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Inleiding 

 

Paul: “Maar de fictie is toch echt of niet?” 

Peter: “Hoe bedoel je?”  

Paul: “Nou, dat zie je toch in de film nietwaar?”  

Peter: “Natuurlijk.” 

Paul: “Dus is het net zo echt als in de werkelijkheid die je ook kunt zien toch?” 

 

In Michael Hanekes FUNNY GAMES (Oostenrijk, 1997) wordt de familie Schober, kort nadat 

zij zijn aangekomen in hun zomerverblijf, bezocht door de twee jonge mannen Paul en Peter. 

Zij beginnen de familie extreem gewelddadig te terroriseren, als onderdeel van een serie 

spelletjes die zij met hun slachtoffers spelen. Een daarvan is een weddenschap dat de hele 

familie binnen twaalf uur dood zal zijn.  

 Opmerkelijk is dat de toeschouwer die naar deze film kijkt ook betrokken wordt bij 

deze spelletjes doordat hij door Paul wordt aangekeken en aangesproken. De toeschouwer 

komt hierdoor in een nieuwe en onvertrouwde verhouding te staan met de film.  

 De hoofdvraag die ik in dit paper stel is: hoe verhoudt de toeschouwer zich tot de 

diëgetische en de nondiëgetische laag in FUNNY GAMES  en hoe verloopt het proces van 

identificatie hierbij? Deze vraag wordt gesteld tegen de achtergrond van de vooronderstelling 

dat de film, door de wijze waarop hij geconstrueerd is, een specifieke strategie toepast die 

zich op een bepaalde wijze verhoudt tot de thematiek van het geweld. Een tweede vraag die ik 

in aansluiting op de hoofdvraag stel is: op welke wijze kan de toeschouwer FUNNY GAMES 

interpreteren als een commentaar op de dominante wijze waarop geweld gerepresenteerd 

wordt in de hedendaagse media?  

 Men kan uit deze twee vragen afleiden dat ik er vanuit ga dat de toeschouwer een 

aanzienlijk aandeel heeft in het betekenisgevingproces van de film. Ik probeer via de 

inzichten van de psychoanalytische filmtheorie tot een antwoord te komen. Een belangrijk 

concept dat met het toeschouwerschap samenhangt is dat van de gaze. Vanuit de 

conceptualisatie van de gaze en de metafoor van de spiegel tracht ik de relatie van de 

toeschouwer tot de film te duiden. Hiernaast speelt de notie van het (culturele) scherm een 

grote rol bij deze duiding. De wijze waarop de toeschouwer kijkt en de blik van Paul in de 

camera zijn hierbij van essentieel belang. 

 De voornaamste theoretische bijdragen komen van Kaja Silverman en Francesco 

Casetti, die vooral op het gebied van identificatietheorie en de positionering van de 
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toeschouwer een grote staat van dienst hebben. Deze theorieën blijken dan ook erg vruchtbaar 

voor filmanalyse. In dit paper heb ik tevens getracht om de concepten en inzichten zoveel 

mogelijk hand in hand te laten lopen met voorbeelden uit de film. Omdat de ontwikkeling in 

de film vanuit narratief oogpunt erg summier is, zullen de voorbeelden die ik gebruik 

voornamelijk ten doel hebben de concepten vanuit de theorie kracht bij te zetten, zodat de 

constructie en de strategie van de film duidelijk naar voren komen.  

 De paper is opgedeeld in een deel waarin wordt ingegaan op de  mate waarin de 

conventionele manier van identificatie opgaat voor FUNNY GAMES, en uitweidt over de wijze 

waarop dit anders is. Hiernaast is er een deel dat de verhouding tussen het scherm en de gaze 

in kaart brengt en een deel over de vervreemding van de toeschouwer. Tot slot zal ik nog kort 

ingaan op de ethische dimensie die in de film naar voren komt. Ik besluit met een conclusie 

waarin ik de verschillende elementen nauwgezet op elkaar aan laat sluiten om een helder 

antwoord op de hoofdvraag te geven.      
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Klassieke identificatie 

 

Om grip te kunnen krijgen op de manier waarop FUNNY GAMES de conventionele manier van 

toeschouwerschap ondermijnt is het van belang om inzicht te krijgen in deze conventionele 

manier van kijken, en de wijze waarop de film hiervan afwijkt. Omdat de identificatie in 

FUNNY GAMES in zeker opzicht hapert, is het van belang om te kijken van welke norm deze 

film afwijkt. Ik zal eerst kort beschrijven hoe conventionele identificatie tot stand komt en 

vervolgens nader aandacht besteden aan de manier waarop Hanekes film hiervan afwijkt.  

 

De Franse filmtheoreticus Christian Metz ontwikkelde de apparatustheorie, waarin hij stelde 

dat de filmtoeschouwer, wil hij de film begrijpen, zich met iets in de film moet identificeren. 

