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Inleiding  
 

De term ‘documentaire’ werd door de Britse filmmaker John Grierson in 1926 gebruikt met 

betrekking tot het medium film. Hij zag de documentairefilm als een middel om 

maatschappelijke problemen aan te kaarten, de burger te informeren en oplossingen aan te 

dragen. Het was volgens hem niet nodig om via fictie dramatische verhalen te bieden, want 

aan de vooravond van de Grote Depressie vond het menselijke drama al onder de neus van de 

gewone mens plaats. Documentaire kon de burger wakker schudden door middel van wat hij 

een “creative treatment of actuality” zou noemen: het via dramatisering aandikken van de 

maatschappelijke problemen en de consequenties van verkeerd hendelen. Grierson schuwde 

zelf niet om ook de term ‘propaganda’ voor zijn films te gebruiken.
1
    

 Eind jaren vijftig was er een nieuwe trend in de documentairefilm waar te nemen, 

waarbij de filmmaker niet zozeer zijn visie op de problemen in de maatschappij trachtte te 

geven, maar deze slechts direct observeerde. Nieuwe draagbare cameratechnologie en 

goedkopere film stelden de filmmaker in staat om op locaties te komen waar dat voorheen niet 

kon en mensen te volgen in hun normale gang van zaken. Hierbij ontstond de gedachte dat 

wanneer de documentairemaker zich niet zou inmengen in de situatie, de werkelijkheid direct 

en objectief kon worden vastgelegd. Tevens zou de kijker van de film zelf een oordeel kunnen 

vormen over datgene wat hij op het witte doek zag: de filmmaker zou de beelden van zo min 

mogelijk commentaar voorzien.  

   In de jaren zeventig en tachtig leek er met de komst van de zogenaamde 

dramadocumentaire en de autobiografische documentaire een verzoening plaats te vinden 

tussen de ideeën van Grierson en de observerende manier van filmen. Deze eigentijdse 

documentaires kunnen als hybride vormen beschouwd worden waarbij observatie gepaard kan 

gaan met ogenschijnlijk tegenstrijdige persoonlijke expressie. Tevens kan een zeer 

eigenzinnig vormgegeven film als bewijsmateriaal dienen. Deze nieuwe filmische categorieën 

hebben in het wetenschappelijke veld van de documentairetheorie veel stof doen opwaaien en 

voor verhitte discussies gezorgd omtrent kernbegrippen als waarheid, objectiviteit en kennis 

van de werkelijheid. 

 Hoewel filmtheorie bijna een eeuw geleden ontstond, kwam de theorievorming 

rondom de documentairefilm pas aan het begin van de jaren tachtig echt van de grond. Deze 

vroege documentairetheorie draagt duidelijk sporen van geesteswetenschappelijke tendensen 

die in de jaren zestig en zeventig populair waren. Het neomarxisme (o.a. Laura Mulvey), 

Psychoanalyse en semiotiek (o.a. Christian Metz) en het feminisme (o.a. Molly Haskell) zijn 

hiervan enkele belangrijke voorbeelden. In de documentairefilm is de relatie tussen film en 

werkelijkheid en de bewijsstatus van het materiaal altijd van belang geweest in de 

theorievorming. De ontologische status van het filmbeeld, die garant stond voor de objectieve 

bewijsstatus van de film, werd voor het eerst filmwetenschappelijk onderzocht door de Franse 

filmtheoreticus André Bazin.  

 Volgens Bazin is film in essentie objectief, omdat wij als toeschouwers gedwongen 

worden om het bestaan van het object in de echte wereld, dat via de technologie wordt 

gereproduceerd, te accepteren. Hij gaat in deze gedachtegang zelfs zo ver dat hij stelt dat het 

fotografische beeld het object zelf is: het is alleen losgemaakt van ruimte en tijd, waardoor het 

model overblijft.
�
 Hiermee is in Bazins optiek de ontologie van het fotografische beeld 

indexicaal van aard. Zoals een vingerafdruk een getuigenis is van de unieke relatie met de 

������������������������������������������������������������
1 Erik Barnouw, Documentary. A History Of The Non-Fiction Film, 2e dr.  (New York: Oxford University Press, 

1993), 85,87. 
2 André Bazin, “The Ontology of  the Photographic image”, in What is Cinema?  Vol 1. (Berkeley: University of 

California Press, 2005), 14.     
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persoon in de werkelijkheid, deelt ook een foto een gezamenlijke aard met het object in de 

werkelijkheid.
3
  

 De observerende documentairemakers van de jaren vijftig en zestig sloten zich aan bij 

Bazin’s gedachtegoed en betoogden het stelligst de waarheid via hun documentaires te tonen. 

Bazin´s opvatting omtrent de ontologische status van het filmbeeld zou in de loop der jaren 

echter aan steeds meer kritiek onderhevig raken. Vooral vanuit filosofische hoek werd de 

relatie tussen film en werkelijkheid steeds meer geproblematiseerd en werd ook de indexicale 

relatie, die het realisme diende te waarborgen, gezien als louter een zaak van culturele 

conventies. Poststructuralistische taalfilosofen en literatuurwetenschappers als Michel 

Foucault en Jacques Derrida begonnen in de jaren zeventig de relatie tussen taal en 

werkelijkheid radicaal te herzien. De werkelijkheid werd nu tussen aanhalingstekens geplaatst 

en daarmee werd de menselijke relatie en toegang tot de werkelijkheid geproblematiseerd. 

Middels taal zouden wij nooit naar de werkelijkheid zelf kunnen verwijzen, maar alleen naar 

andere woorden, die op hun beurt weer naar een reeks andere woorden verwezen. “Er is niets 

buiten de tekst”, zou Derrida stellen, waardoor niet alleen het begrip werkelijkheid, maar ook 

waarheid en objectiviteit (slechts) als relatieve en arbitraire talige constructen werden opgevat 

die a priori geen waarden in zich meedroegen.  

 Deze nieuwe radicale denktrant en kritische houding hebben ook hun sporen nagelaten 

in de wijze waarop filmtheoretici nadachten over de relatie van film tot noties als 

werkelijkheid, waarheid en objectiviteit. Met name de documentairefilm, met haar 

diepgewortelde behoefte om uitspraken te doen over de werkelijkheid en het aanzetten tot 

sociaal-maatschappelijke verandering, werd in dit nieuwe licht steeds vaker als verdacht en 

als een onwenselijke vorm van machtsuitoefening beschouwd. Deze wezenlijke noties van de 

documentairefilm, waarvan het belang al in de jaren twintig door de filmmaker John Grierson 

was aangekaart, werden nu onderworpen aan een radicale kritiek. 

 Dit specifiek poststructuralistische gedachtegoed is van grote invloed geweest op de 

manier waarop de vroege documentairetheorie vorm heeft gekregen. De 

documentairetheoreticus Bill Nichols kan in dit licht als een van de belangrijkste personen 

gezien worden, die met zijn Representing Reality (1991) een zeer invloedrijk werk schreef 

waarin hij onder andere de objectiviteitsclaim van de documentairefilm trachtte te ontkrachten 

en de relatie tussen film en werkelijkheid problematiseerde. In navolging van Nichols gelden 

Michael Renov en Brian Winston als twee zeer invloedrijke denkers over de 

documentairefilm. Beiden staan in Nichols’ poststructuralistische denktrant en gelden als 

meest geciteerde denkers binnen de hedendaagse documentairetheorie.    

  De afgelopen vijftien jaar is er echter ook kritiek ontstaan op dit canonieke werk van 

Nichols en dat van zijn volgelingen. Vooral uit filosofische hoek krijgen Nichols, Renov en 

Winston kritiek op het klakkeloos overnemen van de poststructuralistische filosofen. Hierbij 

is met name de filmtheoreticus en tevens filosoof Noël Carroll te noemen. In zijn essay 

“Nonfiction Film and Postmodernist Skepticism” (1996) opende hij frontaal de aanval op deze 

denkers en brak de discussie rondom de documentairefilm weer open. Hun filosofische 

aannames zijn in Carrolls ogen totaal contraproductief voor de documentairetheorie en zorgen 

voor een ‘intellectuele stagnatie’. Er is dan ook maar één oplossing mogelijk volgens Carroll:  

 

“Film theorists, especially nonfiction film theorists, must become philosophers themselves, or, 

at least, learn to think philosophically about their deepest presuppositions. Film theorists 

������������������������������������������������������������
3 Ibid., 15.  



��

�

need to become interdisciplinary (…) if the field is to develop its present state of arrogant 

sloganeering.”
4
       

 

Naast Carroll zijn Carl Plantinga en Stella Bruzzi twee theoretici die zich afzetten tegen de 

foutieve veronderstellingen van Nichols, Renov en Winston. Vooral de wijze waarop de 

geschiedenis van de documentairefilm wordt beschreven en de concepten die worden gebruikt 

om documentaires te categoriseren, zijn in hun optiek te rigide. De vroege theorievorming is 

volgens hen dan ook uitermate ongeschikt om veel eigentijdse documentaires te duiden. De 

afgelopen dertig jaar heeft de documentaire een grote pluriformiteit ten toon gespreid, die 

onder andere ook tot stand is gekomen door de invloed van de televisie-industrie. Ondanks het 

feit dat deze ontwikkeling voor filmtheoretische problemen heeft gezorgd, is de 

documentairefilm in deze periode enorm in populariteit toegenomen onder het filmkijkende 

publiek.  

 Met name de dramadocumentaire, waarin gebruik wordt gemaakt van elementen van 

dramatisering die ontleend zijn aan de fictiefilm, en de autobiografische documentaire, waarin 

de filmmaker zichzelf centraal stelt, zijn in relatie tot de traditionele documentaires zeer 

opmerkelijk te noemen. Ook behelzen deze nieuwe documentairevormen een andere 

‘verstandhouding’ tussen maker, gefilmd subject, film en publiek. Deze eigentijdse vormen 

behelzen een nieuwe werkelijkheidsbenadering en het maken van kennisclaims, waar de 

documentairetheorievorming nog steeds grip op probeert te krijgen.    

 

In deze scriptie wordt onderzocht hoe het poststructuralistische gedachtegoed van invloed is 

geweest op de manier waarop er over de kernconcepten van de documentairefilm is 

nagedacht, en hoe dit de afgelopen vijftien jaar is veranderd. Hiermee wil ik het debat omtrent 

ruwweg dertig jaar documentairetheorie in kaart brengen. Aan de hand van een breed scala 

gerenommeerde theoretici zal getracht worden de verschillen en overeenkomsten tussen deze 

denkers in kaart te brengen. Uit dit speciale theoriecorpus zal het kerndebat alsmede de 

verandering van de zwaartepunten in dit debat helder worden. Omdat de theorievorming altijd 

een reflectie is op concrete films en verschijningsvormen en hierdoor niet een louter abstracte 

aangelegenheid, zal ik mij binnen het debat tevens concentreren op de specifieke 

problematiek van de dramadocumentaire en de autobiografische documentaire. De 

hoofdvraag die in deze scriptie centraal staat luidt:  

 

• Waaruit bestaat de kernproblematiek van de documentairefilm volgens de theoretici 

en hoe verhoudt deze zich tot de categorie van de dramadocumentaire en de 

autobiografische documentaire vanaf de jaren tachtig tot nu?    

 

Het corpus documentairetheorie en het gedachtegoed per auteur dient als een brede basis 

gezien te worden waarbinnen de dramadocumentaire en de autobiografische documentaire 

naar voren komen. Hoewel beide vormen een eigen problematiek kennen en op hun eigen 

merites beoordeeld kunnen worden, tracht ik de algemenere documentaireproblematiek te 

koppelen aan de problematiek van deze twee verschijningsvormen, zodat inzichtelijk wordt 

hoe de mechaniek van deze vormen precies ‘werkt’. Dit zal tevens aan de hand van deze 

gerenommeerde theoretici gebeuren, alsmede met behulp van auteurs die zich op deze 

specifieke categorieën hebben toegelegd. Dit corpus zal dan ook als representatief worden 

geacht, en als synoniem worden gebruikt voor ‘de theorievorming rond de documentairefilm.’  

������������������������������������������������������������
4 Noël Carroll, “Nonfiction Film and postmodernist Skepticism”, in Post-Theory. Reconstructing Film Studies, 

red. David Bordwell en Noël Carroll (Madison; University of Wisconsin Press, 1996), 303.   
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  Om de hoofdvraag vraag op afdoende wijze te beantwoorden zal, deze scriptie voor 

het grootste gedeelte een literatuurstudie zijn waarin de theorieën worden geanalyseerd en 

vergeleken. Een vergelijkend onderzoek naar de filosofische aannames en standpunten binnen 

de ‘canon’ van de documentairetheorie is nog niet eerder ondernomen. Door inzicht te krijgen 

in de precieze uitgangspunten en in kaart te brengen welke posities de theoretici binnen het 

debat innemen, hoop ik met deze scriptie een bijdrage te leveren aan de theorievorming.  

 Een kleiner deel van de scriptie zal bestaan uit een analyse van twee documentaires die 

representatief worden geacht voor de wijze waarop de twee eigentijdse 

documentairecategorieën als invulling gezien kunnen worden van de veranderde opvattingen 

binnen het debat. Aan de hand van de volgende drie deelvragen zal de hoofdvraag beantwoord 

worden:  
 

• Hoe denken de verschillende theoretici over de kenmerken van de documentairefilm en 

de wijze waarop deze zich verhoudt tot de noties ‘objectiviteit’, ‘waarheid’, ‘kennis’ 

en de relatie tot de werkelijkheid? 

• Wat zijn de kenmerken van de dramadocumentaire en hoe ziet het debat tussen de 

theoretici en filmmakers omtrent deze categorie eruit? 

• Wat zijn de kenmerken van de autobiografische documentaire en hoe ziet het debat 

tussen de theoretici en filmmakers omtrent deze categorie eruit? 
 

Met deze drie deelvragen is de structuur van de scriptie geschetst. Van belang hierbij is dat de 

documentairetheorievorming gekoppeld wordt aan twee casestudies, zodat inzichtelijk wordt 

hoe de theorievorming zich tot de praktijk van het filmmaken verhoudt. Het doel van het 

stellen van de eerste deelvraag is inzicht te krijgen in het debat rondom de documentairefilm 

en hoe deze met name is verschoven van de periode waarin de zogenaamde observationele 

films dominant waren naar de meer pluriforme periode daarna. Zo wordt inzichtelijk hoe de 

documentairefilm zijn meer eigentijdsee lading heeft gekregen. De inventarisatie van de 

theorievorming die hieruit ontstaat, dient een zo breed mogelijke (wetenschappelijk-

historische) achtergrond te vormen waartegen de overige twee deelvragen begrepen kunnen 

worden. De tweede deelvraag heeft in dit licht betrekking op de eigentijdse grensvervaging 

tussen documentaire en fictiefilm en daarmee ook waarheid en werkelijkheid. De derde 

deelvraag heeft voornamelijk betrekking op de manier waarop subjectiviteit ingezet wordt als 

onderdeel van de werkelijkheid van de film. Speciale aandacht gaat bij deze vraag uit naar de 

scheiding tussen objectiviteit en subjectiviteit. Het is van belang de onderlinge relaties, 

uitgangspunten en denkwijzen tussen de theorievorming en de verschillende categorieën 

(alsmede de verschillende categorieën onderling) in kaart te brengen en te begrijpen op welke 

wijze zij precies van elkaar verschillen. Hierdoor ontstaat er inzicht in de wijze waarop de 

documentaires gepositioneerd worden (of kunnen worden) in het licht van de problematiek.  

 Eveneens is het van belang, wil het debat omtrent deze specifieke vormen inzichtelijk 

zijn, om de discussie omtrent de waarheids- en objectiviteitsclaim van documentaire in kaart 

te brengen. Zonder deze schets is het moeilijk te begrijpen hoe het komt dat subjectiviteit een 

plaats in de documentaire heeft gekregen. Naar mijn idee worden documentaires gemaakt 

omdat de makers van mening zijn dat zij via film iets kunnen tonen of zeggen over een aspect 

van de historische werkelijkheid. Omdat ons denken over de wereld en de documentairefilm 

(nog steeds) voor een belangrijk deel bepaald wordt door ons idee van objectiviteit en de 

mogelijkheden van film, is het cruciaal om te weten te komen hoe er vanuit de theorievorming 

precies wordt gedacht, zodat theoretici weten hoe zij zich tot de documentairefilm kunnen 

verhouden en welke ontwikkelingen er te zien zijn in het debat. Van belang is te weten te 

komen hoe deze verschuiving in het debat tot uiting is gekomen en in de twee 

documentairevormen.  
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 Het eerste hoofdstuk behelst de beschrijving van het kerndebat omtrent de 

documentairefilm. Een uitgebreid corpus van voornamelijk Amerikaanse en Britse theoretici 

wordt zeer nauwgezet gevolgd om hun verschillende denkwijzen helder te krijgen zoals deze 

zich in de loop van de tijd hebben ontwikkeld. De ideeën van de theoretici worden in 

chronologische volgorde uiteengezet. Te noemen zijn: Bill Nichols, Brian Winston, Michael 

Renov, Noël Carroll, Carl Plantinga en Stella Bruzzi. Van deze denkers worden de 

belangrijkste werken zo gedetailleerd mogelijk beschreven om de nuances en verschillen 

tussen hen te kunnen verduidelijken. Hieruit zal een goed overzicht van de twintigste en vroeg 

eenentwintigste-eeuwse documentairetheorie ontstaan. Steeds wordt getracht hun 

belangrijkste ideeën over waarheid, objectiviteit, kennis en werkelijkheid weer te geven (hoe 

omslachtig deze soms ook in de bronteksten zijn geformuleerd). Als zwaartepunt in het eerste 

hoofdstuk zijn de theorieën van Bill Nichols genomen, aangezien zijn modus-begrip van grote 

invloed is geweest op latere theoretici en nog steeds voor velen geldt als een referentiepunt. 

Tevens hebben zijn opvattingen omtrent objectiviteit zowel aanhangers als tegenstanders 

opgeleverd waardoor hij een belangrijke positie in het debat inneemt. Noemenswaardig zijn 

de posities van Carroll en Plantinga, omdat zij beiden naast filmtheoretici tevens filosoof zijn. 

Zij zijn in staat gebleken om vanuit dit perspectief waardevolle inzichten aan de 

theorievorming te bieden, die deze nieuwe problematische vormen kunnen verhelderen. 

Eveneens is hierbij Stella Bruzzi te noemen die de geschiedschrijving van de documentaire 

wil herzien door het concept van performativiteit centraal te stellen. Afsluitend zal in het 

eerste hoofdstuk aan de hand van de geïnventariseerde visies een korte opmaat worden 

geboden voor het analyseren van de individuele documentaires die in het tweede en derde 

hoofdstuk de revue zullen passeren.   

 Het tweede hoofdstuk gaat in op de specifieke discussie en problematiek rondom de 

categorie van de dramadocumentaire. Hierin staan naast de bovengenoemde kernconcepten 

het fenomeen reflexiviteit en de problematiek daaromtrent centraal. De vraag die deze 

dramadocumentaires oproepen is hoe dramatisering, wat een traditioneel fictioneel aspect is, 

zich verhoudt tot de noties van waarheid en werkelijkheid. Hoe kan deze manier van 

documentairemaken vanuit theoretisch perspectief precies gelegitimeerd worden? Om hier 

inzicht in te krijgen, wordt naast de visie van academici de kijk van de filmmaker Errol 

Morris op filmmaken gegeven en wordt zijn film THE THIN BLUE LINE (1988) in dit licht 

geanalyseerd. Hoewel deze film na zijn verschijning door filmcritici niet als een documentaire 

werd gezien, heeft de film wel tot de vrijlating van een onschuldig gebleken persoon geleid. 

 In het derde en tevens laatste hoofdstuk wordt in dezelfde trant als in het tweede 

hoofdstuk de categorie van de autobiografische documentaire onderzocht. Naast reflexiviteit 

is voornamelijk performance of performativiteit een belangrijk verschijnsel binnen deze 

vorm. Wanneer een filmmaker zichzelf tot onderwerp neemt, hoe verhoudt subjectiviteit zich 

tot een concept als waarheid of objectiviteit? Dit is een belangrijke vraag waarbij de 

verandering van de opvattingen over het ‘zelf’ een rol speelt, evenals de manier waarop deze 

films op hun eigen merites beoordeeld kunnen worden. Een interessant aspect van veel van 

deze autobiografische documentaires is dat zij zich van dezelfde opnametechnologie bedienen 

als de zogenaamde observationele, ‘pure’ films. De casestudie in dit hoofdstuk is de film 

SHERMAN’S MARCH (1986) van Ross McElwee. Deze film combineert het traditionele portret 

van een belangrijke historische figuur met de weergave van het persoonlijke leven van de 

filmmaker, wat gezien kan worden als een nieuw fenomeen binnen de documentairefilm.  

 Tot slot wordt er in de conclusie een antwoord op de hoofdvraag geformuleerd die 

bestaat uit de deelconclusies van de deelvragen. In de conclusie zal ik tevens aan de hand van 

de opgedane inzichten trachten om vanuit de documentairetheorie meer algemene uitspraken 

te doen op een meer algemeen filosofisch niveau. Hierdoor loopt de lijn van een theoretisch 
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en abstract ‘buiten’ van de filosofie, naar een concreet en praktisch ‘binnen’ van de 

documentairefilm en weer terug naar een meer algemener punt. Hierdoor zal de lezer, vanuit 

zowel theoretisch als praktisch perspectief, uitgerust zijn met een begrip van ten eerste de 

discussie en ten tweede en wellicht belangrijker, de vele mogelijkheden en middelen die de 

documentairemaker ter beschikking staan om zich op unieke wijze te verhouden tot de 

werkelijkheid. Eveneens zullen op dit meer algemene niveau zich nieuwe vragen aandienen 

die hopelijk tot vervolgonderzoek zullen leiden, zodat de filmtheorie en de praktijk van de 

documentaire zich op een vruchtbare manier tot elkaar kunnen blijven verhouden.       
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“(…) it seems far more reasonable to me to think that nonfiction films can be objective. Hell, I 

think I’ve seen some of them.” (Noël Carroll, Nonfiction 302) 

Hoofdstuk 1: 

Het debat rond de status en mogelijkheden van de documentairefilm 

 

Nadat de term ‘documentaire’ voor het eerst door John Grierson in verband met film werd 

gebruikt, heeft het zich in de loop van de vorige eeuw ontwikkeld tot een zeer diffuus begrip 

dat door vele filmmakers, toeschouwers en theoretici anders gebruikt, getypeerd en 

gedefinieerd wordt. Aan de hand van een aantal gerenommeerde theoretici zal er in dit 

hoofdstuk een inventarisatie gemaakt van de stand van zaken omtrent de belangrijkste 

aspecten van de documentairefilm, zoals deze door hen ruwweg de afgelopen dertig jaar zijn 

beschreven. De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat is: hoe denken de verschillende 

theoretici over de kenmerken van de documentairefilm en de wijze waarop deze zich verhoudt 

tot de noties ‘objectiviteit’, ‘waarheid’, ‘kennis’ en de relatie tot de werkelijkheid?   

 Met het stellen van deze vraag wordt beoogd de dynamische ontwikkeling die de 

documentairetheorie van ruwweg de afgelopen dertig jaar heeft doorgemaakt, in kaart te 

brengen. Omdat deze theoretische ontwikkeling deels is ontstaan uit de meer algemene 

tendensen binnen de praktijk van het filmmaken, kunnen beiden niet geheel los van elkaar 

worden gezien. De kerndiscussie dient als achtergrond gezien te worden waartegen wij de 

documentairecategorieën kunnen begrijpen die in de volgende hoofdstukken aan bod zullen 

komen.    

 In dit eerste hoofdstuk zal ik per theoreticus ingaan op de belangrijkste ideeën over de 

aard van de documentairefilm en zijn relatie tot de werkelijkheid, waarbij de verschillende 

ideeën over de noties tevens in verhouding staan tot die van de andere denkers. De 

inventarisatie die hieruit volgt, heeft als doel een metaperspectief op de aard, mogelijkheden 

en voorwaarden van de documentairefilm te bieden. Ook zal er hieruit een beeld ontstaan van 

het wetenschappelijk theoretische debat en polemiek van deze zaken. Eveneens zullen er aan 

de hand van dit beeld een aantal analysecriteria ontstaan, aan de hand waarvan in de volgende 

hoofdstukken nader wordt ingegaan op de verschuiving van de ´observationele´ films naar de 

meer ‘hybride’ en persoonlijkere films. De theoretische verschuiving zal niet zozeer 

beschreven worden als een historische schets, alhoewel de historische dimensie nooit 

helemaal valt uit te sluiten in deze beschrijving, maar meer als een (transhistorisch) overzicht. 

Voor het overzicht heb ik getracht de auteurs zo nauwgezet mogelijk te volgen, om zo de 

verschillende nuances en (vaak eigenzinnige) redeneerwijzen zo helder mogelijk te maken. 

 Het hoofdstuk is chronologisch opgedeeld en per auteur worden de belangrijkste 

theoretische perspectieven en standpunten beschreven. De theorieën van Bill Nichols krijgen 

binnen dit hoofdstuk speciale aandacht, vanwege het feit dat zijn gedachtegoed verreweg de 

meeste aanknopingspunten heeft geboden voor de andere theoretici. Naar zijn werk 

Representing Reality
5
 (1991) wordt zeer vaak verwezen binnen het theoretische debat, en het 

staat voornamelijk de laatste jaren steeds meer ter discussie. Desalniettemin zal ik hier zijn 

gedachtegoed als uitgangspunt nemen waarbij de andere spelers in de theoretische arena 

ofwel aansluiting zoeken danwel zich er tegen afzetten. Vooral zijn concept van de 

documentairemodus en zijn denken over de documentairefilm als onderdeel van een ‘discours 

van soberheid’ is voor veel andere theoretici een voedingsbodem gebleken om hun eigen 

������������������������������������������������������������
5 Bill Nichols, Representing Reality. Issues and Concepts in Documentary (Bloomington: Indiana UP, 1991)  
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ideeën op te ontwikkelen. Vooral Stella Bruzzi kan gezien worden als iemand die met verve 

een alternatieve blik op de documentairefilm biedt.  

1.1 Bill Nichols  

De Amerikaanse filmtheoreticus Bill Nichols is van mening dat een sluitende definitie van de 

documentairefilm, opgevat als concept of sociale praktijk, niet te geven is omdat de 

documentairefilm geen vaste vormen, stijlen, technieken, of modi hanteert waarmee het zich 

per definitie kan onderscheiden van andere filmische vormen. Hierdoor wordt het maken een 

heldere taxonomie vrijwel onmogelijk. Hij stelt dat, vanuit de kant van filmmakers gezien, 

een basisprincipe van de documentairefilm een dynamiek is van uitdaging en verandering in 

de verschillende opvattingen over film, en dat hierdoor geen ontologisch uitsluitsel gegeven 

kan worden over de essentie van de documentairefilm. Het gaat er volgens hem veel meer om 

een definiëring van de wijze waarop in de documentairefilm belangrijke vragen over de 

historische werkelijkheid worden gesteld of opgeroepen.
6
 Nichols stelt dat 

documentairetraditie deel uitmaakt van een breder maatschappelijk fenomeen dat hij het 

‘discours van soberheid’ (discourse of sobriety) noemt. Dit discours wordt gekenmerkt door 

rationalisme en een nadruk op logica, en moet tevens worden opgevat als iets dat via 

instituties als onderwijs, politiek en religie ons politiek-economische systeem ondersteunt 

(deze instituties oefenen namelijk een macht uit die de wereld kan veranderen). Door hier 

aansluiting bij te zoeken, tracht de documentairefilm zijn positie als vertegenwoordiger van de 

werkelijkheid te versterken.
7
   

Om tot een theoretisch vruchtbare duiding van de documentairefilm te komen, maakt 

Nichols een onderscheid tussen een definiëring vanuit de producent (maker/instituut), vanuit 

de filmische tekst en vanuit de toeschouwers. Door dit onderscheid te maken, ontstaan er drie 

verschillende, maar elkaar niet uitsluitende definiëringmogelijkheden, die ieder waardevolle 

informatie kan leveren. Zij verwijzen daarmee niet naar de ‘essentie’ van de 

documentairefilm, maar dienen zij louter gezien te worden als middelen om het studieobject 

te construeren.  

1.1.1. Modus        

Nichols staat in de filmtheorievorming het meest bekend om zijn introductie van het begrip 

modus, waarmee hij een genealogische analyse van de documentairefilm tracht te bieden. Een 

modus is een basale manier om filmische teksten te organiseren in relatie tot bepaalde 

terugkerende eigenschappen of conventies in de documentairefilm.
8
 Het zijn bepaalde 

categorieën of manieren om onderscheid te maken in de wijze waarop de werkelijkheid 

gerepresenteerd kan worden. De verschillende modi staan min of meer in een dialectische 

relatie tot elkaar: de opvolgende modus kan deels gezien worden als reactie op de ‘gebreken’ 

van de vorige. Geen van de nieuwe modi verdrijft echter volledig de oudere, zij borduren 

eerder voort op de voorgaande modus waardoor er overlap en interactie met de formele 

kenmerken plaatsvindt. Nichols stelt wel dat iedere modus in een bepaalde periode dominant 

is ten opzichte van de vorige. Documentaires uit dezelfde periode kunnen wel georganiseerd 

zijn in een voorafgaande modus, maar deze films zullen zich volgens Nichols in de marge 

bevinden ten opzichte van de dominante categorie. Tevens is het zo dat een individuele 

documentaire meestal uit een mix van verschillende modi uit de voorgaande periodes bestaat, 

maar wordt er wel één modus centraal gesteld in de film.
9
  

������������������������������������������������������������
6 Nichols, Representing Reality, 12.  
7 Ibid., 3. 
8 Ibid., 32. 
9 Ibid., 33. 
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Volgens de theoreticus bestaat de drijfveer achter deze evolutionaire ontwikkeling uit 

de sociaalinstitutionele machtstrijd om de juiste representatiewijze. Aan de ene kant zien wij 

hierbij een tendens van de modus om zich te ontwikkelen en tot wasdom te komen (vanuit 

voornamelijk bredere technologische ontwikkelingen). Aan de andere kant bestaat er de 

tendens van documentairemakers om zich te liëren aan een modus zodat hun films zodoende 

als waarachtiger worden gerecipieerd. Een inherent gevolg hiervan is volgens Nichols dan 

ook dat wanneer een dominante modus bekritiseerd wordt en uit de gratie raakt, dit gevolgen 

heeft voor de films die aan deze modus verbonden zijn (deze worden als minder waarachtig of 

trefzeker waargenomen).
10

  

 De twee belangrijkste elementen van een modus die Nichols onderscheidt zijn 

narratief en realisme. Narratief is de wijze waarop het verhaal, de claim, of het argument 

binnen de documentaire gemaakt wordt. Het behelst een perspectief op de historische 

werkelijkheid en is tevens onderdeel van een breder moreel en politiek narratief (het maakt zo 

deel uit van het bredere discours van soberheid). Een narratief veronderstelt met andere 

woorden een perspectief aan de hand waarvan een argument wordt aangedragen over de 

werkelijkheid. Realisme moet hierbij worden opgevat als een representatiestijl die zichzelf 

tracht neer te zetten als transparant en ongemedieerd.
11

 Dit laatste is in Nichols optiek dan ook 

primair een technologische aangelegenheid, aangezien hij veronderstelt dat het gebruik van 

specifieke (nieuw voorhanden gekomen) technieken ervoor zorgen dat een film als 

realistischer en authentieker wordt gerecipieerd.    

