op zoek gaan naar Hamadou, omdat hij niet officieel geregistreerd staat. En als ze
dan een signalement willen laten uitgaan, is er geen foto, en heeft hij dus geen
gezicht: de omschrijving dat hij zwart is, is weinig informatief. Later komt dit
motief terug, als Assita het paspoort van Rosita wil lenen, omdat ze zwart is
zullen witte douaniers niet opmerken dat ze Rosita niet is.
De valstrik is dat we Igor onmiddellijk beoordelen en veroordelen als ‘slecht’. En
we geen onderscheid maken tussen hoe iemand ‘is’, en bepaalde handelingen die
hij verricht in context. Natuurlijk doet de toeschouwer niets verkeerd door Igors
gedrag moreel te veroordelen: het stelen van de portemonnee van de oude dame is
immoreel.
Maar onze moraal zegt ook dat we mensen serieus moeten nemen, niet te
vroeg moeten oordelen, en niet op basis van een bepaalde handeling definitief
moeten typeren. De toeschouwer had Igor een kans moeten geven, en hem kunnen
typeren als een slachtoffer van zijn situatie, die van karakter deugdzaam is, maar
een verkeerde handelingen uitvoert.
Dat is waar de film ons voortdurend mee confronteert: het verschil tussen
de handelingen van personages, en de informatie die dat geeft over hun karakter.
Doordat we, zoals in de werkelijkheid, nooit weten wat mensen denken, waarom
ze handelen, en wat de lange-termijn gevolgen zijn van hun handelen, is er een
voortdurende onzekerheid.
Dit is in deze film ook een morele onzekerheid, keer op keer maken we het
verkeerde morele oordeel. De hartverwarmende vader-zoon relatie tussen Igor en
Roger voelt heel goed, maar we mogen er niets bij voelen, omdat de twee op dat
moment een moord op hun geweten hebben en die verzwijgen.
Elke keer dat Roger iets aardigs doet, blijkt hij volkomen doortrapt te
handelen (zoals bij het ‘redden’ van Assita van haar belager Nabil, of het ‘gratis’
naar Keulen brengen van Assita). Tegelijkertijd blijkt hij juist oprecht te handelen
als hij slecht handelt: als hij Igor in elkaar slaat is dat (zoals later duidelijk wordt)
uit liefde. Roger geeft huurverlaging omdat het in het huurhuis stinkt. Als blijkt
dat iemand onderhuurders op zijn kamer heeft (tegen de afspraken in en in het
geheim) dan jaagt hij hen niet weg, maar rekent – eerlijk – extra huur voor die
extra bewoners. Roger en Igor gaan ook eerlijk het witte huis kopen.
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Dat er dit systeem in Rogers handelen zit, is iets dat pas achteraf duidelijk wordt.
Tijdens het kijken is er geen systeem in het handelen van personages te vinden, en
ontstaat er een moreel zwart gat. Er is nooit houvast wat moreel wenselijk is, of
waar de toeschouwer op moet hopen of verwachten.

Trust
De toeschouwer is het geloof in de Rechtvaardige Wereld ontnomen. Niet alleen
staat de toeschouwer in de Onrechtvaardige Wereld door de te vroege en onjuiste
veroordeling van Igor. De toeschouwer ziet ook het falen van de Rechtvaardige
Wereld in de werkelijkheid: de Rechtvaardige Wereld is een corrupte wereld.
Daar komt bij dat de toeschouwer alle vertrouwen in de kenmerken van de
Rechtvaardige Wereld wordt ontnomen: hoffelijk gedrag, vriendschap, hulp
bieden en trouw zijn negatieve handelingen, terwijl alle negatieve handelingen
positief zijn. Zo is Assita voortdurend boos op Igor, maar accepteert ze hem
daardoor wel. Igor ontvoert Assita in het busje, maar redt daarmee haar leven.
Igor zegt dat hij niet naar de politie wil gaan, maar doet het toch.
De toeschouwer weet niet hoe de film moet eindigen om de morele crisis te
bezweren, maar voelt wel dat hij de auteur moet vertrouwen dat er een herstel
mogelijk is. Zonder trust te ervaren zou de film niet bekeken kunnen worden,
daarvoor is het beeld van de keerzijde van onze Rechtvaardige Wereld te rauw en
te ontluisterend.
In trust volgt de toeschouwer het vervolg van de film, hopend op dat herstel
van de morele orde. Die trustfase is, vergeleken met de andere auteursfilms, erg
lang. Het is duidelijk dat alles afhangt van Igors gedrag. De toeschouwer moet,
mede door de spatial alignment, wel bij Igor blijven, en is er een soort
betrokkenheid bij Igor. Die betrokkenheid is niet van harte. Elke keer wanneer hij
zich moreel goed gedraagt, doet hij weer iets immoreels. Hij wil steeds zeggen
wat er is gebeurt, maar doet het niet. Er is daardoor een heel lange autonome
morele suspense: zal Igor het bekennen? Tegelijkertijd hoopt de toeschouwer ook
dat hij het niet zal zeggen, daarmee bevestigt hij dat de toeschouwer hem
verkeerd geoordeeld heeft (als immoreel persoon zou hij niet kunnen bekennen),
en wordt ons moreel falen een feit. Tegelijkertijd zal dat ook beteken dat er een
mogelijkheid is dat ons geloof in een Rechtvaardige Wereld hersteld kan worden:
eerlijkheid overwint.
Die autonome morele suspense loopt parallel aan de spanning voor Assita,
die de waarheid wil weten, en tegelijkertijd vreest die waarheid te weten.
Het valt de toeschouwer in deze fase ook op dat Igor en Assita de
maatschappij verlaten, en zich in een niemandsland (op straat) bevinden, zonder
verbintenis, zonder thuis. Pas daar, ontdaan van alle vormelijkheden van de
Onrechtvaardige en de Rechtvaardige Wereld, kunnen ze aan alle genoemde
tegenstrijdigheden ontkomen. Pas daar is er oprechtheid mogelijk. En zodra dat
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bereikt is, op het moment dat Igor eindelijk volledig bekent, kan een nieuwe
Rechtvaardige Wereld ontstaan, waarvan de toeschouwer deel mag zijn.

D.Conclusie: Trust in de filmauteur
De gevoelde trust met de auteur leidt tot een ware eenzijdige vriendschapsrelatie,
die door de toeschouwer als wederzijds wordt ervaren. De goodwill opgebouwd na
de eerste heftige ervaring vergeet de toeschouwer nooit meer. Het vriendschapsgevoel leidt tot het verlangen de auteur opnieuw te ontmoeten: dat betekent dat
de toeschouwer naar de volgende film zal uitkijken. In eerste instantie om het
contact te vernieuwen. De auteur hoeft dan niet noodzakelijk weer een
auteursfilm te maken, en kan evengoed een oppervlakkige, klassieke film maken.
Het is de toeschouwer dan genoeg de auteur te herkennen.
De grote auteurs zorgen voor een nieuwe trustervaring door een nieuwe valstrik
uit te zetten die tot een morele crisis leidt. Het is voor een auteur erg moeilijk
deze fans tevreden te stellen, dat kan alleen door nog verontrustender films te
maken. De auteurs die dat lukt zijn de echt grote auteurs: Von Trier, Tarkowski,
Tarr, Kieslowski en Haneke. Dit betekent dat deze auteurs nieuwe valstrikken
moeten verzinnen. Dat leidt tot stilistische vernieuwing, een film in de stijl van de
vorige zal leiden tot te vroege ontdekking van de valstrik.
Auteurs slagen niet altijd in hun opzet. De toeschouwer kan bijvoorbeeld
teleurgesteld zijn in het einde, omdat de gewenste trust niet geboden wordt. Deze
grote teleurstelling leidt tot een voorgoed verbreken van de trustrelatie:
vijandschap. De toeschouwer beschuldigt de auteur dan van slechte bedoelingen,
en zal films van deze auteur in de toekomst mijden.
In dit hoofdstuk is duidelijk geworden hoe de toeschouwer een relatie aangaat
met de onzichtbare auteur. Door de morele crisis is hij gedwongen op zoek te
gaan naar de auteur, en bewijzen van diens trust te vinden. Dit alles is projectie
van de toeschouwer.
In de conclusie zullen alle consequenties van de trustrelatie tussen auteur
en toeschouwer beschreven worden. Een van de consequenties is dat de
toeschouwer na afloop van de film, in de werkelijkheid, probeert ‘echte’ bewijzen
te vinden van de oprechte bedoelingen van de auteur, via interviews. Hierdoor
komt de auteursverheerlijking tot stand.
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Ik probeer hem (de toeschouwer, GvdP) als mens serieus te nemen. Ik beschouw
hem als intelligent, in staat om na te denken. Daarom geloof ik ook dat film als
kunstvorm een kans heeft. (…) Het moment daarop zagen de mensen tot hun
schrik dat ze in de val waren gelopen. Dat ze het plegen van geweld goedvonden
mits het gelegitimeerd geweld is. (…) Ik heb heel vaak gemerkt dat ‘normale
toeschouwers’, maar ook critici, vlak na de voorstelling kwaad waren. Maar na
een week zeiden dat ze de film prachtig vonden. Dat er iets bij ze op gang was
gebracht wat ze niet hadden gedacht. Iets beters kan je niet overkomen. Ik ben
erg blij als ik zoiets hoor. (…) Maar als een film een toeschouwer zo door elkaar
schudt dat hij hem niet vergeet en de film in zijn hoofd en lichaam blijft voelen en
hij erover gaat nadenken omdat hij hem anders niet kwijtraakt, dan heeft die film
zijn doel bereikt. (Michael Haneke in interview (VPRO 1998))
e ervaring van de toeschouwer bij een auteursfilm blijkt te bestaan uit 6
opeenvolgende ervaringen. De toeschouwer maakt een verkeerde
personage-inschatting, probeert die fout te vergoeilijken, ervaart
uiteindelijk toch de morele crisis, en zoekt trust bij de auteur om de
morele crisis ongedaan te maken. De toeschouwer wil de auteur vertrouwen. Hij
wil er op vertrouwen dat auteur hem niet in de morele crisis heeft laten belanden
om te tarten, maar hem een waarheid over de werkelijkheid en onze moraal wilde
laten inzien.
Dat is het begin van de zoektocht naar ‘de mens achter de film’, interviews,
biografieën en vereringcultus. Een trustrelatie met de auteur voelt als een echte
vriendschap, en leidt dus tot hetzelfde vriendschapsgedrag: elkaar opzoeken (een
nieuwe film van de auteur gaan bekijken). Het is dan prettig om zulke interviews
te zien als hierboven van Michael Haneke. Echte bewijzen van de oprechtheid
zijn er niet. Maar de toeschouwer kan wel de auteur interpreteren als oprecht.
Bovenstaand citaat kan duidelijk geïnterpreteerd worden als bewijs dat in ieder
geval Haneke te vertrouwen is. Je kunt stellen dat hij zich bewust is van alles dat
in deze studie betoogd wordt. Tegelijkertijd beschrijft dit proefschrift juist die
fase die voor hem ook een raadsel is: wat gebeurt er tussen het moment van
woede (een component van de schaamte-emotie) en het moment dat de toeschou-
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Figuur 7.1. Morphologie van de psychologie van de toeschouwer van de auteursfilm.
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wer de film prachtig vond? Mijn model beantwoordt die vraag: de toeschouwer
ervaart trust. Ander verschil tussen Hanekes opmerking en wat deze studie, is dat
wat Haneke beschrijft als catharsis (na de film), vooral tijdens de film plaatsvindt.
Waarschijnlijk zijn de films van Haneke een bijzondere variant van de
auteursfilm, omdat ze eindigen in fase 5. Dat betekent dat de trust pas na afloop
van de film gevonden wordt. De toeschouwer die terugkeert in de alledaagse
werkelijkheid vindt daar trust in, omdat die alledaagse werkelijkheid, en de
positie van de toeschouwer daarin, een Rechtvaardige Wereld is. Ook vindt de
toeschouwer in die werkelijkheid weer trust bij vrienden. Doordat de
toeschouwer trust vindt in de werkelijkheid en bij vrienden, is er geen reden om
trust te vinden bij de auteur. Dat blijkt ook wel uit de reacties van toeschouwers
die Haneke noemt, ze vinden de film alsnog prachtig. Maar ze vinden niet dat de
auteur zo geweldig is. Dit verklaart waarom het juist bij Haneke zo lang duurde
voordat hij als auteur werd erkend. Een soortgelijk probleem doet zich voor bij
Lars von Trier: in THE ELEMENT OF CRIME is fase 6 eigenlijk ook te kort.
1. Het trustmodel van de auteursfilm.
Een korte versie van dit model is: bij welke film kiest de toeschouwer verkeerde
betrokkenheid, en komt daardoor in een morele crisis terecht, en ondervindt
trust?
Het model van de auteursfilm staat in figuur 7.1. grafisch weergegeven. Van
belang is op te merken dat deze fases niet exact in de film zijn aan te wijzen,
alleen de toeschouwer zelf weet op welk moment een volgende fase plaatsvindt.
Tevens is van belang dat in elke auteursfilm de duur van de fases anders is. De
volgorde van de fases is wel altijd dezelfde.
Omdat het model een abstractie is van de films uit het corpus, is het goed
om een aantal nuances te bespreken. 87
Fase 1
De toeschouwer oriënteert zich op de beelden om die te construeren als een
werkelijkheid. Dat proces duurt langer dan bij een klassieke film, waarin het
motto is: definieer in de eerste paar minuten zowel het hoofdpersonage, als het
probleem dat in de film opgelost moet worden.
In een auteursfilm is de oriëntatie op de film als een werkelijkheid moeilijk
omdat er teveel informatie is. Immers, zolang onduidelijk is welke personages
87

In Appendix 1 worden de films uit het corpus genoemd. Deze films hebben op de achtergrond
gefungeerd als bron om de genoemde 6 fases te ontdekken. Dat betekent echter niet dat alle films
uit het corpus exact aan het model voldoen. In Appendix 2 bespreek ik de variaties op het model
zoals ze specifiek in de films in het corpus voorkomen.
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centraal staan, wat diens motieven zijn en welke gebeurtenissen relevant zijn,
moet de toeschouwer alle beelden bewust waarnemen. Deze informatie-overload
wordt in veel auteursfilms nog verergerd door juist extra veel informatie aan te
bieden (THE ELEMENT OF CRIME is een case-in-point).