In eerste instantie identificeert de toeschouwer zich met de zogenaamde cinematische 

apparatus; het geheel van relaties tussen de bewuste en onbewuste processen van de 

toeschouwer en de technische en tekstuele eigenschappen van de film. De toeschouwer maakt 

onderdeel uit van een zeker systeem, hij weet dat hij in een bioscoopzaal zit en naar een 

filmscherm kijkt. Deze herkenning en identificatie met zichzelf als een pure manier van 

waarneming is wat Metz de primaire identificatie noemt. Deze identificatie vindt met andere 

woorden plaats met de toeschouwer en het scherm/de camera. Hierbij wordt de eigen blik van 

de toeschouwer op één lijn getrokken met de camera, en het lijkt alsof hij de ‘controle’ over 

het getoonde heeft.   

 Hiernaast identificeert hij zich, op een secundair niveau, met de personages of de 

acteurs in de diëgese via narratologische technieken. In het proces van identificatie wordt 

volgens Metz het ego van de toeschouwer (opgevat als psychologische schemata) 

‘ingewisseld’ voor, of ‘gespiegeld’ naar het object of subject op het scherm (waardoor hij 

zichzelf hier niet mee verward). De toeschouwer is er om (vanaf een afstand) te kijken, en 

maakt zelf geen deel uit van hetgeen waargenomen wordt, hij is via de camera allesziend.
1
 Hij 

heeft hierdoor de status van een transcendent subject, de pure manier van waarnemen. (Metz 

174) De toeschouwer krijgt zo een dubbele status wanneer hij naar een film kijkt; hij weet dat 

hij naar een film kijkt, maar kan zichzelf tegelijkertijd ‘verliezen’ in de wereld van de film die 

zich op een zekere afstand bevind. Deze afstand, of beter nog het bewaren van deze afstand, 

zorgt voor een zekere veiligheid, die essentieel is voor het genot van de toeschouwer. Hij 

������������������������������������������������������������
�
�Ik heb mij in dit paper  beperkt tot de verhouding van de toeschouwer tot de film. Ik veronderstel de 

achterliggende Lacaniaanse theorie van subjectvorming in de spiegelfase als min of meer bekend bij de lezer����
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wordt als het ware een voyeur die door een sleutelgat kijkt. Het is dan ook een belangrijke 

filmcode. (176) Dit genot komt voort uit de zogenaamde percieving drive, het verlangen van 

de toeschouwer om visuele en auditieve informatie te verzamelen. Volgens de dominante 

regels van de klassieke Hollywoodfilm wordt de toeschouwer niet erkend en betrokken bij de 

fictie, en heeft hij het idee getuige te zijn van iets wat hij misschien niet zou mogen zien. 

Zoals wij zullen zien, wordt in FUNNY GAMES dit principe op radicale wijze onderuitgehaald.         

 In eerste instantie kan de toeschouwer zich in Hanekes met alle personages 

identificeren in dit opzicht, zowel op primair als secundair niveau, maar in FUNNY GAMES 

komen er een aantal breekpunten naar voren die op een andere wijze geduid dienen te worden. 

Het genot waarover Metz spreekt, wordt de toeschouwer in zekere zin ontnomen doordat de 

afstand opgeheven wordt.   

 Vanuit psychoanalytisch perspectief kan de toestand van de toeschouwer worden 

vergeleken met een droom, een plek waar de onbewuste verlangens van de toeschouwer naar 

voren komen. Om deze identificatie zo soepel mogelijk te laten verlopen dienen de sporen 

van het kunstmatige aspect van film, oftewel enunciatie, uitgewist te worden, zodat de illusie 

van de transparante filmwereld in stand gehouden kan worden. Wij zien meestal niet vanuit 

welke positie iets wordt verteld. (Pisters 119) FUNNY GAMES kan ook in dit opzicht als een 

breuk gezien worden met dit type film.  

 

�

Figuur 1. Pauls eerste contact met de toeschouwer 
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De onconventionele identificatie in FUNNY GAMES 

 

In FUNNY GAMES gaat de traditionele manier van identificatie op totdat Paul zich omdraait en 

in de camera kijkt. De conventionele ‘vierde muur’ van de diëgese wordt doorbroken, 

waardoor de toeschouwer zich op een andere manier tot de film gaat verhouden. De knipoog 

van Paul moeten wij interpreteren als een manier om de toeschouwer bij de diëgese te 

betrekken. Wij spelen samen met hem het spel, en hebben een bevoorrechte positie het spel te 

controleren. Deze eerste blik is alsof Paul ons inlaat met zijn geheime macht (de slachtoffers 

zullen dit nooit weten) om de film te controleren. Naast dit moment zijn er nog een paar 

momenten aan te wijzen waarbij de toeschouwer direct aangesproken wordt, en er op deze 

wijze ook een ‘funny game’ met de toeschouwer gespeeld wordt. Het moment waarop Paul de 

toeschouwer vraagt wie hij denkt wie er zal winnen. ‘Jij staat toch aan hun kant, of niet?’ 

vraag hij. Vlak voor het moment dat de aftiteling in beeld verschijnt zien wij Paul weer in de 

camera kijken, en hij geeft hiermee aan dat het geweld eindeloos door zou kunnen gaan. 

Hiernaast spreekt hij ook tegen de familie een verwachting van het publiek uit, “wij willen het 

publiek wat geven, en laten zien wat wij kunnen.”  