Nichols onderscheidt in zijn documentairegenealogie zes verschillende modi die zich 

ruwweg genomen in de loop van de vorig eeuw hebben ontwikkeld. Hier zullen de modi 

beknopt worden beschreven aan de aan hand van hun meest algemene kenmerken, om zo 

Nichols visie van de documentairegeschiedenis helder te krijgen. Hoewel hij zich 

voornamelijk richt op Amerikaanse en Britse documentaires, kunnen wij aannemen dat de 

opvolging van modi over de hele wereld gelijk is. Zijn genealogie dient dan ook gezien te 

worden als een breed algemeen perspectief op de gehele documentaireontwikkeling. Hierbij 

moet echter direct worden vermeld dat hij zijn modus-indeling de afgelopen twintig jaar heeft 

genuanceerd. In zijn hoofdwerk Representing Reality (1991) onderscheidde hij vier modi (de 

expositorische, de observationele, de interactieve en reflexieve), in Introduction to 

Documentary
12

 (1995) heeft hij deze met de poëtische en performatieve uitgebreid naar zes. 

Hierdoor vertonen sommige modi in zijn chronologie temporele overlap en dreigt dit ten koste 

te gaan van de nauwkeurigheid van zijn genealogie: wat de laatste jaren een punt van kritiek 

werd op dit concept. Met het oog op de volgende twee hoofdstukken zijn de observationele, 

de reflexieve en de performatieve modi in dit onderzoek van het grootste belang.  
 

• De Poëtische modus (de jaren twintig dominant) 

In deze modus zijn sfeer en affect volgens Nichols van groter belang dan het overdragen van 

informatie aan de toeschouwer. De strategie van de modus is meer esthetisch dan retorisch 

van aard. Deze poëtische vorm vertoont veel raakvlakken met de experimentele en avant-

gardefilm, zij het dat deze twee niet verwijzen naar de historische wereld, maar naar een 

fictieve wereld. De documentaires gebruiken het materiaal uit de werkelijkheid op 

verschillende wijzen om de esthetische kwaliteit van de wereld te benadrukken, om zo een 

ander perspectief op de wereld te bieden. De nadruk ligt volgens Nichols veelal op het 

������������������������������������������������������������
10 Ibid., 34. 
11 Ibid. 
12 Bill Nichols, Introduction to documentary (Bloomington: Indiana UP, 2001) 
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gefragmenteerde en ambigue karakter van de historische werkelijkheid, waarmee de modus 

tevens in een uitgesproken modernistische traditie staat.
13

 
  
• De expositorische modus (de jaren dertig dominant) 

In deze modus wordt de toeschouwer direct aangesproken door de film via een 

commentaarstem (traditioneel via voice-over) of titels die een argument over de historische 

wereld aandragen of hieruit een bepaald probleem tracht op te lossen. De beelden en geluiden 

hebben hierbij een illustratieve, ondersteunende functie. De nadruk ligt op het wekken van 

een indruk dat de film een objectief beeld en een goed onderbouwd oordeel biedt. Inhoudelijk 

gaan de films overwegend over zaken die als ahistorisch (als absolute waarheden) worden 

gezien. Een kritiek die Nichols uit op deze films is dat deze veelal ideologisch gekleurd zijn.
14

 

Er wordt kortom niet ingegaan op hoe het gebruik van beeld en geluid zelf wordt ingezet, 

zoals in de reflexieve modus meer het geval is, maar over de effectiviteit van het argument 

zelf. De aanwezigheid van de filmmaker wordt gerepresenteerd door het commentaar (meestal 

via voice-over of titels), die hiermee als autoriteit optreedt. De toeschouwer verwacht hierbij 

dat de film ook een oplossing voor het centraal gestelde probleem aandraagt. De films zijn 

meestal op zo’n wijze geconstrueerd dat er een dramatische lijn naar voren treedt die eindigt 

in de oplossing van het probleem of in ieder geval een verhoogde betrokkenheid van de 

toeschouwer.
15

  

 

• De observationele modus (de jaren vijftig tot zestig dominant) 

Hierin staat de (passieve) houding van de filmmaker centraal. Deze grijpt niet in de situatie 

die zich voor de camera afspeelt in, en tracht zichzelf zoveel mogelijk op de achtergrond te 

houden alsof hij een zogenaamde ‘fly-on-the-wall’ is. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is 

dat er wordt aangenomen dat deze manier van filmen, waarbij gebruik wordt gemaakt van 

handheld-camera’s en synchrone geluidsopname, een minder subjectieve manier is om de 

historische werkelijkheid te representeren. Dit doordat deze representatiewijze meer direct is, 

dat wil zeggen minder gemedieerd door de persoonlijke visie van de filmmaker. Ondanks de 

poging van de filmmaker om onopgemerkt te blijven, is een kernpunt van deze modus (wel) 

aanwezigheid. Het gevoel van ‘erbij zijn’, het unieke moment in de werkelijkheid en de 

eigentijdse ervaring staan op de voorgrond. Hiermee hangt ook een gevoel van intimiteit en 

het persoonlijke samen. De thematiek is minder maatschappelijk/universeel georiënteerd dan 

in de expositorische modus maar meer op sociale groepen zoals de familie, de plaatselijke 

gemeenschap of een (aspect van een) instituut.
16

 

Veelal wordt er in deze films getracht om momenten van openbaring te tonen waarin 

‘het echte’ op de voorgrond treedt. Dit ‘realiteitseffect’, zoals Nichols het noemt, beoogt een 

meer affectieve vorm van kennis (alsof je er als toeschouwer zelf bij bent) te benadrukken. In 

deze modus speelt realisme dan ook een centrale rol, wat tot uiting komt in de wijze waarop 

de autoriteit van de filmmaker benadrukt wordt als afwezigheid (c.q. het niet inmengen van de 

filmer in de situatie). Hij wordt niet alleen niet waargenomen door de toeschouwer die de film 

kijkt, maar zelfs niet opgemerkt als aanwezigheid door de gefilmde personen op het moment 

van filmen.
17

 Nichols wijst hierbij op een andere complexere relatie tussen de film en de 

toeschouwer dan bij de vorige modus. Het moedigt een geloof aan van objectiviteit, van ‘het 

leven is zo, is het niet?’ Stilistisch gezien wordt er veelal gebruik gemaakt van een grove 

������������������������������������������������������������
13 Ibid., 103-104. 
14 Nichols, Representing Reality, 34-35. 
15 Ibid., 38. 
16 Ibid., 40. 
17 Ibid., 43. 
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filmkorrel, natuurlijke belichting, synchroon geluid en de esthetiek van schuddende handheld 

camerabewegingen.  

 

• De interactieve of participatorische modus (de jaren zestig tot zeventig dominant) 

Deze modus is ontstaan in dezelfde periode als de observationele modus en maakt gebruik 

van dezelfde draagbare camera- en geluidstechnologie. Deze modus werd echter dominanter 

na de meer ‘pure’ observationele films. In de interactieve modus worden beeld en geluid ook 

ingezet als getuigenis, maar hierbij vervult de aanwezigheid van de filmmaker echter een 

sleutelrol. De autoriteit ligt bij de gefilmde personen en filmmaker zelf, wat veelal tot uiting 

komt in interviews of gesprekken. Hierdoor treden persoonlijkheid en interpretatie op de 

voorgrond en het doel universele kennis te verwerven meer naar de achtergrond.
18

 Deze 

modus heeft dan ook een wat andere houding ten aanzien van objectiviteit zoals die in de 

vorige modus centraal stond. De interactieve modus richt zich meer op interactie van de 

filmmaker met zijn directe ontmoeting en minder op de relatie tussen maker en toeschouwer. 

Nichols merkt op dat wanneer er in deze modus interviews gebruikt worden, deze dan over 

het algemeen als bewijs voor een argument dienen.
19

 Objectiviteit komt in deze modus 

voornamelijk tot uiting door de evenwichtigheid waarmee de filmmaker zijn onderwerp 

representeert (dit verschilt sterk met de vorige twee modi). De toeschouwer wordt hierbij 

beschouwd als iemand die uiteindelijk zelf een mening en oordeel vormt over het 

gepresenteerde. De verwachtingen van de toeschouwer zijn ook anders, omdat het 

productieproces (of de cinematische apparatus) niet gemaskeerd wordt zoals in de 

observationele modus.  
 

• De reflexieve modus (de jaren tachtig dominant) 

Anders dan in de voorgaande drie modi, waarin het poneren van stellingen en/of argumenten 

en de (directe) representatie van de historische wereld centraal stonden, staat in de reflexieve 

modus het representationele proces zelf centraal. Het gaat er anders gezegd minder om wat er 

gerepresenteerd wordt, de referentie naar de historische werkelijkheid, maar veeleer om hoe 

er gerepresenteerd wordt en hoe dit tot stand komt, oftewel de eigenschappen van de filmische 

tekst, de apparatus of het filmische medium in het algemeen. De aandacht wordt gevestigd op 

de processen die ten grondslag liggen aan de representatie. Een onderliggend thema in deze 

films is dan ook altijd de fundamentele vraag: hoe kan een representatie adequaat zijn voor 

datgene wat het representeert? De nadruk ligt hier op het feit dat een documentaire altijd een 

fabricatie is, en dit is tevens een (mede)onderwerp van de film. Het realisme dat in de 

voorgaande modi als relatief onproblematisch gedacht werd, wordt in de reflexieve modus 

bekritiseerd. Vaak worden dezelfde conventies van stijl, narratie en techniek ingezet, maar is 

het doel deze te verstoren of te onderbreken.
20

 Hierdoor blokkeert de ‘natuurlijke’, 

onbekritiseerde aanname van een ongemedieerde, directe correspondentie tussen teken en 

referent, filmopname en de werkelijkheid. Deze strategie zorgt op deze manier voor een 

metacommentaar op de mogelijkheden en moeilijkheden van het representeren van de 

werkelijkheid en hier uitspraken over te doen. De relatie tussen filmmaker en toeschouwer 

komt hierdoor op de voorgrond te staan.  

Wat opmerkelijk is voor Nichols’ positie als theoreticus is dat hij deze modus het 

minst ‘naïef’ noemt en hierbij het meest vertwijfeld is over de mogelijkheden van 

communicatie.
21

 Deze modus draagt volgens hem een zeker scepticisme uit ten aanzien van 
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19 Ibid., 48. 
20 Ibid., 56-57.  
21 Ibid., 62. 
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een realistische toegang tot de wereld, de mogelijkheid om overtuigend of onweerlegbaar 

bewijs te leveren en de onbreekbare indexicale band tussen teken en betekenis. In dit laatste 

opzicht zouden wij Nichols een poststructuralistisch denker kunnen noemen, die de strikt 

arbitraire dimensie van taal benadrukt. Dit standpunt is door andere theoretici fel, en mijns 

inziens op overtuigende wijze, bekritiseerd. Voor de toeschouwer levert deze reflexieve 

strategie een verhoogde mate van bewustzijn op van filmische vormen en de greep die deze 

vorm op de inhoud heeft. Deze modus benadrukt volgens Nichols epistemologische twijfel 

omdat het de inherente deformerende eigenschap van representatie benadrukt.
22

 Nichols stelt 

tevens dat in deze modus er niet alleen sprake hoeft te zijn van reflexiviteit op formeel niveau, 

deze kan namelijk ook politiek van aard kan zijn, waarbij ingesleten noties (bijvoorbeeld 

gender en seksualiteit) uitgedaagd worden.
23

  
                     
• De performatieve modus (de jaren tachtig en negentig dominant) 

Deze modus toont de meeste complexiteit omtrent de relatie tot de werkelijkheid, omdat hier 

objectiviteit en subjectiviteit in elkaar over lijken te vloeien. Nichols schaart deze modus in 

dezelfde periode als de reflexieve. Wat deze modus fundamenteel onderscheidt van alle 

voorgaande is dat hier de nadruk niet ligt op de referentiële eigenschappen van film, het 

kunnen vastleggen van de werkelijkheid, maar meer op het ervaren van de werkelijkheid. 

Evenals in de poëtische modus staat een epistemologische vraag centraal: wat geldt als het 

begrijpen of het bevatten van de werkelijkheid?
24

 In dit opzicht schaart deze modus zich 

onder een andere filosofische traditie van de zogenaamde kennisleer dan die meer centraal 

stond in de overige modi. Er wordt nu niet meer zozeer de nadruk gelegd op rationaliteit, 

objectiviteit en logica, maar op de belichaamde gevoelsmatige en subjectieve dimensie. De 

persoonlijke, gevoelsmatige omgang met de wereld, die op zijn eigen merites beoordeeld 

dient te worden, staat centraal. De modus verwijdert zich dan ook in zeker opzicht van het 

‘discours van soberheid’. Kennis van de wereld bestaat in deze zin niet meer exclusief uit het 

waarnemen, en daarmee extraheren, van feiten uit de objectieve werkelijkheid. De mens moet 

niet worden opgevat als een eenvoudige waarnemingsmachine, maar als een betekenisgevend 

en ervarend wezen.  

 Een combinatie van het actuele (feitelijke) en het denkbeeldige is volgens Nichols in 

deze modus nu de nieuwe inzet geworden. Naast de dimensie van persoonlijke gesitueerdheid 

en subjectiviteit wordt de referentiële eigenschap van de documentaire benadrukt: hierbij is 

film als het ware een raam op de wereld, maar waar met een persoonlijke blik doorheen wordt 

gekeken. De toeschouwer wordt primair op emotionele en expressieve wijze betrokken bij de 

film. Nichols betoogt dat via deze strategie wordt getracht om het algemene met het 

uitzonderlijke, het individuele met het collectieve en het politieke met het persoonlijke te 

verenigen, zodat er een gedeelde vorm van subjectiviteit ontstaat.
25

 In dit laatste opzicht kan 

een beoogd doel van de film een (hernieuwde) vorm van engagement met het onderwerp en 

de wereld zijn. 

De films die onder deze modus geschaard kunnen worden, bedienen zich van een scala 

aan verschillende experimentele en expressieve technieken, waarmee het raakvlakken 

vertoont met de avant-gardefilm. In tegenstelling tot deze laatste soort tracht de performatieve 

modus de tekstualiteit niet als doel in zichzelf te beschouwen, maar eerder als iets dat in een 

expressieve relatie staat tot representaties die (voor hun uiteindelijke betekenis) 

terugverwijzen naar de historische wereld. Het tracht hiermee enerzijds een zekere zwaarte 
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terug te geven aan het lokale, het specifieke en het persoonlijke, zodat anderzijds, op 

paradoxale wijze het belang hiervan op een meer universeler en algemenere dimensie 

gevoeld, begrepen, maar vooral beleefd kan worden.
26

 Omdat wij allemaal mensen zijn, 

kunnen de meest persoonlijke visies op de werkelijkheid op een algemene manier begrepen 

worden. 

1.1.2 Nichols over documentaire en de relatie tot de werkelijkheid 

Nu wij gezien hebben hoe aan de hand van de zes verschillende modi documentaires in te 

delen zijn in categorieën of representationele organisatietypen, en weten hoe Nichols’ 

genealogie invulling heeft gegeven, is het nu noodzakelijk om dieper in te gaan op de 

fundamentele verhouding van de documentaire tot de werkelijkheid in termen van realisme, 

objectiviteit en waarheid. Nichols’ modi vertegenwoordigen als representatiewijzen ook 

graduele verschillen in de nadruk die op de ontologische status van het filmbeeld wordt 

gelegd. Wel hebben documentaires ook een meer algemene deler die dicht bij Bazin’s 

realismeopvatting komt, maar die het genre van de documentairefilm echter afbakent van 

andere filmische vormen. In de documentaire wordt volgens Nichols de wereld ‘daarbuiten’ 

op een magische en unieke manier gerepresenteerd. De magie schuilt namelijk in de 

ogenschijnlijke mogelijkheid van de film om niet herhaalbare gebeurtenissen te reproduceren 

en te stellen, “dit is zo, is het niet?”
27

 Hiermee maakt het impliciet een waarheidsclaim. Deze 

‘magie’ kan mijns inziens gelijkgesteld worden met de ontologische kwaliteiten die hij film 

toedicht. Nichols noemt hierbij echter nog een andere kwaliteit die inherent is aan de 

documentairefilm, namelijk een auratische. Hiermee bedoelt Nichols een meer conventionele, 

sociale representatie waarbij er een argument over de werkelijkheid gedaan kan worden 

middels benadrukking van de uniciteit van de historische werkelijkheid: de authenticiteit van 

het beeld wordt hierbij verbonden aan het feit dat de filmmaker daar op dat moment bij was. 

Het is daarmee deze wijze van argumenteren in combinatie met de ontologische kwaliteiten 

wat de documentairefilm zijn onderscheidend vermogen geeft. Hiermee doet een 

documentairefilm meer een beroep op logica en rationaliteit dan esthetica volgens Nichols.
28

 

De indexicale relatie tussen film en werkelijkheid, dient volgens Nichols los gezien te worden 

van het argument of standpunt dat de film inneemt ten aanzien van de werkelijkheid 

(indexicaliteit staat los van narratie). Men zou wel kunnen stellen dat er impliciet direct een 

argument wordt gemaakt, namelijk dat het gaat om een representatie. Dit is echter geen 

fictionele, dat wil zeggen een argument dat op narratieve wijze wordt gemaakt.
29

 Dit laatste 

lijkt zijn eerdere stelling dat documentaire altijd fictioneel is enigszins tegen te spreken. Waar 

het hier echter om gaat is dat de realistische film zich presenteert als direct, maar volgens 

Nichols ontologisch gezien niet is, omdat deze nu eenmaal altijd gemedieerd is. Zoals wij 

zullen zien is hij op dit punt vaak bekritiseerd.    

     Realisme wordt door Nichols, in tegenstelling tot  bijvoorbeeld Bazin, opgevat als een 

algemene stijl die tracht zo min mogelijk weerstand bij de toeschouwer op te roepen omtrent 

de transparantie en authenticiteit van het beeld. Het treedt op als een bemiddelaar tussen de 

film en de historische werkelijkheid door zich te bedienen van een set van conventies en 

normen voor visuele representatie (hierin verschillen de modi enigszins van elkaar). Realisme 

als stijl presenteert het leven zoals geleefd en geobserveerd en is tevens een ijkpunt van 

waaruit wij zelf kijken en in de wereld staan. Het tracht met andere woorden de dingen zoals 

zij zich in het dagelijks leven voor onze ogen en oren voordoen zo dicht mogelijk te 
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benaderen. Dit punt onderscheidt de documentaire volgens Nichols dan ook van de fictiefilm, 

waarbij het van groter belang is om de getoonde wereld echt te doen lijken, door de eigen 

constructieprincipes uit te vegen. De documentaire tracht het argument over de historische 

werkelijkheid dat centraal staat, overtuigend te maken.
30

    

 Nichols typeert realisme als iets dat de illusionistische receptiewijze ondersteunt. Hij 

bedoelt hiermee dat in de realistische documentairefilm de fysieke structuur en sociale 

complexiteit van de historische werkelijkheid verlevendigd wordt, wat identificatie mogelijk 

maakt van de toeschouwer met de personen in de film. Uit deze vorm van identificatie kan 

zogenaamde ‘episitefilie’ voortkomen: een voor de documentaire specifiek kijkplezier waarbij 

het verwerven van kennis over de historische werkelijkheid een sleutelrol speelt, en waaruit 

een vorm van sociale betrokkenheid voortvloeit.
31

 Wil realisme en de bijkomende epistefilie 

effectief inwerken op de kijker, dan is het volgens Nichols noodzakelijk dat er een zekere 

afstand bestaat tussen de camera/toeschouwer en het gefilmde. Vanuit dit (traditionele) 

standpunt gezien komt kennis op rationele wijze tot stand, waarbij het verstand via ‘zuivere’ 

waarneming grip kan krijgen op de dingen in de werkelijkheid (subjectiviteit dient hierbij 

zoveel mogelijk uitgesloten te worden want dit zou de waarneming en kennis troebleren). 

Nichols is van mening dat zonder afstand het plezier van kennisverwerving (epistefilie) tot 

een meer emotionele betrokkenheid en actieve deelname (praxis) leidt, wat in zijn optiek 

kenmerkend is voor de fictiefilm.
32

 Dit zijn volgens Nichols de twee polen waartussen een 

professionele filmmaker zich dient te positioneren. Hij stelt dat het herhaaldelijke proces van 

representatie bij filmmakers zorgt voor het creëren van standaarden en conventies (c.q. 

modus).
33
�

Een opmerkelijk, en tevens typisch poststructuralistisch standpunt van Nichols is dat hij de 

documentairefilm nadrukkelijk beschouwt als staande in een narratieve traditie. 

Documentaires zijn volgens hem ficties met plots, karakters, situaties en gebeurtenissen die 

verwijzen naar de werkelijkheid. In dit opzicht verschillen documentaires niet van fictiefilms. 

Het is voornamelijk de controle over het (profilmische) materiaal, de ethische dimensie, de 

constructie en daarmee de verwachtingen van de toeschouwer die de documentaire van de 

fictiefilm doen verschillen. Een documentairefilm doet zich volgens hem voor als een 

representatie van de werkelijkheid en niet als een imitatie, zoals de fictiefilm doet. Het meest 

fundamentele verschil is dat documentaire toegang biedt tot de wereld (opgevat als gedeeld 

historisch construct), en de fictiefilm tot een wereld waartoe onze relatie niet direct en 

onmiddellijk kan zijn.
34

 

 De werkelijkheid zelf moet volgens Nichols echter ook worden opgevat als een 

construct of, semiotisch uitgedrukt, als het product van tekensystemen. De relatie tussen teken 

en betekenis (tussen onze uitspraken over de werkelijkheid en de fysieke werkelijkheid) is 

arbitrair, waardoor de ‘echte’ werkelijkheid volgens Nichols niet te kennen is, maar louter een 

ideologie. Daarmee moet de werkelijkheid zelf onderworpen worden aan een analyse van 

ideologie en betekenisgeving. Hiervoor maakt hij een onderscheid, in navolging van de Britse 

structuralistische filmtheoreticus Peter Wollen, tussen ‘twee materialismen’. De werkelijkheid 

wordt hierbij niet alleen als discursief opgevat, waarbij men ervan uitgaat zij alleen bestaat als 

de wijze waarop wij erover spreken, maar tevens als een ‘materiële’ praktijk die gedeeltelijk 
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losstaan van de betekenis en waarde die wij eraan toekennen (zoals het ervaren van gevoelens 

of het bestaan van causaliteit).
35

  

 De relatie tussen de documentairefilm en de werkelijkheid is vanuit dit standpunt 

gezien tweeledig: zij wijzen en sturen ons als toeschouwers naar de wereld, maar zij blijven 

ook als filmische constructen bestaan die betekenissen en waarden in zich dragen. Hoewel 

beide in Nichols optiek fictionele constructen zijn, is de verwijzende functie tussen beide 

filmische categorieën anders. Dit komt er met andere woorden op neer dat Nichols taal (of een 

tekensysteem) beschouwt als iets dat los van de werkelijkheid bestaat of, meer filosofisch 

gesteld, dat zij van een andere ontologische orde is. Dit laatste is een zeer discutabel punt 

binnen de documentairetheorie maar is desalniettemin cruciaal voor de mogelijkheden van de 

documentairefilm. Het idee dat wij een bevoorrechte positie innemen die toegang verschaft tot 

een werkelijkheid die buiten of voorbij ons ligt, is volgens hem slechts een ideologisch effect 

van een film.
36

 Het documentaireproject moet in Nichols ogen gezien worden als een 

eigenzinnige wijze van sociaal onderzoek zonder daadwerkelijk een ontologische basis te 

hebben. Het documentaireproject is vanwege zijn aansluiting bij het discours van soberheid a 

priori ideologisch geladen en daardoor ideologisch ‘foutief’ of ‘onzuiver’.   

1.1.3 Nichols over objectiviteit 

Volgens Nichols heeft in de loop der jaren het concept objectiviteit verschillende invullingen 

gekregen door de zogenaamde ‘interpretatieve gemeenschap’: een groep van min of meer 

gelijkgestemde individuen die een overeenkomst met elkaar hebben over de belangrijkste 

uitgangspunten, standaarden en voorwaarden, omtrent de ‘juiste’ manier van 

documentairemaken.
37

 Dit punt van gelijkgestemdheid kunnen wij opvatten als een 

belangrijke inzet in het (machts)spel over de juiste representatiewijze en evolutie van de 

verschillende modi. Deze sociaalinstitutionele opvatting houdt zich niet bezig met een 

ontologisch essentialisme, oftewel datgene wat een documentaire is (dit is in Nichols’optiek 

per definitie onmogelijk), maar gaat uit van een definiëring in termen van het gebruik van de 

term zelf. Objectiviteit is zo bezien niet iets essentieels van film (zoals bijvoorbeeld Bazin 

veronderstelde), maar een sociaal construct. Het feit dat deze praktijk zelfbevestigend werkt 

en geen beroep doet op een dieper liggend essentialisme of waarheid is volgens Nichols 

gelegitimeerd, omdat het getoonde materiaal aan het gezonde verstand van de toeschouwers 

wordt getoetst.
38

 Objectiviteit is hiermee, naar Nichols mening, iets dat afhankelijk is van een 

oordeelsvermogen (van de gemeenschap en de toeschouwer) en niet van een externe 

waarheid. 

  Volgens Nichols betekent objectiviteit in eerste instantie het weergeven wat er gezegd 

en gebeurd is in de historische werkelijkheid en dat dit dan met een minimum van scepticisme 

of twijfel gepaard gaat.
39

 Voor het veld van de journalistiek, dat verwant is aan de 

documentaire, heeft het tevens het voordeel van zelfverdediging: zij geeft louter de feiten 

weer en is hier inhoudelijk niet voor verantwoordelijk. Een vereiste hiervoor is 

nauwkeurigheid van beschrijving en niet zozeer interpretatie van het materiaal volgens 

Nichols.
40

 Een belangrijke graadmeter voor deze twee zaken is het (fotografisch) realisme van 

de documentaire, want het geeft niet alleen bewijs voor de gebeurtenissen, het getuigt tevens 

������������������������������������������������������������
35 Ibid., 108.  
36 Ibid., 107. 
37 Ibid., 186.  
38 Ibid., 189. 
39 Ibid., 188. 
40 Ibid. 



���

�

van loyaliteit van de filmmaker aan een bredere gemeenschap van documentairemakers en 

journalisten.  

Naast deze sociale, pragmatische dimensie van objectiviteit, benadrukt Nichols de 

relatie die objectiviteit heeft ten aanzien van het bewerken van het filmmateriaal. In een 

documentaire worden volgens hem nooit slechts losstaande feiten getoond, maar worden deze 

altijd op georganiseerde wijze weergegeven, om zo een argument over de werkelijkheid op de 

toeschouwer over te brengen. Het is deze relatieve vrijheid van organisatie waardoor de 

subjectiviteit van de filmmaker een plek krijgt en het materiaal tevens op een voor de 

toeschouwer begrijpelijke manier gepresenteerd kan worden.
41

 Het is precies dit laatste aspect 

van de documentaire waardoor de film volgens Nichols fictioneel genoemd kan worden. Een 

representatie, hoe objectief ook in de hierboven genoemde zin des woords, staat volgens 

Nichols altijd op een zekere afstand van “de Waarheid”.
42

 Zelfs wanneer een film in de 

observationele modus is gemaakt en getracht is om subjectiviteit zoveel mogelijk uit te 

sluiten, dan garandeert dit volgens hem op geen enkele wijze een waardevrije of onambigue 

toegang tot situaties. Dit omdat tekstuele organisatie en de handeling van het filmen altijd een 

zeker perspectief op de werkelijkheid behelst van waaruit morele posities, subjectieve 

strategieën en retorische middelen, evenals een persoonlijke stijl volgen.
43

 Volgens de 

theoreticus lieert de documentaire zich in dit opzicht aan de fictiefilm en maakt het rigoureuze 

objectiviteit zo (vrijwel) onmogelijk. Op dit punt zou, zoals later duidelijk zal worden, de 

grootste kritiek ontstaan.  