De toeschouwer wil betrokken raken, maar de film blijft op afstand: Het
lukt weliswaar probleemloos om een realiteit te construeren en een situatie te
herkennen, verder doet de film er alles aan om niet bij de personages betrokken te
raken. Daar zijn een aantal strategieën voor: door lang uit te stellen wie het
personage is. Bijvoorbeeld door hoofdpersonages lange tijd niet te tonen of
doordat personages ergens mee bezig zijn, maar de toeschouwer niet te weten
komt waarmee.
Deze afstandelijkheid hangt samen met de passiviteit van de personages.
Die passiviteit is niet omdat ze geen doelen hebben. Hun doelen zijn misschien
niet zo groot, ze betreffen vooral zelf te overleven: een baantje, verdriet
overkomen. Maar alleen ongeluk maakt deze personages nog niet passief. Elk
verhaal is immers een verstoring van de bestaande orde, die aan het einde hersteld
wordt. Elk personage moet een obstakel overwinnen om verder te komen. Wat
deze auteursfilmpersonages zo passief maakt, zijn de omstandigheden die groter
zijn dan zijzelf, die hen bij voorbaat kansloos maken. Ze strijden wel, maar
vergeefs.
De complexiteit van de vertelling leidt misschien tot vertraging van het
construeren van een werkelijkheid, maar niet tot een onmogelijkheid.
Fase 2
Het besluit om de fim als fictie te bekijken ligt volledig bij de toeschouwer. Het is
een keuze. Dat maakt het theoretisch onzinnig om in de film bewijzen van
fictiviteit te zoeken. Als handelingstendens van de toeschouwer is het wel te
begrijpen. Er zijn twee redenen waarom de toeschouwer op zoek gaat naar de,
minimale, bevestiging dat het om fictie gaat.
De eerste zoektocht. Alhoewel toeschouwers in alle films actief zullen
zoeken naar bewijzen van fictionaliteit/ non-fictionaliteit, is de toeschouwer van
de auteursfilm nog gemotiveerder daarnaar op zoek. Immers, zoals in hoofdstuk 1
werd beschreven, doet de auteursfilm er alles aan om de toeschouwer op afstand
te houden door traagheid, schrijnende situaties en onduidelijkheid. Beelden die
dus leiden tot een aversive reactie. Het vinden van bewijs van fictionaliteit maakt
het voor de toeschouwer mogelijk de gebeurtenissen in de paratelic staat te
ervaren, en een appetitive houding aan te nemen.
De tweede (en volgende) zoektocht. Zoals gezegd is fictie niet een eenmalige
inschatting, maar een voortdurende heroriëntatie op de fictionele status van de
gebeurtenissen. In principe is het de toeschouwer zelf die zelfstandig beslist
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wanneer zo’n heroriëntatie moet plaatsvinden, maar het wordt ook wel bepaald
door de gebeurtenissen zelf, wanneer ze zich erg dicht bij de grens begeven. Juist
in de beginfase van de film, wanneer de toeschouwer nog niet in flow is geraakt,
zal de toeschouwer zich heroriënteren.
Wanneer na vijf minuten plottijd de toeschouwer een man een gebouw uit
ziet lopen en volledig willekeurig door een stel zakenlieden in elkaar geslagen
ziet worden, terwijl een menigte van een afstand de gebeurtenis emotieloos
gadeslaat, is dat genoeg aanleiding om nog eens de vraag te stellen of het wel fictie
is. 88 In de regel zal elk ethisch dilemma de toeschouwer doen afvragen in hoeverre
de film nog fictie is.
Dan begint zich echter te wreken dat de auteursfilm zoveel argumenten in
zich draagt om het spel van realisme te spelen. De meeste films bevatten na de
initiële markers van fictie, geen nieuwe markers daarvan. En alle manieren
waarop de films zijn ingebed in de werkelijkheid, maken het lastig de film puur
als fictie te blijven beschouwen. Mensen worden onrechtmatig ontslagen, mensen
worden in elkaar geslagen terwijl er een menigte bewegingsloos toekijkt, mensen
lijden armoede, hebben geen huizen, plegen verraad, etc.
Hoe meer de auteursfilm als realisme overtuigt, hoe meer de toeschouwer
op zoek gaat naar indicaties dat de film fictie is, een constructie.
Fase 3.
Uiteindelijk wil de toeschouwer een verbondenheid met een personage aangaan,
en doet dat ook. Hiervoor moet hij het personage inschatten, en tot een conclusie
komen. Dat de toeschouwer tot een keuze komt, bewijst zich in het
lakmoesproefmoment, als we bij een bepaalde gebeurtenis op een specifieke
uitkomst hopen die gunstig voor het personage uitvalt met wie we betrokken
zijn, en ongunstig voor het andere personage.
Die keuze valt totaal verkeerd uit, omdat de toeschouwer toch te vroeg een
oordeel velt. Dat die keuze verkeerd is, komt altijd door een verkeerde afweging
van de variabelen: persoon (karakter en motivatie)– gedrag – situatie.
Het is een heel subtiele valstrik: de toeschouwer moet het gevoel hebben
zelfstandig de verkeerde keuzes gemaakt te hebben. De verkeerde suggesties die
(achteraf bezien) de toeschouwer maakt, mogen niet zijn ontstaan door liegen
van de auteur.
De verkeerde personage-inschatting maakt het aantal mogelijkheden
eigenlijk heel beperkt: een personage dat goed lijkt, blijkt moreel transgressief te
zijn, en een personage dat transgressief lijkt, blijk moreel hoogstaand te zijn. Er
zijn een aantal variaties: het oordeel over het hoofdpersonage blijkt juist, maar
niet die van diens vrienden of vijanden. Zo verandert er niets aan onze indruk van
88

SONGS FROM THE SECOND FLOOR
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Gelsomina (hoogstens dat we steeds meer sympathie voor haar krijgen), maar
blijkt onze indruk dat Zampano een gevoelloze bruut is, volledig onjuist.
Waar gewoonlijk auteursstudies de nadruk leggen op de ‘kunstigheid’ van
de stijl, blijkt de ware kunst van een auteur in de knappe constructie, originaliteit
en de schijnbare natuurlijkheid van de valstrik. De auteursfilm zouden genoemd
kunnen worden ‘variaties op het thema ‘valstrik’.
Fase 4
In fase 4 blijkt hoe de toeschouwer in plaats van de gemaakte fout te erkennen, er
alles aan doet om zijn fout te ontkennen en vergoeilijken. Het (op het eerste
gezicht) vreemde is, dat dit leidt tot een grotere betrokkenheid (of, in het geval
van het veroordelen van een personage dat moreel blijkt te deugen, grotere
aversie).
Fase 5
In fase 5 moet er een moment zijn dat de toeschouwer niet langer kan volharden
in het verkeerde oordeel. Dat moment kunnen we aan voelen komen, dan ervaren
we autonome morele suspense. Het hoeft niet getoond te worden, suggestie is al
meer dan genoeg.
De morele crisis bestaat uit het erkennen van een falend oordeelsvermogen,
en het wegvallen van het belief-systeem. De toeschouwer ervaart schaamte en
schuld. Deze morele emoties betreffen het Zelf van de toeschouwer. De
toeschouwer zoekt vergeefs houvast in de fictionaliteit van de auteursfilm: voor
morele emoties maakt het niet uit of die ontstaan binnen een fictie of een
werkelijkheid.
Fase 6
In fase 6 zoekt de toeschouwer trust met de auteur, en dat veroorzaakt het zoeken
naar auteurskenmerken (stijl). De auteur maakt de morele crisis van de
toeschouwer ongedaan door de manier waarop hij de vertelling afrondt. Dat leidt
tot een tegenstrijdige houding: de auteur moet de consequenties van het verkeerd
oordelen tot in het extreme doorvoeren, tot op het bot gaan. Tegelijkertijd moet
de auteur, nadat de morele crisis is ontstaan, een manier bieden waarop de moraal
van de toeschouwer wordt hersteld. Dit betekent dat een auteursfilm gewoonlijk
eindigt met een dood, afrekening, totale afbraak van het systeem, maar wel in een
goede stemming.
Een sterk ervaren gevoel van trust leidt tot loyaliteit bij de toeschouwer, en
tot een voortdurend vriendschapsgevoel. Dat leidt tot een overmatige
belangstelling voor alles dat met de auteur te maken heeft: biografieën, alter ego,
interviews. En nog belangrijker, het leidt tot nieuwe ontmoetingen met de auteur,

306

Conclusie
in de volgende films. Het is daardoor dat een oeuvre ontstaat: een toeschouwer
wil door trust alle films zien van die auteur.
Wat verklaart dit model?
Ik ben er van overtuigd dat dit de meest cruciale manier is waarop een
auteursfilm wordt gedefinieerd. Maar het is niet de enige. Wanneer de
toeschouwer iets in een film herkent dat een akelige waarheid over de harde
werkelijkheid waar de toeschouwer mee geconfronteerd wordt, en waarvan de
toeschouwer het gevoel krijgt dat de regisseur zegt: het spijt me dat ik het moet
melden, maar dit is hoe de wereld in elkaar zit”, dan ontstaat ook trust met de
auteur. Dit verklaart waarom er ook zoveel documentaire filmmakers auteurs zijn
(Resnais met de harde waarheid over de concentratiekampen), en waarom zoveel
fictie-auteurs filmen in de stijl van het neo-realisme.
In wezen moet elke auteur kiezen tussen een manier om de harde
werkelijkheid te onthullen, door de toeschouwer mee te lokken en betrokken te
maken. Een klassieke film zegt: kijk hoe erg die mensen die in het drijfzand staan,
terwijl de toeschouwer keurig aan de goede kant van het afgezette strand staat.
Een auteursfilm haalt eerst de afzetting weg, en zegt: kom op eigen risico lopen
op het mooie strand, en dan: en nu sta je zelf midden in het drijfzand. Daarbij
moet de auteursfilm naar een manier zoeken om te zorgen dat de toeschouwer
niet verwijt: waarom heb je me in het drijfzand geleid?
De auteursfilm moet streven naar realisme om de werkelijkheid voelbaar te
maken, maar tegelijkertijd naar sterke vormmiddelen, om herkenbaar te zijn,
zodat de toeschouwer de auteur kan vinden. Het eerste argument is belangrijker
dan het tweede.
Het streven naar een nieuwe stijl is ook belangrijk omdat er telkens weer
een nieuwe valstrik moet worden gezet, en stijl kan helpen om zo’n valstrik op te
zetten. Er zijn immers niet zoveel patronen denkbaar: een slecht personage blijkt
goed, een goed personage blijkt slecht. De variaties zijn: het probleem zit bij
andere personages.
Of het briljante DOGVILLE, dat twee keer dit model toepast: eerst blijkt de
schrijver Tom Edison aardig, maar dan zien we waar zijn systeem toe leidt, terwijl
dan Grace iedereen laat vermoorden, wat ook weer teveel van het goede is. De
trust ontstaat in de slotbeelden, waarbij de bewoners getoond worden, en de
auteur zegt: dat waren ook gewone mensen.
Een oeuvre is geen noodzaak. Al met één film kan een regisseur een auteursfilm
maken: zie EEN ANDER ZIJN GELUK (B, Nl: Fien Troch, 2005). Maar als een
toeschouwer eenmaal trust heeft ervaren bij een auteur, zal hij met speciale
aandacht diens carriere volgen, en aldus het oeuvre kennen. Het zien van een
volgende film van een auteur komt voort uit de trustrelatie: net als bij een goede
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vriend, die moet je af en toe zien. Die volgende film wordt met veel goodwill
bekeken. Toch hoeft de auteur niet noodzakelijk opnieuw tot trust te leiden. Een
simpel weerzien kan al voldoende zijn. Maar al te veel mislukte films leidt tot het
doodbloeden van de trustrelatie. Een echte auteur maakt met enige regelmaat een
nieuwe film volgens dit model. De echt grote auteurs maken altijd zo’n film: Lars
von Trier en Andrei Tarkowski lukt dat altijd. Het verklaart volgens mij ook
waarom auteurs zo vaak van genre wisselen: dat is de enige manier om een andere
valstrik te kunnen opzetten.
Er is geen enkele reden de auteursfilm te definiëren als een vorm van
egodocument. Trust verklaart wel waarom er zo heftig gezocht wordt naar het
verband tussen de biografie van de auteur, en diens films. De zoektocht naar de
biografie van de auteur is een gevolg van het ervaren van trust. Als je ervaart hoe
iemand werkelijk is, dan wil je alles van hem/haar weten.
Er zit een tegenstelling in de houding van de auteur dat hij duidelijk
doelgericht te werk gaat, en een autonome stijl heeft (agency), de toeschouwer
strak leidt door de vertelling, terwijl de toeschouwer tegelijkertijd het gevoel
moet hebben zelfstandig tot een bepaalde (verkeerde) betrokkenheid te zijn
gekomen, en de toeschouwer te suggereren dat hij zich kwetsbaar opstelt.
Dit model verandert ook de discussie rond auteursfilm. Het is duidelijk geworden
dat de discussie niet gevoerd moet worden over de morele transgressies in de film,
of over het dilemma of je morele transgressies mag tonen, maar over de vraag: hoe
stelt de film de moraal van de toeschouwer ter discussie?
Het blijkt ook dat veel ophef rond auteursfilms ontmaskerd wordt als
(door journalisten makkelijk nageprate) marketing. De hele Dogma beweging,
hun manifest, doet niets af, of voegt niets toe aan het feit dat FESTEN (Den, Z:
Thomas Vinterberg, 1998) een auteursfilm is volgens mijn model. Wel bedient die
ophef de toeschouwer die wil weten of de auteur oprecht was. Het streven van de
Dogma beweging naar ‘purity’, kan door de toeschouwer dan begrepen worden
als teken van oprechtheid.
2. Het model als toetsinstrument.
Er zijn genoeg films waar de verkeerde betrokkenheid niet tot een morele
crisisleidt: GOODBYE LENIN! (D: Wolfgang Becker, 2003), en THE ILLUSIONIST (Tsj,
USA: Neil Burger, 2006).
THE ILLUSIONIST handelt over een illussionist die wraak neemt op de moord
van zijn geliefde, haar geest oproept, en het publiek tot de conclusie laat komen
wie de moordenaar is. Uiteindelijk pleegt de vermeende moordenaar, die we als
publiek hebben leren haten, zelfmoord. Achteraf blijkt dat de vrouw nooit dood
was, en dat het allemaal zo gepland was om het stel een gelukkige toekomst te
garanderen. De film eindigt teleurstellend, omdat het geluk van de twee een happy
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end is, waarin blijkt hoe meesterlijk de illusionist ook deze illusie heeft gemaakt.