 Tegelijkertijd geven deze momenten de daders een speciale positie ten opzichte van 

hun slachtoffers. Zij zijn in staat om een metacommentaar te leveren op hun handelen en op 

het verloop van de film. Zij weten, in tegenstelling tot het gezin, dat zij terroriseren, dat de 

wereld waarin zij zich bewegen een filmische is, en dat zij deze volledig controleren. In de 

scène waar Peter wordt doodgeschoten, grijpt Paul in als een deus ex machina om het noodlot 

af te wenden, en de film volgens zijn eigen voorspelling te doen verlopen. Bij dit laatste 

voorbeeld is er nog iets anders opmerkelijks aan de hand, namelijk de status van de regisseur 

van de film. Paul grijpt met soort goddelijke afstandbediening in en spoelt de film een stukje 

terug, maar hij is niet degene die de film weer start voor het kritieke punt; deze handeling 

zouden wij kunnen toeschrijven aan een andere instantie. In Hanekes film zijn er hiermee 

tekenen van enunciatie terug te vinden waardoor wij, vanuit theoretisch oogpunt kunnen 

aannemen dat hij zijn verlangens overbrengt op de toeschouwer.
2
  

 

������������������������������������������������������������
�
�Ik spreek in deze zin van een regisseur als een aanwezigheid in de film. Deze hoeft niet per se gelieerd te 

worden aan de regisseur van vlees en bloed; Michael Haneke.  
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Figuur 2. televisie en projectoren (rechtsonder) als enunciatie 

 

Naast dit expliciete aanspreken heeft de filmmaker ook een aantal subtielere manieren in de 

film verwerkt om de toeschouwer zich bewust te maken van de medialiteit van de film. De 

strepen in beeld die verschijnen wanneer Paul de film terugspoelt, de afstandsbediening, het 

televisiekijken van Peter en het in beeld brengen van projectoren kunnen gezien worden als 

enunciatie die de kijker bewust maken van de aard van film. Bij dit laatste voorbeeld is het 

opmerkelijk dat de kijksituatie gespiegeld is aan de situatie van ons als toeschouwer (fig 3). 

Net als Peter is deze eerder geneigd om met de blik van Peter mee naar de televisie te kijken, 

dan naar het gruwelijke aanzicht van Anna die links in beeld gepositioneerd is. Om de 

aanwezigheid van dit soort punten in relatie tot de identificatie van de toeschouwer te duiden, 

dient de theorie van Metz in dit opzicht aangevuld worden. 

 

�

Figuur 3. de neiging van de toeschouwer om televisie te kijken is erg sterk aanwezig 
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Het scherm en de gaze in FUNNY GAMES 

 

In FUNNY GAMES is enunciatie, specifieker de blik in de camera van Paul, een cruciale factor 

in de eigenzinnige wijze waarop de toeschouwer zich tot de film verhoudt. Een belangrijk 

concept uit de psychoanalytische filmtheorie is dat hiermee samenhangt is dat van de gaze. 

Kaja Silverman stelt in navolging van de psychoanalyticus Jacques Lacan dat de relatie tussen 

het scherm (screen) en de specifiek gerichte, verlangensvolle blik (gaze) die op dit scherm 

gericht is, van groot belang is voor inzicht in de positionering van de toeschouwer. Met het 

concept scherm wordt niet (alleen) het scherm bedoeld waarop de film te zien is, maar in 

breder opzicht, de wijze waarop wij naar de wereld kijken. Wij kijken door een cultureel 

geconstrueerd en relatief verstard scherm, een collectief gedeelde set van representaties dat op 

zekere afstand van ons staat, naar de wereld. In grote lijnen bepaalt dit hoe wij kijken, en zelf 

gezien worden. Het veronderstelt tevens een conventionele manier van kijken, een culturele 

gaze die zich niet zomaar laat vervangen. (19) Om zich te kunnen identificeren met de 

representatie in de film, dient de toeschouwer zichzelf op één lijn met het scherm te plaatsen. 

Hiernaast ‘structureert’ de toeschouwer zich verder door een andere, niet te lokaliseren gaze 

die tot uiting komt in de ‘plek’ van de camera waardoor hij het scherm kan begrijpen. (18) De 

toeschouwer identificeert zich, met andere woorden, op paradoxale wijze met iets dat hij niet 

is, en nooit kan zijn (het zijn immers representaties). Het scherm duidt in dit opzicht tevens de 

grens aan waarbinnen identificatie plaats kan vinden (10)  

 Het concept van de gaze is niet eenduidig en wordt door verschillende theoretici 

anders opgevat. In Hanekes film geeft het concept de gaze vooral inzicht in de manier waarop 

de toeschouwer kijkt, maar komt het ook op een meer abstractere wijze tot uiting. Ik zal hier 

kort ingaan op beide dimensies van de gaze en duiden hoe deze in de film tot uiting komen.  