Evenals realisme is objectiviteit volgens Nichols een manier om de wereld te 

representeren, die haar eigen constructieprincipes maskeert of ontkent. Iedere standaard voor 

objectiviteit behelst ontegenzeggelijk ingebedde aannames. Het is volgens Nichols precies de 

voorstelling van objectiviteit, die ervoor zorgt dat de toeschouwer het gerepresenteerde als 

evident beschouwt (het “dit is zo, is het niet?”). Nichols gaat uit van drie gangbare 

opvattingen over objectiviteit met betrekking tot de documentairefilm, die volgens hem alle 

drie op foutieve aannames berusten. Objectiviteit is volgens hem daarmee in praktisch opzicht 

per definitie onmogelijk. Ten eerste moet objectiviteit volgens hem worden opgevat als een 

alomtegenwoordig derde-persoonsperspectief op de wereld dat losstaat van individuele 

perceptie. Dit is onmogelijk omdat een perspectief altijd een (gekozen) subjectieve invulling 

heeft. Ten tweede moet objectiviteit gezien worden als iets dat losstaat van 

vooringenomenheid of eigenbelang: het is belangeloos. Dit is volgens Nichols onmogelijk, 

omdat objectiviteit het gezichtspunt van de autoriteit, of het belang van de gebruiker zelf, 

maskeert. In deze zin tracht objectiviteit aansluiting te zoeken bij een breder en 

maatschappelijk gewaardeerd (wetenschappelijk) discours. Ten derde moet de objectieve blik 

die de film tracht uit te dragen, de toeschouwer in staat stellen om een eigen mening te 

vormen omtrent het gerepresenteerde materiaal. Dit is volgens Nichols onmogelijk omdat 

presentatie a priori retorische middelen inzet, ook al is dit onbedoeld.
44

 Deze stelligheid van 

Nichols omtrent de a priori gronden van objectiviteit deden veel stof opwaaien in 

academische kringen. Zoals zo dadelijk uiteengezet zal worden, zijn het voornamelijk de 

filmtheoretici die tevens een filosofische achtergrond hebben, die objectiviteit uitleggen als 

een minder rigide, en daardoor meer hanteerbare notie. Iemand die dichter bij Nichols’ 

gedachtegoed is gebleven, maar in een aantal opzichten ook een heel eigen theoretische 

invalshoek laat zien is Michael Renov.      
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1.2 Michael Renovs metakritische theorie 

In zijn essay “Toward a Poetics of Documentary” (1993) stelt de Amerikaanse 

filmtheoreticus Michael Renov dat narrativiteit de centrale eigenschap van film is (zowel in 

fictie als nonfictie). Doordat documentaires fictieve elementen inzetten, oftewel gebruik 

maken van een ‘creatieve interventie’, wordt het onderscheid tussen feit en fictie steeds 

moeilijker te maken. Evenals de fictiefilm maakt de documentairefilm (breder de non-

fictiefilm) in veel gevallen gebruik van onder andere: karakters/personen, poëtisch 

taalgebruik, narratie, muziek, suspense, kadrering/compositie en montage.
45

 Via deze 

middelen wordt de toeschouwer aangesproken op zijn logisch denkvermogen, zijn 

verbeeldings- en probleemoplossend vermogen en vinden er identificatieprocessen plaats.  

 Renov maakt een soortgelijke indeling van de documentairefilm als zijn collega Bill 

Nichols, alleen ziet hij het onderliggende principe van de documentairefilm niet als een van 

organisatie (modus), maar ligt hieraan meer in een bepaald verlangen of drang van de 

filmmaker ten grondslag. Dit verlangen is de eigenlijke motor van verandering binnen de 

documentairegeschiedenis. In zijn analyse gaat Renov in op een bijzondere poëticale 

opvatting van film, waarbij hij de vraag stelt: hoe is dit gemaakt? In navolging van de 

filmtheoreticus David Bordwell stelt hij dat het bij een poëtica gaat om een metakritiek op 

documentairefilm en geen sluitende theorie.
46

 Hiermee wil Renov aangeven dat het hier gaat 

om een dynamische, historisch gesitueerde interpretatieve praktijk, en niet om het 

ontwikkelen van een statisch kennisgeheel dat van buitenaf de essentie van de 

documentairefilm zou kunnen doorgronden.
47

 In zijn beschrijving van de poëtica analyseert 

Renov vier verschillende, maar elkaar niet uitsluitende tendensen (ook wel functies of 

modaliteiten genoemd) in de documentairefilm, die de compositie van de documentairefilm 

en uitwerkingen op de toeschouwer kunnen duiden. In dit opzicht vertoont zijn onderscheid 

enig raakvlak met Nichols’ modusconcept. Hij onderscheidt hierbij: de opname/onthullende/ 

bewarende functie, de overhalende/promotionele functie, de analyserende/ondervragende 

functie en de expressieve functie.
48

  

 Deze vier tendensen typeert Renov als stemmen in het proces van het actieve scheppen 

(poësis). Zoals gesteld hangen deze stemmen samen met een bepaald verlangen dat volgens 

Renov transhistorisch is (alleen de documentairevorm waarin het verlangen zich uitdrukt, 

verandert in de geschiedenis). De opvattingen van de makers over authenticiteit en 

mogelijkheden van de documentaire zijn veranderlijk.
49

 Met zijn poëtica tracht Renov tevens 

een brug te slaan tussen de kunst-versus-wetenschap-dichotomie die ontstond in de achttiende 

eeuw, waarin de persoonlijke ervaring en het innerlijke gevoelsleven steeds meer werd 

afgezet tegen het wetenschappelijke experiment.
50

 Renov tracht met deze metakritiek een 

ruimte op te vullen die ontstaat bij de spanning tussen wetenschappelijke definiërings-

mogelijkheden en de pluriformiteit die individuele documentaires ten toon spreiden. Hij tracht 

te beoordelen hoe de films uiting geven aan het verlangen, wat tegelijkertijd gezien kan 

worden als een uiting van de in de filmmakers ogen ‘juiste’ wijze van documentairemaken. 

Documentaires zijn, omdat zij naast de claims die zij maken een meer persoonlijke en 

artistieke dimensie hebben, veelal grensoverschrijdend (met betrekking tot bijvoorbeeld het 
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concept van modi). Deze grensoverschrijding kan gezien worden als de ‘spanning’ tussen de 

wetenschappelijke claims die de filmmaker maakt en de persoonlijke visie van de filmmaker. 

Volgens Renov is het precies deze spanning of dit categorieondermijnende aspect dat de films 

hun grootste uitdrukkingskracht geeft.
51

 Hieronder zal ik de vier functies beknopt beschrijven. 
 

• opnemen/onthullen/bewaren 

Deze functie is het meest fundamenteel en behelst het basisverlangen van iedere film. De 

mimetische drang om de werkelijkheid vast te leggen staat hierin centraal, waarbij de 

ontologische status van het filmische beeld wordt benadrukt.
52

 Men zou hierbij de 

opnamefunctie kunnen beschouwen als een middel tegen de vergankelijkheid van de wereld, 

door een aspect ervan fotografisch te bewaren. Renov is wel van mening dat deze pogingen 

falen in die zin dat de relatie tussen filmisch beeld en werkelijkheid nooit 1:1 is (zoals ook 

Winston en Bruzzi stellen). Dit omdat er altijd keuzes worden gemaakt en film altijd 

gemedieerde werkelijkheid is. In essentie kan film de werkelijkheid nooit volgen: er kan 

alleen naar verwezen worden.
53

  
 

• overtuigen/promoten 

Hierbij gaat het om de wijze waarop de opnamefunctie samen met retorische middelen ingezet 

wordt om een standpunt over te brengen (deze beschrijving van Renov doet sterk denken aan 

Nichols beschrijving van de expositorische modus). Bij deze functie is de toon die in de film 

tot uiting komt van groot belang. Dit heeft te maken met het feit dat deze functie verbonden is 

aan een groter doel (bijvoorbeeld het bewerkstelligen van sociale verandering). Ook is deze 

nauw verbonden met de vorige functie, omdat het overtuigen van de toeschouwer voor een 

aanzienlijk deel stoelt op de indexicale relatie van het gepresenteerde beeld en geluid. 

Hiernaast is expressie een andere aangelegen functie aangezien overtuigingskracht 

samenhangt met het vermogen om gedachten en gevoelens tot uitdrukking te brengen.
54

   
 

• analyseren/ondervragen 

Volgens Renov bevestigt deze documentairefunctie de mediërende structuren van film, 

oftewel het gehele keuzeproces van de filmmaker en de materialiteit van de cinematische 

apparatus. In dit opzicht is deze functie verbonden met reflexieve elementen. Het doel van dit 

reflexieve aspect is de aandacht te vestigen op de aard van film. Op een metaniveau tracht het 

de conventionele manier van kijken te denaturaliseren en de toeschouwer zo een kritischere, 

anti-autoritaire houding ten aanzien van de film te laten aannemen.
55

 De toeschouwer wordt 

zich volgens Renov op deze wijze bewust(er) van de ideologische impact die films kunnen op 

hem hebben. Een documentairefilm wordt in dit opzicht gezien als een stelsel van heterogene 

en in potentie tegenstrijdige elementen die in verschillende lagen naast elkaar bestaan. Het is 

de taak van de toeschouwer om aan de hand van deze elementen, zelf betekenis te geven aan 

de film: deze wordt niet zozeer gegeven door de filmmaker als wel door hem aangemoedigd.
56
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• expressie 

Hiermee wordt de esthetische functie bedoeld die volgens Renov in de geschiedenis te veel       

naar de achtergrond is verdwenen, en ondergeschikt gemaakt aan de meer wetenschappelijke 

(analytische) functies. In deze functie staan de puur fotografische of auditieve eigenschappen 

van de film of de werkelijkheid centraal. Hij stelt dat het creatieve deel van Griersons 

definitie deze functie van de documentaire onderschrijft. De kern van deze expressieve functie 

is de toeschouwer op een gevoelsmatige wijze te betrekken en hieruit een specifiek soort 

plezier te kunnen laten beleven. Uiteindelijk kan volgens Renov de esthetische functie nooit 

helemaal gescheiden worden van de didactische, wanneer een documentaire het doel heeft een 

plezierige vorm van educatie voor de toeschouwer te zijn.
57

 

1.3 Brian Winston 

Iemand die zich lijkt aan te sluiten bij Nichols’ en Renovs opvatting omtrent fictionaliteit en 

de relatie tussen de documentairefilm en de werkelijkheid, is Brian Winston. Waar de vorige 

twee theoretici zich bezighielden met het creëren van een theoretisch kader om de 

documentairefilm te duiden, tracht Winston in zijn boek Claiming the Real (1995) echter een 

ontstaansgeschiedenis te schetsen. In deze studie plaatst deze Britse communicatie-

wetenschapper de objectiviteitsclaim van het fotografische beeld en zijn status als 

bewijsmateriaal, in een zeer brede wetenschappelijke en juridische traditie. De oorsprong van 

de documentairefilm, die door Grierson geformuleerd werd als ‘creatieve bewerking van de 

werkelijkheid’, is volgens Winston sterk verbonden met het denken over fotografie als een 

wetenschappelijk en objectief instrument. Het werd gedacht als een instrument dat de 

werkelijkheid kon ‘inschrijven’ op de gevoelige plaat, en in dit opzicht verschilde het niet van 

de wijze waarop bijvoorbeeld een thermometer de werkelijkheid kon ‘lezen’.
58

 Hierbij werd 

ervan uitgegaan, in navolging van de semioticus C.S. Pierce, dat de indexicaliteit van het 

fotografische beeld een fysieke relatie met de werkelijkheid had. Ieder puntje waar de foto uit 

was opgebouwd, kwam overeen met het object in de natuur. Volgens Winston wordt hier 

echter wel te naïef vanuit gegaan dat het uiterlijk, of de oppervlakte, de hele aard van het ding 

kan vatten: het wordt totaal los van interpretatie gedacht.
59

 Het is deze opvatting die de 

documentairefilm zo sterk verbindt met de noties van (wetenschappelijk) bewijs. Zelfs tot op 

de dag van vandaag kunnen documentairemakers het wetenschappelijke niet vermijden 

volgens Winston, omdat deze indexicale relatie inherent onderdeel is van de 

opnametechnologie. Deze zorgt ervoor dat bij het kijken naar film het net lijkt alsof wij door 

een raam naar de werkelijkheid kijken. Dit laatste is wat een documentairefilm de status van 

bewijsmateriaal kan geven, volgens Winston.
60

 

 Dit denken over de wetenschappelijke mogelijkheden van de camera is zeer lang een 

belangrijk ijkpunt geweest voor de wijze waarop de documentairefilm zich ontwikkelde. Met 

name de observationele documentaires (in termen van Nichols) bedienen zich van deze 

wetenschappelijke retoriek. Winston stelt dat sinds het eind van de jaren veertig van de vorige 

eeuw, de toen conventionele documentairetechnieken en strategieën van interventie en 

commentariële (autoritaire) reflectie, steeds meer als strijdig met de wetenschappelijkheid 

werden opgevat. Reconstructies en commentaar werden als verdacht beschouwd, want 

wanneer de documentaire zich van fictionele films wilde onderscheiden, hoe konden deze 
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manipulaties dan worden gerechtvaardigd?
61

 Hiermee kregen deze manipulaties een 

duidelijke ethische lading, en werd de documentaire voornamelijk op technologische gronden 

gedefinieerd en gelegitimeerd. Direct cinema-filmmaker Don Pennebaker, die aanhanger was 

van de observationele manier van filmen, formuleerde zijn visie op documentairefilm 

bijvoorbeeld als volgt: “It’s possible to go to a situation and simply film what you see there, 

what happens there, what goes on (…) And what is a film? It’s just a window someone peeps 

through.”
62

 Wij als toeschouwers bevinden onszelf gevoelsmatig in de wereld van de film, het 

is alsof wij er zelf bij zijn. De gedachte dat de camera alleen het recht of de taak heeft om 

datgene vast te leggen wat zich voor de camera afspeelt, staat haaks op de meer geëngageerde 

traditie van Grierson, die vanaf de jaren vijftig als immoreel werd beschouwd.
63

 Volgens 

Winston werd er met deze ‘pure’ vorm van filmen, en de bijbehorende retoriek, voor het eerst 

in de geschiedenis zo’n positie van nonmediatie geformuleerd, en werden er zulke grote 

claims mee gemaakt.
64

 Naarmate de tijd vorderde, zou ook de kritiek op deze claims 

toenemen (hierop zal ik in de volgende twee hoofdstukken nader ingaan).  

 In de loop der tijd raakte de objectiviteitsclaim afgezwakt en sloeg deze zelfs om naar 

de andere kant: “objectivity is bullshit”, zou bijvoorbeeld Frederick Wiseman, een van de 

meest vooraanstaande observationele filmers, krachtig stellen. Als de films objectief bewijs 

waren, dan waren ze dat alleen van een subjectieve ervaring, of anders geformuleerd, bewijs 

dat een documentairemaker een film aan het maken is.
65

 De kritiek werd nog breder geuit in 

de wetenschappelijke wereld van de jaren zestig. Ook het concept van realisme werd in deze 

periode verdacht om zijn veronderstelde inherente ideologische veronderstellingen. De oude 

denkbeelden van waarheid (met een hoofdletter) en representatie zouden nu niet langer meer 

opgaan en raakten steeds meer onderhevig aan een radicale kritiek, betoogt Winston.
66

  

 Een opmerkelijk aspect van Winstons denken, is dat hij van mening is dat visuele 

teksten (met name televisie) in dit nieuwe wetenschappelijke discours als genaturaliseerd, en 

niet als natuurlijk worden waargenomen. Documentaires en andere visuele teksten worden 

hierbij verondersteld hun eigen natuurlijkheid te produceren als garantie voor hun eigen 

waarheid. In navolging van Bill Nichols stelt hij hierbij dat er geen ontologische zekerheid op 

het spel staat maar dat slechts de conventies van realisme een waarheid produceren. Zij lijken 

een feitelijk spoor van de werkelijkheid te construeren in de beelden die zij uitzenden, maar 

dit berust allemaal op een naturalistische illusie.
67

 In dit (poststructuralistische) licht kwam 

het gehele documentaireproject als ijkpunt van de werkelijkheid op losse schroeven te staan. 

1.3.1 Winston over objectiviteit 

Volgens Winston kan objectiviteit, in de ontologische zin, nooit gewaarborgd worden omdat 

het evenals realisme, slechts een begrip is zonder een essentiële waarde, dat wordt gebruikt in 

een discours, om via dit gebruik een ‘tautologische zekerheid’ aan het begrip zelf op te 

hangen. Met andere woorden, het is volgens Winston het geloof zelf dat deze begrippen hun 

geldigheid geeft. Naast de kritiek op het gebruik en invulling van deze begrippen kwam ook 

de gehele Westerse manier van kijken onder vuur te liggen met de opkomst van het 

poststructuralistische denken. In deze optiek zouden alle wetenschappelijke 

(universaliserende) pretenties teniet worden gedaan omdat deze nooit konden verwijzen naar 
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een ‘hogere’ waarheid.
68

 Realisme en de objectiviteitsclaim zouden aan een bourgeois-

esthetiek toebehoren en fungeren als een façade waarachter de documentairemaker zich 

verschuilt: de waarheid is niet te kennen.
69

 Deze strenge kritiek, waar Winston zich bij 

aansluit, werd vooral geuit op de filmmakers die zich van deze retoriek bedienden, zoals de 

direct cinema en cinema verité scholen. Deze zouden als reactie in de loop der jaren hun 

claims steeds minder stellig formuleren. Winston wijst hierbij op een ironische wending: toen 

de observationele filmers de technologie ter beschikking hadden om verifieerbare data uit de 

werkelijkheid te filmen, werd dezelfde werkelijkheid opgevat als louter een ideologisch 

construct.
70

  

 Naast deze historische schets van de wetenschappelijke verschuiving, houdt Winston 

zelf een pleidooi voor het centraler stellen van de relatie tussen de film en de toeschouwer in 

de documentairetheorie. Hierbij gaat het met name om het onderscheid tussen documentaire 

en fictiefilm. Volgens hem zijn er geen intrinsieke eigenschappen aan te wijzen in beide 

filmtypes die van elkaar zouden verschillen, maar is de wijze waarop beide genres bepaald 

worden door de toeschouwer van belang. Dit veronderstelt dat de toeschouwer begrip heeft 

van de documentaire als noodzakelijkerwijs gemedieerd.
71

 In dit opzicht zou het fotografische 

beeld in een documentaire niet noodzakelijkerwijs verschillen van dat van een fictiefilm. 

Waar het volgens Winston om gaat, is of wij als toeschouwer het geleverde bewijs kunnen 

verwerken (wat betekent het beeld en waar verwijst het naar). Wanneer het publiek begrijpt 

dat wat het ziet een waarachtige subjectieve interactie is met de wereld, en tot het genre van 

de documentaire gerekend kan worden, dan kan volgens Winston de werkelijkheid pas echt 

op een creatieve manier vormgegeven worden in een documentaire. Wanneer de 

documentairefilm zich weet los te vechten van het ‘discours van soberheid’, zoals Nichols het 

formuleert, zal een nieuwe, subjectievere en stilistisch rijkere documentaire kunnen ontstaan 

die tevens een zeer breed publiek zal aanspreken.
72

 Het is opvallend dat Winston in dit laatste 

vrij prescriptief is in de wijze waarop documentaires zich dienen te verhouden tot de 

werkelijkheid. Hij is van mening dat deze zogenaamde ‘post-Griersoniaanse’ documentaires 

alternatieven moeten bieden voor de huidige conventies.
73

 De twee casestudies in de volgende 

hoofdstukken kunnen beschouwd worden als exponenten van deze nieuwe denkwijze.   

 Winston besluit zijn studie met enkele opmerkingen over de intrede van het digitale 

beeld. Het gaat te ver om in deze scriptie de eigenschappen en referentiële aspecten van het 

digitale beeld te behandelen, maar het is wel van belang hoe hij over deze ontwikkeling denkt, 

omdat het ingaat op de relatie tussen film en de werkelijkheid. Hoewel Winston stelt dat de 

receptie van een film bepaalt of deze als een documentaire gecategoriseerd wordt, beschouwt 

hij het digitale beeld als een bedreiging voor onze natuurlijke manier van kijken. De 

toeschouwer kan volgens Winston niet meer vasttellen of datgene wat digitaal is afgebeeld 

afkomstig is uit de werkelijkheid of is gemanipuleerd. Hij is van mening dat digitalisering de 

status van het fotografische beeld als bewijs vernietigt, omdat de fysieke materialiteit van de 

referent hierbij niet langer gewaarborgd kan worden.
74

 Hij is zeer sceptisch ten aanzien van de 

mogelijkheden om in het digitale tijdperk standaarden van objectiviteit op te kunnen stellen, 

en wil zelfs zo ver gaan om de claim op de werkelijkheid dan ook los te laten. Het feit dat met 
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digitale middelen het filmbeeld gemanipuleerd kan worden, is voor Winston reden om 

compleet af te stappen van wetenschappelijke indexicaliteit. Hiervoor in de plaats houdt hij 

een pleidooi om de meer artistieke kant van de documentairefilm te laten prevaleren boven 

het wetenschappelijke.
75

 De vraag die dit oproept is dan ook of het onderscheid tussen 

documentaire en fictiefilm binnen deze visie nog wel gemaakt kan worden, of zinvol is.  

 Volgens Winston kan in deze nieuwe technologische situatie de documentaire geen 

enkele sterke waarheidsclaim meer worden gemaakt. Volgens hem is het zo dat hierdoor de 

(theoretische) aandacht uit dient te gaan naar de receptiekant, waar in zijn optiek objectiviteit 

niet gegarandeerd hoeft te worden.
76

 Dit laatste moet gezien worden in verband met Winstons 

postmoderne, uiterst relativistische en pessimistische denken, waarbij waarheid en 

objectiviteit op geen enkele wijze gegarandeerd kunnen worden. Dit denken is met name door 

Noël Carroll, Carl Plantinga en Stella Bruzzi, zoals ik hieronder zal beschrijven, in de laatste 

jaren volop, en in mijn ogen overtuigend bekritiseerd.    

1.4 Carrolls filosofische kritiek op Nichols, Renov en Winston         

De Amerikaanse filmtheoreticus en filosoof Noël Carroll houdt in zijn essay “Nonfiction Film 

and Postmodernist Skepticism” (1996) een pleidooi voor een ander, milder begrip van 

objectiviteit dan zijn collega Bill Nichols expliciet voorstaat. Hij verweert zich tegen de 

‘postmodernistische’ opvattingen omtrent objectiviteit en de relatie van het fotografische 

beeld tot de werkelijkheid. Hier stelt hij een, naar eigen zeggen, ‘instrumentalistische’ visie 

voor in de plaats, waarbij de term objectiviteit louter een betekenisvolle invulling kan krijgen 

door een gemeenschap van gebruikers. Objectiviteit wordt hierbij als een ‘instrument’ ingezet 

om deel te nemen aan een wetenschappelijk debat en niet gezien als iets dat een essentiele 

kwaliteit bezit die omwille van zichzelf zou bestaan. Objectiviteit krijgt pas betekenis in een  

(wetenschappelijk) discours. Dit laatste lijkt Nichols zich echter ook terdege te beseffen, 

alleen verbindt hij hier in Carrolls ogen verkeerde conclusies aan. Hier zal ik zijn 

belangrijkste filosofische kritiekpunten alsmede het door hem aangedragen alternatief 

beschrijven. 

 Carroll is niet van mening dat de opnametechnologie en het inherente selectieproces 

dat hiermee gepaard gaat, er voor kan zorgen dat objectiviteit a priori is uitgesloten. Een 

keuze maken voor een onderwerp, camerabeweging, hoek etc. is een subjectieve daad, en 

hierdoor is objectiviteit volgens Nichols onmogelijk geworden. Carroll is echter van mening 

dat dit een foutieve aanname is, omdat er hierbij ten onrechte vanuit wordt gegaan dat film 

nooit objectief kan zijn en dat het keuzeproces er altijd voor zorgt dat de filmmaker 

bevooroordeeld is.
77

 Dit is een essentialistische visie die ervan uitgaat dat de aard van film, 

oftewel mediatie, objectiviteit per definitie uitsluit. Hier brengt Carroll tegenin dat selectiviteit 

geen exclusieve eigenschap van film is, maar een die iedere vorm van onderzoek behelst: 

iedere vorm van wetenschappelijke kennisvergaring veronderstelt selectiviteit. Als 

onderzoeker heb ik bijvoorbeeld gekozen om een aantal denkbeelden van filmtheoretici te 

behandelen, maar volgens Nichols’ logica kan ik daardoor niet meer objectief zijn omdat ik 

gekozen heb. Wanneer wij Nichols redenatie zouden doortrekken, dan is wetenschap 

überhaupt nooit objectief te noemen. Carroll is van mening dat wetenschap juist bij gratie van 

selectie bestaat. Ook is hij niet van mening dat selectiviteit en bevooroordeeldheid aan elkaar 

gelijk gesteld kunnen worden.
78
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Binnen de documentairegemeenschap (en breder de journalistieke en 

wetenschappelijke gemeenschap) worden bepaalde protocollen ontwikkeld die ervoor moeten 

zorgdragen dat objectiviteit gewaarborgd wordt en bevooroordeeldheid opgespoord kan 

worden. Volgens Carroll is het van groot belang dat de documentairemaker, en de 

filmgemeenschap als geheel, zich bewust is van de mogelijke aanwezigheid van partijdigheid 

en zich hiertegen dient te wapenen. Dit besef zorgt ervoor dat regels, methodes, standaarden 

en sancties op gemeenschappelijke basis gewaardeerd, nageleefd en uitgevoerd kunnen 

worden. Deze gemeenschapsafhankelijke opvatting van objectiviteit staat het toe dat er 

verschillende protocollen naast elkaar kunnen bestaan (dit kan bijvoorbeeld afhankelijk zijn 

van het type onderzoek). Tevens is selectiviteit hiermee verenigbaar, omdat dit de methode 

van onderzoek niet in de weg hoeft te staan. Objectiviteit is in dit opzicht meer een relatief 

begrip geworden. Volgens Nichols is een mens per definitie partijdig. Het vaststellen van 

partijdigheid/bevooroordeeldheid is altijd een empirische aangelegenheid en niet een 

voorafgaande conclusie van een filosofisch gedachte-experiment aldus Carroll.
79

 Anders 

gesteld is een pragmatische benadering van objectiviteit wetenschappelijk gezien veel 

vruchtbaarder dan Nichols verkapte essentialisme.    

 Renovs, Winstons en Nichols’ opvatting dat documentaires, omdat zij discursieve 

vormen zijn, noodzakelijkerwijs fictieve constructen zijn en daardoor niet van de fictiefilm 

verschillen, snijdt theoretisch gezien ook geen hout, volgens Carroll. Renov zou hiermee 

impliciet stellen dat documentaires en fictiefilms, doordat zij dezelfde technologie gebruiken, 

dezelfde epistemologische claims maken. Zo beredeneerd kan een fictiefilm even objectief 

zijn als een documentaire: er hoeft geen onderscheid te bestaan tussen formele eigenschappen 

(zowel de fictie- als nonfictie film kunnen elkaar formeel gezien imiteren). Volgens Carroll 

draait het hierbij ook om de navolging van de documentairemaker aan de (wetenschappelijke 

of journalistieke) protocollen van objectiviteit.
80

 Hij is het echter wel met Renov eens met 

betrekking tot de fictionaliteit van narratie, maar stelt dat de uitspraken die een filmmaker 

over de werkelijkheid wil maken als zodanig niets kunnen zeggen over de waar- of 

onwaarheid van de uitspraken. Van belang is het conceptuele onderscheid te maken tussen 

een discours over de werkelijkheid, de vorm waarin wij een gebeurtenis structureren, en de 

ontologische werkelijkheid zelf.
81

 Dit komt er met andere woorden op neer dat een 

documentairefilm, doordat deze op een specifieke manier is geconstrueerd (zijn discours), een 

uitspraak kan doen over de werkelijkheid, maar dat deze uitspraak empirisch getoetst kan 

worden doordat de werkelijkheid, in ieder geval in dit conceptuele opzicht, onafhankelijk 

bestaat van de uitspraken die erover gedaan worden. Wanneer dit laatste wel het geval zou 

zijn, dan zou dit betekenen dat de werkelijkheid louter en alleen een subjectieve en 

solipsistische aangelegenheid zou zijn: iedere uitspraak die men over de werkelijkheid zou 

maken zou noch waar noch onwaar zijn (aangezien wij niet over een kader beschikken om dit 

te toetsen). Toch is het niet noodzakelijk dat deze twee conceptuele lagen strikt van elkaar 

gescheiden blijven, want beide hebben volgens Carroll inherente causale relaties. Omdat de 

werkelijkheid causaliteit bezit, kan dit via narratie worden weergegeven in het discours over 

de werkelijkheid, zo beredeneert Carroll. Causaliteit bezit met andere woorden een historische 

realiteit waardoor narratie echte (dat wil zeggen verifieerbare) patronen in de werkelijkheid 

kan ontdekken en daarmee niet per definitie fictief hoeft te zijn.
82

 Het onderzoek dat 

bijvoorbeeld Errol Morris in THE THIN BLUE LINE (1988) doet naar de moord op een 

politieagent, tracht de filmmaker in de film zo te presenteren dat de toeschouwer een 
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voorstelling kan maken van de historische gebeurtenis zelf. De causale relaties die de 

toeschouwer maakt aan de hand van de geboden informatie kan overeenkomen met de 

werkelijkheid (wie heeft de agent vermoord). Cruciaal hierbij is dat het onderzoek de 

protocollen van objectiviteit volgt zodat beide causale relaties (cognitief bij de toeschouwer 

en ontologisch in de werkelijkheid) met elkaar in overeenstemming worden gebracht. Er kan 

hierdoor een duidelijk verband worden aangetoond tussen de basiselementen van een 

narratieve structuur (zoals causaliteit, en rationele handelingen) en de feitelijke elementen van 

de loop van de gebeurtenissen. 