We begrijpen het ware verloop van het verhaal door de ogen van de inspecteur,
die vol respect is over de illusionist. Daarmee weigert de film stil te staan bij de
ware consequenties van dit verhaal. Immers, de illusionist blijkt een onschuldige
man tot zelfmoord te hebben gedreven. In een ware auteursfilm (met exact
dezelfde gebeurtenissen), zou juist op dit moment stilgestaan zijn bij het
perspectief van de zelfmoordenaar, en diens familie, en zouden we in volle glorie
het onrecht daarvan hebben moeten voelen. Dat hoeft overigens niet te betekenen
dat de film een slechte film is. Zoals Patricia Pisters duidelijk maakt is de film een
briljant voorbeeld van hoe de menselijke geest werkt, en is het een mooie
metafoor voor verkeerde attributies zoals in hoofdstuk 3 en 4 betoogd. (Pisters
2007a)
Om dezelfde reden is GOODBYE LENIN! geen auteursfilm. Een zoon houdt
voor zijn moeder (die enige tijd in coma heeft gelegen) de illlusie in stand dat
Oost-Duitsland nog steeds bestaat, bang als hij is dat het bericht van de val van
de muur voor zijn moeder een te grote schok zal zijn. Een aantal vrienden helpen
hem daarbij. De toeschouwer waardeert de zorgzaamheid van de zoon, en
begrijpt de reden waarom hij dat doet (al wreekt zich dat met een andere peiler
van onze moraal: de waarheid spreken). Hoe langer het duurt, hoe meer het
doordringt dat de jongen te ver gaat, en immoreel is. Dit wordt zelfs verwoordt
door zijn vriendin, die zegt dat ze bij hem weggaat als hij zijn moeder niet de
waarheid vertelt. Alwaar de toeschouwer wreed geconfronteerd zou worden met
de verkeerde betrokkenheid. Echter, de jongen gaat gewoon door met waar hij
mee bezig is, zijn vriendin blijft desondanks bij hem, en er wordt een prachtig
einde aan het verhaal gemaakt waarin hij eerder beloond wordt voor zijn gedrag
dan bestraft. De film blijft zo een komedie (en misschien wilde de film bewust
geen auteursfilm zijn). 89
3. De toeschouwer van de auteursfilm
Hoe vrijer de keuze van de toeschouwer om betrokken te raken, hoe langer de
cognitive dissonance fase, en hoe groter de omslag van het personage (van moreel
naar immoreel of omgekeerd), hoe groter de morele crisis van de toeschouwer. De
prettige keerzijde hiervan is dat hoe groter de morele crisis, en hoe groter de
beloning van trust. Mensen zijn geen sadomasochisten - zoals de psycho-analytici
denken - die op zoek gaan naar een auteursfilm om daar te lijden. Nee,
toeschouwers gaan naar auteursfilm om hun lijden beloond te zien met de
89

Dat betekent niet dat auteursfilms geen komedies kunnen zijn. Een auteursfilm kan heel goed
beginnen als komedie, en het lachen om personages kan een heel tastbaar lakmoesproefmoment
zijn. Maar in de auteursfilm zal dan later de toeschouwer het lachen moeten vergaan. En dat is nu
precies wat er in GOODBYE LENIN! niet gebeurt.
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ervaring van trust. In termen van het flow-model (hoofdstuk één) van
Csikszentmihalyi uitgedrukt: de toeschouwer gaat naar een auteursfilm om zijn
belief-systeem getest te zien. (Csikszentmihalyi 1999) De vaardigheid is het beliefsysteem zelf (het vermogen om deugdzaam te zijn), terwijl de uitdaging is dat dat
vermogen getest wordt. In het spanningsveld tussen uitdaging en vermogen kan
de toeschouwer van de auteursfilm flow bereiken. En omdat het zelf van de
toeschouwer daarbij betrokken is, zal de toeschouwer ook zeer geconcentreerd
zijn (grote concentratie is een aspect van flow).
Er zijn vele redenen om bij een auteursfilm de zaal te verlaten. Zowel het moment
waarop de toeschouwer de vreemde, onrechtvaardige wereld betreedt, als het
moment waarop dissonance wordt ervaren, als het ervaren van de morele crisis en
het uitblijven van trust, dit zijn allemaal momenten waarop de toeschouwer
onrust voelt, ergernis, vaak gericht op de auteur. In al deze gevallen kan de
toeschouwer ervoor kiezen de zaal te verlaten.
Voor veel lezers van de voorliggende studie zal het onwaarschijnlijk zijn dat de
morele crisis ervaren is. Dat heeft meerdere redenen: de eerste is dat die morele
crisis bezworen is door de gevoelde trust, wat een positieve emotie is. Bij het
verlaten van de zaal, en lang erna, blijven we die trust voelen, en dat voelt erg
prettig. Die veegt de morele emotie weg.
Een andere reden is dat morele emoties weliswaar het bewustzijn
activeren, en vragen oproepen over de eigen identiteit (zelfbewuste emoties),
maar dat het meestal een raadsel is wat die zoektocht naar het zelf heeft
geactiveerd.
Een derde reden is dat bij deze bepaalde film het niet heeft gewerkt.
Uiteindelijk blijft alle controverse over auteurs bestaan, de ene auteursfilm werkt
bij de een wel, bij de ander niet, en bij een derde werkt het wel, maar voelt iemand
geen trust (dit zijn de felste tegenstanders van de auteur) en een vierde heeft
bewondering voor de constructie als auteursfilm, maar voelt er niets bij.
Het verklaart waarom er altijd zoveel controverse is rond auteursfilms. De nadruk
in kritieken en filmwetenschappelijke literatuur is altijd op de morele
transgressies die getoond worden. Daarbij is de vraag altijd: is het moreel juist om
die transgressies te tonen. Mijn model laat zien dat zulke discussies enigszins de
kern missen (en daardoor onbeslist voortduren), omdat het ware morele
probleem de morele transgressie van de toeschouwer zelf is, en zijn terechtkomen
in de Onrechtvaardige Wereld. Voorstanders van de betreffende film zijn
toeschouwers die in ieder geval fase 5 ervaren hebben (maar niet noodzakelijk
verwoord), en trust ervaren hebben. Tegenstanders van de film zijn toeschouwers
bij wie schaamte de overhand heeft gehad, en zich geprofileerd heeft in woede
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tegen de film/auteur. Of van toeschouwers die geen trust ervaren hebben, maar
distrust. Zij voelen zich gemanipuleerd, omschrijven de valstrik als een echte,
gemene, valstrik.
Milde varianten zijn ook denkbaar, waarin de toeschouwer slechts een
milde morele crisis ervaart. Dat maakt het kijken minder pijnlijk. Maar de
keerzijde daarvan is dat de toeschouwer daarna ook minder trust ervaart.
De vraag is natuurlijk ook of iedere toeschouwer dit alles ervaart. Het antwoord
is: nee, er zullen genoeg mensen zijn die dit niet ervaren, uiteindelijk is ‘the proof
of the pudding is in the eating.’ Als je het niet ervaart, dan geldt dat bij die film
niet: omdat je niet in de valkuil bent getrapt (je kunt een list doorzien), als je niet
erg betrokken bent geraakt, of als je bij de eerste dissonance ervaring je mening
hebt herzien.
Er zijn ook films waar de toeschouwer wel de morele crisis ervaart, de
auteur wil vertrouwen, maar uiteindelijk geen trust van die auteur ervaart. Zo’n
onbeantwoorde trust leidt tot een grote teleurstelling en tot een grote distrust van
deze auteurs. De toeschouwer zal in de toekomst films van dergelijke gewantrouwde auteurs mijden.
Een duidelijke stijl is geen kenmerk van de auteursfilm, en geen noodzaak. De
toeschouwer gaat zo actief zoeken dat al snel een auteur gevonden wordt. Een
nadrukkelijke stijl vergemakkelijkt wel het vinden van een auteur.
Moraal is een tijdsprobleem. Hoewel moraal van alle recente tijden is, is de
opvatting over bepaalde kwesties aan verandering onderhevig. Door deze
verschuiving zijn bepaalde valstrikken evident, en sommige morele crises dat
helemaal niet meer. Dit zijn dan de auteurs wier roem in de loop der tijd vervaagt.
Trust kan ook op andere manieren ontstaan: de manier waarop een film
geconstrueerd is kan ontzag opleveren en vertrouwen.
4. Wat betekent het model voor filmwetenschap?
Het voorgestelde model verklaart een aspect van het filmkijken dat in
narratologische en narration studies onopgemerkt bleef. Bij wijze van toets het
verschil in interpretatie een analyse van de film KNIFE IN THE WATER van Roman
Polanski. Een man en een vrouw in een auto rijden bijna een lifter aan, en
besluiten hem een lift aan te bieden. Ze zijn op weg naar de haven, omdat ze de
hele dag gaan zeilen. De lifter mag mee met de zeiltocht, en gedurende de hele dag
zijn er onderlinge ruzies, verbroedering. In het laatste gedeelte valt de lifter
overboord, verbergt zich, waarna de anderen denken dat hij verdronken is. De
vrouw verwijt dat haar man, die wegzwemt. De lifter keert terug op de boot, en
heeft seks met de vrouw. De lifter gaat van boord, en de vrouw keert met de boot
terug naar de haven. Daar wacht haar man op haar. Zij laat hem nog even in de
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waan dat de lifter dood is, en vertelt dan dat hij nog leeft, en dat ze met hem
overspel gepleegd heeft. Andzrej weigert haar te geloven, of misschien gelooft hij
haar toch?
Er zijn twee cruciale lakmoesproefscènes. Andzrej hitst de lifter op die zo kwaad
wordt dat hij een peddel in het water gooit. Andzrej eist dat de lifter erachteraan
springt, maar de lifter bezweert dat hij niet kan zwemmen. Andrzej zegt dat hij
liegt. Krzysztina sust de ruzie door zelf in het water te springen en de peddel
terug te brengen.
Later houdt Andzrej het mes van de lifter achter. De lifter vraagt er om, en
Andzrej weigert het mes terug te geven. Ze krijgen ruzie, en door de schuld van
Andzrej valt het mes in het water. De lifter eist dat Andzrej het mes opduikt. Ze
vechten, en de lifter valt in het water, en verdwijnt onder water. Krzysztina en
Andzrej vrezen voor zijn leven, Krzysztina zwemt hem achterna, probeert hem op
te duiken. Ze vindt hem niet. Wel ziet de toeschouwer dat de lifter zich achter
een boei verbergt.
In een structurele, narratologische, analyse (met kennis van de film als geheel) is
het duidelijk dat de lifter de eerste keer gelogen heeft toen hij beweerde niet te
kunnen zwemmen.
In een narration analyse zou gesteld worden dat we dat de eerste keer niet
kunnen weten. Wel zou de nadruk gelegd worden op het feit dat de toeschouwer
wordt meegedeeld dat het zich verbergen van de lifter achter de boei geheel
andere verwachtingen oproept. De toeschouwer vreest niet meer voor het leven
van de lifter, maar vraagt zich wel af hoe het verder gaat, of en hoe Krzysztina en
Andzrej er achter komen dat hij nog leeft.
In mijn psychologische toeschouwers benadering is de vraag: dat we niet weten in
de eerste scène of de lifter kan zwemmen, heeft grote gevolgen voor hoe we de
scène waarnemen. Als de lifter inderdaad niet kan zwemmen, dan is Andrzej een
slecht mens die weigert de lifter te geloven, maar als de lifter wel kan zwemmen,
dan heeft Andzrej groot gelijk dat hij hem niet vertrouwt, en is de lifter een
leugenaar.
Ondanks het feit dat de toeschouwer volledig vrij is om beide opties
tegelijk open te houden, kiest de toeschouwer toch voor alignment met de lifter
omdat deze bijna aangereden wordt (slachtoffer is), Andrzej zijn vrouw onheus
bejegend heeft, zich macho gedraagt. Daardoor rekent de toeschouwer de lifter
tot de in-group, en ziet Andzrej als slecht mens. De toeschouwer moet dit oordeel
een gegeven moment zijn oordeel ernstig herzien.
De voorgestelde psychologische benadering is tevens een pleidooi voor het
medium film. Film is een tijdsmedium, waarin de toeschouwer van begin tot eind
het verloop van een vooraf bedachte constructie volgt. Dat staat in schril contrast
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met de convergentie cultuur, waarin de media in elkaar overvloeien en de
interactiviteit met de toeschouwer steeds groter wordt. Wat dat betreft komt het
onderzoek tot een erg ouderwetse conclusie: behoud de film als een afgerond,
tijdsgebonden, medium. Een auteursfilm komt het beste tot zijn recht in een
projectie in een zaal, zonder pauze.
Tegenover deze conservatieve houding staat dat de auteursfilm per
definitie juist erg modernistisch is: ten eerste omdat het in vorm vernieuwend is,
ten tweede doordat het met de tijd speelt (als middel om een valkuil te zetten).
Maar het is vooral modernistisch omdat het als geen ander medium interactiviteit
van de toeschouwer creëert. Het positioneert de toeschouwer als iemand die een
eigen traject moet lopen, onafhankelijk van het door de vertelling uitgezette pad.
Betekent dit dat het ervaren van trust met de auteur voorbehouden is voor het
medium film? Nee, ook andere media met een afgebakende tijd doen hetzelfde:
literatuur, en toneel. Bij toneel is het probleem dat bepaalde stukken al bekend
staan vanwege hun constructie, zodat een regisseur van die stukken moet zoeken
naar manieren om een nieuwe valstrik op te zetten, zodat het effect opnieuw
bereikt kan worden. HAMLET GOES BUSINESS (Fin: Aki Kaurismäki, 1987) laat
zoiets zien. De film is een auteursfilm, niet vanwege de vormgeving als film noir,
noch het inkorten van de dialoog. Het is omdat Hamlet de hele tijd akelig doet
tegen mensen (zijn moeder, zijn stiefvader) wat vergoeilijkt wordt omdat zij zijn
vader vermoord hebben, maar dat dan uiteindelijk blijkt dat hij zijn vader
vermoord heeft.
Alhoewel de auteursfilm elementen heeft van een tragedie (ook Oidipous
gaat over een goed mens die gruweldaden blijkt te hebben begaan), is een
auteursfilm nadrukkelijk geen tragedie. Dat komt omdat in een tragedie de
toeschouwer juist wél weet dat Oidipous de misdadiger is die gezocht wordt. In
de auteursfilm is de toeschouwer de tragische persoon, hij denkt van zichzelf een
goed mens te zijn, en naar het goede te streven vanuit een deugdelijke moraal.
Helaas blijkt hijzelf de slechte moraal te hebben.
