
1 

 

 
 

 

 

 

Direct cinema versus documentairetheorie 
 

 

 
 

 

Door: Youri Sepp 

S1367730 

Begeleidster: Dr. S.I. Aasman  

Datum: 30-06-08 

 

Bachelorscriptie Kunsten, Cultuur en Media 

Specialisatie: Kunsten & Cultuur  

Hoofdkunstvak: Film & TV   

Vakcode: LWX999B10  

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave:  
 

 

 

 

Inleiding         : pagina 1 

 

 

Hoofdstuk 1: de achtergronden en het idee van de direct cinema : pagina 3 

 

 

Hoofdstuk 2: direct cinema in de documentairetheorie   : pagina 11 

 

 

Hoofdstuk 3: het  probleem van de waarheid    : pagina 19 

 

 

Conclusie         : pagina 28 

 

 

Literatuurlijst         : pagina 32 

 

 

Afbeeldinglijst        : pagina 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Inleiding 
 

Aan het einde van de jaren vijftig van de vorige eeuw ontstond er in de Verenigde Staten, met 

de komst van nieuwe opnametechnologieën, de mogelijkheid voor filmmakers om het statief 

vaarwel te zeggen, en de camera en geluidsrecorder mee te nemen naar plaatsen waar dat 

voorheen niet kon. Er ontstond een geloof in de mogelijkheden van de camera om de wereld 

en de mensen in hun ‘natuurlijke’ omgeving te observeren en objectief vast te leggen zonder 

dat de persoonlijke invloed van de filmmaker achter zou blijven. Dit was de geboorte van een 

nieuwe cinema van de waarheid, die de filmmaker Albert Maysles, één van de prominente 

aanhangers, zou betitelen als direct cinema. (Saunders 1)  

 Richard Leacock was één van de pioniers van de nieuwe beweging. Hij stelde dat met 

behulp van de nieuwe cameratechnologie, en met de nieuwe mogelijkheid tot synchrone 

geluidopname, het gevoel of de essentie van de gebeurtenis objectief vastgelegd kon worden. 

Door zich niet in te mengen in de situatie verdween het bewustzijn van de camera bij het 

subject. (Isari en Paul 86) Het subject moest hierbij diep betrokken zijn bij een situatie, zodat 

al zijn aandacht opgeëist werd. De filmmaker hoefde op deze manier alleen de loop van de 

omstandigheden te volgen om een voor de kijker interessante film te maken. De natuurlijke, 

en daarmee enige echte, drama van de gebeurtenis was volgens Leacock van belang. (ibid. 97)  

 Naarmate de aanhangers van de beweging meer films maakten en hun theorieën 

duidelijker gingen formuleren, ontstond er hierover scepsis vanuit academische hoek. Er 

werden theorieën ontwikkeld over de aard van het fotografische en filmische beeld, en werden 

de stilistische en formele aspecten van direct cinema onder de loep genomen. Vanuit 

academisch oogpunt was het met name de waarheidsclaim die de filmmakers deden dat als 

onhoudbaar gezien werd. De kritiek op deze claim nam in de loop der jaren toe en zorgde 

ervoor dat de filmmakers hun standpunt ten aanzien hiervan enigszins moesten herzien. De 

subjectiviteit van de filmmaker zou hierbinnen wat meer ruimte krijgen.   
 

In deze scriptie zal onderzocht worden wat de verschillende uitgangspunten van de direct 

cinema zijn, en hoe deze zich verhouden tot de theorievorming die vanuit academische hoek 

werd ontwikkeld. In de geschiedenis van de theorievorming zijn er verschillende visies 

ontstaan omtrent de duiding, definiëring en categorisering van de documentairefilm.  

 De theoreticus Bill Nichols kenmerkt de documentairefilm bijvoorbeeld door wat hij 

een ‘discours van soberheid’ noemt. De documentairefilm deelt dit discours met bijvoorbeeld 

de wetenschap, de politiek en het onderwijssysteem. Zij hebben een kracht om de wereld te 

veranderen, zo stelt Nichols. (Representing 3) In de documentairefilm komt dit tot uiting in 

voorkeur van inhoud boven stijl. Toch is het zo dat de stijl van direct cinema van zeer grote 

invloed is geweest, en een lange tijd gezien werd als de ultieme manier van documentaires 

maken. Het doet uitspraken over de historische wereld, en niet over een fictionele wereld 

zoals in een Hollywoodfilm. Hiernaast is de denker bekend geworden door de introductie van 

het begrip modus. Het is interessant om te kijken naar de manier waarop verschillende 

theoretici hun visies hebben verwoord, en waarin deze van elkaar te onderscheiden zijn. Ook 

is het interessant specifiek direct cinema te onderzoeken, omdat de cinematografische stijl 

heden ten dage nog steeds van invloed is op de manier waarop wij over de documentairefilm 

en objectiviteit denken. De doelstelling van dit onderzoek is te weten komen hoe het 

fenomeen van de direct cinema zich tot de theorievorming verhoudt.  
 

De hoofdvraag die ik in mijn onderzoek stel is:  

 

Hoe verhouden de uitgangspunten van de direct cinema zich tot de theorievorming rond de 

documentairefilm? 
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Om het begrip ‘theorievorming rond de documentairefilm’ te duiden, is er een corpus van 

gerenommeerde auteurs samengesteld die over dit onderwerp geschreven hebben. In deze 

scriptie wordt als dit corpus als representatief voor de theorievorming gezien. Wat de term 

direct cinema als methode en beweging precies inhoud, zal ik in het eerste hoofdstuk 

uiteenzetten.  

Deze hoofdvraag dient een vergelijkende functie te hebben tussen de diverse theorieën 

en uitgangspunten omtrent de documentairefilm in het algemeen, en die van de direct cinema. 

Hierbij is het van belang te weten te komen hoe direct cinema zich hierbinnen tot verhoud. 

Om de hoofdvraag op afdoende wijze te beantwoorden zal het onderzoek in feite vooral een 

literatuurstudie zijn; het volstaat om de theorieën te beschrijven, te analyseren en met elkaar te 

vergelijken. Het onderzoek zal uit twee grote lijnen bestaan die uiteindelijk zo dicht mogelijk 

bij elkaar dienen te komen om tot een beantwoording van de hoofdvraag te komen. Om deze 

twee lijnen duidelijk op de voorgrond te laten treden en zo het theoretisch kader beter af te 

bakenen, heb ik de volgende deelvragen gesteld: 
 

•  Wat zijn de verschillende uitgangspunten van de direct cinema, en hoe zijn deze 

ontstaan?  

•  Wat zijn de belangrijkste overeenkomsten, verschillen en aanvullingen tussen de 

verschillende theoretici in de theorievorming over de documentairefilm, met in het 

bijzonder direct cinema? 

•  Hoe denken de verschillende theoretici over de waarheidsbenadering van de direct 

cinema? 
 

Met deze drie deelvragen is de structuur van de scriptie neergezet. De eerste deelvraag hangt 

samen met de eerste grote lijn die betrekking heeft op de direct cinema en haar 

uitgangspunten; beschreven vanuit een cultureel-historische, technologische en theoretische 

context. De tweede en de derde deelvraag hebben betrekking op de tweede grote lijn, die te 

maken heeft met de theoretische grondslagen ten aanzien van de documentairefilm. Met de 

tweede vraag ga ik in op een algemener niveau van de theorie, om hiervan uit, in de derde 

vraag mij meer toe te spitsen op de problematiek van de direct cinema. Hiermee zal de cirkel 

weer rond zijn. Belangrijk is om de onderlinge relaties en uitgangspunten te begrijpen, en in 

kaart te brengen op welke manier zij precies van elkaar verschillen, zodat wij een beter inzicht 

krijgen in de wijze waarop direct cinema gepositioneerd wordt (of kan worden). Omdat de 

theorievorming niet eenduidig is, is het noodzakelijk om hiervan een inventarisatie te maken. 

Dit heeft als doel meer inzicht te verwerven in de wijze waarop er over de documentairefilm 

nagedacht wordt in relatie met de werkelijkheid.   

     In het licht van dit onderzoek is het noodzakelijk om te vermelden dat het gebruik 

van de termen cinema verité en direct cinema in de begindagen veelal door elkaar, of als 

synoniem werden gebruikt door de verschillende filmmakers, critici en theoretici. De 

filmhistoricus Erik Barnouw heeft een scheiding aangebracht in de duiding van de twee 

termen die ik hier zal volgen. Met cinema verité word de specifiek Franse benadering van de 

werkelijkheid bedoeld waarin de camera als een katalysator voor de waarheid fungeert. De 

filmmakers interviewen de subjecten actief, en trachten hen te provoceren om de waarheid te 

laten tonen. De term direct cinema wordt hier gebruikt voor de specifiek Amerikaanse 

benadering waarin de filmmaker als een observerende onzichtbare omstander optreed. Direct 

cinema vond zijn waarheid in de gebeurtenissen die toegankelijk waren voor de camera. 

Cinema verité ging ervan uit dat de waarheid  in kunstmatig gecreëerde situaties naar boven 

kon komen. (255) 
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“We feel that things that really happen are much more exiting” 

- David Maysles (Macdonald 264) 

 

Hoofdstuk  1:  de achtergronden en het idee van de direct cinema 
 

Omdat iedere stroming, beweging of genre binnen de film een gevolg is van een specifiek 

historisch proces, is het noodzakelijk, wanneer wij een beter inzicht willen krijgen in het 

fenomeen van de direct cinema, om de ontstaansgeschiedenis van deze beweging te schetsen. 

In dit hoofdstuk zal aan de hand van een aantal filmhistorici en met visies van de 

grondleggers van de direct cinema zelf, een overzicht gegeven worden van de technologische, 

esthetische en culturele factoren die hebben bijgedragen aan het ontstaan en de vorming van 

de stroming. De vraag die hierin centraal staat is: Wat zijn de verschillende uitgangspunten 

van de direct cinema, en hoe zijn deze ontstaan?    

 

Filmmakers en uitgangspunten 

Robert Drew werkte eind jaren vijftig als fotojournalist bij Time-Life magazine en hanteerde 

veelal de vorm van de zogenaamde fotocollage rapportage om, naar zijn idee, de kern van een 

gebeurtenis vast te leggen. Hij probeerde om zo dicht mogelijk bij zijn subject te komen, 

zonder deze te storen in zijn bezigheid, waardoor er een gevoel ontstond van een natuurlijke 

weergave van de persoon in kwestie. Dit werd vervolgens weergegeven in een reeks foto’s die 

ieder een specifiek, betekenisvol moment weergaven. (Mamber 23)     

 Toch was hij van mening dat de vorm van een fotocollage de essentie van een 

gebeurtenis niet zou kunnen vangen zoals een film dat zou kunnen doen. Drew besloot om dit 

idee verder uit te werken, maar wist dat in de uitvoering van het filmen flexibiliteit, mobiliteit 

en de mogelijkheid van synchrone geluidsopname van essentieel belang zouden zijn in het 

vangen van de werkelijkheid zoals deze zich voordoet. Er bestonden helaas technische en 

praktische problemen, die eerst overkomen moesten worden voor een succesvolle uitvoering 

van zijn idee. Hij begon zelf met het ontwikkelen van, en experimenteren met technologische 

middelen die synchrone geluidsopnames mogelijk maakten. (Barnouw 236) 

 

Een filmmaker die Drew zeer bewonderde was Richard Leacock, die zijn carrière als 

filmmaker al op zeer jonge leeftijd begon op de plantage van zijn vader op de Canarische 

Eilanden. Leacock ontwikkelde een sterke interesse voor een intuïtieve benadering van zijn 

onderwerpen, wat inhield dat hij zijn subjecten in een zo natuurlijk mogelijke omgeving 

filmde. Terwijl zij aan het werk waren zouden zij de aanwezigheid van de camera niet 

opmerken. Het was niemand minder dan de pionier van het documentairegenre, Robert 

Flaherty, die Leacock inhuurde als cameraman voor zijn film LOUISIANA STORY (1948). Van 

Flaherty leerde hij nooit te stoppen met kijken of te reageren op de wereld om je heen. De 

werkelijkheid en de waarheid dienden volgens hem zelf te worden ontdekt, en niet zomaar te 

worden overgenomen van iemand anders. (ibid. 236) 

 Leacock en Drew werkten samen aan lichtere opnameapparatuur en mogelijkheden tot 

synchroon geluid. Dit resulteerde in de films PRIMARY (1960), over de verkiezingstrijd tussen 

John F. kennedy en Hubert Humphrey en ON THE POLE (1961), over de racecoureur Eddie 

Sachs. Wat volstrekt nieuw was bij deze films, is dat zij gemaakt waren met behulp van 

losgekoppelde mobiele film- en geluidsopnameapparatuur. Beide filmmakers kunnen gezien 

worden als degenen die de uitgangspunten van de direct cinema het sterkst naar voren 

brachten, en verdedigden als de manier van documentaires maken. Zij reageerden fel op hun 

voorgangers en stelden dat iedere andere benadering van de werkelijkheid onjuist was. Zij 

stelden een aantal ‘geboden’ op omtrent de juiste manier van documentaire’s maken: er mocht 

niet gerepeteerd of geënsceneerd worden, geen interviews of commentaar gebruikt worden en 
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geen artificieel licht of trucage worden toegepast. Ook werd het gebruik van extra-diëgetische 

muziek vermeden. (Macdonald en Cousins 250) Drew was ook een uitgesproken tegenstander 

van het gebruik van narratieve middelen in documentaires of journalistieke reportages. Hij 

vond dat narratie te formulair was de beelden te veel inkleurden. De beelden zouden voor 

zichzelf moeten spreken, en de kijker zou volgens hem hieraan actief een eigen betekenis 

moeten geven. Een documentaire moest met de kracht van binnenuit haar eigen logica en 

perspectief tonen, en niet gevormd worden met een commentaarstem van buitenaf. (ibid. 272)    

 Het idee van direct cinema kan enerzijds gezien worden als een gevolg van het denken 

over de technische aspecten van het fotografische of filmische beeld, dat verondersteld wordt 

de werkelijkheid te kunnen weergeven. Anderzijds is het een gevolg van de intuïtieve houding 

van de filmmaker in zijn benadering van de werkelijkheid zoals Leacock dit zag. Door de 

subjecten alleen te observeren en te filmen, zonder hen hierbij te storen in hun normale gang 

van zaken, zou de waarheid kunnen tonen omtrent deze personen. De rol van de filmmaker als 

observeerder is van cruciaal belang in de direct cinema. De filmmaker moest het subject 

volgen, en mocht het geen aanwijzingen geven of vragen om een handeling te herhalen. 

Wanneer de filmer iets gemist had, dan had hij helaas pech. (ibid. 255) Dit vereiste een zeer 

actieve, zoekende en gevoelige houding van de filmmaker voor de personen en de omgeving 

die hij wilde filmen.          