 Silverman stelt dat de gaze een onvermijdelijke eigenschap van onze sociale 

werkelijkheid is. Het moet gezien worden als de registratie binnen het blikveld van de 

afhankelijkheid van de ander voor zijn of haar eigen betekenis. Het bestaat los van de 

individuele blik (look) van bijvoorbeeld de toeschouwer van een film. Het gaat op voor het 

gehele menselijke bestaan en is fundamenteel voor de sociale relaties waarin het bestaat 

betekenis krijgt. De gaze is transcendent, onlokaliseerbaar, ongrijpbaar en de blik meer 

individueel, eindig en altijd belichaamd door het oog. Het culturele scherm is het gebied waar 

sociale en historische verschillen het blikveld binnenkomen, en bepalend voor hoe wij de gaze 

ervaren. (134) 
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 Een andere theorie, waarin de gaze op een meer concreet niveau bestaat, komt van de 

Italiaanse filmtheoreticus Francesco Casetti. Vanuit zijn optiek kan de blik van Paul opgevat 

worden als een gaze die bij de toeschouwer specifieke verwachtingen schept ten aanzien van 

de structuur van de film. Tevens is de gaze een aspect van de toeschouwer waarbij het gaat 

om het aandachtig richten van de individuele blik en het gehoor op belangrijke informatie. De 

stijl en genrecodes zijn bijvoorbeeld zaken die specifieke verwachtingspatronen bij de 

toeschouwer triggeren. FUNNY GAMES biedt zelf op een zelfbewuste en reflexieve wijze deze 

kennis aan de kijker aan. Paul zijn uitspraak gericht aan de kijker “wie denk jij dat er zal 

winnen”, en “jij wilt toch een echt einde, met een plausibele plotontwikkeling” zijn hier twee 

voorbeelden van. Deze metatekstuele adressering construeert de toeschouwer, schrijft hem 

een bepaalde plaats toe en wijst hem een specifieke koers toe. Hij neemt actief deel aan de 

betekenisgeving van de film. (14) Het gaat volgens Casetti niet zozeer om de gaze in de 

camera als een handeling op zich, maar dat dit zijn specifieke betekenis in relatie met de fictie 

in de film krijgt. (29) Het heeft gevolgen voor de ruimtelijke relaties tussen de toeschouwer 

en de (intra)diëgetische wereld.  

 Zoals ik reeds aangaf kan de blik in de camera in de film gezien worden als een 

overschrijding van de regel van de ‘vierde muur’ hierdoor wordt de off-screen ruimte (de 

bioscoopzaal) betrokken bij de actie in de filmdiëgese. Het feit dat de daders alleen toegang 

hebben tot de andere ruimte en hun slachtoffers niet, geeft hen een ‘intradiëgetische’ of 

mediërende status dat de apparatus en de wereld van de film doorkruist en naar elkaar 

spiegelt. De daders hebben een metatekstueel bewustzijn waardoor het spelkarakter van de 

film bloot komt te liggen. Dit laatste zou tevens deels een titelverklaring kunnen geven. De 

blootlegging van de structuur is te interpreteren als een handeling van de regisseur om een 

uitspraak te doen over de werking van het medium film. Louter door het doorbreken van de 

filmische code wordt de afstand tussen de toeschouwer en de film, preciezer het bewustzijn 

van de representationele status van de film vergroot, waardoor hij bewust wordt van de 

filmische conventies en hierop kan reflecteren. (Casetti 17) Het commentaar dat de daders 

leveren op de filmische conventies wordt in de film niet ontvangen of geïnterpreteerd door de 

slachtoffers, maar kan naast henzelf alleen door de toeschouwers worden ontvangen. In dit 

opzicht is er sprake van eenzijdige communicatie naar de toeschouwer. Peter en Paul treden 

naar hun slachtoffers op als gids; zij hebben kennis van het verloop van de film en weten hoe 

deze zal eindigen; de slachtoffers kunnen dit alleen lijdzaam ondergaan. De blikken tussen de 

personages in de film onderling behoren tot een andere orde, namelijk de magische wereld 

van de fictie. De communicatie naar de toeschouwer zorgt voor een nieuw frame waarbinnen 
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de rest van de film geduid moet worden. Casetti stelt dat degene die de toeschouwer aan kan 

spreken de capaciteit heeft om zowel te handelen in de tekst als ook controle te hebben over 

datgene wat handelt op de tekst. (22) In de film komt dit vrij letterlijk tot uiting. De daders 

contoleren in dit opzicht zowel het lot van hun slachtoffers als de bestemming van de 

toeschouwer, de uitkomst van de film wordt volledig door hen gedetermineerd; zij bepalen de 

spelregels van de fictie doordat zij in dit diëgetisch opzicht over een dubbel mandaat 

beschikken.  

 Casetti noemt dit ‘herkennen’ van een persoon buiten de filmtekst door Paul 

interpellatie. De ‘jij’ als toeschouwer wordt aangesproken via de directe gaze in de camera. 