In beeldende kunst/ schilderkunt kan het ook. Dat lijkt vreemd, omdat de
receptie van de toeschouwer zo kort duurt. Maar het lijkt me aannemelijk dat de
toeschouwer in dat ene moment al deze 6 fases in één moment ervaart.
Andere media - televisie en nieuwe media - zijn niet de meest gemakkelijke
media om dit effect te bewerkstelligen, maar anderzijds is het zeker niet
uitgesloten. Een voorbeeld is de morele ophef over de Donorshow van BNN (1 juni
2007), waarin een vrouw haar nier ter beschikking zou stellen, en kandidaten
moesten strijden om wie er het meeste recht op had. De morele crisis ontstond
doordat iedereen in de dagen voorafgaand aan de uitzending zich gecommitteerd
had aan een veroordeling van het programma (BNN is een commerciële omroep
die over de rug van patiënten de kijkcijfers wil verhogen), terwijl tijdens de
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uitzending bleek dat de hele uitzending fake was, en een manier om het
onderwerp onder de aandacht te brengen (een moreel correcte houding van
BNN). Hierdoor ontstond grote trust met BNN, juist omdat de toeschouwer zich
publiekelijk had gecommitteerd.
Cabaret is een uitgelezen medium om dit te bereiken. De structuur van
humor is nauw verwant aan die van de auteursfilm, met omdraaiingen, valkuilen
en onthullingen. De lach is de valstrik en tegelijkertijd het bewijs dat er trust is.
Beter nog dan bij de auteursfilm ontstaat er trust met de conferencier, omdat hij
tastbaar aanwezig is. Hij zegt akelige waarheden over de werkelijkheid, soms zo
hard dat het pijnlijk wordt. Voorbeelden zijn conferenciers als Freek de Jonge,
Hans Teeuwen en Wim Helsen.
Genre
Uitgangspunt voor deze studie was de pragmatische benadering van Rick Altman
voor genres. Nu, na afloop van het onderzoek, kunnen we constateren dat Altman
volledig gelijk heeft. Ook het kenmerk van genres dat ze in de community
verschuiven, klopt. Films die eerst in het centrum van de definitie vallen, komen
uiteindelijk in de periferie terecht. Een van de redenen is dat de definitie van een
auteur voortdurend verschuift. Eerst waren het films die herkenbaar waren aan
een vernieuwende stijl, dan films die nauwelijks herkenbaar waren, omdat ze in
een keurslijf gemaakt moesten worden. Dat is een verkeerd houvast, stijl is het
middel en niet het doel. Vernieuwing van filmvorm is het middel om een nieuwe
valstrik op te zetten. Zolang men daar aan vasthoudt.
In filmwetenschap zijn films op talloze manieren omschreven en gedefinieerd.
Klassieke film, artfilm, auteursfilm, historisch-materialistisch, parametrisch, in
termen van stijlstromingen (neo-realisme, expressionisme, historische avantgarde, poetisch realisme), genrefilms, postmoderne films, moderne films,
experimentele films, documentaire, nationale cinema, politieke films, amusement,
blockbuster, emotie-films (horror, komedie etc.), religieuze films, metafysische
films, post-klassieke films, third cinema en reflexieve films.
De films die volgens het in deze studie beschreven procédé werken, zijn te
vinden in al deze soorten films. Daarom kan de auteursfilm in onze definitie beter
begrepen worden als een hoofdcategorie, een mode-of-narration zoals David
Bordwell voorstelt. “a mode tends to be more fundamental, less transient, and
more pervasive (…)” Een mode of narration overstijgt “genres, schools, movements
and entire national cinemas.” (Bordwell 1985:150)
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Klassieke film: de toeschouwer reageert op het handelen en de emoties
van de personages.
Auteursfilm: de toeschouwer ervaart morele emoties als reactie op zijn
eigen positie als mens ten opzichte van de film.
Deze twee modes zijn niet helemaal gescheiden: Alle fictiefilms bevatten fase 1, 2
en 3. In een auteursfilm blijkt de betrokkenheid bij een personage onjuist, en
moet de toeschouwer daar in de volgende fases de consequenties van dragen: de
morele crisis en trust. In beide modes gaat de gewone afwikkeling van het verhaal
door.
Overigens komt dit grotendeels overeen met de bestaande hoofdindelingen
van klassiek versus artcinema, bioscoop- arthouse. Dat is ook begrijpelijk: in deze
studie is niet een nieuw genre of nieuwe mode ontworpen. Er is een bestaande
categorie ‘auteursfilm’ die altijd gedefinieerd was op stijlkenmerken, en nu
geherdefinieerd vanuit de ervaring van de toeschouwer. Daarmee verandert het
corpus niet. Deze theoretische herdefiniëring is vergelijkbaar met de cognitive turn
in genrestudies, waar de beschrijving van bijvoorbeeld horror vanuit de
aanwezigheid ‘monsters’, veranderde in ‘horror is een film waarin mensen bang
worden’. Daarmee veranderde het corpus horrorfilms nauwelijks.
Zoals gezegd is de auteursgedachte een van de meest succesvolle termen uit de
filmtheorie. De populariteit en alomtegenwoordigheid van die auteursgedachte in
onze cultuur zorgt er ook voor dat niet iedere filmmaker die auteur genoemd
wordt dat ook is. roem, eigen stijl, herkenbaarheid, afwijking van de klassieke
film is in het alledaagse discours genoeg om ‘auteur’ te worden genoemd. Mijn
model maakt het mogelijk te laten zien of dat te toetsen. Peter Greenaway
bijvoorbeeld was al bekend als schilder, en werd onmiddellijk als filmauteur
gezien. Maar THE DRAUGHTMAN’S CONTRACT (UK: Peter Greenaway, 1982) is een
echte auteursfilm volgens het model. Zo was Alain Resnais al beroemd vanwege
zijn documentaire over de concentratiekampen.
De relatie auteursfilm/ genre is hiermee ook opgelost: Auteursfilms
gebruiken genres als snare, genres suggereren een veiligheid, die doorbroken
wordt. Daarom maken auteurs vaak de ultieme genrefilm, namelijk een film die
zich zo perfect mogelijk houdt aan de conventies van de genrefilm, om daarmee
een zo groot mogelijke veiligheid te suggereren, die daarna vals blijkt te zijn.
We zijn ook full stop weer terug bij Aristoteles, hij beweerde dat een
tragedie angst en medelijden moet oproepen. In deze studie is dat veranderd in: een
auteursfilm is een film waarbij de toeschouwer existentiële angst heeft gevoeld,
en medelijden van de auteur.
Dit alles leidt tot een model dat al op basis van een film makers tot auteur
kan bestempelen. Een auteur is iemand die minstens één auteursfilm heeft
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gemaakt. Een auteursfilm wordt gewoonlijk vergezeld van een fel discours, met
slechts voor of tegenstanders. Dit komt door de al dan niet gevoelde trust. Zonder
trust is de film een gewelddadig, wellustige, misdaadfilm, bedoeld om het publiek
te tarten. Met trust is de zelfde film een intelligente, knap gemaakte, filosofische
bespiegeling op de maatschappij.
Het is ook begrijpelijk dat oudere auteurs vergeten raken. Immers, morele
dilemma’s, verkeerde inschattingen van gedrag komen vooral voor in het nu.
Sommige valkuilen zijn nu eenmaal bekend, en we kunnen in retrospectief veel
beter begrijpen wie moreel goed is, en wie niet.
Vervolgonderzoek
Evidente uitbreidingen van het onderzoek zijn: onderzoek doen naar de gehele
filmgeschiedenis: alle films van alle regisseurs. We kunnen dan ontdekken welke
films van een auteur auteursfilm zijn en hoe zich dat concept van trust verhoudt
tot nationale identiteit. Waaruit de morele transgressie van de toeschouwer
bestaat: is dat toch universeler dan ik in deze studie voorzie (door me te beperken
tot een westerse moraal)?
Het trustmodel zou ook een nieuw licht kunnen werpen op cinefilie en
filmfestivals. Filmfestivals zijn al beschreven als een belangrijke sociale
gebeurtenis, waar mensen elkaar vinden door hun gemeenschappelijk interesse
voor bepaalde films. (De Valck 2006) Via het trustmodel zou dat te herdefiniëren
zijn als: Filmfestivalgangers zijn vrienden van auteurs, en worden elkaars
vrienden via deze gemeenschappelijke vriend.
In deze studie heb ik de nadruk gelegd op de morele emoties bij de toeschouwer
van de auteursfilm. Ik heb daarbij de basisemoties als bekend verondersteld.
Natuurlijk verdienen de basisemoties in de auteursfilm meer aandacht. Als er
alleen maar de beschreven zware morele emoties waren, dan zou geen verstandig
mens een auteurfilm bezoeken. Een belangrijke kracht van een auteursfilm zijn
alle basisemoties, lachen, huilen, schrikken, verbazen en verwonderen.
Een ander terrein dat geheel onontgonnen blijft, is dat van de sociale,
morele emoties bij de toeschouwer van een klassieke film. Weliswaar zullen ze
niet op deze manier voorkomen als in ons model van de auteursfilm (dat
definieert namelijk een klassieke film alsnog tot auteursfilm). Maar natuurlijk
zijn er lichtere varianten denkbaar. Al was het alleen maar via mimicry met de
personages die deze morele emoties ervaren.
We kunnen nu ook begrijpen waarom auteursfilm geen belangstelling heeft voor
acteurs. De toeschouwer heeft een problematische relatie met het personage, en
moet die relatie herzien. Daardoor wordt de toeschouwer afgeleid van de acteur,
die in relatie staat tot dat personage.
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Hierdoor valt ook beter te begrijpen waarom de klassieke film juist gekenmerkt
wordt door acteursverheerlijking. Daar voelt de toeschouwer zich verbonden met
een personage, en projecteert die verbondenheid op de zichtbare acteur.
Door de gelijkenis tussen de verbondenheid met personages (allegiance) en
de trustrelatie met de auteur, ontdekken we ook dat beiden niet alleen gebaseerd
zijn op een common moral ground, maar dat Murray Smiths model van allegiance ook
een trustcomponent moet hebben.
Via de ethiek van de toeschouwer hebben we ontdekt dat niet de auteur
schuldig is aan de gruwelijke gebeurtenissen/ het negatieve wereldbeeld, maar dat
de toeschouwer daar zelf verantwoordelijk voor is. De auteur heeft een geheel
andere functie: hij moet de toeschouwer vergeven (redemption) door een poetic
justice aan te bieden die in ieder geval de moraal van de toeschouwer in ere
hersteld.
5. Wat betekent het model voor de filmpraktijk?
Het is een model dat op films toegepast kan worden. Het lijkt op een
narratologisch model, maar betreft het verloop van de toeschouwersbetrokkenheid.
Het dwingt makers tot nieuwe creativiteit. Het lijkt een gouden formule
voor het maken van een auteursfilm. Maar dat is het niet. 90 De reden dat het niet
lukt is: elke onthulling van een valstrik leidt tot de uitdaging een nieuwe te
maken. Het gaat om een subtiele balans tussen moreel lijden en het ondervinden
van trust; en het is niet eenvoudig die te vinden. Daarbij werkt het ook alleen maar
tegen de achtergrond van een bepaalde heersende moraal. En in de tijd dat een
script geschreven wordt (tegen de achtergrond van een bepaalde moraal) kan die
moraal op het moment van première al verschoven zijn.
Het model helpt bij de beoordeling van het belang van een film. In de
hedendaagse praktijk is er steeds minder geld voor kunst, en dus ook voor de
kunstfilm. Marktwerking staat voorop, kunst wordt niet langer gesubsidieerd en
moet zichzelf financieren. In de discussie hierover strijden een aantal vooroordelen om voorrang. Er is sprake van populaire, publieksvriendelijke film, van
kwaliteitsfilm en kunstfilm. Mijn model maakt duidelijk dat een klassieke film
publieksvriendelijk is, en een auteursfilm per definitie niet. Zowel een klassieke
film als een auteursfilm kan persoonlijke expressie van een maker zijn en kan
kwaliteit hebben (goed script, goede regie, goed acteren, goed camerawerk, goede
montage, goede art-direction). Beide kunnen morele kwesties als onderwerp
Net zoals de gouden formule van Ruven en Batavier geen enkele garantie biedt voor een
blockbuster. Ruven, Paul, and Marian Batavier. 2007. Het geheim van Hollywood: De gouden
succesformule voor schrijvers, acteurs, regisseurs en alle andere filmliefhebbers. Amsterdam: Theatre and
Film Books.
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hebben, kunnen maatschappij-kritisch zijn. Beide kunnen een bepaalde stijl
hanteren, zich aansluiten bij een bepaald genre. Beide kunnen zich in de
werkelijkheid afspelen, of juist in een fictieve samenleving. Het enige criterium
dat een gewone film en een auteursfilm van elkaar scheidt is dat in een
auteursfilm de elementen zo gecombineerd zijn dat ze leiden tot een morele crisis
bij de toeschouwer, die dan resulteert in trust met de auteur. Recente voorbeelden
van zulke auteursfilms zijn SIMON (Nl, Eddy Terstall, 2004), NACHTRIT (Nl, Dana
Nechustan, 2006), LANGER LICHT (Nl, David Lammers, 2006), EEN ANDER Z’N
GELUK (Fien Troch, 2006). Maar ook films uit het verleden DE STILTE ROND
CHRISTINE M. ( Nl, Marleen Gorris, 1982), het gehele oeuvre van Theo van Gogh,
Jos Stelling en Adriaan Ditvoorst.
SIMON is een bijzonder geval, omdat het daarin lukte een heel groot publiek
te trekken. De verklaring daarvoor is dat het dus trust opleverde; de juiste balans
tussen lijden en trust ervaren.
Een minder duidelijke consequentie van deze studie is dit: De toeschouwer moet
alleen tussen vreemden in de zaal zitten, de film moet zonder pauze vertoond
worden. Als je met een partner of goede vrienden naar de film kijkt, kun je de trust
ook bij hen vinden.
Nog minder aan te raden is het om de auteursfilm op DVD thuis te
bekijken: dan kun je de spanning doorbreken door op de pauzeknop te drukken.
Daarbij is de omgeving veilig, en aangezien de film gaat over het onveilig maken
van het bekende, is de veilige omgeving van thuis een aardige compensatie. Een
pauze doet de autonome morele suspense verdwijnen, en geeft gelegenheid de valstrik
te doorzien, en de cognitive dissonance op juiste waarde te schatten. Doordat de
tijdsdwang ontbreekt, de film kan even gepauzeerd worden, kunnen de
personages en situaties beter, objectiever beoordeeld worden, waardoor de
toeschouwer niet vast komt te zitten op het moreel verkeerde spoor.