 Het uitgangspunt dat het gefilmde subject de camera en de filmmakers niet meer op 

zou merken of zou negeren, kwam voornamelijk tot uiting in een situatie waarin relatieve 

crisis heerste, waarin het subject volledig geoccupeerd was door zijn werk, en zich niet anders 

voor kon doen dan hij werkelijk was; verondersteld werd dat hij niet kon acteren. Wat hieruit 

voortkwam zou een objectieve weergave zijn van het gedrag, of de persoonlijkheid van het 

individu. De realiteit van het leven, en de waarheid in mensen schuilde achter de 

oppervlakkige conventies van het alledaagse leven. Deze kon zich openbaren in een 

natuurlijke situatie, wat op zijn beurt weer vastgelegd kon worden wanneer de observant 

hierop geen inbreuk zou maken. Om dit te bewerkstelligen moesten de filmmakers de 

subjecten benaderen in een ontspannen en vertrouwelijke sfeer, zodat de filmmaker zich kon 

schikken in de gebeurtenis zonder deze te verstoren. (Ellis en McLane 215)     

  In zijn studie naar de ongecontroleerde manier van filmen van direct cinema plaatst 

Stephen Mamber enkele kanttekeningen bij de manier waarop ‘waarheid’ zich hier zou 

openbaren. Hij stelt dat er hierbij (ten onrechte) vanuit wordt gegaan dat de innerlijke 

psychologische motivatie van de subjecten af te leiden valt aan de oppervlakte of  het gedrag. 

De direct cinema filmmaker richt zich alleen op de oppervlakte die wij als kijker kunnen zien, 

en niet op het dieperliggende waarom van de handeling. Als kijkers kunnen wij hier alleen 

maar naar gissen. (133) Dit laatste kan ook gezien worden als een breuk met de voorgangers 

van direct cinema, die gebruik maakten van een meer argumentatieve structuur en die een 

diepere betekenis voornamelijk via interviews en voice-over commentaar in de films naar 

voren lieten komen. De direct cinema filmmakers beschouwden dit als te belerend en onecht, 

en wilden de kijker niet vertellen hoe de gebeurtenis was. De filmmaker en de kijker diende 

op één lijn met elkaar te staan als observeerders van de situatie, waarbij de kijker zelf moest 

bedenken hoe hij zich moest verhouden tot de gebeurtenis. 

 Deze ietwat gedistantieerde houding van de filmmaker ten aanzien van zijn subject en 

de terughoudendheid om de beelden van commentaar te voorzien ziet de filmhistoricus  

Richard Barsam als een nieuwe visie van de documentairefilm. Een documentairefilm moet 

volgens de direct cinema filmers niet gezien worden als een uiting van sociale 

verantwoordelijkheid (zoals in de traditie van Grierson), maar als een op zichzelf staande 

weergave van de uniciteit van de gebeurtenis en de opname. (206)    
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Robert Drew werkte tijdens een filmproject veelal met meerdere cameramensen en 

geluidstechnici die een gebeurtenis zo vanuit meerdere plaatsen tegelijk kon vastleggen. Naast 

Richard Leacock zijn Don Pennebaker en de broers Albert en David Maysles 

noemenswaardige zelfstandige filmmakers geworden nadat zij met Drew hadden gewerkt.  

Pennebaker was in zijn films minder georiënteerd op de crisissituatie als Drew, en 

ontwikkelde een voorkeur voor subjecten (musici en muziekfestivals) met een bepaalde 

spirituele energie die als metoniem konden worden gezien voor de tijdsgeest. Deze benaderde 

hij veelal op een intuïtieve wijze. (Barsam 215) Hij wilde zich bezighouden met een manier 

van film maken die vermaak bood aan de kijker, zonder hierbij het getoonde volledig uit te 

leggen aan de kijker.  

 Twee andere filmmakers die uit de Drew-groep kwamen waren Albert en David 

Maysles. De films die zij maakten, hadden in tegenstelling tot die van Drew, een gebrek aan 

afronding van de gebeurtenissen; bij de kijker blijft de indruk achter dat ook na het filmen de 

gebeurtenissen door blijven gaan. Wel zijn de films voornamelijk gecentreerd rond een 

bepaalde persoonlijkheid die gevolgd wordt. Volgens de filmhistoricus Ali Issari kan Albert 

Maysles gezien worden als een aanhanger van de puurste vorm van direct cinema, omdat hij 

slechts één camera gebruikt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de groep van Drew. De kijker 

kan zich het beste met één camera identificeren in plaats van met meerdere. Hij probeerde 

zoveel mogelijk te weten te komen over zijn subject voordat hij begon met filmen, en stelde 

dat direct cinema afhankelijk is van datgene wat zich voor de camera afspeelt, en van degene 

die filmt. Hiermee benadrukte hij een soort subjectieve-objectieve waarheid, waarbij ethiek en 

esthetiek wederzijds afhankelijk van elkaar waren. (Isari en Paul 133) Hij gebruikt alleen 

camerastandpunten die ‘natuurlijk’ voorkomen (vanuit zittende of staande positie). Hiernaast 

stelde hij dat een subject meer van zich laat zien als je hem voor het eerst ontmoet, en dat 

wanneer je langer filmt er meer waarheid gezien kan worden van het subject (het wordt steeds 

lastiger om zijn ‘masker’ op te houden). Objectiviteit wordt bij de gebroeders Maysles alleen 

opgevat als een persoonlijke integriteit van de filmmaker, die in essentie trouw is aan het 

subject en de manier waarop hij hem opneemt. (Macdonald 262)    

 

Een andere belangrijke direct cinema filmmaker/producent die in een ietwat latere periode 

actief werd, was Frederick Wiseman. Hij maakte films voor de publieke omroep, maar had 

nooit met de leden van de Drew-groep samengewerkt. Na zijn film BASIC TRAINING (1971) 

kreeg hij een contract aangeboden bij WNET om een film per jaar te produceren voor PBS-

network. (Ellis en McLane 189) Hij was zeer toegewijd aan de principes die Robert Drew 

opstelde, maar minder fel in het uitdragen van een objectiviteitsclaim. Hij noemde zijn films 

eerder ‘reality dreams’ en ‘reality fictions’ (Saunders 145). Drew en Leacock zouden in de 

periode waarin de kritiek op de hun objectiviteitsclaim toenam zich steeds meer scharen 

achter de retoriek van Wiseman, die subjectiviteit een grotere rol gaf in wijze waarop direct 

cinema documentaires gemaakt werden.   

 

Wat Wiseman onderscheidt van de andere filmers is zijn onderwerpkeuze. De hoofdpersonen 

in zijn films zijn anonieme Amerikanen, en op een abstracter niveau de instituties (school, 

zorginstellingen, het leger). Typerend voor zijn eigen direct cinema stijl is dat de films geen 

oplossingen aandragen voor de problemen die zich aandienen in de film, maar dat er alleen 

getoond wordt, zonder te oordelen. Volgens Saunders is één van Wiseman’s voornaamste 

doelen de confrontatie aan te gaan met de ontzettende ‘waarheden’ omtrent de Westerse 

afhankelijkheidstoestand en het ongemakkelijk vertrouwen in de zogenaamde ‘regime 

administrated systems’. Ook hier is zichtbaar dat de thematiek en benadering in direct cinema 

zeer nauw met elkaar verbonden zijn. (147) Wat in zijn films sterk naar voren komt is de 

dissonantie tussen de burger en de professional (c.q. tussen afhankelijk individu en de staat 
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binnen het moderne systeem); de relatie tussen ideologie en praktijk, de manier waarop macht 

wordt uitgeoefend, en beslissingen worden gerationaliseerd. Saunders omschrijft zijn manier 

van filmen in navolging op de traditie van Dziga Vertov als een ‘kino-fist’ stijl. (150) Van 

zeer groot belang in de beschouwing van zijn films is dat de fouten in het systeem niet 

voortkomen uit het gedrag van de gezagdragers, in die zin dat deze geïndoctrineerd zouden 

zijn, maar dat deze voortvloeien uit een dieper onderliggende malaise van de Amerikaanse 

politieke en maatschappelijke mechanismen. De moeilijkheden van bijvoorbeeld het 

zorgstelsel (getoond in zijn film TITICUT FOLLIES (1967)) zijn debet aan een dieper en breder 

fenomeen, namelijk het kapitalistische ethos. (165)    

 

 
 

(Afbeelding 1.1 In TITICUT FOLLIES wordt een psychiatrische inrichting als onderwerp genomen.) 

 

Voorlopers van de direct cinema  

In esthetisch opzicht zijn er een aantal voorlopers binnen het genre van de documentairefilm 

te noemen die direct cinema beïnvloed hebben. Ellis en McLane plaatsen het beginpunt van 

de geschiedenis van de uitgangspunten van direct cinema al in de tijd van de gebroeders 

Lumiere, aan het einde van de 19
e
 eeuw. Zij gebruikten een relatief lichte camera op een 

statief, die zij mee naar buiten konden nemen. Hierdoor hadden zij in wezen het 

documentairegenre gevestigd. (208) De films die zij maakten werden actualiteiten genoemd 

en gingen over alledaagse situaties die ontstonden tijdens het moment van filmen.  

 Een andere belangrijke invloed was, zoals al kort aangegeven werd, de 

documentairemaker en ontdekkingsreiziger Robert Flaherty. Hij combineerde zowel feitelijke 

en geënsceneerde gedeeltes in zijn films, die hij op een persoonlijke en poëtische manier bij 

elkaar bracht. Deze voorzag hij ook van een fictioneel narratief (ook vaak als een 

geromantiseerd narratief aangeduid). Zijn film NANOOK OF THE NORTH (1922) is hier een 

mooi voorbeeld van. Richard Leacock was voor de film LOUISIANA STORY (1948) assistent 

cameraman van Flaherty, en was als gevolg sterk beïnvloed door zijn intuïtieve stijl van film 

maken.  

De Russische kino-pravda film (letterlijk vertaald filmwaarheid), die het sterkst 

gearticuleerd werd door de filmer Dziga Vertov, kan ook gezien worden als een belangrijke 

invloed. De waarheid van film lag volgens hem in de technische capaciteiten van het medium. 

De fotografische lens kon gezien worden als een mechanische verbetering van het menselijke 

oog, omdat deze de werkelijkheid bloot (zonder interpretatie) kon vastleggen. Het proces van 

het film maken werd op een zelfreflectieve wijze in zijn films naar voren gebracht; iets dat de 

direct cinema ook sterk uitdraagt. Het opnameproces wordt op deze manier zelf ook een 

onderwerp van de film. (Barsam 203)         
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Eind jaren vijftig ontstond er in Groot-Brittannië de zogenaamde free cinema 

beweging, die opkwam als gevolg van een culturele revolutie in Engeland. De aanhangers 

waren veelal links georiënteerde kunstenaars, die zich in hun documentaires keerden tegen de 

traditie van Grierson (die een didactische geëngageerde manier van films maken voorstond). 

Dit deden zij door protestfilms te maken die niet gefinancierd werden door sponsors. Deze 

films kenmerkten zich door de neiging non-didactisch te zijn, de esthetiek verdiende de 

voorkeur boven het overbrengen van informatie, en was primair gericht op de emotie in plaats 

van de rede, waarmee het impliciet revolutionair trachtte te zijn (per definitie anti-

establishment). (Ellis en McLane 196) Wat deze beweging gemeen had met de ideeën van 

direct cinema was dat zij alleen datgene gebruikten wat op locatie gezien en gehoord kon 

worden, zonder te regisseren. Veel van het gefilmde was candid (de mensen weten hierbij niet 

dat zij gefilmd worden). (ibid. 202) 

In Frankrijk zien ontstaat in dezelfde periode een tendens van filmproductie die met de 

term cinema verité wordt aangeduid. Deze kwam voort uit een wetenschappelijke 

(specifieker: antropologische) vraag naar een observationele modus van films maken, die de 

mens in zijn natuurlijke omgeving observeerde. De camera werd hierin opgevat als een 

katalysator van de werkelijkheid, waarin de filmmaker als persoon een sleutelrol vervulde als 

iemand die de waarheid uit mensen moest lokken. De films werden ook wel ‘etnografische 

ficties’ genoemd.(Barsam 203) In hun optiek moesten mensen enigszins ontregeld worden uit 

hun dagelijkse gang van zaken, waardoor zij buiten hun conventionele rol zouden vallen, en 

de waarheid aan het licht zou komen. Als kernpunt van verschil met direct cinema ziet 

Barsam de benadering van de ‘waarheid’ in een kunstwerk, en haar getrouwheid aan de 

werkelijkheid. Waar direct cinema zocht naar een gespannen situatie en wachtte op een crisis, 

waarbij de filmer onzichtbaar probeerde te blijven, daar trachtte de cinema verité filmer de 

aanleiding van zo’n situatie te zijn, door zeer bewust mensen te provoceren. De technologie 

die gebruikt werd, verschilde in dit opzicht echter niet van direct cinema. (ibid. 204)       

      

De langzame ontwikkeling van de synchroon lopende geluidsopnameapparatuur zorgde 

ervoor dat filmmakers aan de studio werden gebonden voor degelijke opnames. 

Nasynchronisatie en voice-over commentaar behoorden tot de enige mogelijkheden. De 

Italiaanse neorealisten deden in de jaren vlak na de Tweede Wereldoorlog een aantal 

pogingen om geluid op hun oorspronkelijke plaats op te nemen. Pas in 1958 werd de eerste 

film met synchroon geluid gemaakt. (Ellis en McLane 209) Het Italiaans neorealisme plaatste 

volgens Bill Nichols haar geloof in de werkelijkheid, maar legde de nadruk meer op het 

esthetische aspect, dan op het logische, zoals in de documentairefilm gebruikelijk was. Wat 

wel overeenkwam met de latere direct cinema, was het onderwerp: het weergeven van het 

alledaagse leven. Het neorealisme vermeed ook commentaar, en ontweek de ethische kwesties 

dat een inname van een specifiek perspectief met zich meebracht. De levens van de karakters 

in het verhaal houden op bij de grenzen van het frame en de conclusie van de film. De 

filmmaker achtte zich niet verantwoordelijk voor wat er verder met hen zou gebeuren, ook al 

suggereerde de esthetische kracht dat wij dat als kijkers wel zouden moeten doen. 

(Representing 170)     

  

Naast geluidsopnametechniek was ook het gebruik van een smallere filmstrook (van 35 mm 

naar 16 mm) van groot belang voor de ontwikkeling van direct cinema. Hoewel de 16mm film 

al in 1923 door Eastman Kodak was ontwikkeld, was het voornamelijk het lichtere gewicht 

van de camera’s dat het mogelijk maakte voor filmmakers om mobieler te zijn en zo dichter 

bij hun subjecten te kunnen komen. Dit werd voornamelijk mogelijk gemaakt door de 

vervanging van metalen delen door plastic, dat er ook voor zorgde dat de camera’s minder 

geluid produceerden. Het grote voordeel van 16mm was dat het later uitvergroot kon worden 
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tot 35 mm zodat het ook op groot scherm vertoond kon worden, zonder aanzienlijk 

kwaliteitsverlies. De meest gebruikte camera’s waren de Eclair NPR (noiseless portable 

reflex) en de Arriflex SR (silent reflex). Doordat deze spiegelreflex hadden, was het mogelijk 

voor de cameraman om exact te zien wat er gefilmd werd. De introductie van de zoomlens 

maakte het mogelijk om het blikveld tijdens het filmen te vergroten of te verkleinen, waardoor 

het niet meer nodig was om het filmen te onderbreken voor het verwisselen van de lens. Ook 

kwam er lichtgevoeligere, of ‘snellere’ film op de markt dat er voor zorgde dat er geen extra 

lichtbronnen naar de filmlocatie hoefden te komen, en er op relatief donkere plaatsen gefilmd 

kon worden. Al deze ontwikkelingen droegen bij aan een nieuwe manier van filmen die de 

gebeurtenissen voor de camera kon vastleggen zonder dat zij deze onderbrak of veranderde. 