Hij is van mening dat het adresseren van de offsceen ruimte, omdat hij nooit door Paul 

daadwerkelijk gezien kan worden, een gaze zonder effect is. De verhouding tussen de Paul en 

de toeschouwer is dissymmetrisch. De film is altijd op een eerder tijdstip en een andere plaats 

opgenomen dan de toeschouwer kijkt. (71) Toch zou het effect waarover Casetti spreekt niet 

al te absoluut moeten worden opgevat. Het is, mijns inziens, juist via de apparatus en de 

identificatieprocessen dat juist het ‘effect’ wel in stand blijft, het is immers alsof wij worden 

aangesproken. Casetti stelt dat op het moment waarop de toeschouwer wordt aangesproken, er 

een zogenaamde ‘enunciated enunciation’ ontstaat, waarbij de representatie zichzelf 

representeert. Er ontstaat hierdoor een spiegeling van het eerdere frame, een verhaal binnen 

een verhaal doordat de manier waarop de film zichzelf geconstrueerd heeft, wordt 

blootgelegd. Op deze wijze wordt de gaze in de camera, oftewel de toeschouwer, tevens het 

ware thema van de film. (93) Wanneer Paul direct in de camera kijkt, wordt de specificiteit 

van het beeld vernietigd als zijnde een film in conventionele context. Paul eigent zich het 

beeld in zekere zin toe ten koste van de afstand van de kijker; deze wordt verkleind door de 

directe adressering. Volgens Silverman zorgt dit ervoor dat het beeld duidelijk opgevat wordt 

door de toeschouwer als ‘niet ik’ en zich distantieert van zijn transcendente blik. (99) 

 De toeschouwer heeft  hierdoor de status van iemand die aan de zijlijn, of in de marge 

van de diëgese staat, en wordt hierbij aan beide kanten van de lijn (de vierde muur) 

geïmpliceerd. Het in de camera kijken van Paul gaat uit van een zelfaanname dat samenhangt 

met een uitnodiging van de toeschouwer. Het ‘contact’ tussen Paul en de ‘jij’ als toeschouwer 

geeft in de film het punt aan waar de betekenis van de tekst en het frame van interactie 

samenkomen. De ‘jij’ wordt een interface tussen de wereld die gerepresenteerd wordt op het 

bioscoopscherm, en de wereld van de toeschouwer, waar het scherm slechts een ding is naast 

vele andere. De interface is een passage. (Casetti 129) In dit opzicht gaat de klassieke 

identificatietheorie ook niet helemaal meer op, omdat deze volgens Casetti, meer uitgaat van 
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een vertaling van de filmische wereld met tekens, naar een van menselijk gedrag. Het creëren 

van een tussenruimte als interface kan goed worden benut (door de regisseur) om een 

confrontatie tussen de twee werelden te bewerkstelligen. (130) FUNNY GAMES gaat deze 

confrontatie geheel eigenzinnige manier aan. Doordat de gewelddadigheid niet gemotiveerd 

is, hapert de betekenis van het geweld. Anderzijds is het door het betrekken van de 

toeschouwer door de actanten van het geweld, identificatie alleen mogelijk met de 

slachtoffers. De uitwerking van deze confrontatie in de interface is dat het geweld wordt 

losgeweekt van zijn absurde context. De toeschouwer gaat zich dus afvragen, wat is geweld 

en hoe wordt dit gerepresenteerd. Wat verwacht ik van deze film en waarom kijk ik hier 

eigenlijk naar? Deze strategie heeft de potentie om de verstarde representatie van geweld te 

veranderen.    

  

Silverman is van mening dat het op collectief of individueel niveau mogelijk is om het  

dominante scherm te transformeren of te vervangen door het normatieve beeld hierin te 

deformeren of deze van een nieuwe betekenis te voorzien. Deze mogelijkheden impliceren 

een voorafgaande bevestiging van zowel de exterioriteit (van buitenaf op ons inwerkend) als 

de culturele geconstrueerdheid van de beelden waar via het subject een visuele identiteit 

aanneemt en begrepen wordt. (19) In dit licht kunnen wij FUNNY GAMES ook duiden. Doordat 

er enunciatie van de filmmaker aanwezig is, kan de toeschouwer de  film opvatten als een 

project dat de culturele gaze ondermijnt en hem tevens van de screen bewust wil laten 

worden. Het is in dit opzicht een duidelijke breuk met de mainstream film. Waar deze laatste 

voornamelijk de bekende codes tussen toeschouwer en film bevestigt, kan een overschrijding 

van deze codes voor een nieuwe manier van kijken zorgen. (Polan)  

 Voor de meer mainstreamfilm met dominante codes geldt hiervoor dat over het 

algemeen in de relatie tussen toeschouwer en de representaties op het scherm (de beelden, 

personages en hun relaties) veelal als natuurlijk en tevens ideaal worden voorgesteld, terwijl 

dit in absolute zin nooit het geval kan zijn (fictie is immers altijd iets van de fantasie). 

Silverman weidt dit aan het gevoel van eenwording van het ervarende ego met het ideaalbeeld 

dat de toeschouwer kan ervaren wanneer het beeld als begerenswaardig wordt voorgesteld. 

Toch kan deze eenwording volgens haar nooit volledig zijn.(20) Heden ten dage leveren 

cinema, televisie en fotografie de voornaamste tekstuele bijdragen aan het culturele scherm, 

waardoor diens (lichamelijke) vormen worden geïdealiseerd. Alleen via de circulatie van 

alternatieve beelden en woorden kan de toeschouwer toegang krijgen tot nieuwe manieren van 

identificatie; de donkere hoeken van het culturele scherm kunnen hierdoor oplichten. (81) Wij 
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kunnen FUNNY GAMES vanuit dit perspectief zeer goed opvatten als een ‘alternatieve’ film die 

een nieuwe kijkhouding uitdraagt.   