De auteursfilm is een onveilige film, het is riskant om daar naar toe te gaan. Dat
leidt dus per definitie tot een kleiner publiek, zeker in een samenleving waarin
alles grappig, luchtig en makkelijk amusement moet zijn. De auteursfilm is niet
echt een film voor een ‘gezellig avondje uit’. Dat heeft als consequentie dat de
arthouses om die reden ondersteund moeten worden.
Tevens zou de productie van de auteursfilm ondersteund moeten worden,
niet in de zin van een auteur die zich persoonlijk moet kunnen uitdrukken, maar
omdat het maken van een auteursfilm nogal precair is: de film moet niet
vakkundig geconstrueerd worden tot een begrijpelijke film, maar moet ook nog
zorgen dat de toeschouwer een eigen pad bewandelt. Een film die een poging doet
een auteursfilm te zijn, kan gemakkelijk mislukken.

318

Conclusie
Wat is de plaats van dit model in de wetenschap?
Er zijn verschillende wegen om tot mijn model te komen: in deze studie heb ik
ervoor gekozen om aan te tonen hoe trust op de meest logische en aanwijsbare
manier kan ontstaan in een auteursfilm. Het onderzoek levert echter ook op dat
er een aantal willekeurige aspecten bestaan die net zo goed tot trust kunnen
leiden: alles wat de moraal van de toeschouwer ter discussie stelt, kan tot een
morele crisis leiden, en opgelost worden door trust.
Ook theoretisch had ik via andere wegen tot de ontdekking van de
noodzaak van trust kunnen komen. Met name de filosofie van Emmanuel Levinas
zou eenvoudig zo toegepast kunnen worden. En natuurlijk zou een volwaardig
neuro-biologische psychologische studie scherper alle beschreven psychologische
fenomenen aantonen.
Er waren een aantal onverwachte uitkomsten: cognitive dissonance theorie
bleek een nuttige theorie om de toegenomen betrokkenheid bij personages te
verklaren, autonome morele suspense bleek een speciaal geval van suspense. Dit
proefschrift maakt ook duidelijk dat werkelijkheid en fictie veel complexer
verweven zijn dan eerder gedacht. De toeschouwer construeert de film als een
werkelijkheid, maar moet tegelijkertijd de film begrijpen als een spel waarin de
beelden een werkelijkheid zijn, om de onaangename werkelijkheid als plezierig
(ongevaarlijk) te ervaren. Tijdens de morele crisis blijken de emoties van de
toeschouwer echt, en doet het er niet meer toe of de film werkelijkheid of fictie is.
In de werkelijkheid zoekt de toeschouwer naar trust met de auteur, en beziet het
slot van de film zowel binnen de fictie, als daarbuiten in de werkelijkheid.
Alhoewel niet alle finesses van de psychologische processen zijn onderzocht, zijn
er in de vergelijking van zoveel deelonderwerpen van de psychologie wel een
aantal constantes opgevallen. Ten eerste is er sprake van een enorme hoeveelheid
parallelle psychologische processen in een mens. Een manier om die complexiteit
theoretisch te benaderen, is het parallel-constraint satisfaction model. Dit model is
niet algemeen erkend, maar lijkt een veelbelovend model voor alle psychologische
deelgebieden.
Verder is de schaamte-schuld theorie aangescherpt met het accent op het
gecombineerd voorkomen van beide emoties. Schaamte kent altijd een
schuldcomponent, en schuld altijd een schaamtecomponent.
Alle emoties die in deze studie beschreven zijn, zijn belangrijk in alle films. In de
auteursfilm komen ze sterk naar voren, maar daarmee is wel duidelijk geworden
dat ze op de achtergrond sudderen bij het kijken naar elke film. Er is altijd wel
een beetje spanning tussen hoe we een personage inschatten en hoe dat personage
uiteindelijk blijkt te zijn. En elke onrechtvaardigheid (de definitie van een verhaal
is ‘een verstoring van de orde’) zal ons Geloof in een Rechtvaardige Wereld
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enigszins ter discussie stellen. En elke onzekerheid over de (moreel wenselijke)
afloop zal een lichte trust oproepen. In de niet-auteursfilm zal dat system trust zijn.
Zo blijkt elke film ethisch geladen, maar is er een verschil tussen of films dat op
de proef stellen of niet, en of ze dat van te voren kenbaar maken (de pamfletische
film, third cinema). En blijkt elke film een zekere mate van vertrouwen van de
toeschouwer te verlangen, hoe minder vertrouwen (dan is er sprake van
confidence) hoe meer de film als amusement zal worden bestempeld. Hoe meer
vertrouwen noodzakelijk is (trust), hoe meer de film ofwel als bijzonder zal
worden ervaren, ofwel boze toeschouwers oplevert.
Tolstoj begon zijn boek Anna Karenina met de zin: “Alle gelukkige gezinnen lijken
op elkaar, elk ongelukkig gezin is ongelukkig op zijn eigen wijze.” (Tolstoj
1965/1877) Deze studie kunnen we besluiten met een aangepaste versie die de
nadruk legt op een belangrijke conclusie over de auteursfilm. De auteursfilm werd
altijd gedefinieerd als iets unieks ten opzichte van andere films: een auteursfilm
lijkt op geen enkele andere film. Door een morphologie te schrijven van de
psychologie van de toeschouwer van de auteursfilm heb ik laten zien dat alle
auteursfilms op toeschouwersniveau gelijk zijn: Alle auteursfilms lijken op
elkaar, elke ongelukkige toeschouwer is ongelukkig op zijn eigen wijze. Maar
de manier waarop de toeschouwer zijn ongeluk verholpen ziet, is identiek: de
toeschouwer vindt trust bij de auteur.
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Appendix 1: het corpus auteursfilms
Chantal AKERMAN - JE, TU, IL, ELLE (België, Fr, 1974)
Chantal AKERMAN - JEANNE DIELMAN, 23 QUAI DE COMMERCE, 1080 BRUXELLES
(België, Fr, 1975)
Chantal AKERMAN - LES RENDEZ-VOUS D’ANNA (België, Fr, D, 1978)
Pedro ALMODOVAR - LEY DEL DESEO (Spanje, 1987)
Pedro ALMODOVAR - MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS (Spanje,
1988)
Pedro ALMODOVAR - ATAME (Spanje, 1990)
Michelangelo ANTONIONI - IL GRIDO (Italië, USA: 1957)
Michelangelo ANTONIONI - L’AVVENTURA (Italië: 1960)
Roy ANDERSSON - SONGS FROM THE SECOND FLOOR (Zweden, Noorwegen,
Denemarken: 2000)
Leos CARAX - BOY MEETS GIRL (Frankrijk, 1984)
Leos CARAX - MAUVAIS SANG (Frankrijk, 1986)
Leos CARAX - LES AMANTS DU PONT-NEUF (Frankrijk, 1991)
Jean-Pierre en Luc DARDENNE - LA PROMESSE (België, Frankrijk, Luxemburg:
1996)
Jean-Pierre en Luc DARDENNE - ROSETTA (België, Frankrijk: 1999)
Adriaan DITVOORST - IK KOM WAT LATER NAAR MADRAS (Nederland: 1965)
Adriaan DITVOORST - DE BLINDE FOTOGRAAF (Nederland: 1973)
Adriaan DITVOORST - PARANOIA (Nederland: 1967)
Marguerite DURAS - DÉTRUIRE, DIT-ELLE (Fr: 1969)
Marguerite DURAS - NATHALIE GRANGER (Fr: 1972)
Federico FELLINI - I VITELLONI (Italië, Frankrijk: 1953)
Federico FELLINI - LA STRADA (Italië: 1954)
Rainer Werner FASSBINDER - LIEBE IST KÄLTER ALS DER TOD (Duitsland: 1969)
Rainer Werner FASSBINDER - KATZELMACHER (Duitsland: 1969)
Rainer Werner FASSBINDER - GÖTTER DER PEST (Duitsland: 1970)
Stephen FREARS - THE HIT ( UK, 1984)
Stephen FREARS - MY BEAUTIFUL LAUNDRETTE (UK, 1985)
Stephen FREARS - PRICK UP YOUR EARS (UK, 1987)
Peter GREENAWAY - THE DRAUGHTMAN’S CONTRACT (UK: 1982)
Peter GREENAWAY - A ZED AND TWO NOUGHTS (UK, Nl: 1985)
Jean-Luc GODARD – A BOUT DE SOUFFLE (Frankrijk: 1960)
Michael HANEKE - DER SIEBENTE KONTINENT (Oostenrijk: 1989)
Michael HANEKE - BENNY’S VIDEO (Oostenrijk, Zwitserland: 1992)
Michael HANEKE - 71 FRAGMENTE EINER CHRONOLOGIE DES ZUFALLS (Oostenrijk,
Duitsland: 1994)
Werner HERZOG - LEBENSZEICHEN (Duitsland: 1968)
Werner HERZOG - AUCH ZWERGE HABEN KLEIN ANGEFANGEN (Duitsland: 1970)
Werner HERZOG - AGUIRRE, DER ZORN GOTTES (Duitsland: 1972)
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Aki KAURISMÄKI - HAMLET GOES BUSINESS (Finland: 1987)
Aki KAURISMÄKI - ARIEL (Finland: 1988)
Aki KAURISMÄKI - THE MATCH FACTORY GIRL (Finland, Zwe: 1990)
Krzysztof KIESLOWSKI - PERSONEL (Polen: 1976)
Krzysztof KIESLOWSKI - BLIZNA (Polen: 1976)
Krzysztof KIESLOWSKI - AMATOR (Polen: 1979)
Emir KUSTURICA - DO YOU REMEMBER DOLLY BELL? (Joegoslavië: 1981)
Emir KUSTURICA - WHEN FATHER WAS AWAY (Joegoslavië: 1985)
Emir KUSTURICA - TIME OF THE GYPSIES (Joegoslavië: 1988)
Julio MEDEM - VACAS (Spanje, 1992)
Julio MEDEM - LA ARDILLA ROJA (Spanje, 1993)
Julio MEDEM - TIERRA (Spanje, 1996)
Roman POLANSKI - MES IN HET WATER (Polen: 1963)
Roman POLANSKI - REPULSION (UK: 1965)
Roman POLANSKI - CUL-DE-SAC (UK:1966)
Alain RESNAIS - HIROSHIMA MON AMOUR (Frankrijk: 1959)
Alain RESNAIS - L’ANNÉE DERNIÈRE À MARIENBAD (Frankrijk: 1961)
Nicholas ROEG, Donald Cammell - PERFORMANCE (UK, 1970)
Nicholas ROEG - WALKABOUT (UK, 1971)
Nicholas ROEG - DON’T LOOK NOW (Italië,UK, 1973)
Andrei TARKOWSKI - IWANS JEUGD (Rusland: 1962)
Andrei TARKOWSKI - ANDREJ RUBLYOW (Rusland: 1969)
Andrei TARKOWSKI - SOLYARIS (Rusland: 1972)
Bela TARR - FAMILY NEST (Hongarije: 1979)
Bela TARR - THE OUTSIDER (Hongarije: 1981)
Bela TARR - THE PREFAB PEOPLE (Hongarije: 1982)
Bela TARR - ALMANAC OF FALL (Hongarije: 1985)
François TRUFFAUT - LES QUATRE CENT COUPS (Frankrijk: 1959)
Tom TYKWER - DIE TÖDLICHE MARIA (Duitsland, 1993)
Tom TYKWER - WINTERSCHLÄFER (Duitsland, 1997)
Tom TYKWER - LOLA RENNT (Duitsland 1998)
Theo VAN GOGH - LUGER (Nederland: 1982)
Theo VAN GOGH - EEN DAGJE NAAR HET STRAND (Nederland: 1984)
Theo VAN GOGH - CHARLEY (Nederland: 1986)
Lars VON TRIER - THE ELEMENT OF CRIME (Denemarken: 1984)
Lars VON TRIER - EPIDEMIC (Den, Zw, Frankrijk, Duitsland: 1987)
Lars VON TRIER - EUROPA (Denemarken: 1991)
Thomas VINTERBERG - FESTEN (Denemarken, Zweden: 1998)
Agnes VARDA - LA POINTE COURTE (Fr: 1954)
Agnes VARDA - CLÉO DE CINQ À SEPT (Fr: 1961)
Agnes VARDA - LE BONHEUR (Fr: 1964)
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Appendix 2: Een globale indruk van het corpus auteursfilms
Deze appendix bestaat uit een enkele doorbraakfilms in het oeuvre van een aantal
van de belangrijkste naoorlogse Europese auteurs. Omdat niet alle auteurs met
één speciale film doorbraken, is van de meesten een drietal films gekozen in de
periode van de doorbraak. Dat getal drie is enerzijds gekozen om een ruime marge
te hebben, anderzijds maken veel auteurs ook dankbaar gebruik van een drietal,
door hun films te bundelen als trilogie. Zeker voor beginnende regisseurs is een
trilogie een handig middel om tot een oeuvre te komen. Voor toeschouwer die een
regisseur pas een auteur durven te noemen op basis van een oeuvre (en dat geldt
voor de meerderheid van toeschouwers, critici en theoretici) geldt een trilogie als
een oeuvre.
Van de besproken films is duidelijk dat ze aan het model voldoen, maar de vraag
blijft in hoeverre de andere films in het corpus voldoen. Dit is een kwestie die
teveel pagina’s vergt.
Om toch een indicatie te geven van de films wordt hier beschreven welke
variaties de films maken op het model.
Op structureel niveau zijn alle films uit het corpus auteursfilms volgens de
zwakke definitie, alle films stellen het belief-systeem van de toeschouwer op
ingrijpende wijze ter discussie. Oftewel, alle films lukt het om de overstap te
maken van de ‘moraliteit van de personages, van de filmwereld’ naar de moraliteit
van de toeschouwer.
Fase 1
De toeschouwer oriënteert zich op de beelden om die te construeren als een
werkelijkheid. Dat proces duurt langer dan bij een klassieke film, waarin het
motto is: definieer in de eerste paar minuten zowel het hoofdpersonage, als het
probleem dat in de film opgelost moet worden.
In een auteursfilm is de oriëntatie op de film als een werkelijkheid moeilijk
omdat er teveel informatie is. Immers, zolang onduidelijk is welke personages
centraal staan, wat diens motieven zijn en welke gebeurtenissen relevant zijn,
moet de toeschouwer alle beelden bewust waarnemen. Een aantal films maakt
dankbaar gebruik van dit principe, en biedt extra veel informatie: THE
DRAUGHTMAN’S CONTRACT, A ZED AND TWO NOUGHTS, 71 FRAGMENTE EINER
CHRONOLOGIE DES ZUFALLS, en EPIDEMIC.