De eerste succesvolle films die met behulp van deze technologie werden gemaakt verschenen 

tussen 1958 en 1961. (Ellis en McLane 210, 211) 

 

Volgens Barsam is de intimiteit tussen de filmmaker en zijn subject, in direct cinema, 

bepalend voor de uitkomst van een goede film. De manier waarop het subject verschijnt is 

vaak beïnvloed door de aanwezigheid van de camera, en deze neemt in ogenschouw hoe hij 

zich ertoe moet verhouden. Frappant hierbij is dat films waarin subjecten in het dagelijks 

leven geen publieke figuur zijn, vaker natuurgetrouw overkomen op de kijker dan wanneer dit 

wel het geval is. Volgens Barsam zijn er in de filmaker-subject-relatie twee voorwaarden van 

belang met betrekking tot de opnametechnologie. Ten eerste is er de bereidheid van de 

filmmaker om zo dicht mogelijk bij het subject te komen zodat hij hem kan representeren, ten 

tweede de bereidheid van het subject om de opnameapparatuur te veronachtzamen, in die 

mate waarin hij zijn normale gang van zaken kan voortzetten. Barsam merkt op dat, om dit te 

kunnen, deze relatie veelal voor het opnameproces moet zijn ontstaan, en dat hierin vaak de 

scheidingslijn tussen verslaggeving en exploitatie zichtbaar wordt. Voor een zo 

natuurgetrouwe weergave van de werkelijkheid dient de filmmaker zijn subject slechts te 

volgen. Toch heeft de filmmaker er een zeker belang bij dat zijn subject op een manier 

handelt dat voor de kijker interessant is om naar te kijken. Bij dit laatste begint zich een 

specifiek ethisch probleem af te tekenen. (210)  

 

Culturele ontwikkelingen  

Naast technologische ontwikkelingen kwam de direct cinema beweging ook voort uit 

bepaalde culturele veranderingen, die hier kort geschetst zullen worden. Aan het einde van de 

jaren vijftig en het begin van de jaren zestig ontstond er in de Verenigde Staten een 

toenemende mate van onvrede onder de jeugd van de naoorlogse generatie. Deze zogenaamde 

beatgeneratie zette zich af tegen de heersende culturele en economische systemen, omdat dit 

in hun ogen het individu ernstige schade berokkende. Zij propageerden vrijheid (vooral van 

autoritaire controle), gelijkwaardigheid en individuele autonomie. (Saunders 57) De direct 

cinema filmmakers waren zich zeer bewust van de tijdsgeest. Artistiek gezien haakten zij in 

op de wijdverbreide rebellie tegen de voorgangers, dat tot uiting kwam in hun stijl en 

onderwerpkeuze. Er heerste een breed gedragen opvatting onder de nieuwe generatie dat de 

tijd was aangebroken om nieuw terrein te ontdekken.   

 Een aantal films van Don Pennebaker sluiten nauw aan op fenomenen die zich 

afspeelden bij de nieuwe generatie. Vooral popmuziek en de daarbij horende iconen zijn vaak 

onderwerp in zijn films; MONTEREY POP (1968) over een driedaags muziekfestival en DON’T 

LOOK BACK  (1967) over folk/popzanger Bob Dylan zijn hiervan twee voorbeelden. De 

gebroeders Maysles maakten hierbij aansluitend twee films over de populairste rockbands van 

die tijd, The Beatles (in WHAT’S HAPPENING! THE BEATLES IN THE U.S.A. (1964)) en The 

Rolling Stones (in GIMME SHELTER (1970)). Deze onderwerpkeuze hing nauw samen met het 

beoogde publiek dat geïnteresseerd zou zijn in deze films, namelijk de leden van diezelfde 
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generatie. Saunders merkt op dat de films in hun esthetiek en vorm in het verlengde liggen 

van de houding van de tegenbeweging; de film is niet ‘square’ of zoals de gevestigde 

conventies. Van belang hierbij is dat datgene waartegen verzet wordt geboden buiten 

beschouwing wordt gelaten in de film. Politieke noties bijvoorbeeld blijven in deze 

popgeoriënteerde films erg vaag. (91) De documentairefilm vertrok van de didactische traditie 

op zoek naar een nieuw doel in een wereld vol verandering en toenemende onzekerheid. (140) 

 

De stilistische kenmerken 

De technologische ontwikkelingen die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de direct 

cinema, zijn ook van zeer grote invloed op de stilistische, visuele en auditieve kwaliteit van de 

films. De komst van de mobielere camera’s zorgden voor een kleine revolutie in het 

filmmaken. De stijl bleef na zijn introductie een lange tijd de dominante wijze waarop 

documentairefilms werden gemaakt en werden de visuele aspecten veelal vereenzelvigd met 

objectiviteit. Het is erg bepalend geweest voor de wijze waarop wij in het algemeen over de 

documentairefilm denken als een realistische weergave van de werkelijkheid.        

 Direct cinema films kenmerken zich veelal door de relatief schokkende 

camerabewegingen, doordat de cameraman constant anticipeerde op zijn omgeving. Dit kwam 

ook tot uiting door het scherpstellen van het beeld tijdens het filmen. Het gebruik van 16 mm 

film dat voor de vertoning op groot scherm werd uitvergroot tot 35 mm zorgde veelal voor 

een korrelige kwaliteit van het beeld. Er werd overwegend gefilmd met een lichtgevoelige 

zwart-wit film en zonder artificieel licht, wat er voor zorgde dat het contrast tussen licht en 

donker aanzienlijk groter was dan in een film die in de studio was opgenomen. Vanuit 

traditioneel oogpunt zouden deze aspecten als fouten opgevat kunnen worden, maar binnen 

direct cinema werd dit een deel van een compleet eigen esthetica en opvatting van realisme 

dat de documentairefilm tot in de jaren zeventig zou domineren. (Macdonald 250)     

 Doordat het geluid synchroon met het beeld werd opgenomen, werd de wijze waarop 

het materiaal gemonteerd werd gedicteerd door de gebeurtenis dat een zekere structuur in zich 

droeg. Leacock ontdekte vaak tijdens het monteren van de film dat er een andere structuur 

naar boven kwam dan die zij tijdens het filmen dachten te zien. Van belang is te weten dat 

vrijwel alle direct cinema filmmakers zowel cameraman waren als degene die de film 

monteerde (in ieder geval was hij nauw bij de montage betrokken). Het film maken wordt zo 

een geïntegreerd proces. (Macdonald 255)  

 

 
 

(Afbeelding 1.2 in DON’T LOOK BACK zien wij een af en toe een korrelig beeld van Bob Dylan.) 

 

Volgens Barsam delen alle direct cinemafilmmakers het verlangen om een zorgvuldig 

gekozen stukje van de werkelijkheid zo direct mogelijk vast te leggen (via de technologische 

mogelijkheden en de specifieke houding van de filmmaker) waardoor de kijker het gevoel 
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krijgt er zelf bij te zijn. (206) Dit laatste komt tot stand door de manier waarop direct cinema 

de driehoeksrelatie tussen kijker, subject en filmmaker aanhaalt. De directheid verwijst hier 

naar de gelijktijdigheid van de opname en de gerepresenteerde gebeurtenis. Dit geloof in 

objectiviteit en onmiddelijkheid was ook een welbewuste breuk met de voorgangers in het 

documentairegenre, omdat die aspecten die normaliter met filmische controle werden 

geassocieerd, nu vermeden werden. Dit zelfbewuste filmproces is een erkenning van de 

mogelijkheden, maar vooral ook van de beperkingen in het representeren van de 

werkelijkheid zoals deze zich voordoet. Het zorgde ook voor een beperking in het scala van 

potentiële onderwerpen voor direct cinema films; deze beschrijft Barsam als persoonlijkheden 

en sociale problemen, als ook persoonlijkheden die sociale problemen veroorzaakten, en 

sociale problemen die persoonlijkheden maakten. (207)  

 

Van groot belang is de rol van de kijker die de filmmakers hem toebedeelde in het 

interpretatieve aspect van de film. Doordat de filmmakers transparantie beoogden, dat wil 

zeggen non-mediatie en onmiddelijkheid, en door zich te vereenzelvigen met de positie van 

het publiek, werd er getracht om geen betekenis in de film zelf te leggen. Zij namen alleen een 

onvermijdelijk gekozen positie of perspectief aan ten aanzien van het gefilmde subject in, dat 

zich lieerde met die van de kijker; samen dragen zij bij aan het betekenisproces. Volgens 

Barsam creëert direct cinema een sterk gestructureerd model van de realiteit waarbinnen 

verschillende typen van ambiguïteit bestaan, en dit zorgt voor een grote betekenispluraliteit 

waarvan de kijker zich bewust is. De beelden betekenen op zichzelf iets, maar alleen via de 

onderlinge interactie van de beelden vindt de interpretatie op een organische, ambigue wijze 

plaats, zoals dat ook in de relatie van de kijker met de werkelijkheid zelf gebeurt. Dit 

veronderstelt dan ook een zeer actieve houding van de kijker om het gevoel van ‘er zelf 

aanwezig te zijn’ te construeren. Dit gebeurt zonder dat de klassieke vertelconventies van een 

(voice over, tekst of muziek) hem vertelt wat hij moet denken. (209) 

 

De films die typerend zijn voor direct cinema kennen een aantal stilistische eigenschappen die 

zeer dominant zijn geworden door de jaren heen, en die tot en met vandaag de dag nog steeds 

van invloed zijn op de manier waarop wij over de documentairefilm denken. Alhoewel direct 

cinema, opgevat als een groep filmmakers die ongeveer gelijke regels omtrent het film maken 

hanteerde, een specifieke Amerikaanse aangelegenheid is, verwierf het in de loop der tijd over 

de hele wereld aanhangers (Barnouw 248). Ook zijn er vandaag de dag in de filmwereld nog 

erfgenamen van de direct cinema aan te wijzen. De Oscarwinnende documentairemaker 

Michael Moore hanteert vandaag de dag bijvoorbeeld dezelfde technologie als de direct 

cinema filmmakers, maar heeft de terughoudende observerende houding opgegeven voor een 

meer interactieve benadering van de werkelijkheid, die vanaf de jaren zeventig steeds meer in 

zwang zou raken. De waarheidsgetrouwheid en puurheid van observatie zoals die gedacht en 

uitgeoefend werd door Drew en Leacock, zwakte met name door kritiek op de 

waarheidsclaim, in de loop der tijd echter steeds verder af.  
 

 

 

 

 

 



14 

 

‘Only people without feelings or convictions could even think of making cinema verité’ 
- Emile de Antonio (Bruzzi 73)  

 

Hoofdstuk 2: direct cinema in de documentairetheorie 
 

In de loop van de geschiedenis van de direct cinema en documentairefilm in zijn 

algemeenheid, ontstonden er vanuit academische hoek classificatie- en  

categoriseringsmethoden en theorieën over de aard van het genre. In dit hoofdstuk wordt er 

ingegaan op de verschillende theorieën die zijn ontstaan over de documentairefilm in het 

algemeen, en wordt er daarbij specifiek gekeken naar de wijze waarop het fenomeen van de 

direct cinema zich hierbinnen specifiek positioneert. De vraag die in dit hoofdstuk centraal 

staat is: Wat zijn de belangrijkste overeenkomsten, verschillen en aanvullingen tussen de 

verschillende theoretici in de theorievorming over de documentairefilm, met in het bijzonder 

direct cinema? 

Om dit hoofdstuk enigszins overzichtelijk te houden, worden de theorieën van Bill 

Nichols als uitgangspunt genomen, zoals hij deze voor het uitwerkt in zijn boek Introduction 

to Documentary (2001). Deze theorieën, die hij al een klein decennium eerder bedacht, zal ik 

gebruiken als hoofdlijn, waarop ik de andere theoretici zal laten reageren. Nichols kan gezien 

worden als de theoreticus die in zijn werk, de complexiteit van het theoretiseren over de 

documentairefilm het meest helder heeft geformuleerd. Daarnaast is het hoofdstuk ingedeeld 

in een deel dat gezien kan worden als de gevestigde manier van denken over de documentaire 

film, en een deel dat bestaat uit een meer afwijkende manier van denken, die pas recentelijk 

zijn intrede heeft gedaan. Per auteur zullen de belangrijkste uitgangspunten vermeld worden.          

 

Bill Nichols 

Volgens Nichols is ieder film in zekere zin een documentaire van datgene wat zich voor de 

camera afspeelt. Hij maakt echter onderscheid in twee soorten films, namelijk documentaires 

van wensvervulling, oftewel fictionele films waarbij de kijker bepaalt of de film waarheid 

bezit, en documentaires van sociale representatie, die tastbare representaties zijn van aspecten 

van de wereld die wij met elkaar delen. Deze laatste soort maakt deel uit van de grotere 

categorie van de non-fictie films. Beide soorten vertellen verhalen, maar zijn van een andere 

orde. Bij documentaires van sociale representatie is er ook een zekere mate van waarheid, die 

bestaat bij de gratie van onze instemming. Hierbij is het zo dat wij als kijker de aannames, 

claims, perspectieven en argumenten moeten toetsen in de relatie tot de wereld zoals wij die 

kennen, en vervolgens voor onszelf besluiten of hetgeen waard is om er in te geloven. 

Hierdoor krijgen wij nieuwe perspectieven op de wereld om te begrijpen en te verkennen. In 

de fictiefilm gaat het steeds om een uitstel van geloof, terwijl het bij de non-fictie film 

volgens Nichols gaat om de wil tot aanname van geloof. (1)  

 In het vervolg zal ik hier de met de term documentaire alleen films van sociale 

representatie bedoelen. Dit soort films valt niet eenduidig te definiëren, en vaak wordt de 

inhoud bepaald door ernaar te verwijzen in negatieve zin; het is bijvoorbeeld geen fictiefilm 

of een werk van experimentele avant-garde. Nichols stelt dat een documentaire in geen geval 

een reproductie is van de werkelijkheid, maar een representatie, een specifiek wereldbeeld dat 

wij niet eerder hebben gezien. Het gaat, met andere woorden, niet om een film die in al zijn 

capaciteiten en facetten een zo sterk mogelijke gelijkenis met de werkelijkheid moet vertonen. 

Een representatie beoordelen wij meer op zijn aard van plezier dat het biedt; bijvoorbeeld 

door het opdoen van kennis, de kwaliteit van de oriëntatie, dispositie, toon of perspectief. Wij 

als kijker vragen kortom meer van een representatie dan van een reproductie van de 

werkelijkheid. (20) De kijker neemt aan dat de beelden en de geluiden van de tekst hun 

oorsprong hebben in de historische wereld. Deze aanname stoelt op de capaciteit van het 



15 

 

fotografische beeld om een indexicaal teken te zijn, dat verwijst naar de wereld voor de 

camera. Het bewijs van de representatie steunt het argument of perspectief van diezelfde 

representatie. Het is dit geloof dat specifiek tot uiting komt in direct cinema. (36) Hierover 

meer in het volgende hoofdstuk.   