Carroll verwerpt hiermee op aannemelijke wijze Renovs, Winstons en Nichols’ 

opvatting dat narratie de werkelijkheid constitueert. Narratie of ons spreken over de 

werkelijkheid constitueert hoogstens datgene wat wij (binnen een bepaalde gemeenschap) 

voor waar- of onwaarheden aannemen. De ontologische werkelijkheid wordt door het drietal 

ten onrechte gelijkgesteld aan ons spreken over de werkelijkheid. Kennis vergaren via 

documentairefilm is volgens Carroll dan ook wel degelijk mogelijk, omdat wij als 

toeschouwers de alledaagse wereld op een fundamenteel andere wijze ervaren dan de wereld 

die wij in een film zien: wij verwachten nooit dat een film onze geleefde ervaring vervangt.
83

 

Een ander zeer belangrijk punt van kritiek (op Nichols) is de verkeerde veronderstelling dat 

wanneer documentaires niet, zoals de reflexieve films, wijzen op de eigen 

constructieprincipes, dat zij deze daarmee per definitie ontkennen. Het niet tonen wordt 

gelijkgesteld aan ontkennen. Volgens Carroll is reflexiviteit slechts een (modernistisch) 

stijlkenmerk en kan niet zomaar een voorwaarde voor objectiviteit zijn. Tevens is het volgens 

hem foutief om aan te nemen dat ideologie, politiek beladen onwaarheden ziet alsof het 

zelfevidente waarheden zijn: niet iedere claim hoeft politiek gekleurd te zijn.
84

 Hierbij gaat 

Nichols er ten onrechte vanuit dat er in de werkelijkheid geen feiten bestaan en dat het geloof 

in deze feiten directe politieke aannames met zich meebrengt. De theoreticus beticht Nichols 

op dit laatste punt van ‘methodologische paranoia’.
85

 Carroll is van mening dat dit wellicht 

een typerend trekje is voor poststructuralistische academici, die in dit licht de term 

objectiviteit als een vermomming zien. In plaats van de voorbeelden in zijn argumentatie te 

zien als gevallen van misbruik, wordt dit volgens Carroll ten onrechte beschouwd als een 

inherente eigenschap van objectiviteit.
86

  

 Zoals ik in de algemene inleiding van deze scriptie al kort aangaf, belsuit Carroll zijn 

artikel met een algemenere stellinginname tegen de postmoderne filosofie en de wijze waarop 

deze, naar zijn mening, klakkeloos wordt overgenomen door filmtheoretici. Hij wijst op de 

paradoxale positie die Nichols, Renov en ook Winston innemen in het debat. Volgens hem 

scheppen objectieve standaarden van rationaliteit de voorwaarde voor het hele debat en 

wanneer deze worden ondermijnd, zoals de drie theoretici in zijn optiek doen, dan plaatsen zij 

zichzelf op voorhand al buiten de gehele discussie. Ook vindt hij de theoretici niet kritisch 

genoeg, het debat in de postmodernistische filosofie is nog steeds volop gaande, waardoor er 

slechts met gepaste terughoudendheid aannames kunnen worden gemaakt in de 

filmwetenschap. Er is volgens Carroll maar één remedie tegen deze ‘intellectuele stagnatie’ en 

dat is dat filmtheoretici zelf filosoof worden, of ten minste filosofisch nadenken over hun 

diepste veronderstellingen.
87

 Iemand die dit laatste advies ter harte heeft genomen in zijn 

filmtheorie en die belangrijke aanvullingen heeft geleverd is Carl Plantinga.  
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1.5 Carl Plantinga’s filosofie  

Naast Bill Nichols is de Amerikaanse filosoof en filmtheoreticus Carl Plantinga een van de 

meest vooraanstaande denkers op het terrein van de documentaire, of breder de non-fictiefilm 

(ik zal hier documentairefilm als synoniem gebruiken voor de non-fictiefilm). Zijn theorie kan 

naar mijn mening gezien worden één van de meest genuanceerde en verfijnde die er 

momenteel bestaan. �

 In zijn essay “What a Documentary is, After All” (2005) houdt Plantinga een pleidooi 

voor een nieuwe karakterisering van de documentairefilm die het eerdere onderscheid dient 

op te heffen tussen de documentaires die de indexicale relatie met de werkelijkheid 

benadrukken (documentaire als indexicale opname), en de documentaire als aanname, die stelt 

dat de gerepresenteerde stand van zaken ook opgaat voor de historische werkelijkheid (deze 

presenteren een argument over de werkelijkheid).
88

 Bij de eerste soort staat het tonende 

aspect, de dimensie van het opnameapparaat, oftewel de film als document centraal. Bij de 

tweede soort staat het vertellende of bewerende en tegelijkertijd ook het creatievere aspect 

centraal. Volgens Plantinga zijn beide karakteriseringen te statisch en te sluitend om een groot 

aantal (vooral eigentijdse) documentaires precies te kunnen duiden.
89

 

 De documentaire als indexicale opname vertoont veel gelijkenis met de films uit 

Nichols observationele modus, en de documentaire als aanname met de expositorische. De 

meeste documentaires vallen echter buiten deze twee modi en lijken een combinatie van het 

beweren en het tonen te zijn, waarvoor een nieuwe karakterisering uitkomst moet bieden.
90

 

Volgens de theoreticus zijn deze twee activiteiten veel sterker met elkaar verbonden dan in de 

theorievorming wordt aangenomen. Een documentairemaker neemt ten eerste aan dat het 

opgenomen en gerepresenteerde materiaal ‘waarachtige representaties’ zijn van het gekozen 

onderwerp. Hij neemt aan dat het materiaal onder andere betrouwbaar en functioneel is, om 

de toeschouwer te laten zien hoe iets is, was, of zou kunnen zijn in de historische 

werkelijkheid. Documentaires worden in deze zin gekarakteriseerd als bewerende 

waarachtige representaties (asserted veridical representations). De intenties en de houding 

van de maker zijn hierbij van groot belang. Hij of zij wil bijvoorbeeld dat het publiek tot een 

overtuiging komt over het onderwerp en over het medium zelf. In deze zin wordt er via beeld 

en geluid een zowel het verstand als het gevoel van de toeschouwer aangesproken.
91

  

Mensen verwachten volgens Plantinga van de documentaire dat deze als beweerde 

waarachtige representatie bedoeld is om van de werkelijkheid een betrouwbare weergave te 

bieden, iets te verklaren, beweren of te analyseren. Deze verwachtingen zijn echter 

afhankelijk van de context en situatie. Plantinga sluit hier aan bij zowel  Nichols’ concept van 

modus alsook de poëticale opvatting van Renov. Hij stelt dat filmmakers die in een bepaalde 

modus werken, veronderstellen dat de conventies en uitgangspunten van die modus beter in 

staat zijn om een bewering te kunnen doen. De manier waarop waarachtigheid invulling 

krijgt, en wat de veronderstelde benodigdheden hiervoor zijn, zijn volgens Plantinga 

historisch zeer veranderlijk.
92

 Hierbij moet volgens hem wel de opmerking geplaatst worden 

dat de wijze waarop het invulling krijgt, of volgens de filmmakers zou moeten krijgen, geen 

feitelijke onwaarheden, inaccuraatheid of misleiding kan uitsluiten.
93

 Omdat er in deze 

conceptualisatie wordt uitgegaan van een sociale praktijk (zoals ook Carroll stelt) die bepaalt 

of een representatie als waarachtig wordt waargenomen, kan niets worden gegarandeerd: iets 
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dat Nichols zo kwalijk lijkt te vinden. Het gaat er volgens Plantinga uiteindelijk om of de 

intentie van de maker is dat het publiek de filmscènes als betrouwbare representaties van de 

historische werkelijkheid beschouwt. Aan de hand daarvan kunnen op zijn beurt weer 

aananmes ontstaan over het onderwerp van de film.
94

 Voor zijn vakgenoten kan het in 

Plantinga’s optiek belangrijk en interessant zijn hoe in de loop van de 

documentairegeschiedenis de conventies voor deze bewerende waarachtige representaties zijn 

geformuleerd en veranderd.    � 

 

Naast deze uitwerking van de wijze waarop de documentairefilm in de meest brede zin 

gekarakteriseerd kan worden, heeft Plantinga ook een genuanceerd begrippenkader 

geïntroduceerd aan de hand waarvan hij de wijze duidt waarop de documentaire zich tot de 

historische werkelijkheid verhoudt, of kan verhouden. Hier zal ik zijn belangrijkste concepten 

en gedachtegangen uiteenzetten aan de hand van zijn opus magnum Rhetoric and 

Representation in Nonfiction Film (1997), dat een licht werpt op de wijze waarop beweerde 

waarachtige representatie mogelijk is.  

 Plantinga is van mening dat de typering of genealogie in termen van Nichols’ modi 

problematisch is, en dit is tevens Stella Bruzzi’s mening, omdat ervan wordt uitgegaan dat de 

documentairegeschiedenis zich teleologisch ontwikkelt. Het eindpunt wordt hierin gedacht als 

de reflexieve modus, die het meest complex en zelfbewust zou zijn, en de expositorische als 

het meest naïef. Deze typologie geeft een valse indruk van de geschiedenis, omdat de 

expositorische modus veel pluriformer is dan Nichols aanneemt, zo stelt Plantinga.
95

 Volgens 

hem geeft Nichols de voorkeur aan deze reflexieve, en voor de kijkervaring vervreemde 

documentaires, die de complexiteit en ‘magnitude’ van de wereld via hun vorm beter zouden 

kunnen vatten (de klassiekere vormen zouden dit niet kunnen).
96

 Plantinga is van mening dat 

er in deze gedachtegang een zogenaamde ‘dwaling van de inherente vorm’ plaatsvindt. 

Nichols gaat er hierbij ten onrechte vanuit dat de vorm van een discours noodzakelijkerwijs 

het onderwerp uit de echte wereld kopieert of imiteert: in Plantinga’s optiek zou een andere 

modus dit evenzogoed kunnen.  

 Nichols maakt wel een terecht onderscheid tussen discours en de feitelijke wereld, 

maar het discours van een film en het model dat de film biedt van de feitelijke wereld dienen 

van elkaar te worden onderscheiden.
97

 Dit model van de wereld noemt Plantinga, in navolging 

van de filosoof Nicholas Wolterstorff, ook wel de geprojecteerde wereld, en vormt een van de 

belangrijkste kernbegrippen in zijn karakterisering. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat 

kunstenaars en documentairemakers representationele werken van de wereld maken. In dit 

maken (als handeling) worden er werelden geprojecteerd in het werk. De wereld bestaat op 

zijn beurt uit een ‘complex web van de stand van zaken’, een combinatie van overtuigingen 

en omstandigheden, die weer expliciet genoemd of getoond kunnen worden via bijvoorbeeld 

beelden of commentaar.
98

 Deze projectie vindt plaats in overeenstemming met de 

aangenomen houding (stance) die de maker tegenover de wereld aanneemt. Deze kan 

assertief, ondervragend of optatief zijn. In de fictiefilm is deze houding fictief: wij worden als 

toeschouwer niet uitgenodigd om te denken dat de gerepresenteerde wereld waar is, of 

wensen dat deze waar is, wij hoeven deze alleen te herkennen. In de documentaire is deze 
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houding volgens Plantinga echter bewerend: van de gerepresenteerde stand van zaken wordt 

beweerd dat deze opgaat voor de echte wereld.  

 Het fundamentele onderscheid tussen deze twee komt volgens hem tot stand in het feit 

dat de films door de toeschouwer verschillend kunnen worden geclassificeerd. De plaats van 

de film in het bredere sociaal-culturele milieu zorgt ervoor dat de toeschouwer, en niet de 

opname zelf, via tekstuele en niet-tekstuele cues de film categoriseert als fictie of 

documentaire. Om de werkelijkheid te kunnen vatten is het in dit licht meer een kwestie van 

conventies dan van een inherente essentiële kwaliteit van de film.
99

 Als toeschouwer zouden 

wij bijvoorbeeld een scène uit een fictiefilm ook kunnen beschouwen als een document van 

de performance van de acteur in kwestie. De geprojecteerde wereld is hetgeen wat er 

gepresenteerd wordt, oftewel het model van de historische werkelijkheid. Plantinga gebruikt 

hier de term ‘model’ om de kunstmatigheid ervan te benadrukken. Alhoewel documentaires 

trachten accuraat te zijn in hun representaties, kunnen zij accuraatheid nooit garanderen: zij 

kunnen altijd misleidend of onwaar zijn.
100

  

 Naast het wat is het hoe van de documentairefilm ook van groot belang. Dit tweede 

komt tot uiting in het discours, oftewel de formele presentatie of organisatie van het geluid- 

en beeldmateriaal van de film. Het bestaat uit de middelen waarmee de geprojecteerde wereld 

overgebracht wordt. De relatie tussen het hoe en wat in de documentaire is volgens Plantinga 

van cruciaal belang. Het is de wijze waarop films modellen construeren, om zo claims over de 

werkelijkheid te maken. Het discours selecteert en bepaalt de aard van de informatie over de 

geprojecteerde wereld, het rangschikt en benadrukt informatie, en het neemt een perspectief 

aan ten opzichte van de wereld via een bepaalde stem (voice).
101

 De stem dient een bepaalde 

mate van narratieve autoriteit te bepalen die in de film tot uiting komt. Plantinga maakt een 

typologisch onderscheid tussen drie mogelijke stemmen: de formele, de open en de poëtische. 

Het doel van dit onderscheid is niet zozeer een categorisering op te werpen, zoals Nichols 

modi dat wel doen, maar trachten de aandacht te vestigen op de belangrijkste functies van de 

non-fictiefilm en de wijze waarop deze invulling krijgen (hiermee lijkt het op de poëticale 

opvatting van Renov).
102

 De bewerende houding is bij alle drie de stemmen gelijk: ze zijn alle 

drie evenveel non-fictie of ‘documentaire’ (als bijvoeglijk naamwoord) te noemen. De manier 

van spreken is alleen anders in de drie stemmen: ze moeten opgevat worden als verschillende 

mogelijkheden, polen of tendensen, die vaak niet strikt van elkaar te scheiden zijn en zelfs 

met elkaar gecombineerd kunnen worden.
103

  

 

• De formele stem  

Deze dient voornamelijk een gedeelte van de wereld aan de toeschouwer te verklaren. Er gaat 

een hoge mate van epistemische autoriteit van uit die expliciet of impliciet een kennisclaim op 

de werkelijkheid maakt. De formele stem komt hoofdzakelijk tot uiting doordat het informatie 

op een gesloten wijze biedt: er staat een vraag centraal waarop de film antwoord geeft. De 

formele stem vertoont in deze zin enige gelijkenis met de (klassieke) fictiefilm volgens 

Plantinga, omdat hierin ook een afgerond verhaal wordt geboden.
104

  

 

• De open stem  
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Plantinga kenmerkt de open stem als een die epistemische twijfel uit: er worden meestal wel 

vragen gesteld, alleen wordt hierop geen (eenduidig) antwoord gegeven. De strategie van 

observatie of verkenning wordt veelal gebruikt in plaats van het bieden van een verklaring 

van de stand van zaken in de wereld. De open stem vertoont enige verwantschap met de 

traditie van de (Europese) arthouse cinema, omdat de psychologische kant van de personages 

veelal de voorkeur krijgt boven het vertellen van een verhaal (narratieve plotstuwing), wat 

tevens vaak gepaard gaat met een aspect van twijfel over de kenbaarheid en vluchtigheid van 

de werkelijkheid.
105

 

 

• De poëtische stem 

Bij de poëtische stem staat estheticisme centraal. Film wordt in deze documentairevorm 

meestal ingezet als kunstvorm en als middel om representatie zelf te verkennen. Er staat een 

meer affectieve vorm van kennis centraal, die wordt overgebracht door de nadruk te leggen op 

de schoonheid en zinnenprikkelendheid van de wereld. Stijl is bij deze stem dan ook een 

kernpunt, die vaak op reflexieve en zeer zelfbewuste wijze wordt ingezet.
106

 

1.5.1 Plantinga over objectiviteit 

De theoreticus sluit zich grotendeels aan bij de objectiviteitsopvatting van Carroll, alleen 

plaatst hij hier nog een paar kanttekeningen bij. Ook is hij van mening dat het onzinnig is, 

zoals Nichols ten onrechte stelt, dat omdat film nooit perspectiefloos is, dat objectiviteit 

daarmee ook per definitie onmogelijk is. Objectiviteit zou volgens hem nooit kunnen 

betekenen dat er geen subjectiviteit aanwezig is.
107

 Zoals hierboven gesteld legt Carroll veel 

nadruk op een praktische invulling van objectiviteit door middel van protocollen en 

conventies. Plantinga is echter van mening dat deze visie teveel in de traditie van de specifiek 

journalistieke documentaire staat. Objectiviteit houdt geen noodzakelijk verband met de non-

fictiefilm, want deze veronderstelling zou de meer persoonlijke films problematiseren 

(hieraan wordt in de volgende hoofdstukken aandacht besteed). De standaarden en protocollen 

waar Carroll over spreekt, zijn te beperkt om de het gehele terrein van de non-fictiefilm in 

kaart te brengen. Deze films kunnen naast objectiviteit ook andere functies vervullen, zoals 

esthetisch genot of het geven van een uitgesproken mening van de filmmaker. In dit licht is de 

scheiding tussen fictie en non-fictie niet zozeer gebaseerd op het verschil of de overeenkomst 

tussen werkelijkheid en gemedieerde representatie, maar meer een kwestie van de houding die 

wordt aangenomen ten aanzien van de geprojecteerde wereld. Het is deze houding die cruciaal 

is voor de wijze waarop de beweerde waarachtige representatie invulling krijgt. 

Documentairemakers proberen te vertellen en te tonen wat zij denken dat de waarheid is.
108

 

Dit persoonlijke denken van de filmmaker neemt een belangrijke positie in binnen Plantinga’s 

filmfilosofie.  

De indexicale dimensie van het fotografische beeld is ook van minder belang voor de 

bewijsstatus dan de retoriek die de documentaire behelst. In de documentaire is het bewijs 

veeleer artistiek, met uitzondering van de strikte beperkingen die bijvoorbeeld de direct 

cinema-filmers zichzelf oplegden (bij hen lag de nadruk meer op een juridische, 

wetenschappelijke of logische vorm van bewijs).
109

 Voor de status van bewijs heeft het beeld 

of geluid een context nodig, en het discours moet geleverd worden via commentaar dat 

afkomstig is van een geloofwaardige bron. Plantinga merkt tevens op dat bewijs veelal 
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ambigue is, omdat het kijken zelf ook ambigue en aan interpretatie onderhevig is. Als 

toeschouwers moeten wij onszelf altijd afvragen wat de beelden tonen of bewijzen.
110

 

 Hier maakt Plantinga naar mijn mening een interessante stap in het denken over film. 

Hij veronderstelt dat de ervaringsdimensie van de toeschouwer een soort aanknopingspunt 

kan zijn voor de retorische strategie van de filmmaker. Het benadrukken van esthetische 

kwaliteiten kan in combinatie met de ‘geloofwaardigheid’ die de documentaire wordt 

toegedicht, gelegitimeerd worden als een ander type van bewijs dan een rationeel-logische. 

Dit is kenmerkend voor Plantinga’s positie als cognitief filmwetenschapper, omdat de mentale 

schema’s, de ervaringskennis die de toeschouwer van de wereld heeft, gebruikt worden om de 

geprojecteerde wereld in de film te begrijpen. Dit laatste gebeurt op zowel een rationele en 

bewuste als een gevoelsmatige en onbewuste manier. Hierbij vult Plantinga aan dat foto’s of 

geluiden ons nooit het heden of verleden tonen zoals dit ‘echt’ is of was: ze kunnen ons alleen 

hetzelfde type informatie bieden als wanneer wij als toeschouwer zelf met de camera zouden 

filmen. Alle informatie dient tevens geïnterpreteerd te worden in relatie tot zijn bron en 

conventioneel gebruik.
111

 Zo bezien is de toeschouwer in Plantinga’s theorie veel actiever dan 

bijvoorbeeld bij Nichols en Renov.  

Evenals Carroll is Plantinga van mening dat noodzakelijke selectie (en daarmee 

manipulatie) van de profilmische werkelijkheid objectiviteit niet hoeft uit te sluiten, omdat het 

beeld veel mogelijkheden heeft om informatie te bieden.
112

 Hij trekt hierbij een opmerkelijke 

parallel tussen het filmen met een camera en ons gewoonlijke, alledaagse belichaamde kijken 

in de wereld. Doordat wij lichamen hebben, en noodzakelijkerwijs begrensd zijn in ons eigen 

perspectief op de wereld, sluit dit op geen enkele wijze de mogelijkheid uit om verifieerbare 

uitspraken over de werkelijkheid te kunnen doen: dit is een intersubjectieve aangelegenheid 

(c.q. verifieerbaar via protocollen).
113

 Het feit dat u als lezer op dit moment deze scriptie leest, 

wil bijvoorbeeld nog niet zeggen dat deze handeling de werkelijkheid manipuleert. U 

selecteert slechts bewust of onbewust waar u uw ogen op richt en interpreteert datgene wat u 

leest. Volgens Plantinga is manipulatie dan ook iets dat in gradaties bestaat van substantieel 

naar compleet afwezig. Het is tevens de rol van de toeschouwer om zogenaamde ‘educated 

hypotheses’ op te werpen over de mogelijke beïnvloeding van de camera op de betekenis van 

het shot. Dit laatste kan niet op voorhand bepaald worden: wij moeten als toeschouwers niet 

zomaar blindelings aannemen dat de gebeurtenissen zich op dezelfde wijze zouden voltrekken 

als de camera niet aanwezig was. Tevens is het volgens Plantinga even naïef om te stellen dat 

wij hierdoor niets zouden kunnen leren van de beelden en geluiden.
114

 In dit laatste opzicht 

ziet Plantinga ook geen verschil tussen de documentairefilm en de fictiefilm, want beide 

vormen kunnen ons iets ‘leren’ over de werkelijkheid, alleen komt de toeschouwer tot andere 

aannames omtrent de historische werkelijkheid. Hierbij is het onderscheid van belang dat de 

toeschouwer recipieert tussen een film waarvan de gerepresenteerde stand van zake opgaat 

voor de historische of voor fictieve werkelijkheid.      

Volgens Plantinga is objectiviteit altijd een relatieve en geen absolute aangelegenheid. 

Het is ook altijd afhankelijk van een zeker perspectief op de wereld dat moet worden 

ingekaderd door systematisch verkregen en betrouwbaar bewijs. Er schuilt volgens Plantinga 

tevens een gevaar in het overboord gooien van de objectiviteitsclaim, want dit zou kunnen 

leiden tot een soort nihilistisch relativisme of een ‘oorlog van discoursen’ die uiteindelijk 

allemaal evenveel waard zouden zijn, en waardoor het onderscheid tussen leugens, fantasie en 
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werkelijkheid niet meer gemaakt kan worden.
115

 Een ideaal zou dan ook het nastreven zijn 

van een meer intersubjectieve, relatieve waarheid, die wordt opgevat als een continu proces, 

een doel. Deze waarheden zullen altijd feilbaar, onaf, uiteindelijk inadequaat of voor 

bijstelling vatbaar zijn.
116

 Plantinga concludeert dat het van groot belang is dat wij erkennen 

dat kernconcepten als objectiviteit, waarheid, eerlijkheid en journalistieke balans, hoewel 

problematisch, altijd noodzakelijk zullen zijn, willen wij (als wetenschappelijke 

gemeenschap) waardevolle kennismogelijkheden behouden en bevorderen.
117

 Het is 

verstandiger om op een meer pragmatische wijze de theorie in relatie tot individuele 

documentaires te gebruiken. Het is in dit licht noodzakelijk om door middel van een 

casestudie de theorie te toetsen. Hoewel Plantinga met zijn onderscheid tussen verschillende 

stemmen zich achter Nichols’ denken in categorieën lijkt te scharen, wordt dit denken door de 

filmtheoretica Stella Bruzzi geheel losgelaten. Zij ziet performativiteit als algemene deler van 

de documentairefilm. Op de overige punten lijkt zij wel met Plantinga in overeenstemming te 

zijn.        �

1.6 Stella Bruzzi’s kritiek op Nichols 

Nichols’ idee dat de documentairefilm evolueert naar een modus die het minst ‘naiëf’ te 

noemen is, is in het afgelopen decennium aan een nieuwe kritiek onderworpen. Het is met 

name de Britse filmtheoretica Stella Bruzzi die hier tegen ageert. In haar boek New 

Documentary (2000) uit zij kritiek op met name deze genealogische visie van Nichols. Wat 

hij centraal stelt in de performatieve modus, rekent Bruzzi meer als een centrale eigenschap 

van het gehele documentaireproject. De handeling van het creëren van een documentairefilm 

is een vorm van performativiteit: het is een getuigenis van de filmmaker zelf.
118

 Bruzzi 

redeneert dat wanneer de documentairefilm zijn hoogtepunt heeft bereikt in de reflexieve 

modus, omdat in deze films de representationele aard van film zelf tot onderwerp wordt 

genomen, dat wij dan hier impliciet uit zouden kunnen opmaken dat de films die in de periode 

hierna volgen (en niet reflexief zijn), meer naïef te noemen zijn en zo terugvallen in een 

modus van een periode daarvoor. Hiermee zou de evolutie een regressie worden. De 

naïviteitsopvatting van Nichols omtrent medialiteit in de film (het geloof in een 1:1 relatie 

met de werkelijkheid en een onwetendheid van de inherente politieke en ideologische 

gevolgen hiervan) is volgens Bruzzi niet wenselijk. Zij is van mening dat hij op dit punt in 

zijn theorievorming te ver doorschiet en een valse chronologie (evolutie) legt op iets wat in 

essentie een theoretisch paradigma is. Nichols lijkt in dit opzicht zijn theorie te willen vullen 

met empirische feiten, maar hierbij zeer belangrijke eigenschappen van de film over het hoofd 

te zien. Deze dienen veel meer op zichzelf te worden beschouwd, dan als uitdragers van de 

documentaire-evolutie.
119

 

 Volgens Bruzzi is Nichols’ genealogische theorie overbodig geworden, omdat deze de 

complexere documentaireverschijningsvormen van de laatste jaren niet op een geschikte wijze 

kan onderbrengen. Haar opvatting van performativiteit zou voor voornamelijk deze films, die 

zij ‘new documentaries’ noemt, geschikter zijn (hierop zal ik in de volgende hoofdstukken 

nader ingaan). In haar optiek zijn documentaires inherent instabiel en in de kern fluïde, 

waarmee zij afstapt van het meer (modernistische) idee van lineaire vooruitgang in het 

documentairegenre, en plaats maakt voor een meer eigentijds (postmodernistisch) 

gedachtegoed dat de unieke en veranderlijke aspecten van de werkelijkheid benadrukt. Een 
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gevolgtrekking van Nichols’ theorie zou tevens zijn, dat ergens in de toekomst de 

documentairefilm en de werkelijkheid (in theorie) volledig met elkaar zouden samenvallen, zo 

redeneert Bruzzi. Dit is volgens haar onmogelijk, maar het lijkt alsof Nichols deze 

onmogelijkheid de films kwalijk neemt. Het feit dat het maken van keuzes, wat filmmaken nu 

eenmaal inhoudt, de werkelijkheid problematiseert, wil volgens Bruzzi niet zeggen dat er 

geen authentieke documentaires gemaakt kunnen worden, al moet het denken over wat 

authenticiteit impliceert, worden aangepast.
120

 Volgens haar is het verstandiger om simpelweg 

te accepteren dat documentaires nooit kunnen samenvallen met de echte wereld en dat 

camera’s de wereld niet kunnen registreren, alsof zijzelf nooit aanwezig zouden zijn 

geweest.
121

 Tevens stelt zij dat een documentaire een voortdurende onderhandeling is tussen 

de gebeurtenis in de wereld en zijn representatie. In haar optiek zijn dit twee conflicterende 

factoren die in een dialectische relatie tot elkaar staan. Het verschil tussen opname en 

representatie moet hierbinnen meer benadrukt worden.
122

 Kenmerkend voor haar opvatting 

omtrent de aard van de documentairefilm is dat deze volgens haar fundamenteel paradoxaal 

is. Deze paradox is goed zichtbaar in de ‘pure’ observationele films die in haar optiek twee 

elkaar uitsluitende dingen ‘bewijst’, namelijk dat aan de ene kant er een drang bestaat om de 

werkelijkheid zo getrouw mogelijk te reproduceren en dat aan de andere kant dit streven nooit 

zal slagen (aangezien de filmmaker altijd een zekere bemiddelende functie tussen 

werkelijkheid en film vervult).
123

 Hoe dit exact tot uiting komt, tracht ik te verduidelijken in 

de volgende hoofdstukken.  

 Een andere grote fout die Nichols maakt, volgens Bruzzi, is dat hij documentaires 

alleen classificeert (of veroordeelt) in het gebruik van één formeel middel (de 

opnametechnologie), terwijl het gebruik van narratie zeer cruciaal is voor de duiding. Een 

documentaire vertelt mensen niet simpelweg wat zij moeten denken, zoals Nichols het stelt, 

en in dit opzicht geeft hij een valse chronologie. Films die van de gestelde vorm afwijken, 

zouden gelezen kunnen worden als een kritiek op de norm.
124

 Bovendien uit Bruzzi kritiek op 

de observationele modus als wijze die de werkelijkheid zo objectief mogelijk tracht weer te 

geven. Een foutieve aanname hierbij is dat objectiviteit en observatie synoniem zouden zijn: 

pure observatie staat hierbij haaks op toewijding, interventie en auteurschap.
125

 Zoals ik al 

aangaf, wordt er in de volgende hoofdstukken nader ingegaan op Bruzzi’s documentairevisie. 

Het volstaat hier om een begrip te krijgen van haar belangrijkste verwijten aan en 

aanvullingen op de theorie van Nichols. 

1.7 Besluit: Van theorie naar praktijk 

Alvorens wij ingaan op de twee eigentijdse documentairecategorieën van de 

dramadocumentaire en de autobiografische documentaire, is het raadzaam om kort in te gaan 

op de wijze waarop documentairetheorie geformuleerd wordt. De kerndiscussie met 

betrekking tot de fictionaliteit van de documentaire, kan voor het gemak opgedeeld worden in 

twee kampen: Nichols, Renov en Winston als de ‘poststructuralisten’ aan de ene kant en 

Carroll, Plantinga en Bruzzi als de ‘instrumentalisten’ aan de andere. De eerste drie 

beschouwen fictionaliteit als een kerneigenschap van de documentaire, waarvan een 

bijkomend gevolg is dat deze objectiviteit uitsluit (het veronderstelt een menselijk 

perspectief). De instrumentalisten redeneren, naar mijn mening terecht, precies omgekeerd: 
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omdat het menselijke perspectief niet omzeild kan worden, moet objectiviteit gezien worden 

als iets dat getoetst wordt aan een menselijke maatstaf. Deze maatstaf (of protocollen voor 

gedegen onderzoek) heeft niets te maken met fictionaliteit als zodanig. Het zijn vooral Carroll 

en Plantinga die systematisch uiteenzetten op welke filosofische gronden de aannames 

overboord gezet moeten worden.  