De toeschouwer wil betrokken raken, maar de film blijft op afstand: het
lukt weliswaar probleemloos om een realiteit te construeren en een situatie te
herkennen, verder doet de film er alles aan om niet bij de personages betrokken te
raken. Daar zijn een aantal strategieën voor: door lang uit te stellen wie het
personage is, door hoofdpersonages lange tijd niet te tonen (heel veel
hoofdpersonages in een auteursfilm zijn bij hun introductie niet-zichtbaar,
bijvoorbeeld doordat ze opgaan in de omgeving, op de rug gefilmd worden, of dat
ze off-screen zijn). Deze films stellen heel lang uit wat precies het onderwerp van
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de film is: SONGS FROM THE SECOND FLOOR, AUCH ZWERGE HABEN KLEIN
ANGEFANGEN, GÖTTER DER PEST, 71 FRAGMENTE, L’ANNEE DERNIERE A MARIENBAD,
THE PREFAB PEOPLE, LA POINTE COURTE, en JE TU IL ELLE,
Een aantal films maken de oriëntatie van de toeschouwer moeilijk door een
vreemde setting: SONGS FROM THE SECOND FLOOR, DE BLINDE FOTOGRAAF, THE
DRAUGHTMAN’S CONTRACT, A ZED AND TWO NOUGHTS, L’ANNEE DERNIERE A
MARIENBAD, PERFORMANCE, SOLYARIS, CHARLEY, THE ELEMENT OF CRIME,
EPIDEMIC, LA POINTE COURTE, JE TU IL ELLE, DIE TÖDLICHE MARIA, TIERRA, en AUCH
ZWERGE HABEN KLEIN ANGEFANGEN.
De complexiteit van de vertelling leidt misschien tot vertraging van het
construeren van een werkelijkheid, maar niet tot een onmogelijkheid.
Fase 2
Alhoewel toeschouwers in alle films actief zullen zoeken naar bewijzen van
fictionaliteit/ non-fictionaliteit, is de toeschouwer van de auteursfilm nog
gemotiveerder daarnaar op zoek. Immers, zoals in hoofdstuk 1 werd beschreven,
doet de auteursfilm er alles aan om de toeschouwer op afstand te houden door
traagheid, schrijnende situaties en onduidelijkheid. Het besluit om de fim als
fictie te bekijken ligt volledig bij de toeschouwer. Het is een keuze. Dat maakt het
theoretisch onzinnig om in de film bewijzen van fictiviteit te zoeken. Als
handelingstendens van de toeschouwer is het wel te begrijpen. Er zijn twee
redenen waarom de toeschouwer op zoek gaat naar de, minimale, bevestiging dat
het om fictie gaat.
De eerste zoektocht naar bevestiging dat het om fictie gaat is om de
gebeurtenissen in paratelic staat te ervaren. Een aantal films maken die beslissing
van de toeschouwer om de film als fictie waar te nemen nog noodzakelijker,
doordat ze zich zo nadrukkelijk als werkelijkheid presenteren, door de
personages in een werkelijkheid te plaatsen: LES AMANTS DU PONT-NEUF, THE
MATCH FACTORY GIRL, FAMILY NEST, THE OUTSIDER, BLIZNA, HIROSHIMA MON
AMOUR, 71 FRAGMENTE EINER CHROLOGIE DES ZUFALLS, THE PREFAB PEOPLE, JE TU
IL ELLE, LES RENDEZ-VOUS D’ANNA, JEANNE DIELMAN, LA POINTE COURTE,
LEBENSZEICHEN, en AUCH ZWERGE HABEN KLEIN ANGEFANGEN.
In de vijfde fase, wanneer de toeschouwer er alles aan doet de film als fictie
te bestempelen, in de ijdele hoop daarmee zijn/haar morele crisis te lijf te gaan,
gebeurt het juist dat de films zichzelf opeens nadrukkelijk als werkelijkheid
presenteren. Dat geldt voor Antonioni’s IL GRIDO (in de eindscene wordt getoond
hoe een heel dorp onteigend wordt), DER SIEBENTE KONTINENT, 71 FRAGMENTE
EINER CHRONOLOGIE DES ZUFALLS, BLIZNA, en LES QUATRE CENT COUPS. Overigens
kan zo´n onthulling van de fictie als realiteit ook als effect hebben dat de
toeschouwer het als bewijs van trust-waardigheid van de auteur opvat. Immers,
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daarmee toont de auteur een betrokkenheid met de wereld, en laat zien dat zowel
hij als de toeschouwer een morele verantwoordelijkheid voor de wereld hebben.
Fase 3.
Uiteindelijk wil de toeschouwer een verbondenheid met een personage aangaan,
en doet dat ook. Hiervoor moet hij het personage inschatten, en tot een conclusie
komen. Dat de toeschouwer tot een keuze komt, bewijst zich in het
lakmoesproefmoment, als we bij een bepaalde gebeurtenis op een specifieke
uitkomst hopen die gunstig voor het personage uitvalt met wie we betrokken
zijn, en ongunstig voor het andere personage.
Die keuze valt totaal verkeerd uit, omdat de toeschouwer toch te vroeg een
oordeel velt. Dat die keuze verkeerd is, komt altijd door een verkeerde afweging
van de variabelen: persoon (karakter en motivatie)– gedrag – situatie.
Het is een heel subtiele valstrik: de toeschouwer moet het gevoel hebben
zelfstandig de verkeerde keuzes gemaakt te hebben. De verkeerde suggesties die
(achteraf bezien) de toeschouwer maakt, mogen niet zijn ontstaan door liegen
van de auteur. Er zijn twee manieren waarop er verkeerde allegiance ontstaat:
In de meerderheid van films ontstaat er een allegiance met een personage, dat
daarna immoreel blijkt: SONGS FROM THE SECOND FLOOR, LE BONHEUR, BOY MEETS
GIRL, LES AMANTS DU PONT-NEUF (het personage Anna), ROSETTA, IK KOM WAT
LATER NAAR MADRAS, DE BLINDE FOTOGRAAF, PARANOIA, THE DRAUGHTMAN’S
CONTRACT, I VITELLONI, DER SIEBENTE KONTINENT, BENNY’S VIDEO, 71 FRAGMENTE,
LEBENSZEICHEN, HAMLET GOES BUSINESS (Hamlet blijkt degene die zijn vader
vermoord heeft), THE MATCH FACTORY GIRL, PERSONEL, BLIZNA, AMATOR, TIME OF
THE GYPSIES, VACAS, MES IN HET WATER, REPULSION, HIROSHIMA MON AMOUR,
FAMILY NEST, ALMANAC OF FALL, LES QUATRE CENT COUPS, CHARLEY, THE ELEMENT
OF CRIME, EUROPA. JEANNE DIELMAN, en SOLYARIS.
Een aantal films doet, zoals LA PROMESSE, het omgekeerde. Een veroordeeld
personage blijkt sympathiek. Dit gebeurt ofwel doordat het personage integer
blijkt, ofwel doordat we, doordat we het personage blijven volgen, beter diens
motivatie gaan begrijpen. In ieder geval kunnen we onze automatische afkeuring,
vanuit ons belief-systeem, niet langer volhouden: ATAME, IL GRIDO, L’AVVENTURA,
MAUVAIS SANG, THE HIT, AGUIRRE, en EEN DAGJE NAAR HET STRAND.
Dan zijn er nog een aantal variaties op deze mogelijkheden. In sommige films
krijgen we niet zozeer verkeerde betrokkenheid bij het bijpersonage, maar krijgen
we verkeerde betrokkenheid bij een bijpersonage. Zo wordt in I VITELLONI van de
vijf vrienden gezegd dat Fausto in moreel opzicht de leider is. De film
concentreert vooral op hem, en telkens blijkt hij laf, en bedriegt hij zijn vrouw
Sandra. Dat is al onaangenaam om te volgen. Maar echt problematisch is de broer
van Sandra, Moraldo, die voortdurend Fausto terechtwijst, met wie het prettig is
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om allegiance te hebben. Maar juist hij laat zich meeslepen in Faustos leugen, en
pleegt een misdaad.
En in ANDREJ RUBLYOV is het niet Andrei Rublyov, maar zijn vriend Kirilow
die zich veel moreler opstelt als Andrei, maar die later een verrader blijkt te zijn.
In A BOUT DE SOUFFLE is het niet alleen het probleem van het volgen van de
immorele Michel Poiccard en het feit dat we er geen probleem mee hebben (op
een bepaalde manier is zijn gedrag grappig). Maar wat ons echt zorgen baart is
het verraad op het eind van de film door zijn vriendin: Patricia Franchini. Op
soortgelijke manier gebeurt dat in Fassbinders, aan Godard verwante film, LIEBE
IST KÄLTER ALS DER TOD.
Het geldt ook voor FESTEN, zie daarvoor de beschrijving op bladzijde 328.
Ook is er een aantal films waar een opeenstapeling van verkeerde en ongewenste
allegiances met verschillende personages ontstaat, zodat daardoor elk moreel
ijkpunt verdwijnt, er is geen moraal meer: ATAME, SONGS FROM THE SECOND
FLOOR, DE BLINDE FOTOGRAAF, KATZELMACHER, GÖTTER DER PEST, PRICK UP YOUR
EARS, THE DRAUGHTMAN’S CONTRACT, A ZED AND TWO NOUGHTS, 71 FRAGMENTE,
AGUIRRE, DER ZORN GOTTES, AUCH ZWERGE HABEN KLEIN ANGEFANGEN, ARIEL, THE
MATCH FACTORY GIRL, TIME OF THE GYPSIES, CUL-DE-SAC, PERFORMANCE,
ALMANAC OF FALL, CHARLEY, LUGER, EPIDEMIC, THE ELEMENT OF CRIME.
Fase 4
In fase 4 blijkt hoe de toeschouwer in plaats van de gemaakte fout te erkennen, er
alles aan doet om zijn fout te ontkennen en vergoeilijken. Het vreemde is dat dit
leidt tot een grotere betrokkenheid (of, in het geval van het veroordelen van een
personage dat moreel blijkt te deugen, grotere aversie). Er is wel enige variatie in
de manier waarop deze fase in de films voorkomt, maar dat is hooguit een nuance
verschil. De lengte van deze fase kan wel sterk verschillen.
Fase 5
In fase 5 moet er een moment zijn dat de toeschouwer niet langer kan volharden
in het verkeerde oordeel. Dat moment kunnen we aan voelen komen, dan ervaren
we autonome morele suspense. Het hoeft niet getoond te worden, suggestie is al
meer dan genoeg.
De morele crisis bestaat uit het erkennen van een falend oordeelsvermogen,
en het wegvallen van het belief-systeem. De toeschouwer ervaart schaamte en
schuld.
Ook al verschillen de films in de opbouwfase 1, 2 en 3, in de morele fase zijn
ze allemaal gelijk: er tekent zich een gapende morele afgrond voor de
toeschouwer af.
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Fase 6
De manier waarop de auteur trust-waardigheid kan tonen verschilt sterk. Ofwel
het moreel transgressieve personage wordt gestraft, zodat daarmee de morele
orde is hersteld, zoals THE DRAUGHTMAN´S CONTRACT. Ofwel datzelfde personage
komt tot inzicht, en zoekt vergeving: SONGS FROM THE SECOND FLOOR, ROSETTA,
en I VITELLONI.
Soms ook is het morele probleem zo onoplosbaar, dat een auteur juist
onbetrouwbaar zou zijn door een ongeloofwaardig happy-end te bieden. Dat leidt
tot de, objectief gezien, eigenaardige conclusie dat een auteur juist trust biedt
door een film in wanhoop te eindigen: EUROPA, EPIDEMIC, AUCH ZWERGE HABEN
KLEIN ANGEFANGEN, DER SIEBENTE KONTINENT, en ALMANAC OF FALL. Of trust biedt
door de daden onbestraft te laten, zoals LE BONHEUR dat in een onbezorgd happy
end eindigt, maar juist daardoor des te pijnlijker is.
Overigens zijn dit soort eindes precies de oorzaak van veel rumoer omtrent
regisseurs. Waar alle toeschouwers trust zoeken, is elk bovengenoemd einde voor
de toeschouwers die dat als bewijs van trust zien het belangrijkste argument,
terwijl voor de toeschouwers die zich verraden voelen, en dezelfde eindes zien als
bewijs van de onbetrouwbaarheid van de auteur.
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Voorbeeldanalyse FESTEN
Als voorbeeld van de manier waarop mijn model een andere interpretatie van een
auteursfilm geeft, volgt hier een beschrijving van de film FESTEN (Denemarken,
Zweden: Thomas Vinterberg, 1998).
In FESTEN keren drie kinderen terug naar het hotel dat hun vader runt, en waar ze
hun jeugd hebben doorgebracht. De vader geeft een feest omdat hij 70 wordt. De
laatste keer dat de familieleden elkaar zagen was bij de dood van de tweelingzus
van Christian. Zus Helene vindt haar afscheidsbrief in het hotel. Christian houdt
een speech waarin hij beweert dat hun vader Helge hen in hun jeugd verkrachtte,
en dat hun moeder dat wist en er niets tegen deed. De gasten, noch de
toeschouwer, weten wat de waarheid is. Uiteindelijk geeft Christian drie keer
dezelfde speech, en leest de afscheidsbrief voor, die eenduidig stelt dat hun vader
hen verkrachtte, en dat dat de reden voor haar zelfmoord is. De volgende dag
nemen de kinderen voorgoed afscheid van hun vader, die schuld bekent.
Er is erg veel over deze film geschreven, vanwege de onduidelijkheid van de
speech; niemand die weet wat te denken van deze scène. Ten tweede werd met
deze film de Dogma-beweging gelanceerd, met een pamflet van regels van
zuiverheid. De stijl van de film is rauw, met de hand gefilmd, zonder constructies,
en de camera is nadrukkelijk aanwezig
Binnen dit onderzoek is deze film echter geen auteursfilm wegens
stijlkenmerken, kunststromingen, en zelfs niet vanwege de speech-scene. Immers,
we hebben allegiance met Christian, hij is sympathiek en duidelijk een van de
hoofdpersonen. En de vader is vrijwel afwezig tot aan de speech, en niet erg
sympathiek, zodat er niet een moment is geweest dat we hem moreel goed vonden
(waar we dan later op terug zouden moeten komen).