 De documentairefilm kan niet gezien worden als een eenduidig concept. Het heeft 

geen vaste technieken of onderwerpen, en omdat het zich niet ten doel stelt om fictieve 

verhalen te vertellen (zoals in een Hollywoodfilm), maar beweringen doet over de historische 

wereld, kan het getypeerd worden als meer dynamisch. Nichols omschrijft het als een arena 

waarbinnen de dingen steeds veranderen, er wordt vanuit het werkveld constant geprobeerd 

om de documentairefilm op een alternatieve manier te benaderen. De nieuwe benadering kan 

worden overgenomen of er kan van worden afgeweken. Dit maakt het erg lastig om als 

wetenschapper de documentairefilm als studieobject af te bakenen of te definiëren. (21) Om 

deze films te bestuderen hanteert hij vier invalshoeken: de institutionele, vanuit de 

beoefenaars, als teksten en vanuit het publiek. (22) Kijken wij naar de direct cinema, dan zien 

wij dat de beoefenaars het sterkst in aanmerking komen als te verkiezen invalshoek. De 

beweging is, gezien als collectief van mensen, een sterk zelfregulerend systeem dat zijn eigen 

wetten, regels, normen en waarden opstelde. Nichols ziet als bron van verandering vaak de 

spanning van de gevestigde verwachtingen en de individuele innovatie. Een groep filmmakers 

kan zo een eigen jargon ontwikkelen waardoor zij een gezamenlijk doel definiëren, de geërfde 

tradities veranderen, en in dialoog treden met diegenen die dezelfde missie hebben. (26) 

Doordat direct cinema een duidelijke beweging is, is deze ook goed in te delen in een periode, 

wat de duiding ervan enigszins vergemakkelijkt. Hierbij zien wij dat de filmpraktijk altijd aan 

verandering onderhevig is en geen statisch studieobject kan zijn.  

 Nichols is als theoreticus vooral bekend geworden door zijn introductie van het begrip 

modus, hetgeen gezien kan worden als een productiewijze van documentairefilms, dat 

wanneer het eenmaal zijn intrede heeft gedaan, een soort houvast blijft bieden voor de wijze 

waarop de films kunnen worden gemaakt. Het zijn ook de wijzen waarop wij de 

documentairefilm kunnen onderscheiden van andere soorten films. Zij hebben over het 

algemeen een bredere basis van volgelingen dan verschillende bewegingen, die meestal 

afgeleid kunnen worden uit één modus. Een modus komt op als een antwoord of een reactie 

op geconstateerde beperkingen van de vorige modus. Het kan ontstaan als een reactie op de 

technologische mogelijkheden (dit is bij direct cinema zeer specifiek het geval) of als een 

reactie op de veranderende sociale context. Wanneer de modi gevestigd zijn, overlappen of 

vermengen zij zich gedeeltelijk met elkaar. In de beschouwing van de verschillende modi is 

het van groot belang om te begrijpen dat Nichols de ontwikkeling op een chronologische 

manier beschrijft en dat deze achtereenvolgens uit elkaar evolueren, maar dat de als eerst 

ontstane modus nog wel blijft bestaan; de vermenging zorgt er wel voor dat de vormen steeds 

complexer worden. (34) De verschillende modi kunnen wel co-existeren op een bepaald 

tijdstip in de geschiedenis, waarbij er wel één dominant is. Zo ook is er binnen een gemengde 

vorm volgens Nichols een dominante modus voor de structuur van de film, maar niet voor alle 

aspecten van zijn organisatie (99). Hij maakt een onderscheid tussen zes modi: de poëtische 

(vanaf de jaren twintig), de expositorische (vanaf de jaren twintig), de observationele (vanaf 

de jaren zestig), de participartoire (vanaf de jaren zestig), de reflectieve (vanaf de jaren 

tachtig) en de performatieve modus (vanaf de jaren tachtig). (138) De opeenvolgende modus 

is niet per se beter dan de voorgaande, alhoewel dit wel gesuggereerd zou kunnen worden 

door de vertegenwoordigers ervan. Wat er verandert in de nieuwe modus is alleen de wijze 

van representatie, en niet de kwaliteit of de ultieme status van de representatie. Een nieuwe 

modus draagt alleen een nieuwe set van implicaties of nadrukken met zich mee. (101)  

 Direct cinema wordt, naast cinema verité, geschaard onder de observationele modus 

die gelimiteerd was aan een het huidige moment van opname. Maar Nichols merkt op dat de  
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observationele modus een kenmerk vertoont met de poëtische (benadrukt de rangschikking 

van beelden op een poëtische wijze) en de expositorische (benadrukt het aankaarten van 

sociale problemen in de historische wereld), alleen camoufleert het de invloed van de maker 

op de vorm. (100) Het specifieke point-of-view perspectief dat binnen de observationele 

modus gebruik wordt, staat volgens de auteur voor een specifieke stem die ons wil overtuigen 

van waarheid van de beelden. Van oudsher werd deze functie vervuld door een voice over, 

maar direct cinema bestempeld dit als onecht (in onze gedeelde werkelijkheid zit immers geen 

voice over). De stem informeerde ons over datgene wat wij zagen, en gaf hier betekenis aan; 

in direct cinema wordt dit vermeden, en dient het louter observeren en tonen ons als, naar 

eigen zeggen, beter alternatief. (43) Nichols stelt dat de stem getuigt van de manier waarop de 

filmmaker zich plaatst in de sociale realiteit. Het perspectief (deze hangt samen de stijl) in 

direct cinema is nu geplaatst naast de kijker, hij observeert alleen, en vormt hoogstens alleen 

voor zichzelf een commentaar/interpretatie van de werkelijkheid. (45) 

 In de observationele modus wordt de kijker gepositioneerd als een voyeur die als het 

ware door een sleutelgat kijkt. Dit kan ongemakkelijk voelen voor de kijker doordat het 

plezier van het kijken de prioriteit lijkt te krijgen boven de interactie met diegene die getoond 

wordt (dit wordt sterker ervaren wanneer de gefilmde subjecten niet hebben ingestemd met 

opnames). Nichols merkt hierbij op dat hier ook bepaalde ethische kwesties zich openbaren. 

(111) Hiernaast speelt het probleem van de miskende of indirecte inmenging van de 

subjecten; die zouden kunnen proberen om het beeld van zichzelf te beïnvloeden. Ook zou 

aan de kant van de filmmaker een verkeerde neiging tot subjectmanipulatie kunnen ontstaan, 

omdat deze eigenschappen bezit die voor de kijker misschien interessant zouden kunnen zijn. 

In direct cinema zijn dit soort zaken moeilijk af te leiden uit datgene wat getoond wordt in de 

film (vaak wordt dit via voice over commentaar bekend gemaakt).  

 In de onderwerpkeuzes van de documentaire film bestaat er een zekere spanning in de 

verhouding tussen het algemene (generalisaties) en het singuliere (unieke op zichzelf staande 

momenten). Het is volgens Nichols specifiek deze combinatie die de documentaire zijn kracht 

en fascinatie geeft. De meeste onderwerpen zijn abstracties die afgeleid worden, maar niet 

identiek zijn aan specifieke ervaringen. De ervaringen worden gebundeld tot grotere 

categorieën of gestalten. Deze worden op hun beurt geconstrueerd door de ordening van de 

verschillende shots en sequenties die voor bepaalde concepten kunnen staan. (66) De 

onderwerpen zijn vaak zaken en kwesties die in het maatschappelijk debat staan en gevoelig 

liggen. De films van bijvoorbeeld Frederick Wiseman zijn hier een prachtig voorbeeld van. 

 

 
 

(Afbeelding 2.1 een man wordt verzorgt in Wiseman’s TITICUT FOLLIES) 
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Brian Winston  

De communicatiewetenschapper Brian Winston stelt dat direct cinema dezelfde ‘fouten’ 

maakte als zijn voorgangers, maar dat het wel een aantal nieuwe onderwerpen introduceert 

binnen het genre. De aanpak en de specifieke look waren zeer vernieuwend (deze werd al snel 

een veelvuldig gebruikt stijlmiddel voor waarheid), maar vertoonden geen toename in 

diepgang of kennis. Hij merkt hier zeer spitsvondig op dat de bewijsclaim bekrachtigd werd 

door een afkeer van onderzoek, omdat dit de structuur van het materiaal te veel zou 

beïnvloeden. (Claiming 156) Narratie is niet verdwenen in direct cinema, maar waar het in de 

voorgaande modus op de voorgrond lag is het bij direct cinema verscholen. Winston keert 

zich hier enigszins tegen Nichols. Als voorbeeld neemt hij hier de films van Wiseman die een 

chronologisch geordende mozaïekstructuur hebben. Deze wekken alleen de indruk dat zij niet 

gemedieerd zijn via montage; de menselijke hand lijkt hierbij naar de achtergrond te 

verdwijnen. Winston schaart zich achter het standpunt van Bruzzi (dat hieronder aan bod zal 

komen) dat direct cinema wel een representatie is, namelijk van de getuigenis van de 

filmmaker en niet zozeer van de werkelijkheid. (167)  

 Winston schenkt ook veel aandacht aan de ethische en juridische kanten van de 

documentairefilm. Op het ethische vlak merkt hij op dat alle vormen van observationele 

documentaires de problemen niet (alleen) konden oplossen via het gebruik van de nieuwe 

technologie. Juist de directere toegang tot de subjecten zorgde voor problemen, ook ten 

aanzien van het weergeven van de werkelijkheid. Hij gaat uit van twee essentiële juridische 

relaties die een kader vormen voor onze alledaagse ethiek. Aan de ene kant bestaat er de 

relatie van de filmmaker met de participanten in de film; deze draait om het concept van 

wederzijdse instemming. Aan de andere kant bestaat de relatie van de filmmaker met de film; 

hierbij gaat het om eigendomsrecht. Vanuit de praktijk stelt Frederick Wiseman dat de 

ethische kant nauw verbonden is met een strategie. Openheid en eerlijkheid zijn van wezenlijk 

belang, omdat het subject zeer goed kan aanvoelen of iemand oprecht is of niet. Het gaat erom 

het proces zoveel mogelijk te demystificeren voor de mensen, zodat het gemakkelijker wordt 

hen te filmen en zij bereid zijn te participeren. (Camera 1) De wijze waarop Wiseman hier 

spreekt moet wel in het licht gezien worden van de mogelijke belangen die hij heeft, namelijk 

het maken van een film en het verkrijgen van inkomsten. Zijn film TITICUT FOLLIES is erg 

omstreden omdat het een psychiatrische inrichting tot onderwerp heeft, waarbij de subjecten 

incapabel zouden kunnen zijn om in te stemmen bij het filmen. Hiernaast is het twijfelachtig 

of zij de consequenties van hun handelen hierbij wel konden overzien.         

Bij wederzijdse instemming is het volgens Winston van belang dat de betrokkenen 

vrijwillig (zonder dwang) instemmen, en dat de procedure en haar potentiële uitkomsten 

volledig worden begrepen door het gefilmde subject, dat competent wordt verondersteld om 

in te stemmen. Hierbij is instemming juridisch contractueel vastgelegd (dit kan zowel een 

impliciete of expliciete overeenkomst zijn). (220) De moeilijkheid schuilt in het overzien van 

de eventuele uitkomsten van de film op het subject. In de jaren zestig was televisie een relatief 

nieuw medium waarvan de sociale impact nog maar moeilijk in te schatten was. Winston legt 

uit dat vanuit professionele hoek, gedeeltelijk ten onrechte, wordt verondersteld dat mensen 

wisten wat een camera was en hoe zij zich moesten gedragen. Maar de meeste mensen hebben 

nooit een vorm van mediatraining gehad; als dit wel zo zou zijn, dan zou de gezochte 

authenticiteit in de waagschaal komen te liggen. Als mensen zich bewust zouden zijn van de 

mogelijke consequenties van hun handelen, dan zouden zij mogelijkerwijs niet formeel 

instemmen met opnames. (223) Wiseman stelt zelf dat het erg onpraktisch zou zijn wanneer 

achteraf om toestemming gevraagd moet worden, omdat zij dan het recht zouden krijgen om 

de film te veranderen. Dit zou ook problematisch zijn voor de financiering van de film. 

(Privacy 47) 
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Het eigendomsrecht is wettelijk beter beschermd. Juridisch gezien eigent de 

documentairemaker zich met de opnames een deel van de werkelijkheid toe,  volgens Winston 

is dit toegestaan in de openbare ruimte. De filmmaker kan gezien worden als een spreker die 

uitspraken doet in het algemene belang, en het recht om te weten uitoefent (dit was tevens het 

verweer van Wiseman). (225) De scheidslijn tussen publieke informatie en het privédomein is 

het kernpunt van de ethische kwestie rond documentaire waarin de maker een sleutelrol 

vervult. Het recht om te weten impliceert dat er meer gaande is dan alleen vermaak voor, of 

zelfs invloed op de kijker; specifieke effect zijn benodigd. (237) Maar wanneer dit recht niet 

vertaald wordt in acties, dan verandert het recht volgens Winston meer in een vrijbrief tot 

uitbuiting. Het subject kan daarentegen ook de filmmaker manipuleren of exploiteren. De 

balans schuilt in verantwoordelijk gedrag van beide partijen hetgeen gevoeligheid 

verondersteld. (240) De moeilijkheid hierbij schuilt in het feit dat het systeem waarbinnen 

filmmakers werken minder moreel is, en er een aanzienlijke ruimte bestaat voor de vrijheid 

van meningsuiting. Volgens de theoreticus kan een ethisch verantwoorde houding alleen 

ontstaan uit zelfcensuur en een constante zelfkritiek. (241) Direct cinema heeft in dit opzicht 

een moeilijke morele positie met hun onderwerpen omdat deze louter gericht is op datgene 

wat zich aan de oppervlakte toont.                     

 

Michael Renov 

Een ietwat afwijkende indeling van documentaires van de visie van Nichols komt van de 

invloedrijke theoreticus Michael Renov. Hij maakt onderscheid tussen vier fundamentele 

tendensen of retorische/esthetische functies van de documentaire die betrekking hebben op 

poëticale constructieprincipes, functies en effecten van de non-fictiefilm. Hij poneert deze 

tendensen als een deel van de actieve stem in de documentaire, die in de film een actieve 

vormende rol spelen. Hij onderscheidt vier functies: 

-     opnemen, onthullen of behouden 

-     overtuigen of promoten  

-     analyseren of ondervragen 

-     uitdrukken/expressie 

Deze vier categorieën zijn niet exclusief, maar zij worden, net als in de visie van Nichols, in 

sommige periodes geprefereerd boven andere. Het dient een getuigenis te zijn van rijkdom en 

de historische variabiliteit binnen de non-fictiefilm. (Toward 21) De vier functies uiten zich 

als ‘modaliteiten van verlangen’ bij Renov, waarbij verlangen gezien moet worden als 

datgene dat de impulsen van het documentairediscours voedt. Direct cinema kunnen wij 

primair onder de eerste functie plaatsen. Bij deze functie staat de drang naar mimese centraal, 

waarin de documentaire zoveel mogelijk een afbeelding streeft te zijn van de werkelijkheid. 

De gerepresenteerde werkelijkheid is volgens de denker van een tweede orde, en op maat voor 

ons mimetische verlangen gemaakt. Dit verlangen gaat in deze functie voornamelijk om het 

vastleggen van het dagelijks leven dan om het herleven van een eerder verleden. (25) Iedere 

documentaire verankert zich in het reële, de verwijzingen van de non-fictiefilm is bedoeld om 

een deel van de wereld te zijn c.q. datgene wat beschikbaar was voor het alledaagse leven 

weer beschikbaar te stellen. (28) Alhoewel deze drang in iedere documentaire aanwezig is, 

wordt bij de specifieke opnamefunctie, de ontologische status van de betekenaar benadrukt 

(de manier waarop het filmbeeld de werkelijkheid weergeeft heeft hierbij een unieke 

werkelijke status). Hierbij is het van belang op te merken dat de status van de 

representatiedrang in de loop van de geschiedenis steeds verandert; opvattingen over 

authenticiteit zijn hierbij zeer variabel. (23) Van de documentairefilm wordt verwacht, in 

tegenstelling tot de fictiefilm, dat zij zich meer met waarheid bezighoudt dan met schoonheid. 