 Wanneer wij echter kijken naar de wijze waarop de documentairefilm gecategoriseerd 

kan worden, zijn de theoretici anders te groeperen. Nichols, Renov en Plantinga leveren met 

hun concepten van ‘modus’, ‘functies’ en ‘stemmen’ verschillende middelen om algemene 

delers voor de documentairefilm aan te wijzen, aan de hand waarvan tevens de geschiedenis 

van de documentaire beschreven kan worden. Bruzzi keert zich uitgesproken tegen zo’n 

categoriserende benadering omdat het altijd bepaalde films uitsluit. Tevens houdt zij een 

pleidooi voor het loslaten van het ‘verkeerde’ gebruik van de kennisclaims. Winston en 

Carroll leveren in hun theorieën geen analysemiddelen om films te kunnen duiden, waardoor 

wij niet met zekerheid kunnen vaststellen of zij voor of tegen een categorisering zijn.      

 Voor het analyseren van de twee casestudies is het noodzakelijk om uit de 

theorievorming een aantal analysecriteria te extraheren. Hoewel het debat zich op een zeer 

abstract niveau afspeelt (zowel over de concreet historische als de meer filosofisch 

methodologische zaken), bieden sommige theoretici wat meer pragmatische concepten aan de 

hand waarvan individuele films geanalyseerd en beschreven kunnen worden. Aan de hand van 

de verschillende theoretici zullen wij de volgende elementen gebruiken bij het analyseren van 

de casestudies. 

 

 

         Narratief    -    wat wordt er gepresenteerd  

  -    hoe wordt dit gepresenteerd (organisatie van filmisch materiaal) 

     -    cognitief aspect: de gepresenteerde relaties zijn causaal begrijpelijk 

          voor de toeschouwer. Hij maakt ‘educated hypotheses’ (Plantinga) 

 

Modus (Nichols)    

                    

 

         

       

       Realisme   -     stijl (opnametechnologie en patronen van gebruik)  

- sociale conventies (rol toeschouwer) 

- relatie tussen showing en saying (Plantinga) 

- cognitief aspect: de gepresenteerde relaties zijn begrijpelijk        

voor de toeschouwer door de indexicale aard van het medium. 

 

 

Wanneer wij een individuele documentaire trachten te analyseren, is het nuttig om dit langs 

twee lijnen te doen. De narratieve dimensie van de documentaire behelst de eerste lijn en deze 

kan functioneel worden opgedeeld in de fabula (het verhaal) en het discours (de specifieke 

ordening). De tweede lijn omvat de stilistische en technische dimensie in de film, waarbij de 

relatie tussen de maker, de toeschouwer en het opnameapparaat meer centraal staat. Zoals 

Nichols stelt, is met name de narratieve laag van belang in de wijze waarop een individuele 

film een argument kan incorporeren. Stijl kan in bepaalde opzichten ook tot de narratieve laag 

gerekend worden, omdat dit ook als organiserend principe in de film beschouwd kan worden 

(dit zal in de volgende hoofdstukken worden verhelderd). Hierdoor zijn de relaties tussen 
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realisme en narratief niet strikt van elkaar te scheiden (aangegeven met de verticale pijl), maar 

is het voor de analyse wel handig om deze van elkaar los te koppelen.   

 Renovs en Plantinga’s conceptualisering van respectievelijk functies en stemmen is 

van belang voor de wijze waarop de gehele structuur van een individuele documentaire een 

objectiviteits- en waarheidsclaims kan zijn. Hierbij moet tevens worden onthouden dat er 

vanuit wordt gegaan dat de documentairefilm zich presenteert als een bewerende waarachtige 

representatie: het (impliciete) argument is hierbij steeds dat de gepresenteerde stand van 

zaken opgaat voor de echte wereld. Het blijft naar mijn mening lastig om de relaties tussen de 

concepten inzichtelijk te maken. Hoe specifieke films dit precies trachten te doen, zal ik aan 

de hand van twee casestudies in de volgende hoofdstukken beschrijven.    
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“Truth isn’t guaranteed by style or expression, It isn’t guaranteed by anything”  

– Errol Morris (Plantinga, American 383) 

Hoofdstuk 2: 

Feit of fictie, de categorie van de dramadocumentaire 
 

Uit het vorige hoofdstuk hebben wij kunnen opmaken hoe er vanuit het veld van de  

documentairetheorievorming is en wordt nagedacht over de belangrijkste noties met 

betrekking tot de documentairefilm. De paradigmaverschuiving die voornamelijk een 

heroverweging, categorisering van de mogelijkheden tot het claimen van kennis behelsde, 

dient echter niet opgevat te worden als een louter filosofisch gedachte-experiment. De theorie 

en het veld van filmmakers en geproduceerde films moeten gezien worden als twee 

verschillende, maar niet strikt van elkaar gescheiden gebieden die elkaar beïnvloeden. In dit 

en het volgende hoofdstuk wordt er nader ingegaan op de wijze waarop twee filmgenres in 

verhouding staan tot de theoretische inventarisatie en achtergrond van het vorige hoofdstuk. 

In dit hoofdstuk staat de volgende vraag centraal: Wat zijn de kenmerken van de 

dramadocumentaire en hoe ziet het debat tussen de theoretici en filmmakers omtrent deze 

categorie eruit? Bij het stellen van deze vraag zal speciale aandacht worden besteed aan de 

aspecten van reflexiviteit en het debat rond de feit-fictie dichotomie omdat deze, zoals wij uit 

het vorige hoofdstuk konden opmaken, als twee kernpunten beschouwd kunnen worden in de 

theorievorming rond de documentairefilm.    

  Omdat het van belang is een beeld te krijgen van de loop van de filmgeschiedenis van 

na de periode waarin de objectiviteitclaim het meest krachtig werd geuit, zal in dit hoofdstuk 

eerst een korte historische schets gemaakt worden vanaf eind jaren zestig tot eind jaren tachtig 

van de vorige eeuw. Vervolgens zal er worden ingegaan op de wijze waarop de 

dramadocumentaire in deze periode is ontstaan en de wijze waarop de notie van reflexiviteit 

invulling gekregen heeft in zowel theorie als praktijk. Tot slot zal deze brede historische en 

theoretische achtergrond uitmonden in een casestudie van Errol Morris’ film THE THIN BLUE 

LINE (1988). Deze film zal als een uitgesproken voorbeeld worden beschouwd van een 

documentaire die de bewijsstatus van de documentaire weet te verenigen met meer fictionele 

en expressieve dramatiseringen, in een zeer hybride en persoonlijke film, die tevens een zeer 

breed publiek wist aan te spreken.    

2.1 Historische achtergronden en kenmerken 

De jaren zeventig van de vorige eeuw laten zich kenmerken als een graduele 

overgangsperiode van de cinema verité-uitgangspunten, die eind jaren vijftig ontstonden, naar 

een periode die de post-verité-periode genoemd kan worden. De films uit deze periode 

bedienden zich van dezelfde opnametechnologie als de cinema verité-films, maar verschilden 

van elkaar in het feit dat deze latere films meer ruimte openlieten voor de filmmaker om zijn 

persoonlijkheid, en zijn eigen visie op de werkelijkheid te uiten. Vanwege een explosieve 

toename van private en publieke fondsen vonden in dit tijdperk langzaamaan steeds meer 

documentaires hun weg naar de bioscoop. Het financieren van films werd gezien als een 

middel om sociale veranderingen te bewerkstelligen.
126

 Hiernaast ontstonden er in deze 

periode verschillende mogelijkheden voor educatieve en onderzoeksdoeleinden op het gebied 
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van film, wat voor het eerst zou zorgen voor volledig geschoolde filmmakers. Ook 

ontwikkelde televisie zich als een serieus medium voor de distributie van documentaires. 

Beiden zouden bijdragen aan een wijdverbreide populariteit van de documentairefilm.
127

 Veel 

films uit deze periode kunnen getypeerd worden als persoonlijke visies op een meer algemene 

sociale geschiedenis, waarin zowel een verkenning van de eigen innerlijke wereld, met 

verborgen gevoelens en intieme momenten uit het privéleven, met de bredere 

gemeenschappelijke sociale dimensie werden gecombineerd.
128

 Vaak gebeurde dit in een 

hybride vorm die de conventionele, toen nog dominante observationele stijl, vermengde met 

de klassiekere becommentariërende vorm (c.q. de expositorische modus). In deze nieuwe 

vorm werd de oude grens tussen het private en het publieke domein overschreden, waardoor 

de filmmaker onlosmakelijk was verbonden met zijn onderwerp (een goed voorbeeld hiervan 

is de zogenaamde familieportretfilm). Dit werd als een vorm gezien die afrekende met de 

‘ontmenselijkende koele blik’ van de pure observatie: hiermee werd dan ook tegelijkertijd een 

meer moreel statement gemaakt.
129

 Typerend voor deze films is het gevoel van openbaring 

dat zij bij de toeschouwer weten te bewerkstelligen, wanneer de filmmaker bijvoorbeeld op 

ontdekkingstocht ging om via zijn persoonlijke leven iets te weten te komen over iets dat wij 

wellicht allemaal met elkaar delen.
130

  

 De jaren tachtig kan een zeer dynamische periode in de (Amerikaanse) 

filmgeschiedenis genoemd worden. Op het technologische vlak was de komst van de 

videocamera een mijlpaal, want de kosten hiervoor waren verhoudingsgewijs vele malen lager 

dan de gebruikelijke 35 mm of 16 mm celluloid film. Dit was dan ook terug te zien in het 

relatief grote aantal films die in dit decennium gemaakt zou worden.
131

 Jammer genoeg was 

deze periode aan de andere kant economisch gezien erg ongunstig voor de productie van film, 

waardoor er een groot beroep werd gedaan op de vindingrijkheid van filmmakers om fondsen 

te werven voor hun films. Hoewel deze films veelal ingingen op algemene onderwerpen, 

waren de invalshoeken zeer divers. Naast de biografische film, die tien jaar eerder in opmars 

kwam, werd tevens de muziekregistratie erg populair. Er werden veel films gemaakt over en 

door minderheden en sociale groeperingen in de samenleving, zoals bijvoorbeeld feministen 

en homoseksuelen, die via film hun belangen probeerden te behartigen en maatschappelijk 

begrip te kweken.
132

 

 Het erfgoed van de observationele cinema kan gezien worden als een achtergrond 

waartegen de stilistische ontwikkelingen in de jaren tachtig zich afspeelden. De ‘esthetiek van 

de werkelijkheid’, die zwaar leunde op de toen gangbare opvattingen van realisme, werd 

twintig jaar eerder gezien als iets dat evident was. De filmhistoricus Paul Arthur stelt in zijn 

essay “Jargons of Authenticity” (1993) dat de cinema verité- en direct cinema-aanhangers, die 

in de jaren zestig de meest prominente documentairevorm boden, de betekenisgeving van de 

film vooral over wilden laten aan de toeschouwer, en niet via een commentaarstem uitleg  

gaven over wat de beelden en geluiden ons vertelden. Het bieden van commentaar werd als 

een negatieve vorm van autoriteit gezien. Als alternatief probeerden deze verité-filmers 

betekenis te decontextualiseren, waardoor de toeschouwer een grotere rol kreeg toebedeeld in 

het toekennen van betekenis. Dit alles moet volgens Arthur gezien worden in een bredere 

culturele lijn van de zogenaamde ‘counterculture’ die zich in de jaren zestig tegen de 
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gangbare conventies keerde en antiautoritair wilde zijn. Op het gebied van film werd er 

getracht een meer waardevrije (dat wil zeggen minder ideologisch stellige) vorm van 

onderzoek te bieden.
133

 Dit uitte zich vooral in de afwezigheid van commentaar op het 

getoonde.    

 Langzamerhand, zoals wij ook in het vorige hoofdstuk vanuit de theorievorming 

zagen, werd er steeds meer kritiek geuit op deze direct cinema-opvatting van waardevrijheid 

en objectiviteit. Andere filmmakers lieten nu steeds vaker een tegengeluid op deze vorm van 

filmmaken te horen: zij hadden een veel te rigide visie van realisme en objectiviteit. Tevens 

zou het de filmmaker onnodig beperken in zijn creatieve mogelijkheden. Deze laatste groep 

werd in zeker opzicht ook gesterkt vanuit de wetenschap dat vanuit poststructuralistisch 

oogpunt de waarheidsclaim, die het stelligst door de direct cinema-school werd geuit, nu als 

onhoudbaar beschouwde. Een bepaalde manier van filmen, op wat voor manier dan ook, 

garandeert nooit waarheid.
134

 De redenering hierbij was dat zonder de inzet van alle creatieve 

middelen die reeds voorhanden waren, er alleen maar aan een abstract begrip als objectiviteit 

gehoor zou kunnen en moeten worden gegeven. De prangende vraag die hierbij gesteld werd 

was: hoe zou men door pure observatie iets (persoonlijks) kunnen zeggen over de wereld 

waarin wij leven? De context van de getoonde beelden, die deze van een andere betekenis 

konden voorzien, zou in de strikt observerende stijl teveel verdwijnen.
135

   

 Met het verruilen van de direct cinema- en cinema verité-methodologie voor een meer 

persoonlijke visie op de werkelijkheid, ontstond er een discussie omtrent het claimen van 

waarheid en de mogelijkheden om het publiek te misleiden. Hierbij werd de zeer gespannen 

verhouding merkbaar tussen Griersons formulering van de documentairefilm als het creatieve 

bewerken van de werkelijkheid en het bieden van feitelijke informatie in een documentaire. 

De vraag rees nu hoe creatieve middelen te legitimeren waren, wanneer deze ook konden 

worden ingezet om de toeschouwer te manipuleren en bedriegen.
136

 In dit licht bezien werd 

het in dit decennium steeds meer een aangelegenheid van de filmmaker om een legitieme 

balans te vinden tussen creatieve en persoonlijke expressie en het bieden van feitelijke 

informatie over de wereld. Hierdoor werd de documentairefilm steeds meer beschouwd als 

een filmische vorm die zich op een eigen manier tot de historische werkelijkheid verhoudt, 

maar even veelzijdig kon zijn als de fictiefilm.
137

  

 De documentairemakers leenden steeds intensiever van de stijlen, materialen, 

technieken en modi van documentaires uit de voorgaande periode, maar daarnaast ook van de 

Hollywood fictiefilm en de avant-gardefilms. Deze werden veelal op persoonlijke en zeer 

eigenzinnige wijze met elkaar gecombineerd in een cinematisch amalgaam.
138

 Wat de meest 

succesvolle hybride films volgens Arthur met elkaar gemeen hebben, is de (prominent 

postmodernistisch te noemen) kunstgreep van de pastiche (het nabootsen van stijlen uit 

voorgaande filmgenres) dat een strikt onderscheid van de voorgaande modi ondermijnt. 

Hiernaast beschouwt hij reflexiviteit als een belangrijke component in deze hybride films, 

omdat volgens hem veelal naar het productieproces en het betekenisgevingproces zelf wordt 

verwezen. Het nieuwe type documentaire laat zich volgens Arthur beter omschrijven als een 

strategische set (van bijvoorbeeld ontkenning, ridiculisering, ironisering en mislukking), 

waarin niet langer getracht wordt, zoals hun observationele voorgangers wel deden, om een 
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dieperliggend documentaireplan van waarheid, of absolute kennis te bekrachtigen.
139

 Arthur 

stelt dat het reeds waargenomen falen van het leveren van een 1:1 relatie met de werkelijkheid 

in deze strategische sets van groot belang is. Dit uit zich volgens hem in de nieuwe films in 

een benadrukking van dat wat niet plaatsvond, of mogelijk is: oftewel het behelst een 

zogenaamde “esthetiek van het falen”.
140

 Een (aanzienlijk) deel van deze hybride films gaat 

(indirect) in op de beperkingen en grenzen die de filmmaker tegenkomt op zijn weg naar het 

gestelde doel. Hierbij kan tevens gesteld worden dat deze strategie een invulling is van de 

wijze waarop er over zaken als werkelijkheid en waarheid nagedacht wordt door de 

filmmaker. Volgens Arthur zitten wij in deze fase van de documentairegeschiedenis in een 

“glibberige ambivalentie” waarin het filmische instrumentarium zowel noodzakelijkerwijs 

zichtbaar is, alsmede gezien wordt als een verbijsterend ontoereikende bemiddelaar is tussen 

werkelijkheid en mens. Volgens hem is dit een noodzakelijke stap voor de documentairefilm 

om als geloofwaardig te kunnen worden gerecipieerd.
141

  

2.2 De categorie van de dramadocumentaire   

De zogenaamde hybriditeit in documentairefilms waarover Arthur spreekt, is een zeer breed 

en diffuus begrip dat in de afgelopen decennia in een scala aan subcategorieën is 

onderverdeeld. Een categorie die pakweg de afgelopen dertig jaar in opkomst is gekomen en 

in populariteit is toegenomen is de dramadocumentaire, die zo haar eigen theoretische 

problematiek met zich meedraagt. Hier zal kort worden ingaan op de wijze waarop de 

dramadocumentaire gekarakteriseerd wordt in de vakliteratuur en waaruit het debat bestaat 

omtrent de verhouding tussen feit en fictie binnen deze categorie.  

 Volgens filmtheoretici Jane Roscoe & Craig Hight is het genre van de 

documentairefilm altijd in staat gebleken om externe, niet filmgerelateerde veranderingen (uit 

voornamelijk de overige, vooral nieuwere media) snel in zich op te nemen. Zij stellen dat 

vooral de opkomst van televisie een mediaconvergentie heeft bewerkstelligd tussen de 

documentairefilm en de meer populaire televisieformats. Hiernaast wijzen zij het 

‘postmoderne’ wetenschappelijke klimaat aan als belangrijke factor voor deze verandering.
142

 

In dit laatste werden concepten als waarheid en werkelijkheid bekritiseerd, en werd tevens de 

oude dichotomie tussen hoge en lage cultuur veel minder zichtbaar. Volgens de twee 

theoretici heeft de documentairefilm op geheel eigenzinnige wijze aan deze verandering 

invulling gegeven en een rijke pluriformiteit in vormen ten toon gespreid. Deze nieuwe 

vormen met nieuwe strategische sets hebben de aloude kloof tussen de documentairefilm en 

de fictiefilm vervaagd en een nieuwe speelruimte gecreëerd waarbinnen de 

dramadocumentaire ontstond. Deze nieuwe speelruimte kan volgens de twee auteurs in 

potentie zowel de (traditioneel wetenschappelijke) fundamenten van de documentaire als die 

van de fictiefilm (als compleet gedramatiseerd) ondermijnen.
143

    

 Voor een theoretisch vruchtbare duiding van de dramadocumentaire volgen Roscoe & 

Hight een onderscheid dat de filmwetenschapper Derek Paget maakt. Paget onderscheidt deze 

categorie van andere zoals ‘documentaire-drama, ‘faction’, en de ‘dramadoc’ of ‘docudrama’ 

die meer betrekking hebben op televisieformats dan op film. Volgens hem is de 

dramadocumentaire gelieerd aan een feitelijk discours (in navolging van Nichols), waarmee er 
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een assertieve houding wordt aangenomen (in navolging van Plantinga), en er openlijk wordt 

bevestigd dat informatie op een narratieve wijze wordt gepresenteerd. Dit in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld zijn fictionele tegenhanger, de ‘mock-documentary’, waarbij er gesteld wordt dat 

het gepresenteerde niet opgaat voor de historische werkelijkheid, maar er wel een typische 

documentairestijl is te ontdekken. Van belang hierbij is dat de verwachtingen van de kijker 

ook binnen dat van het breder gedragen feitelijke discours liggen: oftewel het benadrukt zijn 

“documentaryness” door het leveren van bewijsmateriaal, zoals bijvoorbeeld het journaal op 

televisie dit doet.
144

 

 Het dramatische aspect in de categorie van de dramadocumentaire schuilt 

voornamelijk in het feit dat de emotionele/affectieve dimensie van het feitelijke materiaal 

invulling kan krijgen en het tevens bepaalde mogelijkheden voor ervaring (in hypothetische 

gebeurtenissen) kan opvullen door gebeurtenissen op creatieve wijze te verbeelden. Volgens 

Roscoe & Hight is het vooral deze creatieve invulling, het dramatiseren van historische 

gebeurtenissen die theoretisch gezien voor problemen kan zorgen, want wat is in deze 

invulling dan nog strikt feitelijk en verifieerbaar te noemen? In dit opzicht lijkt de stijl van 

dramadocumentaire op het eerste gezicht niet op die van de traditionele documentaires, 

doordat het de (traditionele) codes en conventies minder systematisch inzet. Hierdoor zullen 

veel mensen deze niet als een documentaire herkennen. Het zet deze documentairecodes en 

conventies in combinatie met die van de fictiefilm in (bijvoorbeeld acteurs die sterk lijken op 

de historische persoon), waardoor er volgens de twee theoretici wel getracht wordt om een 

realistisch effect te bereiken. Hiermee maakt de dramadocumentaire implicieter zijn 

waarheidsclaim dan bijvoorbeeld de observationele documentaires. Een belangrijk punt is dat  

echter wel dezelfde onderzoekstechnieken inzet als de meer traditionele documentaires (het 

tracht verifieerbare uitspraken te doen) en tracht veelal zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid 

te blijven, in termen van casting en acteerstijl. Vaak wordt in deze films gebruik gemaakt van 

‘regulier’ documentairemateriaal zoals film-/tv-beelden, foto’s of dagbladen, maar komen 

deze ook in een gemengde vorm van oud en nieuw voor (bijvoorbeeld gedramatiseerd 

materiaal). De filmmaker tracht op deze wijze informatief, maar vooral geloofwaardig over te 

komen.
145

 Hiernaast worden vaak conventies van de fictiefilm zoals een realistische mise-en-

scène, locaties, belichting en continuïteitsmontage ingezet, en wordt er getracht een 

dramatische spanningsboog in de narratie op te bouwen. Roscoe & Hight stellen hierbij dat de 

verwachting van de toeschouwer gelijk is aan die hij heeft bij het kijken naar een traditionele 

documentaire, in die zin dat hij verwacht dat het gaat om een bewerende waarachtige 

representatie. Ook geldt dit voor de filmmaker zelf, die ervan uitgaat dat de dramatisering het 

gestelde doel van de film niet schaadt.
146

  

 Aangezien in de dramadocumentaire fictionele en documentaire modi met elkaar 

vermengd worden, wordt de toeschouwer door de tekst heen en weer geleid langs deze twee 

polen. Door de vermenging wordt de scheiding tussen de twee weliswaar vertroebeld, maar 

aan de andere kant worden volgens Roscoe & Hight tevens de tegenstrijdigheden en 

spanningen tussen de aannames en verwachtingen weggenomen. De veronderstelde toegang 

tot enerzijds de directe weergave van de werkelijkheid en anderzijds de gesimuleerde en 

gedramatiseerde werkelijkheid zorgt volgens hen voor een vernieuwing van het ‘contract’ 

tussen filmmaker en toeschouwer: de toeschouwer blijft hierbij aannemen dat de maker ook 

middels zijn nieuwe vormen ‘uitspraken’ doet over de werkelijkheid, hoewel dit bij 

dramatisering op een geïntensiveerde manier gebeurt.
147

 Toch kan er volgens hen gesteld 
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worden dat bij de dramadocumentaire de claims en fundamentele aannames van het feitelijke 

discours wel zijn afgezwakt. De dramadocumentaire ‘stelt’ dat dramatisering niet de 

werkelijkheid is, en doet dit op een openlijke, niets verhullende manier. Het gaat erom dat de 

toeschouwer, in Plantinga’s termen, een mentaal model van de werkelijke gebeurtenis kan 

maken, door middel van het toepassen van zowel codes van dramatisering als die van 

documentaire.
148

 

2.3 Reflexiviteit in de dramadocumentaire 

Zoals wij in het vorige hoofdstuk zagen neemt reflexiviteit in de documentairefilm een 

belangrijke plaats in het debat of de documentairefilm in. Kort gezegd komt reflexiviteit tot 

uiting als een soort zelfbewustzijn of beter een bewustzijn dat men zelfbewust is.
149

 Het is een 

bewustzijn van de maker, maar in zeker opzicht ook van de film (dat deze zelf een 

geconstrueerde representatie van de werkelijkheid is). Dit bewustzijn komt tevens (in een 

bepaalde mate) tot uiting in het onderwerp van de film (en voornamelijk in de behandeling 

daarvan). In dit licht kan reflexiviteit worden beschouwd als een kritische, opmerkzame 

dimensie in de film ten aanzien van de mogelijkheden van film, of filosofischer gesteld, de 

aard van de werkelijkheid en onze menselijke vermogens tot kennisverwerving. Van belang 

hierbij is het inzicht dat reflexiviteit altijd beschouwd moet worden als een gradueel concept, 

dat ingezet wordt door de filmmaker om zijn visie op de werkelijkheid uit te drukken. 

Reflexiviteit wordt mijns inziens hiermee niet zozeer gebruikt als esthetisch doel in zichzelf, 

zoals dit in de meer experimentele avant-gardefilm het geval was, maar heeft een meer 

becommentariërende functie ten aanzien van de wijze waarop de film is gemaakt. 

Reflexiviteit moet echter niet beschouwd worden als een synoniem voor de 

dramadocumentaire: het is slechts een veel voorkomend verschijnsel binnen deze categorie.  

 De communicatieantropoloog Jay Ruby stelt dat reflexief zijn in een documentaire 

inhoudt dat een film zo gestructureerd wordt dat de toeschouwer aan kan nemen dat de 

filmmaker, het proces van het filmmaken, en de uiteindelijke film een samenhangend geheel 

vormen (c.q. deze wordt bewust gemaakt van de onderlinge relaties). Vanuit de maker gezien 

houdt dit in dat hij opzettelijk de onderliggende epistemologische aannames onthult die 

ervoor hebben gezorgd dat het onderwerp, de centrale vraag en (de weg naar) het antwoord in 

de film duidelijk naar voren komen.
150

 De film moet met andere woorden de toeschouwer 

voldoende aanwijzingen geven zodat hij aan kan nemen dat het om reflexiviteit gaat. Zijn 

kennis van documentaireconventies is hierbij een belangrijke factor. Reflexiviteit is hiermee 

ook een middel en een strategie om de toeschouwer in te lichten over zijn rol in het 

betekenisgevingsproces.
151

 Deze reflexieve strategie veronderstelt dat betekenis te 

gemakkelijk op een ‘natuurlijke’, dat wil zeggen op een niet door de toeschouwer 

ondervraagde wijze geproduceerd wordt. Reflexiviteit wijst op dit onbewuste proces door de 

constructieprincipes van de film te tonen. Zodoende reflecteert de toeschouwer op dit proces 

en wordt zich bewust van de manier waarop het getoonde (slechts) een visie is op de 

werkelijkheid. Dit inlichten zouden wij kunnen beschouwen als een specifiek eigentijdse 

manier om om te gaan met het (postmoderne) probleem van de representatie: de documentaire 

kan alleen een relatieve waarheid tonen, en niet een absolute, onveranderlijke Waarheid (die 

traditioneel met een hoofdletter geschreven wordt). Onze wereld kan in dit licht het beste 

worden opgevat als een construct van relatieve perspectieven, van verschillende waarheden 
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(onthoud hierbij dat de ‘hardcore’ poststructuralistische aanname is dat de werkelijkheid zelf 

een construct is en daarmee per definitie onkenbaar). Dit aspect werkt Errol Morris, zoals 

dadelijk uiteengezet zal worden, op geheel eigenzinnige wijze uit in zijn films.    

 Wij zouden kunnen stellen dat in deze fase van de documentairegeschiedenis, en dit 

hangt mijns inziens in hoge mate samen met de opkomst van de televisie- en breder de 

vrijetijdscultuur, de media-/filmgeletterdheid van het publiek als een belangrijke basis gezien 

kan worden om met de conventies van het genre te kunnen gaan spelen. De categorie van de 

dramadocumentaire doet dit op een eigenzinnige manier. Vaak worden deze films als 

problematisch gezien zowel qua vorm als qua inhoud en daardoor meestal ook bekritiseerd.  

Volgens Roscoe & Hight is een belangrijke overeenkomst tussen de reflexieve documentaire 

en de dramadocumentaire dat beide, hoezeer ze ook de (traditionele) documentairevorm 

trachten te ondermijnen, nooit om de referentiële status van het filmbeeld heen kunnen (als zij 

te veel van de conventies afdwalen worden zij volgens hen simpelweg niet meer als 

documentaires waargenomen). Het hangt volgens dit standpunt uiteindelijk af van het geloof 

van de toeschouwer in de feitelijkheid van het gepresenteerde discours die de vorm van de 

film tracht te bekrachtigen.
152

  

2.4 Beatties visie 

Volgens de Australische filmwetenschapper Keith Beattie is er vanaf de jaren tachtig een 

trend waar te nemen in de documentaires, en voornamelijk televisiedocumentaires en 

spelprogramma’s (zogenaamde gamedocs), waarbij de conventies van drama, die geworteld 

zijn in de fictiefilm, met die van documentaire (voornamelijk de observationele die meer in 

een journalistieke traditie staat) worden gecombineerd. Hierdoor vond er in zekere mate een 

versmelting plaats tussen deze twee gebieden die tijden lang strikt van elkaar waren 

gescheiden. Dit zorgde ervoor dat de ingesleten conventies en ideeën over de documentaire 

met elkaar in botsing kwamen, en het debat over de mogelijkheden van beide oplaaide. 