Wat wel geproblematiseerd is, is de broer van Christian: Michael. Meteen
in het begin wordt hij voorgesteld als volstrekt onsympathiek; zodra hij zijn broer
op de oprijlaan ziet lopen gooit hij zijn vrouw en jonge kinderen uit de auto om
Christian een lift te geven. Hij scheldt voortdurend op zijn vrouw. In het hotel
wordt hij in eerste instantie geweigerd omdat hij zich de vorige keer had
misdragen. Hij verhindert de speech van Christian, hij bindt hem vast aan een
boom. Hij laat zich onverbloemd racistisch uit tegen de zwarte vriend van
Helene. Hij heeft een verhouding met een kamermeisje gehad, maar wil er niets
meer van weten, hij slaat haar. Maar juist hij raakt overtuigd van het gelijk van
Christian, hij neemt het dan voor hem op en is degene die de vader uit wraak
bijna vermoordt. Er blijkt ook een verklaring voor zijn eerdere gedrag te zijn: hij
was vroeger op kostschool in het buitenland, zodat hij al deze dingen niet
meemaakte. Hij blijkt de moreel juiste positie in te nemen.
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English summary
This study gives a new view on an old topic: the auteur film. The auteur film has
always been defined as a film made in a new, artistic style. The style should be
recognizable for spectators. A group of films by the same author, organized around
the same visible style, is called an oeuvre.
The ‘auteur film’ was initially conceived and conceptualized by the writers
of the Cahiers du Cinéma, who later turned into the leading directors of the French
New Wave. The prominent cultural status of the auteur (and the market value that
came with it) led ‘auteurism’ to become a dominant critical paradigm worldwide: a
much used, perhaps even over-used concept. Its omnipresence and high degree of
plausibility makes it even applicable to films that were made before the concept
existed as such, i.e. before 1950.
The concept has been theorized in many different ways. For one, auteur
filmmakers could also have a typical style that is not immediately visible (as Bazin
argued); their signature was implied in the subject matter, rather than through
visuals. The concept has been applied to other ‘makers’ than the film director,
notably producers, collaborators (as scriptwriters, composers) and especially to
women filmmakers (rather unjustly, most directors that earn the aura of ‘auteur’
are men).
One central issue in the auteur theory is: who decides whether a director
earns the aura of authorship? Do the critics decide, or the fellow filmmakers, or the
film festivals or the public? And is this aura a permanently bestowed upon a given
filmmaker, or is it subject to reevaluation?
At the heart of every discussion of authorship is Roland Barthes’ article ‘The
Death of the author’, along with Michel Foucault’s response to it. Both theorists
argue that the spectator is never free in attributing meaning to an auteur film, as
long as the spectator is aware of the film being made by an auteur (Barthes 1977a;
Foucault 1977). For example: while watching AMATOR by Kieslowski (typically,
auteurs never have first names), the spectator will spend most of his/her time
watching the film looking for clues of what makes the film ‘Kieslowskian’.
Although this search for Kieslowskian features gives the spectator a certain
pleasure, it withholds him/her from giving the film his or her personal
interpretation.
Therefore, in order to regain this freedom of interpretation, the spectator has
to declare the death of the auteur. Film theory took up Barthes’ glove by shifting its
focus from auteur film to the authorless film: the genre film.
This study begins with a discussion of Barthes’ article, doing something that
film theory could have done twenty years ago: study auteur film from the
perspective of the spectator, and at the same time remove the ‘auteur’ from these
films. The corpus of films consists of the work of a number of European auteur
filmmakers from the post-Second World War period. The selection from each
individual oeuvre includes two to three films made around the moment when a
given filmmaker became acknowledged as an auteur, and ceased merely being
regarded as a film director.
329

In the author we trust
Accordingly, the research problem changes into the following: at the time those
films were shown to the public, they were from an unknown director, whereas
after their release, those films suddenly became known as auteur films. This raises
the question of what intrinsic aspect is there in those films that make the spectator
think: “now this is an auteur film”.
Since the corpus consists of so many different auteurs, this ‘authorlike
intrinsic value’ is not specific to any auteur, but must be a shared value, shared by
all auteur films.
Taking a cognitive psychological stance, the first point to make is that a
spectator understands the film world (diegesis) with the same perceiving and
psychological capacities as in real life. This means that people construct reality on
the basis of schemas, earlier experience and inferences.
Through a close textual analysis of the film texts (giving equal emphasis on
their visual and acoustic dimensions) and their implied (but not necessitated)
spectatorial responses, there emerges a common deep structure of the films,
reminiscent of Propp’s morphology. But unlike Propp’s model, it does not primarily
concern the actions of characters, but rather the implied spectator’s inferences and
emotions, constructed/ suggested - but definitely not dictated - by the auteur film.
The resulting model assigns six phases to the plot of an auteur film:
In the first phase spectators construct the story world as a real world, according
to the logics of understanding real life. This holds true for every film. But in the
auteur film it takes somewhat longer than in classical films before the audience
gets a good understanding of the story world and their characters. But even in the
auteur film, the spectator eventually comes to a good (or at least a good-enough)
understanding of that world. In no way does the spectator need the concept of the
auteur in order to understand that world.
In the second phase, immediately after beginning to understand the film as a
world, the spectator decides to understand the film as fiction. Using play theory
and make-believe theory, I conclude that there is no decisive cue in the auteur film
that suggests ‘fiction’, and that it is the full responsibility of the spectator to
understand it as such. The importance of the concept of ‘play’ is that it suggests
(but does not warrant) safeness. For example: to enjoy seeing a caged tiger in the
zoo means seeing the tiger as if he were near us without the bars of the cage. This
suggests safety, but, of course, it is always possible that the cage was not closed
properly.
The psychological implications of understanding a perception as play, is that
all emotions become differently (oppositely) valued: strong fear becomes strong
joy, boredom becomes entertainment.
For the auteur film, this concept is like in any other film, however, the
harshness of the depicted reality common in author film makes it amendable (but
not necessary) for the spectator to watch it as fiction.
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In the third phase (which also sets in almost at the start of the plot) the spectator
begins to understand the characters as real people. Since we cannot get into the
head of people, we have to establish knowledge of those people and their
motivations through analyzing the context of their actions. Because we never have
all three parameters available (motivation, actions and context), we have to deduce
one through the other. The field social cognition describes how we do that. The
most important finding is that we become emotionally attached to certain people
despite of what we consciously construct, and that this emotional attachment even
influences how we construct those people. Apart from that we decide too soon (on
the basis of insufficient information) what we think of people, how we judge them.
Thus, although we think we treat every person according to what they objectively
do and are, what we really do is make hasty, prejudiced, sloppy inferences of other
people. At a certain point in the plot, the end of phase 3, we decide (on the basis of
our character judgment): “this is the person I feel allegiance to, this is the person
with whom I share moral values, this person’s goals are my goals”.
In phase four we slowly come to realize that this person we feel alleged to appears
to be not exactly what we expect such a person to be or do. The spectator is
confronted with a cognitive dissonance: a good person does wrong actions.
Cognitive dissonance theory posits that people deal with this kind of dissonances
by ignoring the new (dissonant) information and holding stronger on to the first
opinion. Which means that despite the wrong actions of the character, the
spectator becomes more alleged to this character.
In phase five the film reveals this character to be immoral beyond the point to
which we can sustain the assumption that this character is a moral character. The
spectator comes to understand that this is a character one never wants to be
alleged to, but unfortunately that is exactly what the spectator is.
This puts the spectator in a true moral crisis, which even surpasses the fact
that the film was understood as fiction. Although the character/story was fictional,
the moral crisis of the spectator is real. The way the spectator constructed this
character and became alleged to him was done in the very same way, as the
spectator understands people in real life. Consequently, the spectator becomes
aware of the prejudiced way he judges others, and the immorality of his own moral
belief system.
To fully understand the nature of the moral crisis, a short explanation of how a
moral belief system is understood within the cognitive psychological field is
necessary. Morals do not exist outside persons, they are part of a psychological
state that people construct and live up to during their lives. Moral is understood as
a personal schema. But although a moral schema is highly personal/ subjective, in
this study I use Michael Lerner’s Belief-in-a-Just-World (BJW) belief system, as a
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typical Western European belief system, overarching (and including) both the
Judean-Christian morals as the secular morals.
The BJW posits that the world is a Just-World. The main point of this belief
system is to uphold this ideal image of the world as Just. The consequence of every
injustice occurring in this world means that there must be a reason for it, and final
justifications. If someone is murdered, that does not destroy the image of the
World as Just, as long as the murderer is punished. And even when the murder is
never solved (as happens with some murders), we retain this image of a Just World
by saying: “the murderer will get his come-uppance sometimes (or maybe even in
the afterlife, in Hell)”.
Some unjustness cannot be explained in this way: e.g., starvation, war, and
disasters. We have learned to accept the existence of such injustice by defining it
as part of a different world order: the Unjust World. It is like saying: I know this
Unjust World does exist, of which I am not a citizen. I cannot alter this injustice,
but I can try to be Just in my Just World.
As explained in this way, this Belief system is rather a-moral in its base. This,
of course, leads to a completely different meta-theoretical debate which is not part
of this thesis. In general, people live up to this BJW, unaware of its amoral base.
The BJW just explains the psychology of people dealing with moral issues.
What is really problematic about the moral crisis of the spectator in phase
five is the realization of the spectator that either a. his moral fault places him as an
Unjust Person in a Just World, or b. his moral fault (generated by relying on his
moral system) shows the ugliness and bankruptcy of the moral system itself. Help
is needed.
In the sixth phase the spectator seeks refuge with the author. He wants to trust
the author by confessing (monologue intérieur by the spectator) his moral fault,
and asking to be forgiven, or at least shown a way out of this moral crisis. The
author (as the authority projected by the spectator) can show the restoration of
the Just World, show some just closure, or show that the spectator is not alone in
his moral crisis.
The spectator will see the sixth phase mostly in the light of his own
redemption.
When the spectator feels his trust is not returned, he feels abandoned, and is
stuck with his moral crisis. He will distrust the author forever, and will refuse to
see any other film by this author.
It does not take more than one film by a given author that conforms to this model
to make the spectator enter into a trust relation with an author. However, some
authors have a more impressive oeuvre, for example Lars von Trier, whose films are
always prototypical author films.
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The theory that is put forward in this thesis helps to solve many problems
concerning author theory. Furthermore, it indicates possible solutions to the
pressing questions about the (im)morality of film. Morals have nothing to do with
the amount, strength, gruesomeness or portrayal of immorality. It only has to do
with the immorality of the spectator in misjudging characters and become alleged
to the amoral characters. 91
Against common wisdom, I would like to suggest that style does not form a
central part in the construction of authorship: the only role it plays is in the
construction of a kind of trap for the spectator. The fact that the characters are
introduced without a past, without a goal is not part of a certain realistic style (or
‘art-film’ mode of narration), but it is a necessity for making the spectator judge the
character.
The author film is presented in this study as a prototype. That means that it
is some sort of ideal model, to which not all films comply in the same perfect
manner. A more precise definition consists in that we can say that a director can
only be called an author after having made a film that comes close to the prototype,
and trust being needed by a spectator. Regardless of whether spectators actually
have experienced trust or whether trust is not part of the definition,
The weak definition would be that a film, which unsettles the spectator and
destroys his view of the World as Just, is enough to make the spectator crave for
trust: a documentary about the Holocaust can count as such.
Authors are a product of the time they live and work in. Since ideas and concepts
of morality change through history, author films questioning the morals of their
time are subject to reevaluation through time. Some traps set for the audience fail
to work after a few years, while others remain as useful as in the year of
production. In my study, the definition of the author film rests solely on the
success of causing the spectator to experience a moral crisis. Therefore, a film
remains an author film as long as it performs this task. When, through changing
morals, films fail to do that, the author loses his aura of authorship as it is mediated
by his or her films.
If one considers all the different definitions of authorship within film studies
of what it takes for a director to be called an author - style, working within the
system, films set apart form other films in the same period (renewal), biography,
alter ego - one finds that they are all implicated and explained through my model.
The moral crisis necessitates the spectator to look for the author, and look for cues
(signatures) of his presence, thereby recognizing his style, seeing characters as
alter egos of the auteur. For recognizing the trustworthiness of the author, even
after viewing the film, the spectator will look for interviews, and read biographies,
91

The model also accomodates the opposite possibility, namely that the spectator does not want
to become alleged to a character because he judges this character to be amoral. In the authorfilm
such a character is later revealed as a very moral character. This realisation leads to the same
moral crisis in phase five.
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to find out whether the author is trustworthy, or just to meet their ‘friend’ again,
just to know how their ‘friend’ is doing.
One cannot fail to recognize that some of the moral basis of authorship has
been lost in recent times of an ever increasing commercialization of the film
business. The marketing of films is well aware of the practice of connecting
directors with style, biography and oeuvre, and thus promotes certain directors by
focusing on their specific style and relation to their biography. This does not
disprove my model, but only stresses the point that the term ‘auteur’ has been
diluted in recent times.
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Deze studie biedt een nieuw zicht op een oud onderwerp: de auteursfilm. De
auteursfilm wordt altijd gedefinieerd als een kunstfilm waarin de hand van de
maker (de regisseur) te ontdekken was. Een groep films van dezelfde maker, met
dezelfde ‘handtekening’, is een oeuvre.
Het concept ‘auteursfilm’ werd gepromoot door de schrijvers van de Cahiers
du Cinéma, die later zelf de regisseurs werden van de Nouvelle Vague. De term
auteur is zo alomtegenwoordig dat vrijwel elke regisseur auteur genoemd wil
worden, en dat in retrospectief ook regisseurs van voor 1950 (voordat het concept
bestond) alsnog auteur genoemd worden.
Het concept is op vele verschillende manieren gedefinieerd en
geproblematiseerd. Zo waren er volgens André Bazin auteurs die juist herkenbaar
waren door de afwezigheid van een zichtbare stijl, en wier aanwezigheid bleek
uit het onderwerp, en politieke visie. Het concept ‘auteur’ is verder toegepast op
andere makers dan de regisseur, zoals de producent, medewerkers (zoals
scenarioschrijvers en componisten), en aan vrouwen (volledig onterecht werd, en
wordt, auteurschap toegekend aan mannen).
Een van de kwesties in auteurstheorie is: wie bepaalt of een regisseur
auteur mag heten? Zijn dat de critici, medefilmmakers, de filmfestivals of het
publiek? En is het aura van ‘auteur’ eeuwig, of kan men dat aura ook weer
verliezen?
Centraal in elke discussie rond auteurs staat het artikel van Roland Barthes
‘The death of the Author’, en Michel Foucaults antwoord daar op, waarin gesteld
werd dat de toeschouwer nooit vrij is om zelf betekenis aan een film toe te
kennen, zolang een film bekend staat als ‘gemaakt door een auteur’. Bijvoorbeeld,
een toeschouwer die AMATOR van Kieslowski bekijkt, zal tijdens het kijken
voortdurend zoeken naar de kenmerken die de film Kieslowskiaans maken, en
daardoor gehinderd worden om de film als film te waarderen.