Hij ziet de oorsprong van deze verwachting ontstaan in de 18
e
 eeuw waarin ervaring steeds 

meer los werd gekoppeld van experiment. Deze benadrukking van waarheid zien wij duidelijk 
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in direct cinema terug, maar ook in hedendaagse representatievormen als het videodagboek. 

(25) Volgens Renov vallen enkele direct cinema films, met name die van Wiseman, meer 

onder de analytische functie, omdat het louter opnemen hierbij gezien kan worden als een 

metakritiek of een ‘epistemologische agenda’ ten aanzien het gefilmde. (24) 

De weergave van de werkelijkheid is problematisch omdat er altijd keuzes moeten 

worden gemaakt volgens de auteur, maar de problematiek is historisch en niet 

existentieel/ontologisch van aard. In navolging van de kunsthistoricus John Tagg stelt hij dat 

de representatie geen bewijs is, of iets kan garanderen, het is een nieuwe en specifieke 

werkelijkheid dat semiotisch, sociaal en vooral ook institutioneel functioneert. (28)         

 

Enkele nieuwe perspectieven: Bruzzi, Plantinga, Beattie en Corner   

Sinds de eeuwwisseling zijn er een aantal theorieën ontstaan omtrent de documentairefilm die 

een ietwat afwijkende visie vertonen van, of aanvullingen bieden op de theorie van Nichols. 

Hieronder zal ik ingaan op het gedachtegoed van vier theoretici. Wat opvalt is dat de laatste 

jaren aandacht besteed wordt aan mogelijke alternatieve visies voor het concept modus, en 

krijgt de handeling of de praktijk van het film maken zelf meer aandacht.      

 

Stella Bruzzi 

In haar boek New Documentary (2000) levert Stella Bruzzi een kritiek op Nichols’ indeling  

van de documentairefilm. Zij stelt dat documentaire gezien moet worden als een 

performatieve handeling. Dit houdt in dat de documentaire tot stand komt door de aard van de 

handeling van het filmen zelf, het is een getuigenis van de filmmaker. (10) Zij vindt dat de 

‘evolutionaire’ opvatting van de documentairevorm van Nichols gezien wordt langs lineaire 

en progressieve lijnen, dit is in haar optiek een te statische visie. Haar grootste kritiek is dat in 

de theorievorming deze visie als de manier gezien wordt in plaats van een manier. Tevens legt 

de visie een valse chronologie op iets dat in essentie een theoretisch paradigma is (3). Het is 

vals omdat het model er bijvoorbeeld vanuit gaat dat een fenomeen als voice-over 

commentaar na de komst van observationele documentaires veel minder gebruikt zou worden, 

terwijl dit niet het geval blijkt te zijn. Om Nichol’s theorie in stand te houden is het nodig dat 

sterk heterogene documentaires zouden moeten co-existeren binnen één modus. Haar bezwaar 

is dat de ‘stamboomtheorie’ van Nichol’s modi overbodig is wanneer de verschillende modi 

zich zouden vermengen, en dat er door deze manier van kijken een canon wordt gecreëerd dat 

conservatief en exclusief is. Deze canon zou dan bestaan uit die films die hebben bijgedragen 

aan de filmische ontwikkeling naar een betere, meer authentieke manier om de realiteit weer 

te geven. Wanneer deze lijn van redenatie doorgetrokken zou worden, dan zou op een punt in 

de toekomst documentaire en werkelijkheid samenvallen, zo luidt haar kritiek. (4) 

 Direct cinema is in haar optiek gebrekkig omdat de films alleen iets zeggen over wat 

films doen (of voor ogen hebben), en niet iets over wat zij via hun methode werkelijk 

bereikten. Wat direct cinema volgens Bruzzi doet, is objectiviteit tot het belangrijkste ijkpunt 

voor de kwaliteit van de films uitroepen, maar daarmee ook tegelijkertijd het bestaan van 

subjectiviteit ontkennen (van bijvoorbeeld perspectiefkeuze). (73) De discrepantie tussen de 

twee bestaat uit het feit dat er door de direct cinema filmers vanuit wordt gegaan dat door 

middel van nieuwe technologie, de grens tussen de objectieve werkelijkheid en representatie 

opgeheven kan worden, c. q. de mogelijkheid geboden kan worden om gebeurtenissen en 

mensen op de meest onvervalste manier neer te zetten. Objectiviteit wordt hierbij ten onrechte 

als synoniem voor observatie gebruikt; deze claim kan zij echter nooit waarmaken (dit 

probleem zal in het volgende hoofdstuk besproken worden). (74) Toch neemt zij het op voor 

de documentaire omdat het ondanks de gebreken toch significant en interessant kan zijn.    
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Carl Plantinga 

Een relatief nieuwe en genuanceerd samengestelde theorie komt van de filosoof Carl 

Plantinga. Hij stelt dat het traditionele denken over de documentairefilm is op te delen in twee 

categorieën. De eerste is de documentaire als indexicale opname (indexical record), waarin 

het filmische indexicale teken een gelijkenis vertoond met zijn referent, maar waarbij er te 

weinig aandacht besteed wordt in het denken aan de creatieve en interpretatieve aspecten. 

Direct cinema legt hier ook de nadruk op; documentaire wordt gezien als een herinterpretatie 

van de werkelijkheid. De nadruk ligt hierbij op het tonen, dat gezien kan worden als  

plaatsvervangend voor het zeggen (saying); het hoeft geen propositie te doen. (111) Het 

zeggen wordt voornamelijk benadrukt in de tweede categorie die veel lijkt op de 

expositorische modus (bij Nichols). Hierbij wordt de documentaire beschreven als bewering, 

die gedefinieerd kan worden als een tekst van bewegende beelden waarin of waardoor de 

filmmakers beweren dat de gerepresenteerde stand van zaken in het werk opgaan voor de 

echte wereld. (105) 

Deze twee gangbare categorieën gaan volgens Plantinga niet op, omdat hij stelt dat 

documentaires zich kenmerken als beweerde waarachtige representaties (asserted veridical 

representations). Het concept van de modus van Nichols klinkt hierin door, omdat het 

filmmedium hierin aangewend wordt voor een bepaalde manier van representeren die 

historisch verandert. Het definiërende karakter van deze modus, is dat deze erg veel 

informatie bevat over de centrale eigenschappen van een documentaire. Toch blijft ook 

Plantinga van mening dat een sluitende definitie van de documentaire niet gegeven kan 

worden. Van belang bij zijn nieuwe karakterisering is de combinatie van het tonen en zeggen 

in een documentairefilm, die een bewering vormt binnen de film, in iedere modus komt dit op 

een specifieke manier tot uiting. Bij direct cinema wordt er meer aan de verbeelding of 

interpretatie overgelaten dan bij een film die bijvoorbeeld in de expositorische modus is 

gemaakt. (111) 

Hiernaast onderscheidt hij, in navolging van de filosoof en cognitiewetenschapper 

Gregory Currie, in de fotografische representatie de notie van getuigenissen en sporen. 

Getuigenissen zijn uitingen van makers die dachten dat iets feitelijk zo was, waardoor het 

sterk gemedieerd is door de intenties van de makers. Sporen staan los van interpretatie of 

geloof van hoe iets was. Documentaires bevatten volgens Plantinga beide noties, want via 

montage wordt de representatie verder met bepaalde intenties geïnterpreteerd (106). Ook 

besteed hij aandacht aan de relatie tussen de maker en het publiek. De intentie van de maker is 

van belang, omdat hij hiermee bepaalde responsies kan losmaken bij het publiek door een 

bepaalde bewering te doen over de wereld (de gerepresenteerde wereld is hetzelfde als de 

echte wereld). Hij stelt dat bijvoorbeeld de nieuwe technologie, aan het eind van de jaren 

vijftig een nieuw ethos van authenticiteit met zich meebracht. De beweerde waarachtigheid 

werd hierbij zeer strikt opgevat. (112) 
 

Keith Beattie 

De Australische theoreticus Keith Beattie volgt het onderscheid van modi in de 

documentairefilm van Nichols, als een handig conceptueel raamwerk voor het duiden van 

deze films. In navolging van de theoreticus John Corner oppert hij dat realisme, stijl, 

conventies, en modus, delen zijn van de ‘communicative package’ van een documentaire. Een 

documentairefilm wendt met andere woorden deze verschillende aspecten aan om een 

bepaalde strategie van representatie te vormen om de informatie naar de kijker over te 

brengen. Voor iedere documentaire geldt dat deze binnen een specifiek disciplinaire, 

historische en discursieve setting circuleert. (25) Beattie laat hiermee zien dat de duiding van 

de documentairefilm in zijn algemeenheid zeer problematisch kan zijn omdat de aspecten in 

iedere film anders zijn georganiseerd. Zijn eigen benadering moet gezien worden als een 

interdisciplinaire ‘documentary studies’, dat een amalgaam is van de traditie van de praktische 
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filmschool, de tekstanalyse van film studies en interdisciplinaire media studies, dat ingaat op 

de relatie van de documentaire tot andere mediavormen. Zijn definitie van een documentaire 

is een werk of tekst die impliciet claimt de wereld waarachtig te representeren; of dit nu gaat 

om het accuraat weergeven van gebeurtenissen of zaken, of om aan te nemen dat de subjecten 

van het werk ‘echte mensen’ zijn. (10)  

 Opmerkelijk bij Beattie is dat hij het onderscheid tussen cinema verité en direct 

cinema anders duidt. Volgens hem is de Franse beweging observationeel en provocatief in die 

zin dat het de waarheid actief uit het subject probeert te ontlokken. (22) Direct cinema is 

observationeel, maar ook interventionistisch. Het interventionistische aspect komt volgens 

hem naar voren, wanneer de grens tussen performance en het natuurlijk handelen van het 

subject vervaagt. Als voorbeelden neemt hij Pennebaker’s DON’T LOOK BACK waarin het 

moeilijk te zien is of  het subject Bob Dylan, op treed of zichzelf is voor de camera (85). In 

SALESMAN is er volgens hem een scène te zien waarin een subject een kamer binnen komt 

lopen zonder verrast te zijn de cameraploeg te treffen. Deze reactie zou geacteerd zijn volgens 

Beattie. (96)   

 De auteur legt de nadruk op het feit dat wij niet alleen moeten kijken naar de 

technologische ontwikkelingen wanneer wij de opkomst van direct cinema willen verklaren, 

maar ook naar andere factoren die de komst van deze technologie beschikbaar stelden. Het 

was voornamelijk de komst van de televisie en de benodigdheden van nieuwsreportage die 

hiervoor zorgden. (85) Beattie levert tevens een bijdrage aan de theorievorming rond de 

hedendaagse documentaire. Hij ontwikkelde een nieuwe modus van ‘observation-

entertainment’, die met name tot uiting komt binnen de televisiedocumentaire, waarin wij de 

invloed van de observationele documentaire terugzien. Reality-tv, docusoaps en reality-

spelshows steunen bijvoorbeeld voor een deel op observatie en een gevoel van nabijheid met 

het subject. Hiernaast wordt vaak de esthetiek van de bewakingscamera benadrukt. Het 

gefilmde subject is zich echter wel volledig bewust van de aanwezigheid van de camera, 

waardoor het aspect van performance belangrijk wordt. (25)     
 

John Corner 

De Britse televisiewetenschapper John Corner maakt een klein nuanceverschil dat een nieuw 

perspectief kan bieden op direct cinema. Wat nieuw is in de theorievorming is dat hij de 

nadruk legt op de term documentaire als een bijvoeglijk naamwoord, in plaats van zelfstandig 

naamwoord. Hierdoor vindt er volgens hem een verschuiving plaats van de film als object 

naar de praktijk van het film maken, dat volgens hem uit codes, methodes en ethiek bestaat. 

(258) Met de nadruk op de praktijk, lijkt hij evenals Bruzzi, de handeling van het filmen van 

groot belang te achten voor de theorievorming. De functies en productiepraktijken die 

documentaires vervullen en hanteren, acht hij van even groot belang als de soorten of de 

vormen. Hij ziet documentaire als een identiteit dat samengesteld is uit productiepraktijken, 

vormen en functies. (259) Een functie die direct cinema kan vervullen, is het bieden van een 

alternatief of een radicaal perspectief. De gezagdragende stem in deze films is niet officieel 

(vanuit de overheid).  

 Hij merkt hiernaast op dat de gebruikswaarde van deze films groter is dan de 

uitwisselingswaarde (zoals dat bij de huidige documentaires het geval is). Volgens hem vindt 

er sinds de komst van televisie een verschuiving plaats in het idee van de kijker, die in een 

steeds grotere mate wordt gedefinieerd als consument in plaats van burger. (265). Direct 

cinema ontstond ten tijde van de opkomst van de televisiedocumentaires en is in deze zin ook 

verweven met een zekere televisie-esthetiek. Het belerende aspect dat centraal stond in de 

expositorische modus, werd nu geschuwd. Hiervoor in de plaats kwam een minder 

‘autoritaire’ blik op de werkelijkheid. (260) 
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“Direct Cinema opened a can of worms and then got eaten by them” 

-  Noël Carroll (Beattie 95) 

 

Hoofdstuk 3: het probleem van de waarheid 
 

In de vorige twee hoofdstukken zagen wij hoe direct cinema tot stand was gekomen vanuit 

een historisch perspectief, hoe vanuit de academische wereld de documentairefilm in zijn 

algemeenheid getheoretiseerd wordt, en hoe direct cinema hierbinnen specifiek wordt 

gepositioneerd. In dit laatste hoofdstuk probeer ik deze twee lijnen samen te brengen, en door 

te dringen tot kern van de problematiek rond de waarheid en werkelijkheid, die in de loop der 

tijd sterker gevoeld en gearticuleerd werd. De vraag die hierin centraal staat is: Hoe denken de 

verschillende theoretici over de waarheidsbenadering van de direct cinema?    

 

In zijn artikel The Documentary Film as Scientific Inscription constateert Brian Winston dat 

naarmate direct cinema zichzelf ging profileren, er twee overlappende en tegenstrijdige 

retorieken werden ontwikkeld: een die de potentiële wetenschappelijke vorm benadrukte, en 

een die deze ontkende. Het geloof van de filmmakers in de mogelijkheid van technologie om 

interventie terug te dringen en observatie te verbeteren, dat ook een nieuwe retoriek met zich 

meebracht, impliceerde volgens hem dat subjectiviteit in selectie en rangschikking werden 

ontkend. De filmmaker Richard Leacock zag bijvoorbeeld zijn eigen films als research data, 

die hij verzamelde door op de juiste plaats en tijd aanwezig te zijn. De zoektocht naar deze 

juiste plaats en tijd heeft volgens Winston een aantal cruciale implicaties, die net zo belangrijk 

zijn als de technologie, namelijk nonmediatie en voor de (niet wetenschappelijke) kijker 

oninteressante films. Journalistiek gezien zat er geen verhaal in de opgenomen 

gebeurtenissen, maar wetenschappelijk waren zij wel valide. De validiteit van de direct 

cinema films als waarheidsbenadering werd sterk benadrukt. Een gebrek hieraan verweet 

Robert Drew alle andere manieren van film maken, die in zijn optiek hiermee ook immoreel 

waren. (45) De direct cinema filmmakers stelden voor het eerst in de filmgeschiedenis dat zij, 

met hun methoden  de werkelijkheid zo objectief mogelijk konden weergeven. Naarmate 

direct cinema zich vestigde als beweging  nam de kritiek op deze objectiviteitsclaim en hun 

methodiek toe. Hierdoor ging de retoriek van de filmmakers zich anders manifesteren. 