  In Hanekes film zijn de handelingen van de daders totaal niet gemotiveerd, sterker 

nog, motivatie op zich wordt door henzelf belachelijk gemaakt. Hierdoor wordt de secundaire 

identificatie geblokkeerd, en zou de toeschouwer zich alleen met de handelingen van de 

daders op zich kunnen identificeren. De gewelddadigheid wordt in een ander perspectief 

geplaatst, en de toeschouwer van zijn traditionele manier van kijken vervreemd. De 

toeschouwer wordt af en toe aangesproken op zijn verwachtingen van het culturele scherm, 

waarvan hij zich niet bewust was. De verstarde representatie van geweld in het culturele 

scherm, waarin het steeds meer neergezet wordt als onlichamelijk en met weinig 

consequenties, vervangen voor een nieuw beeld dat de pijnlijke lichamelijkheid en 

persoonlijkheid benadrukt (geweld is altijd een handeling van iemand dat gericht is op iemand 

en verschrikkelijke consequenties heeft). Het kan in dit opzicht gezien worden als een uiting 

die indruist tegen het dominante scherm dat tussen ons als toeschouwer en het filmbeeld 

instaat. In FUNNY GAMES wordt ons, door het ongemotiveerde geweld, belet het imago van de 

daders op ons ‘lichaam van gevoel’ (proprioceptive body)  te schrijven. (Silverman 29) In dit 

opzicht wordt ons als toeschouwer ook een zeker geweld aangedaan door de regisseur. In dit 

licht zouden wij zijn strategie kunnen opvatten als een daad van verzet tegen de wijze waarop 

geweld wordt verbeeld en tegen het ideaalbeeld van geweld dat geen leed veroorzaakt.  

 

Vervreemding  

 

Doordat de toeschouwer vervreemd raakt van zijn normale manier van kijken, ontstaat er een 

zekere afstand tussen hem en zijn kijkwijze. Dit vervreemdingseffect is te herleiden aan de 

hand van de theatertheorieën van Berthold Brecht aan de hand van wiens theorieën de film 

begrepen kan worden. Hij opperde voor een distantiëring van de toeschouwer tot hetgeen op 

het podium afspeelde, door hem een beroep te laten doen op zijn rationaliteit, in plaats van 

een immersie in de fictie van het verhaal. Er moet verzet worden geboden tegen een 

gemakkelijke (secundaire) identificatie met de personages in de film (conventionele 

narratieve film) door categorieën als identiteit en motief te verstoren. (Silverman 84) Via deze 

strategie wordt de toeschouwer bevrijdt uit de gevangenis waar de toeschouwer onbewust zit, 

door hem bewust te maken van de structurerende principes en effecten in de film.  

 Silverman vult deze gedachtegang aan door te stellen dat naast de vervreemding van 

het filmscherm (de inhoud van de film), het van even groot belang is dat de toeschouwer 
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vervreemd wordt van zijn ‘sensational ego’; de gevoelstoestand van toeschouwer in de 

filmzaal. Hij moet aangespoord worden om zich te identificeren met een wereld die radicaal 

anders is dan de wereld waar de toeschouwer zich in bevindt waardoor hij niet kan opgaan in 

de wereld van de film. Vreemd genoeg zorgt deze vervreemding op paradoxale wijze voor een 

nabijheid van de toeschouwer tot de wereld van de film. De toeschouwer raakt met zijn 

nieuwe bewustzijn meer betrokken bij het geweld (87) Brecht trachtte met zijn strategie het 

vreemde vertrouwt te maken, toch gaat dit niet helemaal op voor Hanekes film, omdat de 

toeschouwer, door de extreme gewelddadigheid, naar mijn mening eerder een overstimulering 

van zijn gevoelswereld krijgt. De haperende identificatie die hieruit volgt, zorgt ervoor dat de 

toeschouwer niet anders kan dan betrokken raken bij de daders. Hiernaast kan hij zich 

uitgaande van de Metziaanse secundaire identificatie alleen identificeren met de slachtoffers 

(en daarmee voornamelijk hun leed)  

 De vervreemding vindt in dit opzicht meer plaats op het vlak van het culturele scherm, 

waardoor de manier van kijken, en daarmee identificatie transformeert. Omdat het geweld niet 

expliciet in beeld komt, vindt er geen catharsis plaats voor de toeschouwer. De auditieve 

dimensie krijgt in deze scènes voorrang, in tegenstelling tot de dominante visuele 

representaties van geweld, waardoor de zintuiglijke hiërarchie plotseling verschuift en de pijn 

van de slachtoffers meer voelbaar wordt. Het geweld is veeleer indirect in het gelaat van Anna 

aanwezig als fysieke reactie dan direct op de slachtoffers wordt aangedaan.  