Daarom wenste Barthes de auteur dood, zodat de toeschouwer vrij was de
film op eigen manier te interpreteren. Filmtheory borduurde voort op Barthes’
suggestie, en veranderde van onderzoeksobject. Van de auteursfilm verschoof de
aandacht naar de genrefilm, die zonder auteur is.
Mijn studie begint waar Barthes eindigde. In plaats van onderzoeksobject
te wisselen, pas ik Barthes idee toe op de auteursfilm. Ik onderzoek de
toeschouwersreactie op auteursfilms, waarbij de toeschouwer niet weet dat ze
van een auteur zijn.
Het corpus bestaat uit de eerste films waarmee de Europese naoorlogse
auteurs doorbraken. Doordat de toeschouwers destijds niet wisten dat die films
van een bepaalde auteur waren (de regisseurs waren nog niet bekend) keken ze
onbevooroordeeld naar de films. Maar tijdens en na het kijken moet er toch iets
gebeurd zijn bij de toeschouwer dat hen deed denken: dit is een auteursfilm.
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Mijn onderzoek gaat op zoek naar die eigenschap die de doorbraakfilms van alle
auteurs delen: iets dat de reactie van de toeschouwers doet zijn: “dit is een
auteursfilm”.
Het onderzoek is een cognitivistische studie. Dat wil zeggen dat het
uitgangspunt is dat de toeschouwer tijdens het waarnemen van film alle
waarnemings- en psychologische capaciteiten toepast die hij/zij gebruikt om de
werkelijkheid waar te nemen en te begrijpen.
De methode van beschrijven is ‘tekstuele’ analyse. Ik beschrijf hoe de
audiovisuele impulsen bepaalde toeschouwerreacties mogelijk maken (maar er
niet toe verplichten). Het onderzoek leidt tot de ontdekking van een
dieptestructuur die alle auteursfilms kenmerkt. Het is een dieptestructuur van
impliciete toeschouwerreacties in de auteursfilm. In de volgorde van de plot
bestaat deze structuur uit de volgende zes fases:
Fase 1
De toeschouwer oriënteert zich op de beelden om die te construeren als een
werkelijkheid. Deze fase geldt voor alle films. Dat proces duurt in de auteursfilm
langer dan bij een klassieke film, waarin het motto is: definieer in het eerste paar
minuten zowel het hoofdpersonage, als het probleem dat in de film opgelost moet
worden. Maar zelfs in een auteursfilm komt de toeschouwer tot een goed
(genoeg) begrip van de filmwerkelijkheid. Op geen enkele manier is bij die
constructie een auteur vereist.
Fase 2
Het besluit om de film als fictie te bekijken ligt volledig bij de toeschouwer. Het
is een keuze. Dat maakt het theoretisch onzinnig om in de film bewijzen van
fictiviteit te zoeken. Als handelingstendens van de toeschouwer is het wel te
begrijpen. Er zijn twee redenen waarom de toeschouwer op zoek gaat naar de,
minimale, bevestiging dat het om fictie gaat. Het vinden van bewijs van
fictionaliteit maakt het voor de toeschouwer mogelijk de gebeurtenissen in de
paratelic staat te ervaren, en een appetitive houding aan te nemen.
Fictie is niet een eenmalige inschatting, maar een voortdurende
heroriëntatie op de fictionele status van de gebeurtenissen. In principe is het de
toeschouwer zelf die zelfstandig beslist wanneer een dergelijke heroriëntatie
moet plaatsvinden, maar het wordt ook wel bepaald door de gebeurtenissen zelf,
wanneer ze zich erg dicht bij de grens begeven. Juist in de beginfase van de film,
wanneer de toeschouwer nog niet in flow is geraakt, zal de toeschouwer zich
heroriënteren.
Hoe meer de auteursfilm als realisme overtuigt, hoe meer de toeschouwer
op zoek gaat naar indicaties dat de film fictie is, een constructie.
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Fase 3.
Uiteindelijk wil de toeschouwer een verbondenheid met een personage aangaan,
en doet dat ook. Hiervoor moet hij het personage inschatten, en tot een conclusie
komen. Dat de toeschouwer tot een keuze komt, bewijst zich in het
lakmoesproefmoment, als we bij een bepaalde gebeurtenis op een specifieke
uitkomst hopen die gunstig voor het personage uitvalt met wie we betrokken
zijn, en ongunstig voor het andere personage.
Die keuze valt totaal verkeerd uit, omdat de toeschouwer toch te vroeg een
oordeel velt. Dat die keuze verkeerd is, komt altijd door een verkeerde afweging
van de variabelen: persoon (karakter en motivatie)– gedrag – situatie.
Het is een heel subtiele valstrik: de toeschouwer moet het gevoel hebben
zelfstandig de verkeerde keuzes gemaakt te hebben. De verkeerde suggesties die
(achteraf bezien) de toeschouwer maakt, mogen niet zijn ontstaan door liegen
van de auteur.
Fase 4
In fase 4 blijkt hoe de toeschouwer in plaats van de gemaakte fout te erkennen, er
alles aan doet om zijn fout te ontkennen en vergoelijken. Het (op het eerste
gezicht) vreemde is dat dit leidt tot een grotere betrokkenheid (of, in het geval
van het veroordelen van een personage dat moreel blijkt te deugen, grotere
aversie).
Fase 5
In fase 5 moet er een moment zijn dat de toeschouwer niet langer kan volharden
in het verkeerde oordeel. Dat moment kunnen we aan voelen komen, dan ervaren
we autonome morele suspense. Het hoeft niet getoond te worden, suggestie is al
meer dan genoeg.
De morele crisis bestaat uit het erkennen van een falend oordeelsvermogen,
en het wegvallen van het beliefsysteem. De toeschouwer ervaart schaamte en
schuld. Deze morele emoties het Zelf van de toeschouwer. De toeschouwer zoekt
vergeefs houvast in de fictionaliteit van de auteursfilm: voor morele emoties
maakt het niet uit of die ontstaan binnen een fictie of een werkelijkheid.
Fase 6
In fase 6 zoekt de toeschouwer trust met de auteur, en dat veroorzaakt het
zoeken naar auteurskenmerken (stijl). De auteur maakt de morele crisis van de
toeschouwer ongedaan door de manier waarop hij de vertelling afrondt. Dat leidt
tot een tegenstrijdige houding: de auteur moet de consequenties van het verkeerd
oordelen tot in extremo doorvoeren, tot op het bot gaan. Tegelijkertijd moet de
auteur, nadat de morele crisis is ontstaan, een manier bieden waarop de moraal
van de toeschouwer wordt hersteld. Dit betekent dat een auteursfilm gewoonlijk
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eindigt met een dood, afrekening, totale afbraak van het systeem, maar wel in een
goede stemming.

Trust
Een sterk ervaren gevoel van trust leidt tot loyaliteit bij de toeschouwer, en tot een
voortdurend vriendschapsgevoel. Dat leidt tot een overmatige belangstelling voor
alles dat met de auteur te maken heeft: biografieën, alter ego, interviews. En nog
belangrijker, het leidt tot nieuwe ontmoetingen met de auteur, in de volgende
films. Het is daardoor dat een oeuvre ontstaat: een toeschouwer wil door trust alle
films zien van die auteur.
Er is slechts één film van een regisseur met deze dieptestructuur nodig om
de trust bij de toeschouwer op te roepen. Volgens mijn definitie is een oeuvre geen
noodzakelijke voorwaarde voor een regisseur om auteur genoemd te worden. Wel
kunnen oeuvres langs de lat van deze studie gelegd worden om te zien of ze
meerdere films bevatten met deze dieptestructuur.
Mijn theorie lost een aantal problemen van auteurstheorie op. Zo verklaart het de
discussies over de (im)moraliteit van auteursfilms. Moraal heeft niets maken met
de hoeveelheid, kracht, gruwelijkheid of verbeelding van immoraliteit. Het ware
morele probleem is de immoraliteit van de toeschouwer om betrokken te raken
bij immorele personages. 92
Stijl heeft weinig te maken met auteurschap. Hoogstens heeft het te maken
met de constructie van de ‘valstrik’ voor de toeschouwer.
Het hier geboden model van de auteursfilm is een prototype. Dat betekent
dat niet iedere film exact aan dit prototype voldoet. De sterke definitie van de
auteursfilm volgens dit model is dat een regisseur alleen een auteur genoemd kan
worden als hij/zij minstens één film heeft gemaakt waarin de toeschouwer alle
zes fases doorloopt. Of toeschouwers in de zesde fase daadwerkelijk trust ervaren
is geen noodzakelijk onderdeel van de definitie. Ook tegenstanders van de film,
die juist distrust ervaren, erkennen daarmee dat de regisseur een auteur is.
De zwakke definitie van de auteursfilm is: een film waarin de moraal en
diens Geloof in een Rechtvaardige Wereld van de toeschouwer ter discussie komt
te staan, en waarin de toeschouwer op zoek gaat naar trust met de auteur.
Het oordeel, volgens bovenstaand model, dat een film een auteursfilm is, is
niet eeuwigdurend. Omdat moraal aan verandering onderhevig is, kan een film op
de lange duur ophouden een auteursfilm te zijn. Een auteursfilm is een
auteursfilm zolang toeschouwers daarin op zoek gaan naar een auteur.
92

Het model voorziet ook in de omgekeerde mogelijkheid, namelijk dat de toeschouwer juist niet
betrokken wil worden bij een schijnbaar immoreel personage, om zich later te realiseren dat juist
dit personage een voorbeeld is van deugdzaamheid. Ook dat realiseren leidt tot de morele crisis
in fase 5.
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Het op zoek gaan naar de auteur door de toeschouwer verklaart de immense
aandacht naar biografische gegevens en persoonlijke interviews met de auteur. De
toeschouwer die eenmaal trust ervaren heeft, zal ook op zoek gaan naar een
hernieuwing van die ervaring, en dus een volgende film van de auteur bezoeken.
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Met dank aan
Toen Patricia Pisters het motto “I´m looking at the river, but I´m thinking of the
sea” voor de eerste keer las, constateerde ze dat die aanhef op alle mogelijke
manieren op dit proefschrift van toepassing was. Tijdens al het werk aan dit
proefschrift leek het steeds te gaan over alles behalve het schrijven ervan, en
wanneer ik dan eindelijk aan het schrijven was, had ik voortdurend de neiging om
meer over een andere bladzijde te schrijven dan over de bladzijde voor me.
Uiteindelijk is niet alleen het motto, maar zelfs de volledige tekst te lezen
als een samenvatting van het hele project. Als er iets is dat ik in de afgelopen
zeven jaar geleerd heb, dan is het wel het vertrouwen - trust - vinden bij andere
mensen, en bij mezelf.
Het proefschrift was er nooit gekomen als Thomas Elsaesser zich in eerste
instantie niet had ingezet om voor mij een aanvangsbeurs bij Asca te
bemachtigen. In de schijnbaar lastige jaren die volgden, heb ik doorgezet door het
vertrouwen dat ik voelde bij heel veel vrienden en collega’s. Ik ben hen daar
dankbaar voor. Het voert te ver om iedereen hier te noemen. Enkelen wil ik met
name noemen, zonder daarmee de anderen te kort willen doen:
Charles Forceville en Wim Staat (mijn werkburen), bij wie ik altijd een
gewillig oor vond, en die me met raad en daad bijstonden.
Ed Tan, wiens wijze raad en adviezen me zeer ter harte gingen, maar die ik
niet in het juiste tempo kon opvolgen.
Iedereen met wie ik een werkkamer gedeeld heb: Joke Hermes, Jaap
Kooijman, Erik Laeven, Patricia Pisters, Willem Pool, Judith Tromp, en Mariette
Wolf. En natuurlijk mijn huidige kamergenoot Emiel Martens, bij wie ik dagelijks
veel steun vind.
Alle leden van de promotie-commissie dank ik voor hun bereidheid mijn
proefschrift aandachtig te lezen. José van Dijck dank ik voor de steun die ze, in
verschillende functies, dit project is blijven geven.
Tijdens het schrijven van dit proefschrift moest ik een balans zien te vinden
tussen onderwijs geven en onderzoek doen. Dat was niet altijd even gemakkelijk,
vooral omdat die twee taken op institutioneel niveau als tegengestelden worden
benaderd, en ik ze, als mens, als ‘elkaar aanvullend’ beschouw. Mijn enthousiasme
in het lesgeven, het samenwerken met collega’s in zoveel verschillende vakken en
het plezier van zoveel studenten in onze studie is zonder enige twijfel een
essentiële basis voor mijn onderzoek.
‘Vertrouwen’ begon natuurlijk al veel eerder, ver voor dit proefschrift, bij mijn
ouders An en Rien, mijn broers Eric en Marco, en hun partners en gezin.
Belangrijk is ook het verbond dat ik voel met mijn ‘festival’ filmvrienden van
oudsher: Rob van der Griend, Gert Raatgeep, Rolien Raatgeep, Pieter Paul
Brouwer en Joop van der Vaart.
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Met mijn paranimfen Marc Adang en André Waardenburg deel ik heel veel, we
hebben dezelfde dwarse kijk op de wereld, we hebben moeite met dogmatische
systemen, en we hebben een zelfde ongekend optimisme dat ons verder helpt.
In het hele lange traject (al lijkt het langer dan het is: binnen een niet-exacte
wetenschap als geesteswetenschap wordt 7 jaar x 40% oneindig veel langer
gevonden dan 4 jaar x 100%) zijn een paar mensen die ik speciaal wil noemen
omdat ze me van begin tot eind tot steun en hulp geweest:
Mijn coach Lisette Cohen, die me op cruciale momenten veel helderheid
over mezelf bood, en mijn zelfvertrouwen versterkte.
Patricia Pisters, die ik ken als aio, als collega, als kamergenoot, als
professor, en die uiteindelijk, tot mijn vreugde, dit proefschrift als promotor
begeleidde. In welke functie ik haar ook ken, altijd is er dezelfde solidariteit.
Hoe belangrijk een proefschrift ook is, voorop stond en staat altijd de liefde
van mijn leven, Marjan Smit. Vanaf het eerste moment voelt onze relatie heel
bijzonder, en tegelijkertijd volledig vanzelfsprekend. Datzelfde gevoel is er voor
onze geweldige dochters Marilena en Ingelot, aan wie ik dit proefschrift opdraag.
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