Subjectiviteit werd hierbinnen iets meer ruimte verleend. Een voorbeeld van kritiek kwam van 

de regisseur Jean-Luc Godard, die stelde dat het bewustzijn en de subjectiviteit van de 

filmmaker van cruciaal belang zijn tijdens het filmen. Zonder bewustzijn zou de ‘camera’ van 

zijn intelligentie en gevoeligheid worden ontdaan. (46) Een voorbeeld van de verschuiving in 

de retorica van de direct cinema zien wij bij Robert Drew. Waar hij eerst de objectiviteit 

benadrukte, stelde hij later dat om te weten dat een gebeurtenis gaande was er gevoeligheid 

aanwezig moest zijn bij de filmmaker. De persoonlijkheid van de filmmaker bepaalde 

wanneer de camera aangezet werd op te gaan filmen. Winston merkt hierbij op dat deze 

erkenning van subjectiviteit door de filmmaker, opgevat wordt als iets dat geen invloed heeft 

op datgene wat gefilmd wordt, maar alleen op dat wat niet gezien kan worden in de film. (47) 

Albert Maysles bracht een onderscheid aan in twee soorten waarheid, die van het ruwe, 

ongeordende filmmateriaal en die van de geordende film waarin beelden tegenover elkaar 

geplaatst worden. Het ruwe materiaal moet hierbij volgens Maysles worden opgevat als 

wetenschappelijk objectief, de uiteindelijke geordende film als een meer betekenisvolle, 

coherente vorm met een verhaal (48).       

 In de jaren zestig ontstond er een verschuiving naar het postmoderne gedachtegoed, 

dat de claims van de filmmakers teniet probeerde te doen. Objectiviteit was onbereikbaar 

geworden vanuit epistemologisch oogpunt; fotografie beschouwen als objectief zou alleen 

verwijzen naar de productie van werkelijkheid als garantie voor zijn eigen waarheid. Hieruit 
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volgt, zoals Habermas en Barthes stellen, dat hoe meer een tekst natuur lijkt te produceren, 

hoe meer illusionistisch en ideologisch verdacht het wordt. (55) Deze problematiek speelt 

heden ten dage nog steeds een grote rol. Met de komst van digitale fotografie is de relatie 

tussen beeld en werkelijkheid nog problematischer. De academische wereld heeft zich lang 

(zo niet nog steeds) over dit vraagstuk gebogen.       

 

Over de relatie tussen representatie en werkelijkheid zegt Nichols in zijn boek Representing 

Reality (1991) dat een representatie inhoudt dat iets voor iets anders staat. De afbeelding op 

een foto of een geluidsopname staat voor datgene waarvan het ‘genomen’ is. Het ‘nemen’ 

moet hierbij niet letterlijk worden opgevat als het ontnemen van een aspect van de 

werkelijkheid, maar als een potentiële diefstal op een meer metaforisch niveau. De informatie 

van een ding in de werkelijkheid kan geïmplanteerd worden in een tekst als een teken, dat 

zich onder andere verschillende tekens bevindt. Hierdoor kan dit teken een nieuwe, 

onverwachtse betekenis krijgen. Dit ‘nemen’ veronderstelt een nauwe band tussen teken en 

werkelijkheid, dat bij het fotografische/ filmische beeld het sterkste is, omdat hierbij de 

eigenschappen van het menselijke oog het dichtst benaderd worden. (149) Hierbinnen ontstaat 

het probleem van de afbeelding als bewijs van de werkelijkheid door de paradox van de 

eigenschappen van het beeld. Volgens Nichols kan een afbeelding bewijs zijn, maar geen 

onweerlegbaar bewijs. De gelijkenis is authentiek, maar de historische authenticiteit blijft 

twijfelachtig omdat de objectiviteitsclaim zichzelf in stand houdt. De kijker kan een ‘garantie 

van authenticiteit’ voelen in een filmbeeld, maar het is nu precies dit beeld, dat via een aantal 

processen tot stand is gekomen, dat dit geloof zelf creëert en in stand houdt. (151) Hiernaast 

moet ook opgemerkt worden dat interpretatie een belangrijke rol speelt in de bewijskracht van 

het beeld. Op het niveau van de interpretatie is de ambiguïteit groter dan op die van de 

indexicaliteit.    

 

Realisme 

Het is voornamelijk het geloof in realisme dat de eenheid tussen beeld en werkelijkheid 

bekrachtigt. Realisme kan in dit verband opgevat worden als een set van conventies en 

normen over visuele representatie, die praktisch iedere documentaire aanspreekt (door 

overname, verbetering of uitdaging). Binnen de documentairefilm dient realisme om de 

argumentatie over de historische werkelijkheid aannemelijk te maken. Het visuele aspect 

construeert de ‘stem’ binnen de film, die een uiting is van een persoonlijke visie van de 

filmmaker. In de direct cinema wordt er gestreefd naar een zo dicht mogelijke benadering van 

de tekst tot de werkelijkheid; het presenteert het leven zoals geleefd en geobserveerd. 

Hiermee is het tevens een ijkpunt waar vanuit wij als kijker kijken en in het leven staan. 

Nichols stelt dat er in iedere documentaire telkens claim wordt gemaakt in de trend van ‘dit is 

zo, is het niet?’, dat geleid wordt door de nadruk op rationele logica. Hiermee is realisme in 

de documentairefilm niet alleen een stijl, maar ook een professionele code met een eigen  

rituelen en ethiek. (Representing 167).             

 Volgens Nichols zijn er drie typen van realisme te onderscheiden: empirisch, 

psychologisch en historisch. Empirisch realisme heeft betrekking op het domein van de 

indexicale kwaliteit van het fotografische beeld en opgenomen geluid; dit wordt ook wel 

omschreven als ruwe/onbewerkte film. Bij psychologisch realisme draait het om het gevoel 

van waarachtigheid en accuraatheid omtrent de representatie dat op een universele manier 

plaatsvindt. Historisch realisme behelst een combinatie van uitspraken over, en representaties 

van de wereld; van bewijs en argumentatie. (177) Realisme hangt ook af van aanwezigheid, 

het is een signaal dat aangeeft dat de filmmaker op een bepaald tijdstip op een bepaald plek 

was. Via de film verplaatst hij de kijker naar een positie in de historische wereld, in plaats van 

het aandienen van een wereld aan de kijker. Hierdoor is de realistische stijl minder een 
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garantie voor historische werkelijkheid als wel een echte historische opname van een situatie 

of gebeurtenis. In dit opzicht kunnen wij omtrent het vastleggen van de werkelijkheid beter 

spreken van de capaciteit van een documentairefilm om te getuigen van de aanwezigheid van 

het opnameapparaat en de realiteit van het opnameproces; het empirische gegeven 

ondersteund hiermee objectiviteit. Anders geformuleerd kunnen wij zeggen dat het in de 

documentairefilm altijd gaat om een indruk van authenticiteit dat gebaseerd is op de realiteit 

van representatie, meer dan de representatie van realiteit. (cursief Nichols)(185)  

 

Objectiviteit en waarheid 

Naast de term realisme, dat veel te maken heeft met de stilistische wijze waarop een 

documentaire representeert, bestaat er de notie van objectiviteit, die verbonden is met een 

beladen concept als waarheid. Binnen de documentairewereld zijn er verschillende 

gemeenschappen die ieder hun eigen ideeën hebben over wat objectiviteit en waarheid  

veronderstelt, en dit op hun eigen manier interpreteren. Volgens Nichols betekent objectiviteit 

verslag doen van datgene wat er gezegd en gedaan wordt in de historische werkelijkheid, of 

het doorgeven van officiële informatie waaraan minimaal getwijfeld wordt. Journalistiek 

gezien behoeft het nauwkeurigheid van beschrijving, en geen interpretatieve 

scherpzinnigheid. (Representing 188) Omdat de direct cinema deels voortgekomen is uit de 

journalistiek, is het goed om te beseffen dat zij ook dezelfde conventies omtrent objectiviteit 

deelt en hier een uitgesproken verdediger van is. Dit getuigt van een institutionalisering van 

de objectieve observatie waarin de onthechte benadering van de werkelijkheid een 

professionele modus van sociaal engagement wordt.      

 Objectiviteit staat altijd op een zekere afstand van ‘de waarheid’. De waarheid 

veronderstelt meer een geloof dan waarneembaarheid. Nichols is van mening dat objectiviteit, 

net als realisme, een manier van representatie is die zijn eigen constructieprincipes, processen 

en (ver)vormingseffecten ontkent. Iedere gegeven standaard van objectiviteit brengt daarmee 

ook politieke aannames met zich mee. De uitgesproken kritiek op de waarheidsclaim van 

direct cinema, is dat niet inmenging of de non-didactische modus geen garantie kan zijn voor 

ondubbelzinnige, waardevrije toegang tot gebeurtenissen. Een perspectief is altijd een 

uitkomst van een subjectieve strategie en retoriek waarin bepaalde waarden meegedragen 

worden. Naast dit alles merkt de theoreticus ten slotte op dat objectiviteit ook een strategisch 

ritueel is, bedoeld om bepaalde instituten kracht bij te zetten, en een schild te vormen tegen 

potentiële kritiek van buitenaf. Daarom functioneert het tevens als een vormend element voor 

een collectieve identiteit. (195) Waar Nichols voor waarschuwt bij deze institutionele 

constructie van waarheid, is dat de regulerende en controlerende structuren van het instituut 

niet alleen de informatie en interpretatie vormen, maar dat het specifieke standpunt of 

perspectief van de institutionele autoriteit zelf wordt gemaskeerd. Hierbij gaat het 

voornamelijk om onbewuste of onbevestigde aannames en voorkeuren.  

 Ook kan objectiviteit opgevat worden als een openheid naar de kijker, die de 

mogelijkheid geboden krijgt om zelf een mening te vormen (in tegenstelling tot bijvoorbeeld 

propaganda), door zoveel mogelijk alternatieve standpunten te tonen. Het positioneert zichzelf 

hiermee buiten de discussie. Deze laatste positie is foutief volgens de auteur omdat retorica 

nog steeds inwerkt op de kijker. Ieder ander standpunt dat ingenomen kan worden, zou 

volgens hem, in navolging van Paul Feyerabends theorie, via irrationele wegen zoals 

propaganda, emotie en ad hoc hypotheses tot stand moeten komen. Hiernaast sluit hij zich aan 

bij het gedachtegoed van Thomas Kuhn, die stelt dat wanneer de geïnstitutionaliseerde 

waarden verder ontwikkeld en gearticuleerd worden, dat deze niet alleen de uitkomst kunnen 

zijn van logica en experiment. (197) Het begrip objectiviteit lijkt zichzelf buiten het 

communicatieve uitwisselingssysteem te plaatsen, waar het evenals het discursieve netwerk, 

inherent deel van uitmaakt. Hierdoor wordt belangenloosheid, een zeer belangrijke term in het 
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discours van direct cinema, volgens Nichols een verleidelijke onderneming. De term kan zijn 

eigen belangrijkheid niet funderen omdat het daarmee zijn eigen effectiviteit zou 

ondermijnen; wij moeten weten voor welk doel het naast zijn eigenbelang bestemd is. (198)      

 Keith Beattie legt uit dat een deel van de waarheidsclaim steunt op een ‘contract’ 

tussen de producent en de kijker. Hierdoor legt hij de nadruk op de ethische dimensie. Het 

publiek komt al snel met bepaalde verwachtingen omtrent de authenticiteit en waarachtigheid 

van het gerepresenteerde. Het andere deel is meer interpretatief, en bestaat uit referenties aan 

stijlen, conventies, strategieën, modes en genres van documentairerepresentatie. Van de film 

wordt verwacht dat deze ter goede trouw gemaakt is (geen propaganda), en met een bepaalde 

standaard van bewijskracht (deze wordt institutioneel bepaald). Dit wordt tot uiting gebracht 

via bepaalde aanwijzingen (cues) die zowel van binnen de documentaire zelf uit, als van 

buitenaf komen. In het hele productieproces vindt manipulatie en interpretatie plaats, 

waardoor de representatie de opnamefunctie van de film overstijgt. Personen kunnen zich 

bijvoorbeeld anders voordoen voor de camera. Ook merkt hij op dat bijvoorbeeld de promotie 

van de film, de receptie en interpretatie kan beïnvloeden. In navolging van John Corner maakt 

hij een onderscheid aan in de werkelijkheid zoals deze in fases gerepresenteerd wordt, en 

waarin er claims en argumenten ontstaan die samen een autoritaire en realistische 

representatie vormen: 

- De veronderstelde werkelijkheid (putative reality): dit behelst de wereld zoals hij 

bestaat zonder tussenkomst van de camera.  

- De profilmische werkelijkheid: de wereld zoals hij geregistreerd is door de camera. 

- De werkelijkheid zoals hij op het scherm te zien is. (14)  

 

De claims die gemaakt worden zijn afleidbaar uit het getoonde, maar ook speelt de 

verbeelding van de kijker hierin een belangrijke rol volgens Beattie. De stijl van realisme is 

hierdoor aan verandering onderhevig; het is een praktijk en een kritisch concept. (15) Bij 

observationeel realisme is het beoogde effect op de kijker dat hij het getoonde waarneemt als 

een gebeurtenis die ook zo zou zijn verlopen wanneer de filmmaker niet aanwezig zou zijn. 

De gebeurtenis lijkt niet gecontroleerd of gefilterd door het bewustzijn van de maker. (16) Bij 

direct cinema zijn handheld camera, synchroon geluid en de schuddende camerabewegingen 

voorbeelden van conventies in het nieuwe realisme. Wel moet hierbij opgemerkt worden dat 

de esthetische vernieuwing ondergeschikt is aan de sobere realistische wijze van representatie 

in de documentaire film (dit is heel anders in de fictiefilm).  