Beattie is van mening dat deze samenkomst van feit en fictie gezien moet worden als het 

ondergeschikt maken van de traditionele authenticiteitsclaim aan een meer fictionele vorm die 

wel verifieerbare uitspraken tracht te doen, maar die in dit licht gezien kan worden als een 

meer innovatieve en artistiek vruchtbare benadering van de documentairefilm voor de 

makers.
153

 Deze combinatie resulteert binnen de documentaire in een zekere gezonde 

spanning, die voor een zeer brede pluriformiteit van het genre heeft gezorgd. Hierdoor is het 

lastig om de dramadocumentaire onder één noemer te plaatsen, en bestaan er tevens een aantal 

andere namen voor deze heterogene groep films, zoals gedramatiseerde documentaire, 

dramadocumentaire, docu-drama, dramadoc en faction. Het is dan ook van groot belang om 

onderscheid te maken (en aan te houden) tussen wat Beattie de term drama noemt, opgevat als 

een spannende verhalende gebeurtenis, of opgevat als een enscenering of reconstructie van 

een gebeurtenis.
154

 Wat al deze heterogene films in deze groep met elkaar gemeen lijken te 

hebben, is datgene waar John Grierson in de jaren twintig al op wees, namelijk een creatieve 

bewerking van de actualiteit (c.q. het feitelijke materiaal). In zijn definitie was dan ook 

hypothetisch al een belangrijke plaats voor deze dramatisering weggelegd, al werd dit nu op 

een intensievere wijze toegepast. 

 Hoewel ik mij in eerste instantie richt op de beschrijving van de dramadocumentaire 

als filmische vorm, is het van belang kort in te gaan op de rol die de ontwikkelingen van de 
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televisie hierin speelden. Beattie stelt dat televisie een zeer belangrijke factor is in de 

verschuiving van de overwegend observerende naar de overwegend dramatiserende vorm. In 

de jaren zestig werd de verhalende vorm van documentaire bijvoorbeeld erg populair, waarin 

dramatische stukken zo realistisch mogelijk werden weergegeven. Hierbij hield ‘realistisch’ in 

dat het gebaseerd was op intensief onderzoek en plaatsvond in authentieke sociale settings. 

(150) Naarmate deze hybridisering meer in zwang raakte, in zowel de documentairefilm als in 

de televisieproducties, nam ook de kritiek op deze vorm toe: deze zou misleidend en zelfs 

gevaarlijk zijn.
155

 Deze kritiek gaat uit, zoals Beattie naar mijn idee terecht opmerkt, van het 

idee dat er een ‘pure vorm’ van documentairemaken bestaat die geen dramatische technieken 

inzet. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat het dramatiseren van feitelijke informatie altijd 

misleidend is. Als tegenargument stelt Beattie dat makers, producenten en andere instituties 

wel benaderingswijzen en procedures hebben geïmplementeerd die de dramatisering vanuit 

dit oogpunt trachten te legitimeren. De feitelijke basis van de film of het programma wordt 

meestal van te voren benadrukt via bijvoorbeeld promotiemateriaal en de films zijn gebaseerd 

op intensief en gedetailleerd onderzoek: de bronnen worden geverifieerd zoals dit 

bijvoorbeeld in de journalistiek gebruikelijk is en zijn de makers hier bovendien juridisch 

gezien ook voor aansprakelijk.
156

  

 Naast kritiek is een belangrijk argument vóór het gebruik van dramatisering/ 

enscenering dat dit onvermijdelijk is wanneer het onderwerp van de film iets behelst van vòòr 

de uitvinding van de camera, of een plaats in beeld brengt waar de camera niet kan of mag 

komen (bijvoorbeeld de onbegaanbare uithoeken van onze planeet of zittingen van 

strafzaken). Wanneer er geen andere mogelijkheid bestaat om deze verhalen in 

overeenstemming met de visie van de filmmaker te vertellen, kan dramatisering hiervoor een 

zeer effectief representatiemiddel zijn.
157

 Bij dit laatste kan gesteld worden dat de 

mogelijkheid om met de camera overal te komen en alles te zien (aanwezigheid van camera), 

wordt uitgebreid door het eigenlijke tekort van de afwezigheid van de camera te ontkennen. 

Zoals Beattie stelt: wij waren er feitelijk niet, maar wij kunnen via fictie wel doen alsof.
158

 

Vaak is de film via dramatisering in staat om de emoties van de toeschouwer op een krachtige 

manier op te wekken. Door het feit dat wij als mens, en dus ook als toeschouwer, ervaringen 

hebben, zijn wij in staat om het gepresenteerde te begrijpen op een intersubjectieve wijze. Dit 

is dan ook een andere benadering dan het benadrukken dat de geboden informatie uit de 

profilmische werkelijkheid, afkomstig is uit de historische werkelijkheid (zoals in de 

observationele modus wordt gedaan).Volgens Beattie registreert of voelt de toeschouwer op 

emotionele wijze de ideeën en de informatieve inhoud van de film aan. Hierdoor kan er op 

een creatieve wijze invulling gegeven worden aan de voor de camera onregistreerbare 

dimensie van de wereld.
159
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2.5 Errol Morris’ filosofie en positie als filmmaker 

Bill Nichols stelde, zoals wij in het vorige hoofdstuk zagen, dat de      

ontwikkeling van de documentairegeschiedenis beschreven en 

gekarakteriseerd kan worden aan de hand van de (vaak eigenzinnige) 

opvattingen die de filmmakers zelf hebben over wat een documentaire 

is of zou moeten zijn. De direct cinema-school was, zoals al kort 

gesteld, hier een goed voorbeeld van. Filmmakers als Robert Drew en 

John Leacock, die tot deze school behoorden, hadden voordat zij actief 

werden als filmmakers, een academisch carrière. De retoriek en 

methodiek van non-interventie, die zo typerend waren voor deze 

school, kunnen gezien worden als een uitvloeisel van hun academische 

onderzoekshouding.  

 Een andere, zeer eigenzinnige filmmaker en tevens denker over zaken als film en onze 

relatie tot de werkelijkheid, is de Amerikaan Errol Morris (geb. 1948). Al vanaf de 

verschijning van zijn eerste film GATES OF HEAVEN (1978) spreidde Morris een zeer 

onconventionele en persoonlijke stijl ten toon: iets wat al zijn latere films zou kenmerken en 

tevens hierdoor op veel kritiek zou komen te staan. Voordat Morris begon met het maken van 

films had hij een bachelordiploma geschiedenis en een masterdiploma filosofie behaald. 

Hierna werkte hij een korte tijd aan een proefschrift aan de universiteit van Berkeley, dat hij 

niet afmaakte. Deze academische achtergrond heeft overduidelijk zijn sporen nagelaten in zijn 

opvattingen over film en over onze toegang tot de werkelijkheid. Een tweede grote invloed op 

zijn werk als filmmaker is zijn werk als privé detective, waarin hij zijn zeer uitgekiende 

interviewstijl en scherpe oog voor detail ontwikkelde.  

 Errol Morris neemt een genuanceerde positie in ten aanzien van de werkelijkheid, 

waarheid en het menselijke vermogen om de wereld te kunnen begrijpen. Volgens hem is de 

waarheid niet een relatieve of subjectieve aangelegenheid, maar kan deze ontdekt worden 

door bewijs proberen te vinden voor bepaalde uitspraken over de werkelijkheid. Er bestaat 

een echte werkelijkheid die niet opgevat als, of gereduceerd kan worden tot louter een 

ideologische constructie (zoals typerend is voor het postmoderne gedachtegoed). Hij kan 

gezien worden als een aanhanger van de specifiek analytische filosofische traditie die stelt dat 

claims (opgevat als linguïstische constructen) waar of onwaar kunnen zijn en niet de dingen 

(de werkelijkheid) zelf; die bestaan er geheel onafhankelijk van.
160

 Het zijn kortom onze 

uitspraken over de werkelijkheid die waar of onwaar kunnen zijn en niet het bestaan van de 

dingen zelf. Dit alles moet echter los gezien worden van het feit dat iedereen anders naar de 

werkelijkheid kijkt of kan kijken. Volgens Morris hebben mensen een bepaald ‘belang’ bij 

hun manier van naar de werkelijkheid kijken, of hun geloof in hoe de werkelijkheid is.
161

 Het 

vinden van de waarheid is dan ook afhankelijk van het toetsen van de claim door middel van 

onderzoek. Zo beschouwd is het uitvoeren van onderzoek een activiteit die bestaat bij de 

gratie van het vinden van bewijs die de claim bekrachtigt of ontkracht (dat compleet los 

gezien moet worden van het feit dat er iets in de werkelijkheid heeft plaatsgevonden). Het 

verzamelde bewijs dient op haar beurt geïnterpreteerd te worden binnen een expliciet 

gemaakte context (bijvoorbeeld een wetenschappelijke of juridische) aan de hand waarvan er 

een idee ontstaat (c.q. het verhaal van de gebeurtenis).
162

 De bewijsstatus van het materiaal, 

dat zo beschouwd altijd gradueel van aard is, is daarbij van het voornaamste belang.  
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 Waarheid kan volgens Morris nooit worden gegarandeerd door een of andere instantie, 

laat staan door een bepaalde manier van filmmaken. Hij keerde zich hiermee dan ook 

uitgesproken tegen de methodiek van de direct cinema-school en deed zelfs exact het 

tegenovergestelde in zijn eigen films, die daarmee op het eerste gezicht sterk op fictiefilms 

lijken.
163

 Het feit dat zijn films tot aan het begin van de jaren negentig niet werden 

genomineerd voor de belangrijkste filmprijzen, kan ook in het licht gezien worden van de 

toenmalige opvattingen over de documentairefilm (zijn laatste films hebben een aantal keer de 

prestigieuze Academy Awards gewonnen). Zijn film THE THIN BLUE LINE (1988) werd nadat 

deze net was uitgebracht, meer als een fictiefilm beschouwd dan als een documentaire: 

hoewel het geheel gebaseerd is op verzameld materiaal en interviews omtrent een moordzaak 

en bovendien bij heeft gedragen tot de vrijlating van de ten onrechte veroordeelde 

hoofdpersoon Randall Adams. Morris’ films zijn op een uitgesproken manier geconstrueerd 

of kunstmatig te noemen, zonder dat deze constructie gemaskeerd wordt. Reflexiviteit speelt 

daarmee een belangrijke rol in zijn films. Morris tracht in zijn films zo aanwezig mogelijk te 

zijn voor zijn gefilmde subjecten, door hen voornamelijk in een interviewsetting te plaatsen 

en zo bepaalde uitspraken aan hen te ontlokken. Hij maakt bijvoorbeeld gebruik van 

kunstmatige (studio)belichting, decors en het statief: middelen die in de observationele modus 

onder filmmakers uit den boze waren. Naast segmenten van interviews gebruikt hij 

expressieve, esthetische beelden en veelal scènes uit bestaande (fictie)films en bestaand 

materiaal dat ter illustratie dient van zijn persoonlijke visie en stijl. Dit alles is zoveel 

mogelijk gericht op het naar eigen zeggen bieden van een voor de toeschouwer zo 

vermakelijk mogelijke film die gebaseerd is op zeer intensief (objectief) onderzoek dat de 

‘waarheid’ (en vooral de zoektocht daarnaar) tracht te representeren.
164

 Hierdoor worden zijn 

films veelal onder de problematische noemer van de non-fictiefilm geschaard; een term die 

Morris zelf meer om marketingtechnische redenen gebruikte, namelijk om een zo groot 

mogelijk publiek voor zijn film te interesseren.
165

  

2.6 Analyse van THE THIN BLUE LINE   

Nu wij een beeld hebben gekregen van Morris’ (filosofische) positie als filmmaker, is het van 

belang om voor de categorie van de dramadocumentaire een representatieve film te 

analyseren met betrekking tot de wijze waarop deze film geconstrueerd en gestructureerd is en 

hoe deze zich vervolgens verhoudt tot de noties van dramatisering en reflexiviteit.  Hieruit zal 

er inzicht ontstaan in de wijze waarop Morris’ films zijn positie (breder beschouwd het 

nieuwe paradigma) vertegenwoordigen. De analyse zal ruwweg langs de twee  lijnen lopen 

zoals die aan het einde van het vorige hoofdstuk zijn aangegeven. Ik zal hierbij eerst beginnen 

met een narratieve analyse van de film, vervolgens ingaan op de wijze waarop de gebruikte 

filmische technieken en stijl zich verhouden tot de werkelijkheid en tot slot ingaan op de 

wijze waarop de specifiek (ironische) houding van Morris in deze film naar voren komt.  

Wanneer wij de narratieve dimensie in deze film willen analyseren, is het van belang 

om een onderscheid te maken tussen het ‘verhaal’ dat de film vertelt en de wijze waarop dit 

verhaal in de film gepresenteerd wordt. Hierbij is het goed te weten dat documentaires in deze 

zin verschillen van fictiefilms. De fictiefilm kan in vrijwel de meeste gevallen gezien worden 

als een uitwerking van het verhaal (de fabula) dat via een constructie van de plot (het sujet) 

informatie aan de toeschouwer presenteert. Door het feit dat de meeste documentairefilms 

elementen van ongecontroleerdheid over de gefilmde situatie bevatten, kan er gesteld worden 
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dat de documentairemaker op een fundamenteel andere manier claims maakt omtrent de 

werkelijkheid dan de fictiefilm doet. Zowel fictie- als non-fictiefilms maken gebruik van 

narratie die de toeschouwer begrijpt. Het verschil is dat de toeschouwer van de non-fictiefilm 

wordt aangemoedigd te geloven dat het gerepresenteerde naar de (historische) werkelijkheid 

verwijst en bij een fictiefilm naar een fictionele werkelijkheid. Het verhaal bestaat hierbij net 

als de fictiefilm uit de logische en chronologische volgorde van de gebeurtenissen zoals deze 

zich in de werkelijkheid voor hebben gedaan (of zullen doen). Dit verhaal is echter een 

mentale constructie die de toeschouwer maakt aan de hand van de gepresenteerde informatie 

in de film (deze hoeft niet chronologisch gepresenteerd te worden). Zoals Carl Plantinga 

stelde, is de houding die wordt aangenomen in documentaires assertief en bij fictiefilms 

fictief. Deze assertieve houding kan zowel narratieve als retorische, associatieve, categorische 

of abstracte vormen behelzen (of een mengvorm daarvan).
166

 In dit opzicht kunnen wij niet 

zozeer spreken van een uitgewerkt plot in de documentaire, maar beter van een discours. Met 

het discours wordt de doelmatige (strategische) organisatie van beeld en geluid bedoeld 

waarmee een model van de wereld wordt geprojecteerd.
167

 Dramatisering kan op deze manier 

gezien worden als een onderdeel van de bredere strategie die het discours behelst, en niet 

simpelweg als een fictief construct die een fictieve houding bij de toeschouwer aanmoedigt 

ten aanzien van de wereld die het schetst.           

2.6.1 De narratie in de film 

Over het vertelde verhaal in THE THIN BLUE LINE kunnen wij relatief kort zijn. De film gaat in 

op de schuldvraag omtrent de moord op de politieagent Robert Wood in 1976 in Dallas, 

Texas. De toen 28-jarige Randall Adams werd hiervoor schuldig bevonden en veroordeeld tot 

een levenslange gevangenisstraf. De toen 16-jarige David Harris, die de tweede 

hoofdverdachte was in deze zaak, werd vrijgesproken. De veroordeling lijkt bij nader 

onderzoek echter op allerlei juridische dwalingen en verdraaiingen van de feiten te berusten. 

Dit laatste is wat Errol Morris in zijn film, die een speurtocht is naar de feitelijke 

gebeurtenissen, aan wil tonen, alhoewel hij niet expliciet stelt wat er exact fout is gegaan of 

wie er daadwerkelijk schuldig bevonden zou moeten worden. 

 In een reeks interviews met de verdachten, de rechter, getuigen, aanklagers, 

politiefunctionarissen en advocaten wordt er ingegaan op wat er zich die bewuste dag heeft 

voorgedaan en hoe de moord zich heeft voltrokken. Gaandeweg in de film zien wij als 

toeschouwers dat veel verhalen tegenstrijdig zijn met elkaar (vooral de getuigenverklaringen) 

en krijgen wij het gevoel dat de waarheid verborgen wordt gehouden door de politie en de 

aanklagers. Naast deze interviews, die het niet gescripte (en in deze zin wellicht het meest 

pure) documentairedeel van de film uitmaakt, bestaat de film uit gedramatiseerde segmenten 

die de dag van de moord aan de hand van de verschillende getuigenverklaringen uitlichten en 

daarnaast uit zeer divers, meer traditioneel, illustratief materiaal (schetsen van de 

hoorzittingen, tekeningen van de plaats van het delict, persberichten, landkaarten maar ook 

fragmenten uit oude fictiefilms). Deze combinatie is typerend te noemen voor al Morris’ films 

en is filmisch gezien een zeer interessante uitingsvorm gebleken om zowel als 

bewijsmateriaal te kunnen dienen als ook een uiting te zijn van een zeer persoonlijke visie op 

film en werkelijkheid. Niet alleen het type materiaal dat Morris in deze film gebruikt is van 

belang, maar ook de concrete wijze waarop hij dit materiaal heeft gepresenteerd. Beide zijn in 

zijn films eigenaardig te noemen. Een dieper inzicht in de wijze waarop de film geconstrueerd 
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is, geeft ons inzicht in de wijze waarop de film op het kruispunt tussen het feitelijke en het 

fictionele discours gepositioneerd kan worden.  

2.6.2 Het discours in de film  

Het verhaal of de gebeurtenissen die in THE THIN BLUE LINE worden verteld, worden 

geenszins op een eenduidige wijze gepresenteerd. De klassieke whodunit-vraag die centraal 

staat, wordt hoofdzakelijk uitgewerkt door middel van een gedramatiseerde (re)constructie 

van de verschillende herinneringen van de betrokken geïnterviewde personen.   

Tevens wordt er geen gebruik gemaakt van voice-over-commentaar van Morris zelf die de 

getoonde beelden en vertellingen van een eenduidige en sluitende betekenis zou kunnen 

voorzien. Alleen kort voor het einde van de film horen wij even zijn stem op een bandrecorder 

wanneer hij David Harris voor het laatst, zonder camera, interviewt. In dit opzicht lijkt de film 

op het eerste gezicht een hoge mate van (journalistieke) evenwichtigheid te tonen, omdat hij 

alle partijen aan het woord laat en de filmmaker een neutralere rol op zich neemt. De film is 

gecentraliseerd rond de interviews die tegenover elkaar geplaatst worden en die ten doel 

hebben de avond van de moord vanuit verschillende perspectieven te hervertellen. Een ander 

belangrijk onderliggend thema dat hieraan ten grondslag ligt en de diepere laag van de film 

uitmaakt, is de vraag wat waarheid nu eigenlijk is en hoe er verschillende perspectieven op de 

werkelijkheid kunnen bestaan.  

 

De film is in narratief opzicht in drie hoofdlijnen verdeeld: in een begin, een middenstuk en 

een einde. Deze drie gedeeltes zijn in het verloop van de film niet in strikte zin van elkaar 

gescheiden, maar de inhoudelijke thematiek behelst één van deze drie gedeeltes. Ik zal hier 

kort de inhoud van de verschillende delen uiteenzetten. 

 De opening van de film kan beschouwd worden als een beschrijving van de 

gebeurtenissen die tot de arrestatie van de hoofdpersoon Randall Adams hebben geleid, hoe 

zijn ondervraging verliep en hoe hij voor zijn onschuld pleitte. Wij horen zijn versie van de 

gebeurtenis en zien hem in beeld. Als tegenhanger van zijn versie, krijgen wij ook de kant van 

de betrokken rechercheurs te horen en te zien. Hun versie verschilt aanzienlijk van die van 

Adams en gaat voornamelijk in op het vermeende gebrek aan moraliteit en schuldbesef bij de 

hoofdverdachte. Hiernaast gaan zij in op een aantal details van de moord op Agent Wood en 

hoe de enige getuige, de vrouwelijke agent, zich heel weinig kon herinneren van het voorval, 

maar onder hypnose enkele aanwijzingen kon geven. De tweede hoofdpersoon, David Harris 

vertelt over zijn problematische verleden met zijn ouders en hoe hij voor het eerst met justitie 

in aanraking kwam. Tot slot vertelt een rechercheur dat het nu bijna kerstmis was, eerdere 

zaken veel sneller opgelost waren en dat er hierdoor enige druk ontstond om de zaak zo snel 

mogelijk op te lossen.  

In het middengedeelte komen wij te weten hoe de rechtszaak verliep en de 

veroordeling tot stand kwam. Naast de hoofdverdachte en rechercheurs worden alle overige 

betrokken partijen aan het woord gelaten. Er wordt ingegaan op de vermeende bekentenis van 

David aan zijn vrienden en hoe hij deze later weer introk. Hij vertelt zijn versie van de 

gebeurtenis, en wij horen de rechercheurs over Davids behulpzaamheid en vriendelijke aard. 

Volgens Randall zit Davids verklaring vol tegenstrijdigheden en is het bewijsmateriaal 

gemanipuleerd zodat hij als schuldige aangewezen zou worden. De advocaten van Randall 

spreken over het ontbreken van bewijsmateriaal en hoe er, naast David, drie getuigen werden 

opgeroepen die Randall konden identificeren als de dader. Hiernaast werd de verklaring van 

een dubieuze psychiater gebruikt voor de uitspraak. Deze getuigen komen aan het woord, 

maar de onbetrouwbaarheid van deze getuigen wordt bepleit door andere betrokkenen. 

Sommigen hebben bijzondere motivaties voor hun getuigenis en veel verklaringen zijn 
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tegenstrijdig. De rechter vertelt over zijn opvoeding en respect voor het gezag en dat hij 

emotioneel betrokken was bij deze zaak.  

Het slotstuk van de film gaat over de schuld van David Harris. Hij zou aanwijzingen 

hebben gekregen van de recherche wat hij zou moeten doen om weer op vrije voeten te 

komen. Na deze moordzaak zou hij betrokken zijn bij een serie geweldsdelicten en een andere 

moord begaan hebben, waarvoor hij ook veroordeeld is. Een mogelijke motivatie voor Davids 

daden zou de verstoorde relatie met zijn vader kunnen zijn. De film eindigt met een laatste 

interview dat Morris deed met David waarin hij min of meer schuld bekent aan de moord en 

stelt dat Randall ten onrechte veroordeeld is en simpelweg een zondebok was.  

 

In de beschouwing van de narratieve dimensie van de film kunnen wij stellen dat deze op een 

betrekkelijk klassiek dramatische wijze is gestructureerd. Een belangrijke overeenkomst die 

deze film met de fictiefilm gemeen heeft, is deze driedelige structuur waarin zich vanaf het 

begin tot het einde verschillende spanningsbogen ontwikkelen, doordat er steeds nieuwe 

informatie aan de toeschouwer wordt geboden. Randall Adams kan in dit opzicht tevens als 

een klassieke (tragische) protagonist worden beschouwd die zijn onschuld moet bewijzen, 

maar steeds wordt tegengewerkt door een aantal antagonisten (de politierechercheurs, David 

Harris, de getuigen, de psychiaters). Hij is op weg geholpen door zijn advocaten, maar het 

noodlot lijkt ervoor te hebben gezorgd dat hij toch is veroordeeld. Zoals David Harris ook 

opmerkt in de film: “Heard of the proverbial scapegoat? There’s probably been… thousands 

of… innocent people convicted and probably be thousands more. Why? Who knows.” 

 

         �
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 Omdat de gebeurtenissen op een gedramatiseerde manier worden gepresenteerd aan de 

toeschouwer, kan in dit opzicht THE THIN BLUE LINE een zeer onconventionele documentaire 

genoemd worden. Morris had in dit opzicht er bijvoorbeeld ook voor kunnen kiezen om 

expliciet de onschuld van Randall te bepleiten, door de ‘bekentenis’ van David als beginpunt 

te nemen, deze centraal te stellen als bewijs en hierbij tevens het falen van het juridische 

systeem aan te kaarten. Op deze manier zou de film meer een expositorisch karakter gaan 

vertonen. De specifieke ordeningwijze die Morris in deze film gekozen heeft, plaatst niet 

alleen de schuldvraag op de voorgrond, maar draagt tevens bij aan de diepere kennisclaims. 

Het biedt met andere woorden een reflectie op de wijze waarop de verschillende personen de 

werkelijkheid zien. Naast de schuldvraag komt zo ook de diepere en universele vraag naar 

onze waarneming en ons geloof in wat werkelijk is op de voorgrond te staan. Het is vooral 

deze behandeling van de diepere laag die ervoor zorgt dat het nieuwe paradigma in de 

documentairefilm wordt uitgedragen. In deze film leidt de schuldvraag van Randall Adams 

ons naar de diepere, universeler vraag in welke mate wij allemaal de werkelijkheid op onze 

eigen manier zien en wellicht de feiten enigszins verdraaien. 
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Wat overigens als afwijkend gezien kan worden van deze (klassieke) traditionele 

fictionele structuur, is de wijze waarop de film een antwoord geeft op het centraal gestelde 

probleem. De feitelijke onschuld van Randall Adams wordt niet expliciet verdedigd in de film 

zelf, noch wordt het probleem dat opgelost dient te worden, de whodunit-vraag, expliciet 

geformuleerd door Morris. In dit opzicht is de narratieve structuur van de film relatief open te 

noemen omdat Morris niet expliciet stelling neemt in de schuldvraag. Wij kunnen wellicht 

concluderen dat er veel meer bewijs is voor de onschuld van Randall Adams en tegen de 

onschuld van David Harris. Morris lijkt zich hiermee in deze film op het eerste gezicht 

neutraal op te stellen en een journalistiek evenwichtige houding aan te nemen. In dit laatste 

opzicht lijkt de film, bij de behandeling van de inhoudelijke thematiek, een terughoudendheid 

in zijn epistemische autoriteit te tonen. 

 THE THIN BLUE LINE het beste gezien worden als een mengvorm van de formele en 

open structuur. Plantinga stelt dat deze film tot de zogenaamde ‘new American documentary’ 

behoort: een groep films die hij niet nader specificeert, maar die een nieuwe, formele 

epistemische houding gemeenschappelijk lijken te hebben.
168

 In dit licht kunnen wij Morris’ 

vermeende neutraliteit iets nuanceren. Morris’ filosofische denkbeelden zijn goed in te passen 

in dit idee van een nieuwe formele houding in de documentairefilm want, zoals Plantinga 

treffend stelt, neigt deze film wel naar kennis, maar presenteert het deze kennis als zeer 

moeilijk toegankelijk, complex en bovenal ambigue.
169

  

 Deze discursieve, stijltechnische en epistemologische complexiteit en ambiguïteit in 

de film, sluit ook aan bij Nichols’ opvatting dat deze (reflexieve) films “minder naïef” te 

noemen zijn. THE THIN BLUE LINE zouden wij, in een ietwat meer hybride vorm, ook onder 

deze reflexieve noemer kunnen scharen. Deze specifieke film is volgens Nichols echter niet 

zozeer ‘naïef’ doordat de film impliciet vragen stelt over hoe wij onze wereld begrijpen 

(performatieve modus), maar deze combineert met het vestigen van aandacht op hoe dit 

gerepresenteerd kan worden (reflexieve modus). Hierdoor wordt volgens Nichols of 

complexiteit van zowel wereld als representatie beter zichtbaar: het toont de wereld in al zijn 

complexiteit en ambivalentie.
170

   

In de film wordt deze ambiguïteit het beste zichtbaar in de manier waarop Morris de 

gebeurtenis van de moord heeft verwerkt. De moord op de agent Woods wordt negen maal 

gerepresenteerd, aansluitend bij de voorafgaande of opvolgende commentaren van de 

betrokken persoon. In deze steeds herhalende maar enigszins van elkaar afwijkende, zwaar 

gestileerde representaties worden de details van verschillende verklaringen voor de 

toeschouwer duidelijk gemaakt. Het is hierbij geenszins zo dat aan iedere representatie van 

deze gebeurtenis evenveel waarde wordt toegekend door Morris. De structurering van deze 

elementen ten aanzien van de andere types van het gebruikte materiaal zorgt ervoor dat 

bepaalde verklaringen met bijbehorende representaties in de film meer zwaarte krijgen dan 

andere. Op deze wijze hiërarchiseert Morris het materiaal en stuurt hij enigszins de 

geprefereerde manier van kijken bij de toeschouwer. Dit laatste kan opgevat worden als iets 

wat zijn neutraliteit ondermijnt en de retorische dimensie van de film zichtbaar maakt.       

Met deze retorische dimensie wordt in dit opzicht niet zozeer de strategie bedoeld die Morris 

inzet om de toeschouwer te overtuigen van een argument (zoals Nichols aanneemt). Het is 

veeleer iets dat wij kunnen impliceren uit de wijze waarop de filmische tekst is gerangschikt. 

De structuur, houding en stijl kunnen beschouwd worden als onderdeel van de relatief formele 

stem die in de film tot uiting komt. 
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Omdat het interview mijns inziens een (te) prominente plaats inneemt in THE THIN 

BLUE LINE is de film niet zo strikt reflexief en onnaïef als Nichols’ dit stelt. De film bevat 

weliswaar reflexieve elementen, maar wij zouden mijns inziens afbreuk doen aan de gehele 

film wanneer wij deze elementen als het belangrijkste ‘punt’ zien dat de filmmaker zou willen 

overbrengen. Morris’‘reenactments’ van de verschillende getuigenverslagen in combinatie 

met de interviews bieden wel een metacommentaar: niet zozeer op de aard van film, maar wel 

op de aard van de menselijke waarneming en kennis van de wereld. Het hoe, de wijze waarop 

wij over de wereld spreken, komt hierbij het duidelijkst naar voren. De verhouding tussen 

maker, tekst en toeschouwer komt tot uiting in de relatieve vrijheid die de toeschouwer heeft 

in het interpreteren van de geïnterviewde personen, alhoewel wij als toeschouwer wel 

beseffen dat deze mensen door de maker op specifieke wijze en met bepaalde doelen worden 

gepresenteerd. Nichols stelt dat de toeschouwer beseft dat het om een gestructureerd beeld 

gaat, en niet zozeer om een ‘slice of reality’, de geïnterviewden worden met andere woorden 

opgevat als bepaalde functies in de film zelf. Volgens hem komt in deze film de vraag wat er 

echt gebeurd is, centraal en tevens onder druk te staan doordat de verschillende verklaringen 

tegenstrijdig met elkaar zijn.
171

 De toeschouwer wordt zich zo bewust van zijn eigen relatie 

tot de film als analyserend, interpreterend en betekenisgevend wezen. 