 

�

Figuur 4. op het moment van de moord wordt het geweld wel gehoord maar niet in beeld gebracht 
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 Volgens Silverman bestaat er het principe van het ‘self-same-body’ waarbij het 

toeschouwende subject zich in het proces van identificatie versterkt door de vreemde 

lichamelijke coördinaten (het beeld van de ander) te assimileren en datgene wat het niet kan 

‘opslokken’ afstoot. Het weigert te leven in vreemde lichamen om zo zijn ego coherent te 

houden. (24) Paul en Peter zijn in dit opzicht vreemde lichamen te noemen die door hun 

ongemotiveerde handelen niet goed geduid kunnen worden in relatie tot het culturele scherm. 

De toeschouwer zal, in termen van Silverman, de daders verwerpen als een onacceptabele 

‘spiegel’ waar hij zich niet mee kan identificeren. (93)  

 De identificatie vindt in dit opzicht alleen plaats met de slachtoffers van het geweld 

(de familie en alle andere potentiële slachtoffers). Het is via deze dichotomische of 

schizofrene status van de film, dat ervoor gezorgd wordt dat de toeschouwer telkens 

verschuift tussen de blokkade met de conventionele identificatie en de identificatie met van de 

toeschouwer met zichzelf als kijkend naar een film.      

 Volgens Silverman is het alleen door een bewustwordingsproces (coming to 

knowledge) dat het onbewuste verwezenlijking van de idealiteit (van geweld als iets dat geen 

werkelijk voelbaar menselijk leed veroorzaakt) ongedaan kan worden gemaakt. In FUNNY 

GAMES zorgt het betrekken van de toeschouwer bij de film voor een kennisoverdracht dat hij 

door zijn verwachtingspatroon, en de handeling van het filmkijken zelf medeplichtig is aan 

het geweld tegen de familie. In andere woorden kunnen wij stellen dat de geterroriseerde 

families het slachtoffer zijn bij gratie van de percieving drive van de toeschouwer. Tevens is 

zijn drang om te willen weten hoe het afloopt het tragische noodlot van de familie. Het is via 

deze middelen dat de filmmaker commentaar uit over de aard van geweld, en de wijze waarop 

dit over het algemeen verbeeld wordt (het culturele scherm) en onze relatie als toeschouwer 

hiertoe is. Hierbij zijn wij aanbeland bij de ethische dimensie van de film.    

 

�

Figuur 5. de televisie met bloed besmeurd als krachtige verbeelding van geweld 
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De ethische dimensie 

 

In FUNNY GAMES zijn er geen regels waaraan de slachtoffers zich kunnen houden om zich 

vervolgens op een betekenisvolle manier als medespelers te kunnen verhouden tot ‘het spel’. 

Dit kan zelfs niet door deze impliciet uit het handelen van de daders af te leiden. De daders 

zijn per slot van rekening van een andere diëgetische status dan de slachtoffers. Doordat de 

daders de mogelijkheid hebben om in de camera te kijken, en de toeschouwer via Pauls blik 

van hun voyeurisme bewustmaken, zijn de spelregels van het traditionele filmkijken 

overtreden. Aan de hand hiervan kunnen wij de basis leggen oor een impliciete ethiek in de 

relatie tot het geweld.  

 In navolging van de existentialistische filosoof Jean-Paul Sartre stelt Silverman dat het 

nieuwe bewustzijn bij de toeschouwer een serie psychische symptomen veroorzaakt die op de 

toestand wijst van een toeschouwer als in verhouding staande met zijn eigen exterioriteit. Zijn 

vertrouwde transcendente voyeuristische blik wordt tenietgedaan en hij ontdekt dat hij niet 

passief aan de zijlijn van zijn eigen blikveld staat, maar dat hij hier onderdeel van is. Hij 

wordt immers letterlijk door de geweldsplegers ‘aangekeken’ op zijn kijken (135). Silverman 

stelt dat wanneer wij de sociale gaze op ons gericht krijgen, iets dat Paul letterlijk doet in de 

film, dat wij ons fotografisch gezien, geframed voelen en ons in zekere zin bepaalt wie wij 

zijn. Volgens Sartre wordt de toeschouwer zich bewust van het feit dat hij voor de ander 

bestaat (in de breedste zin van het woord), en ervaart hierdoor schaamte. (idem) Dit gebeurt in 

FUNNY GAMES met name door het ongemotiveerde geweld waar hij naar zit te kijken. De 

toeschouwer is (in al zijn menselijk handelen) afhankelijk van de ander, net als de familie 

afhankelijk en overgeleverd zijn aan de grillen van de daders. Door de directe adressering 

komt de toeschouwer in een zogenaamde ‘gevallen’ staat terecht, want doordat hij bekeken 

wordt, wordt hij tevens beoordeeld door de geweldplegers. De toeschouwer wordt 

gewaardeerd en hierdoor een instrument van mogelijkheden die niet van hemzelf zijn. en 

wordt gegrond als middelen tot doeleinden waarvan hijzelf onwetend is. (Silverman 165) 

In dit opzicht verleent Pauls blik de toeschouwer betekenis, want deze wordt zich weer 

bewust van het feit dat hij naar een film kijkt, en zo in zekere zin gedwongen om te 

reflecteren op de representatie en het gebruik van geweld.    