 Direct cinema structureert zijn argument/interpretatie over de werkelijkheid via 

perspectiefkeuze op een gecontroleerde, voornamelijk chronologisch, spatiaal en sequentieel 

gerangschikte wijze. Waar in de fictiefilm bijvoorbeeld narratief een duidelijke oorzaak-

gevolg relatie in zich draagt, daar wordt in direct cinema veelal een probleem-oplossing 

structuur gecreëerd; iets dat tevens als een vorm van narratie gezien kan worden. (19) De 

filosofie of theorie van direct cinema benadrukt dat de montage zo zou moeten zijn, dat de 

oorspronkelijke volgorde van de gebeurtenissen gerespecteerd moet blijven. Ook al worden 

deze ideeën zeer stellig benadrukt, de overdreven claims zijn volgens Beattie vaak 

tegenstrijdig met de praktijk waarin het de zelfgecreëerde uitgangspunten niet navolgt. (20) 

In navolging van Noël Carroll stelt de auteur dat de polemiek van direct cinema zich 

tegen zichzelf ging keren, en naar voren kwam in de manier waarop de beweging 

onontkoombaar zijn eigen materiaal interpreteerde. (94) Kritiek wordt ook geuit op de 

crisisstructuur waarin het subject in een gepreoccupeerde staat zou zijn, waarin hij de camera 

niet op zou merken. Vooral bij publieke figuren als Bob Dylan (te zien in DON’T LOOK BACK) 

en John F. Kennedy (in PRIMARY) is, deze bewering moeilijk te bewijzen, aan de andere kant 

is het ook onmogelijk te weten hoe en of deze figuren echt ‘natuurlijk’ zijn wanneer zij zich 

voordoen voor de camera.  
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                De nadruk die wordt gelegd op niet inmenging of onpartijdigheid, betekent nog 

geen absolute neutraliteit of distantie van de filmmaker voor het gefilmde subject. Televisie 

verschilt hierin bijvoorbeeld volgens Beattie van de geschreven journalistiek, waarin een 

zekere vorm van standpuntinname en bevlogenheid acceptabel is of zelf verwacht wordt. Het 

gaat hierbij meer om een mate van onpartijdigheid dat in dienst staat van het publiek. Hij 

hanteert hierbij de definitie van objectiviteit uit het woordenboek als datgene wat extern is aan 

de geest, en niet beïnvloed wordt door subjectieve mentale processen. Dit kan volgens hem 

onmogelijk worden nageleefd. Waar het hierbij om gaat is het intersubjectieve gebruik van de 

term dat als een ideaal fungeert, waar termen als onpartijdigheid, accuraatheid en niet-

inmenging zich toe verhouden. (196)      

  

 
 

(Afbeelding 3.1 Bij PRIMARY stelde Leacock dat J.F. Kennedy (rechts) de camera niet had opgemerkt) 

 

De filmhistoricus en criticus Paul Arthur positioneert de observationele cinema binnen de 

context van concurrentie met de fictiefilms uit Hollywood in de jaren zestig. In direct cinema 

krijgt de fenomenale, direct waarneembare werkelijkheid de voorkeur boven de kunstmatige, 

fictieve verhalen, die ook in grote mate in de expositorische modus van de voorgaande 

periode bestonden. (118) Het tonen van de gebeurtenis wordt hierbij benadrukt en niet het 

vertellen over de gebeurtenis. De fases van pre- en postproductie worden zoveel mogelijk 

geëlimineerd in direct cinema, of vallen samen met het moment van opname. De cruciale 

arbeid zit in de cinematografische confrontatie van de maker met de situatie of het subject. 

Volgens Arthur schuilt achter deze dynamiek van pure observatie een aantal ‘tekstuele 

markeerpunten’ die volgens hem dezelfde waarheidsorde heeft als documentaires uit de 

voorgaande periode. Ook kan direct cinema in dit licht in dezelfde mate als het product gezien 

worden van, en participant in, een populair discours van sociale renovatie. Het tonen is een 

voorkeur voor het concrete en holistische, in plaats van het vertellen, dat abstracties uitdrukt 

en fragmentarisch is. Het talige narratieve als ordeningsprincipe wordt gewantrouwd en wordt 

gezien als autoritair. De afkeer van direct cinema tegen dit laatste kan gezien worden als 

uiting van de tegencultuur waar het zich aan lieert. (119) 

 Anders dan zijn voorgangers van de expositorische modus, legde direct cinema in zijn 

films niet de nadruk op het presenteren van bewijsmateriaal voor een specifiek argument over 

de historische werkelijkheid. Het legde de nadruk op de decontextualisatie van zijn 

filmmateriaal. Via de methode van niet inmenging werd er beweerd dat de ‘bevindingen’ 
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onfalsifieerbaar waren, en zichzelf vrijwaarde van tegenstellingen. De gefilmde gebeurtenis 

was nadrukkelijk bijzonder, er werden geen beweringen gedaan over algemene zaken. Dit 

hangt volgens Arthur samen met de mythe van de ‘naïeve’ toeschouwer. Hij betoogt vurig dat 

zowel op visueel als op filosofisch vlak, direct cinema een vooringenomenheid vertoonde met 

de fysieke nabijheid van het subject, en aandacht had voor persoonlijkheden die vechten tegen 

institutionele druk. Het laatste kan gezien worden als een overkoepelend verhaal, waarbinnen 

het kleinere narratief met de crisisstructuur tot uiting komt. De close-up van het gezicht is 

hierbij een voornaam visueel kenmerk. (120) Hiernaast had direct cinema vanwege de 

zelfopgelegde beperkingen, van te voren gevestigde identiteiten of rolverwachtingen nodig 

die bepaalde functies vervullen. Achter deze identiteiten  konden de filmmakers hun eigen 

inmenging verbergen, en konden zij stellen dat hun manier van filmen een authentieker 

inzicht in het karakter kon bieden. Het zijn deze rollen volgens Arthur die een impliciete 

rechtvaardigheid van de camera’s aanwezigheid vormen. Wat getoond wordt, is in zekere zin 

al bedoeld voor visuele/auditieve consumptie. Het maakt dan ook weinig verschil of een 

subject in een openbare of privégelegenheid gefilmd wordt. In sommige films wordt de 

narratie als het ware gedelegeerd naar interviewers of personen die los staan van de filmer 

(bijvoorbeeld de klanten in SALESMAN, of de interviewer in DON’T LOOK BACK). Deze 

personen worden volgens Arthur ‘gesubcontracteerd’; specifieke functies die de narratie 

begeleiden zoals interviewen, worden gedelegeerd aan subjecten die aanwezig zijn in de film. 

(122) Een techniek als het inzoomen op gezichten kan een psychologische diepgang geven, 

terwijl wanneer dit gebeurt, er geen sprake meer kan zijn van ongerichte aandacht. Ook kan 

de filmmaker of crew nooit onzichtbaar zijn voor de subjecten, en daarom ook niet de 

opnamehandeling. (124) Hier komt nog eens bij dat voor het filmen van prominente publieke 

figuren altijd eerst toestemming werd gevraagd. De nagestreefde niet inmenging van het de 

filmer met het subject en de gebeurtenis is dan, in ieder geval gezien vanuit de beschikbare 

technologie in de jaren zestig, nooit haalbaar. Men zou er hierbij vanuit kunnen gaan met de 

komst van kleinere camera’s de invloed enigszins is terug te brengen. Toch blijft toestemming 

van het subject om gefilmd te worden hierbij bestaan.  

 

    

 
 

(Afbeelding 3.2 in DON’T LOOK BACK wordt volgens Arthur de interviewer ‘gesubcontracteerd’ door de 

filmmaker) 
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Nichols maakt een vergelijking tussen direct cinema en de fictiefilm met betrekking tot de 

representatie van menselijke figuren. In direct cinema kunnen de subjecten gezien worden als 

‘social actors’ die zichzelf presenteren naar anderen toe; zij doen een ‘performance’ in het 

dagelijks leven. Hierdoor ziet hij de grens tussen imaginaire/fictionele en historisch 

werkelijke rollen, waartussen een esthetische verwijding plaatsvindt, vervagen. (Representing 

42)    

 Aan de kant van de kijker vindt er volgens de auteur ook een soortgelijke vervaging 

plaats. De observationele modus moedigt het geloof in het getoonde leven aan, als zijnde 

zoals het is. Het werk wordt gelezen als een blauwdruk van het leven zoals het geleefd wordt, 

waardoor de kijker zich lieert aan de camerapositie. Met andere woorden, de houding van de 

kijker wordt geconstrueerd uit de imaginaire positionering van zichzelf op de plaats van de 

camera. De identificatie vindt niet plaats met een karakter of situatie, maar moet gezien 

worden als een meer praktisch toetsen van subjectieve responsies van een geschikte 

participant/ medeobservator, die deel uitmaakt van de gerepresenteerde historische wereld. De 

kijker is zich bewust van het feit dat er gefilmd wordt vanuit een specifiek perspectief, 

waarvan de fysieke aanwezigheid niet alleen onzichtbaar blijft, maar ook (voor het grootste 

gedeelte) niet erkend wordt. De aanwezigheid wordt ontweken waardoor het ongemedieerd 

lijkt te zijn. Dit fenomeen is datgene waarop het realisme in deze modus gefundeerd is, en 

wordt door Nichols contradictoir omschreven als de aanwezigheid van afwezigheid. De 

fysieke aanwezigheid van de filmmaker lijkt hierbij geen begrenzing te vormen voor datgene 

wat wij kunnen zien(de filmmaker mengt zich immers niet in de gebeurtenis). Hierdoor 

hebben wij als kijker de verwachting om de mogelijkheid te hebben van een ideale 

observeerder. (43) Van de aanwezigheid van de filmmaker wordt de kijker zich wel bewust, 

maar deze behoudt een verwachting van transparante toegang tot de werkelijkheid. De niet 

erkende, non-responsieve aanwezigheid maakt de weg vrij voor de dynamiek van 

empathische identificatie, poëtische immersie en voyeuristisch genot. (44)  

 

Door het gebruik van termen als objectief en waarheid lijkt de direct cinema-beweging zich 

buiten een ideologie te willen plaatsen; een begrip dat in de jaren zestig als zeer verdacht 

werd beschouwd. Nichols vraagt zich af of de houding van de observator wel als ideologievrij 

kan worden beschouwd. Hij typeert het standpuntinname van de observationele modus als één 

van een ‘professionele gaze’, maar die ook een andere component heeft dat gezien kan 

worden als een van toewijding, pleidooi en kritiek (deze signaleert hij met name in de films 

van Wiseman). Deze openbaart zich volgens Nichols wanneer wij stijl, retorica en ethiek (die 

samen de stem vormen) gaan beschouwen als gelaagde en potentieel tegenstrijdige dimensies 

van de documentairerepresentatie. Deze drie middelen worden ingezet om een specifiek 

argument neer te zetten, en daarmee is deze tevens gevestigd in een ideologie. Naast het 

plezier dat voortkomt uit de kijkhouding, is de mogelijke kennis die hiermee opgedaan kan 

worden niet ‘onschuldig’ volgens Nichols, omdat deze in- en uitsluitingmechanismen toepast 

die bepaalde zaken veronderstellen of onderdrukken. (140)  

Het gaat te ver voor dit onderzoek om de potentiële werking van ideologie binnen de 

documentairefilm te beschrijven. Het is van belang hierbij op te merken dat ideologie en 

objectieve werkelijkheid in absolute zin elkaar enigszins uitsluiten. Een ideologie 

veronderstelt altijd een specifiek perspectief op de werkelijkheid; wij zien als kijker 

voornamelijk onze kennis van de werkelijkheid in bijvoorbeeld een film gerepresenteerd. 

Iedere kijker kijkt via een ideologisch raster naar de werkelijkheid. Dit raster kan gezien 

worden als een constellatie van aannames over de werkelijkheid dat relatief statisch is en de 

werkelijkheid tot een begrijpbare en herkenbare eenheid vormt.  
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De filmwetenschapper Stephen Mamber uit kritiek op de claim dat onbewustheid van de 

aanwezigheid van de camera in een crisissituatie, openbaring van waarheid impliceert. Dit 

veronderstelt dat het filmen van een ongewone (beladen) situatie, de aanwezigheid en invloed 

van de camera minimaliseert. Het gaat ervan uit dat de camera het subject niet meer verstoort 

dan de gebeurtenis al doet. De film wordt een representatie van een onverstoorde, directe 

opname van een inherent verstoorde gebeurtenis. (Cinema Verite 121) Hij concludeert dat 

direct cinema, net als ieder andere film, betekenis communiceert door selectie. Hierdoor 

kunnen wij niet stellen dat deze films echter zijn (of doen), dan dat ze gewoon gebeuren zoals 

in de werkelijkheid. Selectie is van enorm belang voor de stijl; het is een uitdrukking van de 

persoonlijke visie en controle. Toch bezitten deze films, door hun ongecontroleerde stijl, een 

specifieke kracht in het uitdragen van het leven voorbij de camera, zo stelt Mamber. Het film 

maken is slechts één aspect van de grotere werkelijkheid, en bovendien van ondergeschikt 

belang. (250)    

     

Stella Bruzzi keert zich enigszins tegen deze benadering van de waarheidsclaim als iets 

absoluuts. Omdat volgens haar representeren onvermijdelijk een menselijke, en dus in een 

bepaalde mate subjectieve handeling is, is een documentaire datgene wat ontstaat uit het falen 

van het vastleggen van de objectieve werkelijkheid. Op het moment dat een individu bezig is 

met het maken van een representatie, dan is de integriteit van die werkelijkheid, als een 

absoluut en objectief gegeven, onherstelbaar verloren. Een objectieve weergave is in dit 

opzicht altijd een contradictie in termen. Toch is deze relatie tussen de maker, de film en de 

kijker volgens haar rechtstreekser, ongecompliceerder en eerlijker. Documentaire wordt 

bevestigt in wat Bruzzi de dialectische relatie tussen aspiratie en potentieel noemt. Aan de ene 

kant valt er in de film als tekst zelf een spanning te constateren tussen de geaspireerde 

mogelijkheden om op de meest authentieke manier een feitelijke representatie te zijn. Aan de 

andere kant bestaat er in de tekst de onmogelijkheden van de film om dit te kunnen doen. De 

spanning tussen de twee kanten is datgene wat volgen haar een documentaire kenmerkt. (6,7) 

Impliciet verdedigt zij hiermee enigszins de aspiratie van de direct cinema filmmakers. Hun 

stijl en gebruikte technologie, en de daarmee verbonden verwachtingen naar de werkelijkheid, 

zijn in haar ogen het slachtoffer van de theoretisering. Het draait niet langer meer om kwesties 

als beïnvloeding door de camera, of de indexicale relatie van het beeld met de werkelijkheid, 

omdat een documentaire nooit de werkelijkheid kan zijn. Waarom zouden wij anders nog 

documentaires maken, vraagt zij zich af. (9) De praktijk van het film maken leert ons dat de 

film alleen ontstaat op het moment van filmen, dit is ook iets wat de makers zelf benadrukken. 

Een notie als zuiverheid, is volgens Bruzzi niet haalbaar binnen deze context, omdat er altijd 

een discrepantie tussen uitvoering en ideaal bestaat. De direct cinema filmmakers 

ondervonden aan den lijve dat zij zich niet konden houden aan de door hun opgelegde 

standaard van objectiviteit. Dit alles neemt niet weg dat de films niet significant of interessant 

kunnen zijn. (78) Het ‘probleem’ dat de direct cinema filmmakers tegenkwamen, kwam voort 

uit hun eigen stellige waarheidsclaims, en uit de theoretische onmogelijkheid van deze 

exercitie, dat het tegelijkertijd (onbewust) uitdroeg in hun films. Direct cinema is nog steeds 

van grote invloed op de manier waarop wij heden ten dagen naar documentairefilms kijken. 