 De kwaliteit van de interviewsegmenten levert de bewijslast van het beeld- en 

geluidsmateriaal doordat het binnen de context van de rechtszaak wordt gebracht. Naast deze 

afzonderlijke interviews is de organisatie van het andere materiaal en hun onderlinge relatie 

van enorm belang in de retorische strategie van de film.
172

 De gedramatiseerde segmenten 

fungeren hieromtrent als een illustratie van het voorafgaande getuigenverslag, en zijn niet 

bedoeld als een objectieve (re)presentatie van de feitelijke gebeurtenissen van die bewuste 

avond. Het is van belang te weten dat deze toepassing van dramatisering op cruciale wijze 

verschilt van bijvoorbeeld Beatties visie op enscenering en reconstructie. Morris legt hierbij 

uit:  

 

“ I have done something very different. I have shown people pictures of belief, untruth, 

falsehood, confusion. I have taken people back into what they thought they might have seen, 

thought might have been out there, but it’s clear they were wrong or delusional.” (uit: Truth 

Is Not Subjective)  

 

De interviewsegmenten kunnen het beste beschouwd worden als een meerstemmig geheel, 

waarin de toeschouwer een grote rol heeft in het bepalen van de betrouwbaarheid van de 

informatie. Door de juxtapositie van deze twee specifieke elementen wordt de spanning zicht- 

en voelbaar tussen de verschillende verklaringen, omdat er nu een voorstelling voor de kijker 

wordt gemaakt waarbij het letten op de kleine details van groot belang is. De betekenis en 

waarde van de verschillende verklaringen worden via de dramatisering verankerd in een 

gedetailleerde, droomachtige voorstelling. Morris oefent hierdoor een retorische kracht uit: de 

controle van de dramatisering stuurt de aandacht van de toeschouwer naar de door hem 

geprefereerde betekenissen van het beeld.
173

 De gedramatiseerde elementen zijn hierbij een 

uiting van een persoonlijke visie van de gebeurtenissen die geconstrueerd zijn aan de hand 

van de getuigenverklaringen.  

   Naast gedramatiseerde segmenten worden er ook fictiefilmfragmenten en ander 

‘found material’ ingezet voor retorische en tevens expressieve doeleinden. Veel van dit 
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materiaal bestaat uit journalistieke persberichten omtrent de zaak en uit onderzoeksmateriaal 

van de recherche. Ook zijn er nog een klein aantal shots te zien van de steden Dallas en Vidor 

die de toeschouwer een besef en gevoel van ruimte uit de dagelijkse werkelijkheid meegeven. 

Het gebruik van dit materiaal, in relatie tot de interviews en de gedramatiseerde segmenten, 

zorgt ervoor dat Morris zich met zijn film in zeker opzicht verankert in of aansluiting zoekt 

bij Nichols’ begrip van het discours van soberheid, waarin zorgvuldig wetenschappelijk 

onderzoek naar de feiten centraal staat. Het is naar mijn mening zo dat deze aansluiting de 

filmmaker een zeker kader of speelruimte biedt, waarin hij zijn persoonlijke visie tot uiting 

kan brengen. Dit laatste krijgt vooral invulling in zijn gedramatiseerde segmenten, die hierbij 

tevens de belangrijkste reflexieve elementen te noemen zijn. 

 De combinatie van al deze verschillende soorten materiaal hebben hiermee niet alleen 

een ´sobere´ functie zoals Nichols bepleit, maar staat in verhouding tot Morris’ persoonlijke 

doelstelling in deze film. Het is de balans tussen deze twee functies die ervoor zorgt dat 

Morris houding, naast het feit dat deze bewerend/asssertief is, ook een duidelijke ironie ten 

toon spreidt ten aanzien van de behandeling van de verschillende geïnterviewde personen. 

Deze ironie wordt het duidelijkst in de wijze waarop de getuigenis van Emily Miller wordt 

behandeld. De inhoud van haar verhaal, die wij in een onbewerkte, ruwe documentairestijl 

zien klinkt zeer onaannemelijk.  

 

“Ever when I was a kid I used to want to be a detective all the time because I watched all the 

detective shows on tv. (…) I wanted to be the wife of a detective or be a detective so I always 

watched detective stories (like BOSTON BLACKIE). (…) Everywhere I go lots of times there are 

killings or anything, even ‘round my own house, wherever.”  

 

Haar verklaring wordt door Morris als eerste van de drie surprise witnesses getoond. Direct na 

dit interviewsegment, worden er tegenstemmen ingezet om de geloofwaardigheid van haar 

verklaring in twijfel te trekken. Niet alleen wordt dit expliciet gezegd door anderen, maar 

komt dit ook tot uiting doordat in de shots in de film waarin zij haar verhaal doet, in 

crosscutting een stukje uit de televisie detectiveserie BOSTON BLACKIE (1951) wordt 

afgewisseld: zonder het originele geluid, met een doorlopende voice-over van Emily Miller. 

Hiermee toont Morris zich ook een stuk minder neutraal in de journalistieke zin des woords, 

en drijft op een subtiele manier de spot met bepaalde personen, om zo de gewenste 

interpretatie van het materiaal te sturen voor de toeschouwer. Bill Nichols stelt dat de 

discrepantie tussen het documentairemateriaal en het gebruik van bijvoorbeeld deze oude 

detectiveserie, beschouwd moet worden als een vorm van pastiche. De oude fragmenten 

roepen hierbij een nostalgisch gevoel op van vervlogen tijden, doordat zij nu meer worden 

begrepen als historische feiten dan omwille van hun fictionele stijl.
174

 Hierdoor linkt de 

toeschouwer het verhaal van Emily Miller aan de verouderde gedragingen in de televisieserie 

uit begin jaren vijftig, wat haar geloofwaardigheid enigszins ondermijnt. Deze strategie van 

Morris behelst hiermee een zekere tegenwerping van de aloude documentairestelling of 

inherente ideologische aanname ‘dit is zo, is het niet?’ Een tweede voorbeeld van ironie in de 

film is het fragment waarin de derde surprise witness, Michael Randell spreekt over zijn 

feilloze geheugen, maar wanneer hij vertelt over enkele details van de auto van de dader, 

blijkt hij toch te twijfelen aan de juistheid van zijn herinneringen.  
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Nichols merkt bij de ironische houding in de film op dat het de vraag oproept naar de eigen 

houding van de filmmaker ten aanzien van zijn onderwerp, waarbij de reflexieve dimensie in 

de film duidelijk zichtbaar wordt. Deze reflexiviteit vormt niet een constante in deze film 

waardoor het niet ‘zuiver’ in de reflexieve modus valt, al vertoont het er wel sterke 

overeenkomsten mee. De ironische houding is tevens een zekere afstandelijke houding ten 

aanzien van bepaalde personen. Tegelijkertijd wil het hiermee een zeker scepticisme bij de 

toeschouwer in de hand werken ten aanzien van de verklaringen, maar niet ten aanzien van de 

representationele procedures zelf.
175

 Morris toont hiermee zijn persoonlijke standpunt dat er 

gegronde twijfel is omtrent de juistheid van de verklaringen, en deze zouden dan ook geen 

geldige bewijslast zijn tegen Randall Adams. Hiermee kan het discours van de film gezien 

worden als een belangrijke strategische set van ironisering zoals Arthur stelt. Dit tast 

geenszins de wetenschappelijkheid van zijn onderzoeksmethoden aan, omdat de feiten van de 

dag van de moord hierbij niet in het geding zijn.       

 Een zeer belangrijk unificerend, en vaak over het hoofd geziene dimensie is die van de 

muziek in de film. Naast de visuele en talige aspecten van de film, speelt muziek ook een 

belangrijke rol in de communicatie naar de toeschouwer: met name in het overbrengen van de 

sfeer van de film (Hierop zal ik bij de stijlbeschrijving dieper ingaan). Volgens Plantinga 

draagt muziek een duidelijke ervaringsdimensie in zich mee, waardoor die kleur kan geven 

aan de ervaring van de toeschouwer. Dit gebeurt op een complexe wijze, waar ik niet nader op 

in zal gaan in deze scriptie, waarbij patronen van opgebouwde spanning en ontspanning in de 

muziek overeenkomen met soortgelijke patronen in onze hersenen die veroorzaakt worden 

door mentale en lichamelijke activiteit.
176

 Omdat muziek een zekere eenheid schept in de 

film, is het een belangrijk aspect van de (formele) structuur in THE THIN BLUE LINE. Hiermee 

is het ook een belangrijke component van de stem in de film die de toeschouwer naar de 

gewenste interpretatie van de film stuurt.  

 Nu wij weten wat het verhaal van de film behelst en hebben gezien op welke manier 

het discours precies tot uiting komt in de verschillende segmenten van de film, is het voor de 

bredere betekenis van belang te kijken naar de andere aspecten van het model van de wereld 

dat Morris in zijn film projecteert, om zo de exacte houding van de film te kunnen duiden (of 

de wijze waarop de film een bewerende waarachtige representatie is).   

2.6.3 Stijl en techniek:  De relatie tussen apparatus en werkelijkheid  

Naast de narratieve en discursieve aspecten van de film, die de laag van het hervertellen van 

de gebeurtenissen in de film behelzen, bestaat de film ook uit een laag van het getoonde. 

Beide lagen zijn van belang voor de wijze waarop de film geconstrueerd is als beweerde 

waarachtige representatie. In de laag van het getoonde kunnen wij een onderscheid 
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aanbrengen tussen de verschillende filmische technieken die worden toegepast en 

kenmerkende gebruikspatronen van deze technieken, oftewel de stijl(en) van de film. Evenals 

de organisatie van de gebeurtenissen in de film, zijn techniek en stijl aspecten van de film die 

beschouwd kunnen worden als manieren om de relatie tussen het materiaal en de 

werkelijkheid uitdrukking te geven. Techniek en stijl kunnen naast de discursieve laag tevens 

gezien worden als onderdeel van de stem in de film. Hier zal ik ingaan op de verschillende 

technieken en filmische stijl die in THE THIN BLUE LINE worden toegepast.  

 Errol Morris is een filmmaker die zeer bewust stijlmiddelen inzet om zijn persoonlijke 

visie uit te dragen. Zoals ik al kort aangaf, heeft hij zich in stilistisch en technisch opzicht 

radicaal 180º tegen de uitgangspunten van de direct cinema-school gekeerd, om hiermee 

onder meer aan te tonen dat een abstract filosofisch concept als waarheid nooit gegarandeerd 

kan worden door een bepaalde manier van filmen. Een interessant onderscheid dat Morris zelf 

maakt, is dat hij het ongecontroleerde element in zijn films een uitgesproken 

documentairewaarde toedicht. Zijn interviewsegmenten, of preciezer de verbale en non-

verbale communicatie van de geïnterviewde personen, zijn in dit opzicht documentaire te 

noemen. Hiernaast bestaat er in zijn films de visuele, opvallend gecontroleerde laag die een 

meer illustratieve functie heeft.
177

   

 

Bij de verschillende interviews is het opmerkelijk dat de camera zo is opgesteld dat de 

geïnterviewde personen zo recht mogelijk in de camera kijken: in de film zijn hier slechts een 

paar kleine afwijkingen van waar te nemen. Morris heeft zich als interviewer zo dicht 

mogelijk naast de camera opgesteld om zo veel mogelijk met het ‘oog’ van de camera samen 

te vallen. Het effect hiervan is dat het voor de toeschouwers zo lijkt dat zij direct door de 

personen worden geadresseerd, waardoor er met hen een makkelijkere identificatie plaats kan 

vinden. De andere kant van ditzelfde effect is dat Morris zichzelf als interviewer op de 

achtergrond plaatst. Hierdoor is zijn autoriteit en morele positie moeilijk vast te stellen. Deze 

manier van filmen verschilt bijvoorbeeld aanzienlijk van interviews waarbij wij over de 

schouder van de interviewer kijken naar de geïnterviewde en de relatie tussen deze twee op de 

voorgrond wordt geplaatst.  

Dit gevoel van direct aangesproken te worden, wordt ook bevorderd doordat de 

camera op een statief is geplaatst en zich tot iedere geïnterviewde op dezelfde afstand bevindt. 

De kadrering is hierdoor in deze segmenten vrijwel gelijk. Wat opmerkelijk is aan Morris’ 

persoonlijke interviewstijl is dat de mise-en-scène wordt benadrukt in de film. De 

verschillende personen worden in verschillende settings geïnterviewd die bepaalde aspecten 

van de personen benadrukken (voornamelijk in hun werk- of leefsituatie). Deze settings zijn 

voor de compositie van het shot ook duidelijk opgemaakt of gerangschikt, wat over het 

algemeen een indruk wekt van geconstrueerdheid en daarmee een hoge mate van controle van 

de filmmaker. Ook de belichting van de geïnterviewden is gelijk te noemen, deze zijn door 

studiobelichting op vrijwel identieke manier uitgelicht. Tevens kan dit gezien worden als een 

middel om de aandacht volledig op de geïnterviewde persoon te richten en niet op zijn/haar 

relatie tot de interviewer. Door deze constanten te hanteren wordt de toeschouwer gedwongen 

om meer op de verbaal inhoudelijke aspecten van het interview te letten dan op de visuele. De 

filmwetenschapper Gilberto Perez merkt hierbij scherp op dat Morris zichzelf op dit punt 

verdacht buiten de documentaire lijkt te houden. Het is deze terughoudendheid in het leveren 

van commentaar dat wij ook als ironisch kunnen opvatten. Morris doet zichzelf onwetender 

voor dan hij in werkelijkheid is. In verhouding tot de gangbare interviewstijl laat hij de 
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geïnterviewden meer hun gang gaan en zo henzelf meer prijsgeven.
178

 Hierbij moet volgens 

hem echter de kanttekening worden geplaatst dat deze ironie naar de toeschouwer en niet naar 

de geïnterviewde gericht is, omdat deze als vertellers wel een bepaalde autoriteit krijgen 

toebedeeld. Hierdoor moet de toeschouwer zichzelf zien te verhouden tot het onderwerp: wij 

als toeschouwers weten niet of, en in hoeverre wij de personen kunnen vertrouwen.
179
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 De gedramatiseerde segmenten zijn evenals de interviews in hoge mate gestileerd. 

Zoals gesteld zijn het persoonlijke uitwerkingen van de verschillende getuigenverklaringen. 

Om de gedetailleerde verschillen duidelijk te maken, wordt er in deze segmenten veel gebruik 

gemaakt van slow motion (vooral in de enscenering van de moord). Ook in deze segmenten 

zijn de shots statisch en bewegen alleen de acteurs of bepaalde mechanische instrumenten, 

zoals klokken of een popcornmachine. Doordat er, op een uitzondering na, geen 

camerabewegingen zijn, wordt de toeschouwer gestuurd om op de details van de verschillende 

objecten in het shot te letten. Deze shots bieden ons niet zozeer een waarheidsgetrouwe 

reconstructie, omdat zij niet letterlijk een verbeelding zijn van de woorden van de 

geïnterviewde, maar veeleer een losse interpretatie en expressie van Morris zelf. Stilistisch 

gezien geven deze segmenten een dromerige, surrealistische indruk. In de weergave van de 

moord is de ruimte erg klein gemaakt doordat het donker van de nacht de ruimte tussen de 

politieauto en de auto van de verdachte benadrukt. Het kunstmatige licht zorgt bijvoorbeeld 

voor een obscuur schaduwspel dat de identiteiten van de betrokkenen maskeert. Hiernaast 

worden belangrijke objecten zoals het moordwapen op een onnatuurlijke manier uitgelicht. 

Hierdoor kunnen deze ensceneringen ook geenszins een objectief realistische weergave 

genoemd worden en dienen zij gelezen te worden als een persoonlijke expressie, wat op deze 

wijze een bijdrage levert aan de mysterieuze sfeer die de film uitstraalt.  

In deze dramatiserende behandeling van Morris is de vervreemde werking op de 

toeschouwer van groot belang. Hoewel de beelden zeer gestileerd zijn, wordt er geen 

vloeiende continuïteit geboden tussen de shots (wat een algemene conventie is binnen het 

genre van de fictiefilm). Het opeenvolgen van de statische shots, door middel van ruwe cuts, 

lijkt niet bedoeld te zijn om de handelingen zo vloeiend mogelijk te laten verlopen, waardoor 

identificatie van de toeschouwer met de acteurs relatief onbelangrijk geacht wordt in deze 

film.  
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In dit opzicht behoudt de toeschouwer altijd een zekere afstand ten aanzien van het 

getoonde in de dramatisering: hij wordt niet uitgenodigd om zich te identificeren met de 

personages en de diëgetische wereld ‘binnen te stappen’, maar meer als een toeschouwer aan 

de zijlijn te staan. De meer expressieve, esthetische dimensie van het beeld krijgt hierdoor  

voorrang boven haar status als visueel bewijsmateriaal. Een gevolg hiervan is dat de 

toeschouwer vervreemd raakt van de traditionele wijze waarop hij gewend is naar een 

documentaire of fictiefilm te kijken. De nadruk op de esthetische kwaliteiten van het beeld en 

geluid zouden wij dan ook kunnen beschouwen als een poëtisch timbre in de door de overige 

punten meer formeel te noemen stem van de film. Het vervreemdende effect dat optreedt, in 

de relatie tot het overige gebruikte materiaal en de interviews, kan tevens gezien worden als 

een uiting van reflexiviteit in de film, omdat het de nadruk legt op haar eigen 

constructieprincipes. Volgens de filmwetenschapper Heather Nunn kan Morris’ werk hierdoor 

ook onder de (nieuwe) poëtische modus geschaard worden, omdat het ingaat op zaken als 

fantasie en illusie, een emotioneel affect bij de toeschouwer produceert en tevens een dialoog 

aangaat met het collectief onderbewuste.
180

 Dit komt volgens haar doordat de herinneringen 

van de veelal traumatische gebeurtenissen uit de werkelijkheid middels de interviews worden 

uitgelicht, waardoor de conventies van de oude ‘sobere’ documentairediscoursen worden 

uitgedaagd en ontwricht.
181

 Ook filmwetenschapper Linda Williams ziet de traumatische 

ervaring van het onbereikbare verleden als een kernaspect van Morris’ film. De inconsistentie 

en tegenstrijdigheden van de verschillende geïnterviewde personen dwingen Morris om deze 

voor de toeschouwer voelbaar te maken. Zijn persoonlijke artisticiteit is voor de verbeelding 

dan ook een cruciale factor.
182

 Naast het bieden van esthetische kennis via deze poëtische, 

gedramatiseerde aspecten van Morris’ film, is er het retorische aspect van de blokkering van 

de fictionele identificatieprocessen. Dit kan gezien worden als een verwerping van de 

waarheidsclaim op deze formele gronden. Met andere woorden, de dramatisering kan gelezen 

worden als een strategie om het falen van het vatten van de werkelijkheid te benadrukken wat, 

zoals ik reeds al aangaf, een manier is om de aandacht te vestigen op de wijze waarop de 

representatie geconstrueerd is.    

 

Het overige materiaal is via de montage vermengd om zo een becommentariërende alsmede 

een informerende functie te vervullen. Het bestaat uit inserts van onderzoeksmateriaal en 

andere films en kan mijns inziens gezien worden als ondersteunend, maar ook als 
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ondermijnend voor de interviews en dramatiseringen. Zoals al kort gesteld komt Morris’ eigen 

houding op een voornamelijk ironische wijze naar voren. De expliciete intertekstuele 

verwijzingen kunnen letterlijk de woorden verbeelden van een persoon (zoals bijvoorbeeld bij 

Emily Miller), maar ook kunnen deze een illustratie zijn van iemands innerlijke 

persoonlijkheid. De wijze waarop de meer feitelijke inserts (vooral persberichten) worden 

verbeeld, is ook een uitdrukking Morris’ persoonlijke stijl. Plantinga merkt treffend op dat een 

goed voorbeeld hiervan de close-ups van de foto’s uit de kranten zijn, die van dichtbij een 

soort puzzelpatroon lijken van inktstippen. Toeschouwers zouden dit kunnen beschouwen als 

van metafoor van zowel de wijze waarop de film geconstrueerd is, alsook de wijze waarop de 

verschillende personen hun versie van de waarheid construeren.
183
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 De muziek die gebruikt wordt in de film is gecomponeerd door de minimalistische 

componist Philip Glass en wordt gekenmerkt door een patroon van herhaling in de 

verschillende thema’s. Er wordt veel gebruik gemaakt van strijkinstrumenten en een 

pulserende elektronische bas. Deze muzikale herhalingen geven hiermee ook kracht aan de 

herhalingen van de verbeelde gebeurtenissen in de film. De muziek zorgt voor een 

mysterieuze en fantastische sfeer die de puzzel van de film een diepere gevoelsdimensie 

meegeeft. Ook een belangrijke functie van de muziek is dat het de film tot een coherente 

eenheid schept: een belangrijke eigenschap van de formele stem van de film. Tevens kan het 

gebruik van muziek een ironische werking hebben. Onder het interviewsegment met Emily 

Miller dat afgewisseld wordt met beelden uit de fictiefilm, wordt bijvoorbeeld een muziekstuk 

gebruikt met een relatief hoog tempo wat de beelden van een komische noot voorziet. Dit 

ietwat afwijkende thema geeft ook een bepaald ironisch karakter aan Emily’s verhaal (of beter 

gezegd haar wereldbeeld).     

 In stilistische en technisch opzicht kunnen wij THE THIN BLUE LINE beschouwen als 

een voorbeeld van een film waarin zowel het discours van soberheid naar voren komt (in de 

interviews en ander feitelijk materiaal) als tevens wat Renov een discours van jouissance 

heeft genoemd. De term ‘jouissance’ is een lastig te vertalen term die hij ontleend heeft aan de 

psychoanalytische theorieën van Jacques Lacan, maar verwijst in Renovs toepassing naar een 

vorm van plezier die voortvloeit uit het (her)scheppen van reeds bestaande vormen. De 
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pluriformiteit of uitbundigheid van documentairevormen biedt in dit licht de filmmaker de 

mogelijkheid om een gevoel van speelsheid in zijn films te leggen. Deze komt hier tot uiting 

in de gecontroleerdheid van Morris en de affiniteit met de fictiefilm, waardoor er een appèl 

wordt gedaan op het verbeeldings- en inlevingsvermogen van de toeschouwer. Deze kan zo 

op twee vlakken kennis vergaren.
184

 Een kritiek op het implementeren van deze gevoelskennis 

in de documentairefilm komt van filmhistoricus Jerry Kuehl. Hij is van mening dat het 

bezwaarlijk is om op louter esthetische gronden de waarheid van de representatie in de 

dramatisering te evalueren. Hiermee kan het niet een adequaat middel zijn voor het bieden 

van een beter begrip van de historische gebeurtenissen: legitieme waarheidsclaims zijn door 

de kunstmatige aard van de performance van de acteurs onmogelijk
185

 Dit zou Morris 

waarschijnlijk beamen, maar waarheidsclaims staan los van de mogelijkheid voor de 

toeschouwer om zich met behulp van zijn voorstellingsvermogen in te leven in de 

dramatisering. De combinatie van het claimen van waarheid en het dramatiseren van het 

bewijs is hierbij van cruciaal belang. 

 De eigenzinnige stilistische en gedramatiseerde behandeling van de moord op agent 

Woods en de hiermee samenhangende thematiek van waarneming en geheugen zorgen ervoor 

dat THE THIN BLUE LINE als een reflexieve documentaire beschouwd kan worden (hoewel dit 

altijd gradueel is). Tevens zorgt de strategische toepassing van ironie er hierbij voor dat de 

oude realistische toegang tot de werkelijkheid in de film geproblematiseerd wordt. De film 

toont de complexiteit, al dan niet onmogelijkheid van het construeren van een sluitend verhaal 

van de gebeurtenissen, laat staan dat dit op een transparante wijze gerepresenteerd zou kunnen 

worden. Via zijn nadrukkelijke gestileerde dramatisering toont Morris’ reflexiviteit niet 

zozeer de inherente deformerende eigenschappen van het cinematische apparatus, maar 

benadrukt hij meer de alledaagse deformatie van de werkelijkheid wanneer wij met gebruik 

van het menselijke geheugen een gebeurtenis trachten te reconstrueren in een verhaal.  

 In THE THIN BLUE LINE vormen de interviews het fundament en uitgangspunt van de 

film waartegen het andere materiaal zijn belangrijkste ondersteunende en illustratieve functie 

krijgt. Zoals Williams stelt kunnen de interviews beschouwd worden als een zogenaamde 

‘talking cure strategy’, waarbij door middel van de juiste interviewtechniek de geïnterviewden 

tot ontboezemingen en zelfs bekentenissen kunnen komen.
186

 Het is via dit (bijna 

therapeutische) spreken dat de geschiedenis zichtbaar wordt. De herhalingen en weerstand 

van de uitspraken kunnen op deze manier beschouwd worden als resonanties van het verleden 

die in het heden van het interview weer werkelijkheid worden.
187

 Het verleden is hiermee 

altijd een fragmentarisch construct en nooit een absoluut gegeven. Het is volgens haar deze 

contextualisering van het heden met het verleden die Morris strategie zijn grootste kracht 

geeft. De waarheid die een documentaire probeert te laten zien is niet simpelweg het 

ontmaskeren van de onwaarheden of een reflectie op het verleden: het behelst bovenal een 

zorgvuldige constructie en een sturen van de betekenis van de representatie.
188

 In dit licht 

bezien is de combinatie van documentairemateriaal en fictie niet noodzakelijkerwijs een 

dichotomie tussen twee verschillende houdingen of waarheidregimes met eigen claims, maar 

draait de kernvraag om de wijze waarop de fictionele gedramatiseerde delen worden ingezet 

om relatieve waarheden te benaderen.
189
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 Morris toont zich in het voorgaande zowel reflexief als zelfkritisch ten aanzien van de 

mogelijkheden van film en het vinden van de waarheid. Het is deze strategie die er voor heeft 

gezorgd dat aan de ene kant Morris zichzelf een enorme vrijheid geeft om een persoonlijke 

film te maken waarmee hij zich lieert aan de fictiefilm. Aan de andere kant kan hij, doordat 

hij trouw blijft aan gedegen onderzoek, zijn gevonden feiten presenteren conform de 

traditionele documentaire. Deze eigenzinnige combinatie heeft tot een, voor de toeschouwer, 

zeer spannende en vermakelijke film geleid, alsmede ervoor gezorgd dat Randall Adams, 

enige tijd nadat THE THIN BLUE LINE werd uitgebracht, weer een vrij man was.  
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“This isn’t art, this is life!” 

- Charleen in SHERMAN’S MARCH 

Hoofdstuk 3: 

Het zelf tussen film en de wereld, de autobiografische documentaire 

 

Naast de categorie van de dramadocumentaire is de autobiografische documentaire een  

dominante categorie die ruwweg de afgelopen twee decennia in populariteit is toegenomen. 

De komst van relatief goedkope, draagbare opnameapparatuur maakte het mogelijk om de 

relatie tussen het persoonlijke leven van de filmmaker en de wereld om hem heen te 

onderzoeken. Hierbij werd er binnen het documentairegenre een nieuwe weg ingeslagen 

waarbij het objectief weergeven van feiten en het aankaarten van maatschappelijke 

misstanden niet langer een uitgangspunt was; het innerlijke leven zou nu een centralere rol 

krijgen. Deze tendens zou later tevens uitmonden in een wijdverbreide, esthetische trend in de 

televisieprogrammering van reality-tv en persoonlijke bekentenissen voor de camera, in 

populaire tv-programma’s als THE REAL WORLD (1992) en BIG BROTHER (1999). Alvorens er 

nader in zal worden gegaan op de bijzondere eigenschappen en problematiek omtrent deze 

categorie, zullen in dit hoofdstuk de belangrijkste historische ontwikkelingen die hebben 

bijgedragen aan de totstandkoming van de autobiografische documentaire worden 

uiteengezet. De vraag die in dit derde hoofdstuk centraal staat is: Wat zijn de kenmerken van 

de autobiografische documentaire en hoe ziet het debat tussen de theoretici en filmmakers 

omtrent deze categorie eruit? 

 In het vorige hoofdstuk hebben wij gezien hoe reflexiviteit een belangrijke functie 

heeft gekregen in de dramadocumentaire. Naast reflexiviteit is performativiteit of 

performance een belangrijk verschijnsel dat vaak opduikt in veel eigentijdse (met name 

autobiografische) documentaires. Performance behelst de wijze waarop de filmmaker zelf een 

onderwerp wordt in de film. Vaak doet performativiteit zich in de documentairefilm voor 

naast reflexiviteit, waardoor het noodzakelijk is om te begrijpen hoe deze twee concepten zich 

tot elkaar verhouden. De autobiografische documentaire kan in vergelijking met alle 

voorgaande categorieën beschouwd worden als een uiterst merkwaardige, omdat het 

aansluiting zoekt bij een ander waarheidsparadigma dan wat wij van de documentairefilm 

gewend zijn. Veeleer wordt er in deze nieuwe categorie een beroep gedaan op de ervaring van 

de toeschouwer, in plaats van op een meer logische rationaliteit. De autobiografische 

documentaire en performativiteit brengen een veelzijdigheid aan theoretische perspectieven 

met zich mee die hier ook nader onderzocht zullen worden. 

 In dit hoofdstuk zal er ook worden stilgestaan bij een veel voorkomende subcategorie 

van de autobiografische documentaire, namelijk die van de zogenaamde journey documentary 

waarin de filmmaker een reis onderneemt. Vaak biedt de spatiotemporele structuur van de reis 

een werkbare filmische vorm om de belevenissen en de innerlijke veranderingen van de 

filmmaker weer te geven. In dit type films is goed te zien hoe de filmmaker optreedt in zijn 

eigen film en wat hiervan de uitwerking is op zijn omgeving. De vraag die deze werkwijze 

oproept, is in welke mate de filmmaker zichzelf is, en in die zin als waarachtig kan worden 

beschouwd.  

 Performance, reflexiviteit, de visie op wat het zelf is en de verhalende structuur van de 

reis, al deze aspecten zullen aan het einde van dit hoofdstuk naar voren komen in de 

casestudie van Ross McElwees SHERMAN’S MARCH (1986), die de imposante ondertitel draagt, 
A MEDITATION ON THE POSSIBILITY OF ROMANTIC LOVE IN THE SOUTH DURING AN ERA OF 

NUCLEAR WEAPON PROLIFERATION. Deze film kan gezien worden als een voorbeeld van een 
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autobiografische documentaire die op geheel eigen wijze de grenzen opzoekt tussen 

documentaire en fictie en hierdoor een specifieke strategische set behelst.  