 In dit opzicht wordt er ook een ‘funny game’ met de toeschouwer gespeeld; omdat hij 

wil weten hoe het afloopt, blijft hij kijken en het geweld kan doorgaan. De percieving drive 

van de toeschouwer wordt in dit opzicht een vrijbrief voor het handelen van de daders, of dit 

nu gemotiveerd wordt of niet. De daders hebben alle macht in handen, voor zover er naar hun 
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gekeken wordt door de toeschouwer. Vanuit psychoanalytisch perspectief is het verlangen van 

de percieving drive niet het willen tegenkomen van hetgeen de toeschouwer ziet, sterker nog, 

het verlangen wil zich als verlangen in stand houden; het is een doel op zich. (McGowan 34) 

Gewelddadigheid kan naar mijn mening dit verlangen doen verstoren of in ieder geval de 

aandacht zo naar zich toe trekken dat het genot van de toeschouwer uitblijft.  

 De gewelddadigheid zorgt er tevens voor dat de film niet geïnterpreteerd kan worden 

als een parodie op geweld in films. Ondank het feit dat via metatekstueel commentaar de 

structuur van de film bloot komt te liggen, is het ongemotiveerde geweld hetgeen ervoor zorgt 

dat toeschouwer geen referentiekader heeft op aan vast te houden en parodiëring is 

uitgesloten. Het referentiekader zou betekenis kunnen verlenen aan het handelen, de 

afwezigheid hiervan zorgt ervoor dat de toeschouwer de film net als de familie lijdzaam moet 

ondergaan, of vol onbegrip de bioscoopzaal verlaten.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



���

�

Conclusie  

 

Het toepassen van het concept van de gaze in de analyse van FUNNY GAMES levert een goed 

inzicht op in de wijze waarop de film zichzelf construeert ten opzichte van de toeschouwer en 

welke strategie is toegepast. Hiernaast is de metafoor van de spiegel, een handig hulpmiddel 

gebleken om de werking op, of de situering van de toeschouwer in kaart te brengen. De 

samenkomst van deze twee  zorgt in de film voor de mogelijkheid voor de film zelf om een 

commentariële functie te vervullen.  

  

De wijze waarop in FUNNY GAMES de klassieke identificatie geblokkeerd wordt, mondt uit in 

een nieuwe eigenzinnige manier van toeschouwerschap. Het is voornamelijk in de relatie 

tussen het (culturele) scherm en de menselijke gaze dat voor een groot deel het 

verwachtingspatroon van de toeschouwer, en de dominante wijze waarop geweld in films (en 

andere visuele media) wordt verbeeld, ondermijnt.  

 Doordat de diëgese in de film is opgesplitst in een deel waarmee de toeschouwer zich 

wel kan identificeren (de slachtoffers), en een deel waar de klassieke identificatie niet meer 

opgaat, maar dat wel via de directe adressering en de gaze, een interface voor communicatie 

biedt. De daders kunnen met hun metatekstuele bewustzijn een bres slaan in de muur tussen 

de toeschouwer en het object van hun percieving drive. Een gevolg hiervan is echter dat de 

daders gaan fungeren als vertegenwoordigers van dit verlangen. Op deze wijze worden de 

twee diëgetische delen aan elkaar gespiegeld, waardoor zowel de competentie van de 

personages alsmede de mogelijkheid voor identificatie diametraal tegenover elkaar komen te 

staan. Deze ruimte tussen de toeschouwer en de daders biedt vervolgens de mogelijkheid om 

‘gevuld’ te worden. In FUNNY GAMES gebeurt dit door geweld op een unieke wijze te 

representeren. Het geweld is in deze ruimte geïsoleerd van motivatie en identificatie waardoor 

er niets anders dan menselijk leed overblijft.  

 Het is echter de thematiek van het geweld dat ervoor zorgt dat de constructie en 

strategie van de film naar een hoger plan getild wordt, en gezien kan worden als een 

commentaar op de eigen thematiek. Dankzij de aanwezigheid van de onlokaliseerbare gaze 

(beschreven door Silverman) die onze sociale werkelijkheid fundeert, inclusief de situatie 

waarin de toeschouwer zich bevindt, kan de film een vehikel voor commentaar worden op 

geweld doordat het het culturele scherm doet oplichten. De verscheidene sporen van 

enunciatie (zowel impliciet als expliciet) fungeren in de film als reflecterende oppervlakten 

die de donkere hoeken van het scherm kunnen oplichten. Het is de samenkomst van al deze 
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relaties die ervoor heeft gezorgd dat geweld zijn menselijke dimensie weer heeft 

teruggekregen, zij het voor de niet al te gevoelige toeschouwer. Hierbij moet wel vermeld 

worden dat ondanks het identificatorische leed met de familie, de film voor de (wellicht meer 

getrainde) toeschouwer genot kan opleveren die voortkomt uit de percieving drive. De kracht 

en tevens het plezier dat FUNNY GAMES biedt schuilt juist in de, in mijn ogen, fascinerende 

strategie van enerzijds het betrekken, en anderzijds het vervreemden van de toeschouwer. Het 

gevolg hiervan is dat deze Brechtiaanse strategie er misschien voor zou kunnen zorgen dat de 

toeschouwer naast een breder bewustzijn van het medium film, ook een kritischer mens 

wordt.  
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