Een begrip van direct cinema is volgens haar vruchtbaar voor het begrijpen van de 

documentairefilm in zijn algemeenheid. (74) Mamber ziet dit probleem als een van 

structurering. Ongecontroleerd filmen kan nooit een essentie blootleggen van de gebeurtenis 

of een persoon, het riskeert irrelevant te worden wanneer het de gebeurtenissen op zijn beloop 

laat. (251) 

 

Vanuit theoretisch perspectief zien wij dat begrippen als waarheid en werkelijkheid niet 

eenduidig zijn te kenmerken. Waarheid kan gezien worden als een begrip dat voornamelijk 
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via filmische conventies tot uiting komt. De conventies vormen de mate van realisme van de 

gerepresenteerde werkelijkheid. Tevens zien wij dat direct cinema haar nieuwe 

representatiewijze tracht te maskeren, door zichzelf te beroepen op de technische 

mogelijkheden van de camera. Hiermee plaatst het zichzelf buiten de discussie omtrent 

objectiviteit. De theoretici zijn allemaal van mening dat een objectieve weergave van de 

werkelijkheid in absolute zin niet mogelijk is. Volgens Nichols en Bruzzi is direct cinema, en 

de documentairefilm in het algemeen, een getuigenis van de realiteit van het opnameproces 

zelf en niet van de objectieve werkelijkheid. Dit betekent echter niet dat het maken van 

documentaires geen zinvolle onderneming kan zijn.  
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Conclusie 
 

In deze scriptie heeft de vraag centraal gestaan hoe de uitgangspunten van de direct cinema 

zich verhouden tot de theorievorming rond de documentairefilm. Om deze vraag te kunnen 

beantwoorden is geprobeerd het concept direct cinema te gebruiken in de termen zoals deze 

enerzijds beschreven is door de filmmakers die zich hieraan lieerden, en anderzijds als een 

fenomeen dat zich binnen de theorievorming over de documentairefilm in het algemeen heeft 

gepositioneerd. Dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de volgende deelvragen, 

waarvan de beantwoording op een samenhangende wijze een antwoord vormt op de 

hoofdvraag. Aan de hand van een concrete beantwoording van de deelvragen zal tot een 

conclusie van dit onderzoek worden gekomen.  

 

•  Wat zijn de verschillende uitgangspunten van de direct cinema en hoe zijn deze 

 ontstaan?  

 

Om te beginnen met het ontstaan van direct cinema, zijn er technologische, esthetische en 

culturele factoren te onderscheiden. De technologische ontwikkelingen zijn zowel het gevolg  

van een specifieke vraag naar mobielere, lichtgewicht opnameapparatuur, dat filmmakers de 

vrijheid gaf om op plaatsen te komen waar zij voorheen niet konden komen. De mobiliteit van 

de makers, en het geloof in het de opnamecapaciteit zorgden aan de kant van de makers voor 

een nieuw geloof in een waarheidsontdekking in gebeurtenissen en mensen. Dit geloof 

kunnen wij opdelen in een component van de indexicale relatie van het fotografisch beeld met 

de werkelijkheid, en een component van waarheid dat verkregen wordt door observatie van 

menselijk gedrag in hun natuurlijke omgeving. Ook kunnen wij dit  geloof zien als een 

cumulatie of dialectiek, dat vanuit een specifiek Europese trend in de filmgeschiedenis naar 

voren kwam. Vanuit journalistiek oogpunt kunnen wij zeggen dat de uitgangspunten 

voortvloeien uit standaarden rond objectiviteit.      

 Esthetisch gezien was het noodzakelijk voor direct cinema filmmakers om een 

structuur te vinden voor de films. Dit kon waargenomen worden op het moment van de 

opname zelf, of achteraf in de montage van het materiaal. Een belangrijk punt in de wijze 

waarop materiaal geschoten werd, is de economische dimensie die dit tot stand bracht. 

Goedkopere film, en een nieuw (televisie)publiek zorgden voor een gunstige omstandigheid 

om te kunnen experimenteren met nieuwe structuren en vormen. Dit experimenteren kan ook 

gezien worden als deel uitmakend van de tegencultuur in de jaren zestig, waarin een enorme 

dynamiek plaatsvond. Direct cinema zou hiervan de getuigenis zijn.          

 

•  Wat zijn de belangrijkste overeenkomsten, verschillen en aanvullingen tussen de 

 verschillende theoretici in de theorievorming over de documentairefilm, met in het 

 bijzonder direct cinema? 

 

In de theorievorming rond de documentairefilm zien wij dat het onderscheid van Nichols een 

grote invloed heeft gehad op de manier waarop er naar het fenomeen gekeken kan worden. 

Een definiëring van de documentairefilm lijkt vrijwel onmogelijk, aangezien de films een  

grote mate van heterogeniteit ten toon spreiden. Van echte grote verschillen in de benadering 

van de documentairefilm kunnen wij niet spreken; wel van aanvullingen die verschillende 

aspecten van de documentaire benadrukken. Met name de ethische dimensie, met de 

bijbehorende juridische aspecten die door Winston aangevoerd worden, de documentaire als 

performatieve handeling bij Bruzzi, en het kenmerk van de documentairefilm als beweerde 

waarachtige representatie van Plantinga zijn hierbij de voornaamste aanvullingen. Ondanks 

deze theoretische kaders blijft het enorm lastig om direct cinema te duiden, voornamelijk 
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omdat het geen homogene groep films is, en de makers zelf ook tijdens het filmproces 

afweken van hun eigen opgestelde regels. Het zou zo kunnen zijn dat de analyse van een 

corpus films hier specifieker antwoord op kan geven.  

 Documentaire verwijst in de meest ruime zin naar datgene wat opgenomen word voor 

de camera. Wat iets tot een documentaire film maakt, hangt af van het discours waar het zich 

van bedient, en van de wijze waarop de kijker bereidwillig is om het getoonde voor waar aan 

te nemen. Hierbij hebben wij te maken met een historisch veranderlijke situatie. Toch lijkt 

iedere documentaire te willen stellen dat het getoonde over de echte wereld gaat.  

Direct cinema kan in het licht van observationele cinema gezien worden als een 

duidelijke breuk met de voorgangers van de expositorische modus. Structuur is van wezenlijk 

belang in de direct cinema volgens de theoretici, omdat deze veelal als dekmantel voor de 

subjectiviteit wordt gebruikt.    

 De ethische dimensie van de documentairefilm werd ook duidelijk met de komst van 

de observationele cinema. Gesteld kan worden dat de nadruk op de actualiteit van de 

gebeurtenis, en het niet innemen van een moreel standpunt door de maker, voor een nieuwe 

manier van kijken zorgde. De relatie van de kijker werd hierdoor meer voyeuristisch ten 

opzichte van de documentaires uit de voorgaande modus. Dit zorgde op zijn beurt voor een 

verantwoordelijke houding van de filmmaker ten opzichte van zijn subject, ook al toont hij 

naar eigen zeggen alleen het oppervlak.   

 Volgens de theoretici toont direct cinema meer subjectiviteit, en ‘vertelt’ het meer over 

de gefilmde realiteit dan het toe wil geven. Thematiek, montagesequenties en visuele patronen 

kunnen bijvoorbeeld zorgen voor een bundeling van ervaringen die gaan functioneren in een 

groter narratief die de kijker op zijn beurt construeert. Via alle kunstgrepen communiceert een 

documentaire wel degelijk een specifiek standpunt. Direct cinema vervult het verlangen naar 

het behouden van de werkelijkheid, dat ontstond uit de nieuwe opnametechnologie. Deze had 

in dit opzicht ook een zeer duidelijke onderscheidende functie in relatie tot hun voorgangers. 

Iedere documentairefilm doet een bewering (Plantinga) en doet dit via de combinatie van 

tonen en zeggen. Het zeggen zit hem bij direct cinema in de specifieke manier van tonen; 

perspectiefkeuzen, close-ups, montage, etc. die een door de filmmaker geprefereerde 

kijkwijze uitdraagt.   

 

•  Hoe denken de verschillende theoretici over de waarheidsbenadering van de direct 

 cinema? 

 

Deze derde deelvraag laat het beste zien wat de kernproblematiek is omtrent direct cinema. 

Hierbij moet er goed gekeken worden naar de wijze waarop de theoretici de problematiek 

ontrent de waarheidsclaim uiteenzetten, en hoe zij kijken naar de manier waarop de direct 

cinema filmmakers zelf deze claim trachten te verdedigen via hun film. In de articulatie van 

de waarheidsclaim zien wij dat de groep van Drew, voor zover wij dit als een eenheid mogen 

zien, een meer gematigde houding aan gaat nemen, naarmate de kritiek op de benadering 

toeneemt. Subjectiviteit lijkt steeds een grotere rol te spelen in het maken van films; dit is iets 

wat Bruzzi bijvoorbeeld betoogt.  

 Wij zouden deze verschuiving ook kunnen zien in de culturele context van de jaren 

zestig. Direct cinema gebruikte het discours van de waarheid als een distinctiemiddel van hun 

voorgangers, die in hun ogen als autoritair werd gezien. Een term als objectiviteit wordt  

binnen deze context gezien als tijdloos, en los van ideologie.  

De twee componenten van de waarheidsclaim, zoals ik die hierboven bij de eerste 

deelvraag heb omschreven, blijken geen stand te kunnen houden. Vanuit academische hoek is 

men het unaniem eens dat de ‘werkelijkheid’ of ‘waarheid’ nooit gevat of opgenomen kan 

worden, omdat deze concepten zeer historisch bepaald zijn, en de conventies of methoden 
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waarlangs dit benaderd zou kunnen worden, nooit een essentiële waarde hebben. Toch is deze 

bewering, naar mijn mening, enigszins verkeerd toegespeeld op direct cinema, omdat de 

meeste aanhangers deze waarheidsclaim in absolute zin nooit zo stellig hebben verdedigd. Zij 

kunnen eerder gezien worden als de aanleiding tot de discussie omtrent de problematiek. 

Drew en Leacock kunnen gezien worden als voorvechters van de direct cinema benadering, 

toch speelt een specifieke gevoeligheid voor de gebeurtenis en een onderzoekende houding bij 

hun een cruciale rol. Zij verdedigeden wellicht een visie dat de waarheid via observatie 

getoond kan worden, toch blijft het onduidelijk hoe zij deze waarheid nu precies duidden. De 

waarheid lijkt in hun optiek meer een niet expliciet gemaakt argument, waarmee zij zich tegen 

hun voorgangers keerden. Met name Wiseman werd een belangrijk figuur die de rol van 

subjectiviteit benadrukte, en gevolg kreeg van de andere direct cinema filmmakers. Het 

ageren van de direct cinema aanhangers tegen hun voorgangers, en de claims die zij maakten, 

moeten voor een belangrijk deel begrepen worden uit sociologische processen als 

zelfdefiniëring en cohesieschepping. Net al als andere bewegingen waren zij van mening de 

juiste manier te hebben gevonden om de werkelijkheid op te nemen. Dit is wat hen met elkaar 

verbond.     

 De aanname dat via observatie van de buitenkant van een persoon een innerlijke 

diepere waarheid getoond kan worden houdt eveneens geen stand. Hoe dit specifieke geloof  

van tot stand is gekomen is niet duidelijk geworden in mijn onderzoek; het zou gezocht 

kunnen worden in de behavioristische antropologische hoek van film maken met een specifiek 

eigen waarheidsparadigma rond observatie. Het kan deels gezien worden als een erfenis van 

het Russische kino-pravda dat verder werd ontwikkelt door de volgelingen van het Franse 

cinema verité. De notie van realisme kan hier gedeeltelijk inzicht in bieden, omdat dit het 

lijmmiddel vormt dat beeld en werkelijkheid (kunstmatig) bij elkaar houdt. 

 De ontwikkeling van de theorievorming rond de waarheid is ook van belang voor de 

beantwoording van deze deelvraag. Waarheid werd in academische kringen als steeds 

problematischer ervaren, waardoor de direct cinema met hun claims, een makkelijk doelwit 

vormden. De filmmakers kwamen hierdoor in een epistemologische spagaat terecht; met het 

ene been bleven zij vastzitten in een indirecte objectiviteitsclaim, en met het andere in de 

onvermijdelijke subjectiviteit van representatie. Pas recentelijk werden deze twee 

tegenstrijdigheden enigszins verenigt, door direct cinema als een getuigenis van zijn eigen 

opnameproces te beschouwen, en te wijzen op de realiteit van het opnameproces.  

 In het onderzoek is er een verschuiving waar te nemen in de kritiek op direct cinema. 

In de beginperiode stuitten de claims omtrent de mogelijkheid van waarheidsrepresentatie op 

zeer veel kritiek, en lag de nadruk op de bestudering van conventies. Er lijkt in de recentere 

kritiek en theorievorming een mildere relativistische kijk te zijn ontstaan omtrent dit 

probleem. Het wordt nu meer als een ethisch probleem ervaren, dat een beroep doet op de 

verantwoording van de maker ten aanzien van zijn subject en het publiek, dan als een 

existentieel of ontologisch probleem. Theoretici lijken het eens te zijn dat representatie altijd 

een menselijke handeling verondersteld. De nadruk wordt nu meer gelegd op de manier 

waarop deze handeling plaatsvindt en waartoe de handeling zich verhoud (relatie tussen 

kijker, filmmaker en tekst is hierbij van belang).   

 Een interessante bevinding is dat in de direct cinema (maar ook in de 

documentairefilm in het algemeen) de benadering van waarheid alleen als steekhoudend kan 

worden ervaren, wanneer de constructieprincipes worden uitgewist of gemaskeerd. Hieruit 

kan afgeleid worden dat de aanspraak op waarheid tevens een strategie verondersteld om 

zichzelf buiten de potentiële bediscussiëring van dezelfde waarheid te plaatsen. Termen als 

onpartijdigheid, belangeloosheid en neutraliteit, die veelvuldig voorkomen in het discours van 

direct cinema zijn in dit denkkader bij voorbaat verdacht. De argumentatie die tot stand komt 

in een documentairefilm, in direct cinema vooral via de unieke stilistische kenmerken, zijn 
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middelen om het geloof in de waarheid van de film kracht bij te zetten. Doordat een 

argumentatie een perspectief veronderstelt, worden er (wellicht onbedoeld) waarden in 

meegedragen, en maakt het derhalve deel uit van een ideologie. Hierdoor is objectiviteit in 

absolute zin, dat los dient te staan van geloof, onbereikbaar geworden voor de filmmaker.  

 Bij dit laatste moet wel opgemerkt worden dat in dit literatuuronderzoek geen 

duidelijke omwenteling in het academische waarheidsdiscours te ontdekken was, hoewel dit 

wel wordt opgemerkt door sommige theoretici. Als algemeen bekend verondersteld mag 

worden dat zich vanaf de jaren zestig een postmoderne wending te constateren was in de 

academische wereld. Hoe deze postmoderne omwenteling tot stand is gekomen en hoe hier 

vanuit de filmwereld op gereageerd is, zou een interessant studieobject voor 

vervolgonderzoek kunnen zijn.     

    Direct cinema kan gezien worden als een zeer pluriform fenomeen binnen de 

cinema, waarbij iedere filmmaker een unieke persoonlijke stijl hanteerde in zijn zoektocht 

naar de waarheid. Zoals de theoretici al opmerkten, zijn de huidige modi van 

documentaireproductie ook beïnvloed door de observationele modus. De objectiviteitsclaim 

zal momenteel verder zijn afgezwakt in het huidige discours, waarschijnlijk door de 

toegenomen theoretische problematisering van de waarheid. Toch doen ook de hedendaagse 

documentaire films (in theorie) aanspraken op ons beeld van de werkelijkheid. Het zou erg 

interessant zijn om in toekomstig onderzoek, de assimilatie van de observationele modus, met 

haar specifieke conventies, te bestuderen in de huidige dominante modus van representatie.  
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