3.1 Historische achtergronden en kenmerken 

De autobiografische documentaire kwam ruwweg in dezelfde periode op als de 

dramadocumentaire, maar staat in zeker opzicht in een minder scherp contrast met zijn 

observationele en interactieve voorgangers, omdat deze filmmakers gebruik maakten van 

dezelfde draagbare opnametechnologie. De keuze om het eigen leven nu tot (mede)onderwerp 

van zijn documentaire te maken, was echter een nieuw verschijnsel. Volgens filmhistoricus 

Jim Lane kan het ontstaan van de autobiografische documentaire beschreven worden langs 

drie verschillende sociaal maatschappelijke lijnen. De eerste lijn bestaat uit de historische 

gebeurtenissen op het gebied van film en documentaire die ruwweg vanaf de jaren zestig 

plaatsvonden. De veranderingen in de opvattingen omtrent het individu in relatie tot zijn 

sociaal-maatschappelijke context vormen de tweede lijn die van belang was voor de 

(filmische) autobiografie. De denkbeelden over de dynamiek en de sociale rol van het 

individu zijn in de vorige eeuw aanzienlijk veranderd en hadden ook hun weerslag op de 

thematiek van de documentairefilm. De derde lijn behelst een perspectief op autobiografische 

documentaire als een specifiek theoretische en kritische reactie op eerdere 

documentairetradities. Om inzicht te krijgen in de ontstaansgeschiedenis van de 

autobiografische documentaire zullen deze drie lijnen eerst worden verduidelijkt.  

Amerikaanse filmmakers als Stan Brakhage en Jonas Mekas, die in de jaren zestig en 

zeventig hun belangrijkste experimentele, vooral abstracte films maakten, behandelden al 

autobiografische thema’s. Deze films bevatten veelal scènes van huiselijke, alledaagse 

gebeurtenissen waarin de relatie tussen de filmmaker zelf en zijn directe leefomgeving 

centraal staat. Deze films moeten echter nog niet worden opgevat als documentaires, omdat de 

abstracte vorm zelf van de films benadrukt werd en niet zozeer de (waarachtige) relatie tussen 

het beeld en de werkelijkheid. Het beeld en geluid werden meer op een abstracte en 

symbolische manier ingezet. In dit laatste opzicht moeten deze films gezien worden als 

onderdeel van een bredere kunstzinnige stroming die in alle verschillende kunstdisciplines 

haar vertegenwoordigers had.
190

 De ontwikkeling van de autobiografische documentaire kan 

niet los worden gezien van de documentaires die, in Nichols’ bewoording, tot de 

observationele en interactieve modi behoren. Deze twee modi maakten gebruik van een 

nieuwe opnametechnologie en beleefden hun hoogtijdagen aan het eind van de jaren vijftig tot 

aan het midden van de jaren zestig van de vorige eeuw. De voornamelijk Amerikaans-Britse 

school van direct cinema moet hierbij gezien worden als de meest radicale uitdrager van de 

observationele modus. Hun belangrijkste uitgangspunt was dat de filmmaker op basis van de 

nieuwe opnametechnologie, de werkelijkheid het meest direct kon blootleggen doordat zij 

deze slechts direct observeerden. De persoonlijkheid van de filmmaker werd in deze 

methodiek het meest naar de achtergrond verdreven. De ietwat lossere, meer interactieve en 

voornamelijk Franse beweging van cinéma vérité gebruikte naar eigen zeggen de nieuwe 

draagbare opnametechnologie meer als een katalysator van de waarheid. De voornaamste 

aanhangers van deze beweging waren Jean Rouch en Edgar Morin, die beiden een 

wetenschappelijke achtergrond hadden als antropoloog. De camera werd door hen gezien als 

een middel om ‘de waarheid’ aan mensen te ontlokken: de geïnterviewden zouden zichzelf 

meer prijsgeven wanneer zij werden geconfronteerd met een cameraploeg.
191

 Het 

������������������������������������������������������������
190 Jim Lane, The Autobiographical Documentary in America (Madison: The University of Wisconsin Press, 

2002), 13-14.  
191 De direct cinema school en cinema vérité worden veelal verschillend aangeduid binnen de wetenschappelijke 

literatuur (direct cinema wordt ook wel aangeduid als ‘American vérité’). Hier zal ik Erik Barnouws 



	��

�

voornaamste verschil tussen de meer experimentele (avant-gardistische) filmers en de 

documentairemakers is volgens Lane de visuele grammatica die er in de films gebruikt wordt. 

Voor de documentairemakers was het (meer gangbare) fotografisch realisme het devies, 

waarbij de semiotisch gemotiveerde (dat wil zeggen indexicale) relatie tussen film en 

werkelijkheid werd benadrukt. De avantgardisten benadrukten daarentegen meer een 

symbolische relatie in hun films, die in dit licht wellicht meer kunstzinnig te noemen zijn.
192

  

Volgens Lane was een andere factor die deze overgang ondersteunde de komst van 

meer reflexieve strategieën in de film. Deze strategieën, die de antropoloog Clifford Geertz 

treffend omschreef als een tekst of film die over zichzelf vertelt, werden in de Europese art-

house cinema toegepast vanaf het midden van de jaren vijftig. In deze films werd het maken 

van de film zelf tot onderwerp in de film (wij zien bijvoorbeeld camera’s of andere 

studioattributen in beeld). Deze had echter niet zozeer een bekritiserende functie zoals dit in 

de reflexieve documentaire modus het geval is, maar toonde slechts de kunstmatigheid van 

film. Bij deze laatste modus is namelijk het demystificeren van een veronderstelde 

transparante, realistische toegang tot de historische werkelijkheid (de traditionele 

documentaire-ideologie) een belangrijk doel.
 193

 Zo beschouwd trachtten de reflexieve 

documentaires meer een andere, kritische, en in de optiek van de makers vaak betere manier 

van filmmaken te tonen.    

De autobiografische documentaire past wel reflexiviteit toe, maar op zo’n manier dat 

het in dienst staat van het bieden van een persoonlijke visie op de werkelijkheid (deze wordt 

daardoor niet zozeer aan kritiek onderworpen). In plaats van het bieden van kritiek staat het 

uitdragen van een meer persoonlijke en artistieke benadering van de werkelijkheid centraal 

die op haar eigen merites beoordeeld moet worden. Volgens Lane is het zo dat bij 

autobiografische reflexieve film, er niet zozeer wordt getracht om de werkelijkheid (en de 

mogelijkheid er naar te verwijzen) teniet te doen, maar te verwijzen naar de persoon van de 

maker. Het feit dat de documentairemaker onvermijdelijk een factor is in het proces van 

filmen en tevens onderdeel uitmaakt van zijn gefilmde werkelijkheid, wordt nu beschouwd als 

iets dat van belang kan zijn voor de betekenis van de film, die niet op de meer traditionele 

wijze tot stand zou kunnen komen.
194

 Zoals ik in het vorige hoofdstuk al kort aangaf, ontstond 

er eind jaren zestig een aanzienlijke verschuiving tussen deze puristische (louter 

observerende) filmbewegingen en de autobiografische documentaire die aan de nieuw 

gevoelde afkeer jegens de ‘objectiverende’ blik uitdrukking gaf. In de nieuwe films stond de 

filmmaker zelf en zijn relatie tot de ander centraal. Veelal gebeurde dit ook in combinatie met 

onderwerpen die na de tijd van Grierson naar de achtergrond waren verschoven, zoals de 

minder bedeelden, de politiek onderdrukten en de machtelozen in de samenleving, al zou nu 

dit op een veel persoonlijkere manier tot uiting komen.   

 Deze verandering in de accentuering van een meer persoonlijke omgang met en de 

eigen positie in de wereld heeft te maken met de tweede lijn van de autobiografische 

ontstaansachtergrond die Lane schetst. De zogenaamde counterculture, waaruit de 

observationele documentairescholen voortkwamen, begon aan het einde van de jaren zestig 

uit elkaar te vallen. Op politiek gebied werden de spanningen tussen de collectieve en 

individuele belangen steeds groter, wat uiteindelijk resulteerde in een tendens waarin de 

belangen van het individu werden verkozen. De politieke tendens van de jaren zestig, waarin 

het groepsdenken voerde, veranderde vanaf de jaren zeventig langzaamaan in een nieuw, 
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meer apolitiek individualisme, een pleidooi van de cultus van het zelf waar de overheid zich 

niet meer met de invulling van het persoonlijke leven zou gaan bemoeien. Volgens Lane is de 

autobiografische documentaire, die tegen deze achtergrond begrepen moet worden, echter 

geen apolitieke aangelegenheid, maar een poging van de maker om zijn eigen geschiedenis 

via film te begrijpen en er uitdrukking aan te geven binnen deze veranderende politieke 

context.
195

  

 Deze maatschappelijke, politieke context is tevens nauw verwant aan de 

wetenschappelijke, meer specifiek filosofische, veranderingen die in het eerste hoofdstuk zijn 

geschetst. Deze kunnen wij beschouwen als de derde lijn die de opvattingen over 

documentaire ingrijpend veranderde. Met name het poststructuralistische gedachtegoed is in 

dit opzicht van belang voor het duiden van de relatie van de autobiografie tot de 

werkelijkheid. Kort gesteld wordt er in het poststructuralisme vanuit gegaan dat een 

mimetische relatie tussen het filmische beeld en de werkelijkheid nooit zonder menselijke 

interpretatie gezien kan worden. De retoriek van inherente objectiviteit (de filmbeelden 

spreken voor zich) is volgens deze visie uitermate verdacht geworden. Deze nadruk op de 

tekstuele inherente subjectiviteit maakte, door deze fundamentele discrepantie tussen film en 

werkelijkheid, de weg vrij voor de autobiografische documentaire die een eigen positie in dit 

nieuwe waarheidsparadigma in zou nemen. Volgens Lane kunnen wij vanuit dit 

poststructuralistische paradigma concluderen dat de onderlinge verhouding tussen 

autobiografie en documentaire niet gezien moet worden als een allesverklarend model van de 

historische werkelijkheid, maar als iets dynamisch en relatiefs.
196

 Het is hierbij van groot 

belang om te begrijpen dat de autobiografische benaderingswijze van de documentairefilm 

niet opgevat dient te worden als een ‘betere’ manier om de werkelijkheid te vatten (zoals de 

aanhangers van bijvoorbeeld de direct cinema-school dit wel veronderstelden te doen). 

Hiermee vermijden de autobiografische docmentairemakers een onnodige filosofische druk 

om de Waarheid te vinden. Mijns inziens kan de autobiografische documentaire gezien 

worden als een categorie waarvan de beeldtaal en het begeleidende commentaar van de 

filmmaker gezien moet worden als een bepaalde esthetische retoriek die doet denken aan de 

waarheidsopvatting van bijvoorbeeld Errol Morris (zie vorige hoofdstuk). De 

commentaarstem doet uitspraken over de werkelijkheid die getoetst kunnen worden, wordt er 

niet getracht de werkelijkheid op de beste manier vast te leggen door de stijl van filmen. Wat 

echter uniek is bij deze meer persoonlijke films is dat het commentaar veelal verwijst naar het 

gevoelsleven van de maker, wat niet verifieerbaar is. In dit laatste opzicht is de 

waarheidspretentie van deze nieuwe, autobiografische documentaire enorm afgezwakt ten 

opzichte van die van direct cinema. Er is meer ruimte ontstaan voor een persoonlijke visie, ten 

koste van het appelleren aan een beladen begrip als waarheid (dit zal ik inzichtelijker maken 

in de casestudie).   

Filmwetenschapper Stella Bruzzi breekt in haar studie een lans voor deze 

autobiografische films (zij noemt deze observationeel/interactief). Zij is van mening dat deze 

in een nieuw licht moeten worden gezien en stelt dat datgene wat de direct cinema-

filmmakers veronderstelden te doen (het bieden van een ongemedieerde wereklijkheid), een 

cruciale fout was. De methodiek van direct cinema-filmers waarborgde geenszins de 

objectiviteitsdoelen die zij zichzelf stelden. Anderzijds wordt echter, door de huidige 

theoretici, te weinig benadrukt wat de films (op filmtechnisch of cultureel-historisch) gebied 

bereikt hadden.
197

 Deze films toonden de toeschouwer bijvoorbeeld publieke figuren op 

plaatsen die voorheen niet toegankelijk waren voor camera’s. Ook is Bruzzi van mening dat 
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het ‘glibberige’ aspect van vérité films (zowel direct cinema als cinema vérité) is dat zij twee 

tegenstrijdige zaken ‘bewijzen’, namelijk dat de drijfveer achter de documentairefilm een 

zoektocht is naar een manier om de werkelijkheid zonder vooringenomenheid of manipulatie 

te representeren en dat deze onderneming anderzijds altijd gedoemd is te mislukken.
198

 In 

deze prescriptieve opvatting van documentaire wordt er een zeer duidelijk onderscheid 

gemaakt tussen wat de juiste en wat de verkeerde manier is van filmmaken. Het is volgens 

haar dan ook deze retoriek van de direct cinema-filmers die tegen hen gebruikt ging worden 

(vooral door filmtheoretici). Het probleem bij deze observationele films is volgens Bruzzi dat 

deze verkeerd begrepen zijn door theoretici (en wat ook de makers zelf niet inzagen) als 

getuigenis van cinematische transparatie tussen film en werkelijkheid.
199

 Bruzzi’s 

theorievorming is een duidelijke negatieve formulering van wat een documentaire is en/of 

doet. Door op deze paradoxale intenties te wijzen, pleit Bruzzi voor een meer pragmatische 

kijk op deze films. Door documentairefilms te beschouwen als fundamenteel paradoxaal 

ontstaat er ruimte om in documentaires de inherente spanning  (tussen het streven naar een 

ongemanipuleerde werkelijkheidsweergave en de onmogelijkheid hiervan) tot uiting te 

brengen, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van het maken van een zinvolle 

waarheidsclaim (Zoals Morris als heeft aangetoond met zijn werkwijze).   

De obervationele/interactieve (nieuwe) documentaires hebben volgens haar meer 

realistische verwachtingen omtrent de mogelijkheden van documentairefilm. Deze films laten 

ruimte over voor de combinatie van meer observationele segmenten en confrontaties van de 

filmmaker met zijn gefilmde subjecten. Het vroeger veronderstelde purisme van observatie 

heeft hiermee plaats gemaakt voor een meer dialogische relatie tussen de maker, 

werkelijkheid, de filmische tekst en de toeschouwer.
200

 Deze elementen worden meer als op 

zichzelf staand beschouwd, maar kunnen in combinatie een meerwaarde hebben in het 

representeren van de geleefde ervaring. Dit laatste is iets dat de eigentijdse toeschouwer, 

volgens de theoretica, voldoende beseft.     

    Ook Lane lijkt zich achter deze autonomistisch te noemen visie van Bruzzi te scharen 

wanneer hij stelt dat de autobiografische documentaires gezien kunnen worden als zowel 

(subjectieve) autobiografie als een (objectieve) documentaire.
201

 De toeschouwer en de maker 

hebben volgens hem een ‘autobiografisch pact’ met elkaar gesloten. Bij deze hybride vorm 

begrijpt de toeschouwer dat de film als een subjectief begrensde wereld van de filmmaker 

opgevat dient te worden. De subjectiviteit van de filmmaker wordt hierin beschouwd als een 

onontkoombaar filter waarmee filmische tekst een soort raam is waardoor er naar de 

werkelijkheid gekeken wordt. Deze filterende subjectiviteit van de filmmaker bestaat hierbij 

bijvoorbeeld uit de zeker- en onzekerheden, ergernissen en wensen van de filmmaker. Een 

interessante opmerking die Lane hierbij plaatst, is dat er in deze films een soort 

concurrentiestrijd plaatsvindt tussen het zelf (de binnenwereld van de filmmaker) en de 

historische gebeurtenissen om de filmmaker heen (het daarbuiten). Deze twee gebieden 

worden in een stromende beweging door de film heen afgewisseld.
202

 Deze afwisseling tussen 

zelf en de ander kan gezien worden als een radicale breuk met direct cinema en vertoont 

tevens een bepaalde mate van reflexiviteit. Hieronder zal ik hierop nader ingaan.  
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3.2 Het zelf en de categorie van de autobiografische documentaire 

In vergelijking met de dramadocumentaire (en vooral Morris’ invulling hiervan) kan de 

autobiografische documentaire in zeker opzicht beschouwd worden als een minder radicale 

breuk met zijn observationele voorgangers. Dit komt voornamelijk door het feit dat deze films 

zich veelal (maar niet per definitie) van dezelfde technologie en visuele stijl bedienden. In de 

traditie van de cinema vérité (voornamelijk bij de filmmaker Jean Rouch) waren er ook 

momenten van persoonlijke openbaring bij de geïnterviewde persoon waar te nemen. Deze 

films kunnen echter niet opgevat worden als autobiografische films vanwege het feit dat de 

persoonlijke beleving van de filmmaker niet een (mede)onderwerp was in de films.
203

 Het tot 

onderwerp nemen van het zelf, en vooral de veranderingen die de maker tijdens het maken 

van zijn film onderging, was nu de nieuwe inzet geworden. Deze opvatting van een 

dynamisch zelf was een relatief nieuw begrip in deze periode.   

 Het poststructuralistische denken had niet alleen invloed op de wijze waarop er over 

noties als waarheid en werkelijkheid nagedacht werd. Ook de notie van het zelf, een identiteit 

of het ‘ik’ zou worden herzien. Het zelf verwijst volgens de poststructuralisten niet langer 

meer naar een onveranderlijke stabiele kern die ieder mens heeft, maar wordt beschouwd als 

een veranderlijke configuratie. Het is iets dynamisch dat geen inherent eigendom is van 

iemand, maar als iets dat zich vormt door de interactie van het individu met zijn sociale 

netwerken (zoals een vriendenkring, familie of de samenleving als geheel). Door identiteit te 

interpreteren als een fluïde en meervoudige toestand, is het geenszins een eenvoudig begrip 

om te duiden.
204

 

  Volgens Keith Beattie bestaat een identiteit uit de optelsom van verschillende 

identiteiten of sociale rollen die een mens in zijn leven vervult (bijvoorbeeld als student, 

werknemer, echtgenoot, gelovige of consument) en die tevens in verhouding staan tot de 

andere veranderende identiteiten van zijn medemens. Zo beschouwd moet een 

autobiografische tekst volgens hem worden opgevat als een poging om de identiteit van de 

auteur te representeren en tegelijkertijd te construeren.
205

 Doordat het zelf geconstrueerd 

wordt en dynamisch is, biedt de combinatie van het zelf met de waarheidsclaims een geheel 

nieuwe wijze van documentairerepresentatie. Een prangende vraag die hierdoor wordt 

opgeroepen, is in welke mate een filmmaker zichzelf in zijn film voordoet als zichzelf en, 

wellicht belangrijker, hoe wij dit zouden kunnen vaststellen. Hierbij komt het aspect van 

‘performance’ kijken.   

3.3 Performativiteit in de documentairefilm  

Zoals gesteld is een belangrijk verschijnsel binnen de categorie van de autobiografische 

documentaire perfomance of performativiteit. Dit begrip wordt binnen het corpus van de 

documentairetheorie verre van eenduidig beschreven. Hier zal ik ingaan op de belangrijkste 

kenmerken van performativiteit en op de verschillende theoretische zienswijzen hieromtrent. 

Beattie relateert het begrip vooral aan de wijze waarop, voornamelijk in observationele en 

interactieve documentaires, de aanwezigheid van de camera er voor zorgt dat het gefilmde 

subject zichzelf anders voordoet dan hij normaliter zou doen wanneer de camera afwezig zou 

zijn. Het kernprobleem hierbij is dat observatie impliciet inauthenticiteit teweegbrengt in het 

subject. Als toeschouwers weten wij niet of wij met de ‘echte’ persoon te maken hebben of 

niet.
206

 In de eigentijdse documentaires (en tevens in veel televisieformats) wordt 

performativiteit echter minder onverhuld in beeld gebracht en neemt het optreden van een 
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bepaald persoon een meer centrale rol in. Hierbij wordt er volgens Beattie verondersteld dat 

de filmmaker als optredende persoon in de film beter in staat is om zo de werkelijkheid te 

onderzoeken. Meestal gebeurt dit in combinatie met technieken uit de observationele en 

interactieve documentaires. 
207

 

 Volgens de interactieve, cinema vérité-filmer Edgar Morin was het deze specifieke 

‘ontlokte’ performance die een diepere, psychoanalytische waarheid bezat. De aanwezigheid 

van de camera kon iets aan de oppervlakte van het bewustzijn van het subject brengen wat 

gewoonlijk verscholen of verdrongen werd.
208

 Het is dit ‘therapeutische’ aspect van de 

confrontatie met het opnameapparaat dat navolging heeft gekregen in de videodagboekvorm 

van de autobiografische documentaire. Vanuit psychoanalytisch perspectief gezien, kan deze 

vorm van filmen beschouwd worden als een die sterk verbonden is met filmtheoretische zaken 

als kijkgenot, voyeurisme (van de toeschouwer), exhibitionisme en narcisme (van het 

gefilmde subject). Deze zaken zijn vormen tegelijkertijd punten van kritiek op deze wijze van 

filmen: objectiviteit werd ingeruild voor banaal egocentrisme.   

 Het al dan niet bewust optreden van het gefilmde subject vormt een punt van kritiek 

op de uitgangspunten van direct cinema. Documentairewetenschapper en filmmaker Michael 

Chanan wijst op het feit dat een succesvolle observationele film afhankelijk is van de 

competentie van de filmmaker en de bereidwilligheid van het subject om mee te werken aan 

de film.
209

 Dit laatste wordt significanter wanneer de film zich dieper in de privésfeer van de 

persoon in kwestie bevindt. Beide partijen proberen hun belangen te behartigen bij het maken 

van de film. Dit laatste is goed zichtbaar in films die bekende publieke figuren tot onderwerp 

hebben. Dit laatste wordt in de meest ‘pure’ observationele documentaires echter niet 

expliciet aan de toeschouwer kenbaar gemaakt: deze onvermijdelijke processen worden 

gemaskeerd. De cinema vérité-films en de latere autobiografische documentaires zijn opener 

ten aanzien van dit punt. Performance kan bij deze laatste categorie beschouwd worden als 

een middel om de traditionele documentaireonderwerpen (de historische werkelijkheid) via 

het ‘inschrijven’ van de maker als persoon in de film te behandelen. 

 Chanan stelt dat performativiteit een dialectiek veronderstelt tussen zelf en wereld (het 

private en het publieke domein), die uitmondt in een synthese (de uiteindelijke 

documentairefilm) waarbij innerlijke beleving en uiterlijke beschrijving in balans zijn.
210

 

Tegelijkertijd werpt dit een nieuwe vraag op omtrent het postructuralistische zelf, want als de 

filmmaker zelf een construct is in de film, is dit personage dan niet een soort fictie te noemen? 

Volgens Chanan zou deze constructie van de persoonlijkheid op twee manieren in de 

documentaire tot uiting komen. Allereerst betekent de inschrijving van het zelf dat de 

filmmaker zijn eigen identiteit ‘steelt’ om deze vervolgens in het montageproces weer naar 

voren te laten komen.
211

 Montage is hiermee een manier om een ‘script’ voor het ‘personage’ 

van de filmmaker te schrijven. Hiernaast verwijst ‘inschrijving’ naar de status van de 

filmmaker als autobiografisch auteur. Dit laatste behelst minder een centraal punt van de 

narratie in de film, maar meer persoonlijk keuzes in het productieproces: de expressie, of 

stilistische signatuur van de filmmaker (c.q. de maker van vlees en bloed).      
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In het vorige hoofdstuk zagen wij dat het zogenaamde discours van jouissance, dat volgens 

Renov tegenover Nichols discours van soberheid geplaatst kan worden, een belangrijke rol 

speelt in veel eigentijdse documentaires, waaronder ook de autobiografische documentaire. In 

zeker opzicht kan deze verschuiving beschouwd worden als een terugkeer naar de periode van 

de pre-narratieve film, waarin de nadruk meer lag op de kant van de ervaring in plaats van het 

vertellen van een verhaal (of het aandragen van een argument).  

 De nieuwe media- en documentairewetenschapper Jon Dovey stelt dat deze vroege 

films en veel eigentijdse documentaires zich voornamelijk kenmerken door de belangrijke 

plaats die plezier, en het voyeuristische verlangen dat daaraan verbonden is, in de 

filmervaring inneemt. Hoewel plezier altijd al een belangrijke rol speelde in de fictiefilm, 

werd dit vermeden door de meer feitelijke en ‘sobere’ documentaires in de traditie van 

Grierson.
212

 Dovey is van mening dat de waarheidsclaims die documentaires proberen te 

maken, altijd onderdeel uitmaken van een bredere sociaal-culturele en mediale omgeving. De 

wijze waarop waarheid wordt gekwalificeerd, wordt beïnvloed door de manier waarop 

verschillende gemeenschappen op elkaar inwerken. Dovey stelt met betrekking tot de 

documentairefilm dat de groei van de televisie en entertainmentindustrie vooral van invloed is 

geweest (en nog steeds is) op de wijze waarop de waarheidsclaim invulling heeft gekregen. 

Beide gebieden zijn met andere woorden steeds meer met elkaar versmolten. De hedendaagse, 

‘postobservationele’ periode van de documentairefilm vertoont qua waarheidsclaim, volgens 

Dovey, dan ook een belangrijke breuk met de periode van daarvoor.
213

  

 Performance kan in dit licht een belangrijke rol spelen in het bieden van deze 

‘jouissance’, wat onvermijdelijk een vervaging van de grenzen tussen de oude discoursen van 

fictie en non-fictie met zich meebrengt. Dovey stelt, en dit lijkt ook Bruzzi’s mening te zijn, 

dat bij de documentairefilm het dan ook niet langer meer de vraag is wat echt en niet echt is: 

de documentaire is de performance geworden. Dit heeft er toe geleid dat documentaires (en 

journalistieke televisieprogramma’s) nu in een soort ruimte bestaan die noch geheel fictioneel, 

noch geheel feitelijk is. Deze is zowel beiden als geen van beiden.
214

 Wij kunnen niet langer 

in oppositionele termen van individuele subjectiviteit en gemeenschappelijke objectiviteit 

spreken, omdat de retorische kracht van maatschappelijke verhalen heeft ingeboet ten gunste 

van de individuele verhalen. Daarmee is de reikwijdte van de subjectieve/individuele 

dimensie in de publieke ruimte vergroot, en tevens een essentieel onderdeel geworden van de 

sociaal-culturele praktijk. Sinds niemand meer in objectiviteit gelooft, zo stelt Dovey, is dit op 

de voorgrond plaatsen van de subjectieve dimensie, samen met het blootleggen van het 

productieproces (reflexiviteit) een nieuwe bron van autoriteit geworden.
215

 Naast 

performativiteit is echter reflexiviteit veelal ook aanwezig in deze categorie films. In dit 

opzicht bestaan beide concepten in gradaties naast elkaar.   

 Stella Bruzzi maakt een functioneel onderscheid tussen het concept performance en de 

performatieve documentaire. Performance kan volgens haar door documentaires ingezet 

worden om bijvoorbeeld dramatisering meer authenticiteit mee te geven (in dit licht zouden 

wij bijvoorbeeld de dramatiseringen in THE THIN BLUE LINE als performances kunnen zien). 

De performatieve documentaire daarentegen zet volgens haar performances in om, binnen de 

context van de non-fictiefilm, de aandacht te vestigen op de onmogelijkheid van het bieden 

van authentieke documentairerepresentatie. Hiermee is het een vervreemdend element (ten 

aanzien van de traditionelere documentairevormen) geworden dat identificatie met de inhoud 

������������������������������������������������������������
212 Jon Dovey, Freakshow. First Person Media and Factual Television (London: Pluto Press, 2000), 7. 
213 Ibid. 
214 Ibid., 10-11.  
215 Ibid., 50.  



	��

�

bemoeilijkt.
216

 Het is echter niet geheel duidelijk wat zij met deze negatieve formulering 

probeert aan te duiden. Mijns inziens kunnen wij stellen dat de toeschouwer niet zozeer 

vervreemd wordt van de identificatieprocessen die zich tijdens het kijken naar een 

performance in een documentaire voordoen. Deze processen zijn hetzelfde als bij het kijken 

naar een fictiefilm. De toeschouwer wordt veeleer op een meer reflexieve wijze vervreemd 

van de conventies van documentairefilm, puur door het feit dat performances ingezet worden. 

De mengvorm van fictionele identificatieprocessen en de werkelijkheids-stance van de 

documentaire (in termen van Plantinga) vormen de crux. Bruzzi stelt dat performance een a 

priori aanname van de documentaire is die, wanneer reflexief ingezet, de onmogelijkheid van 

een authentieke werkelijkheidsrepresentatie laat zien (dit verondersteld naar mijn idee dat 

documentairekijkers over zeer veel intellectuele capaciteiten moeten beschikken). Om 

verwarring te voorkomen zal ik hier het begrip performance blijven gebruiken als onderdeel 

van de specifieke performatieve documentaire. Mijns inziens kunnen wij in de overige 

gevallen beter spreken van een acteren-in-dramatisering, omdat het hier een performance 

behelst in segmenten van de film die relatief op zichzelf staan (zoals bijvoorbeeld in de 

gedramatiseerde segmenten in THE THIN BLUE LINE).      

 Performance ligt volgens Bruzzi ten grondslag aan iedere documentaire omdat deze 

altijd een dialectiek veronderstelt tussen de werkelijkheid en de filmmaker die deze 

werkelijkheid ‘binnendringt’.
217

 Het is volgens haar echter verdacht geworden omdat de term 

connotaties van falsificatie en fictionalisering met zich mee ging dragen. Performance 

ondermijnt zo bezien de ‘soberheid’ van het traditionele documentairediscours. Evenals 

Chanan is zij van mening dat ook de meest ‘pure’ observationele (direct cinema) films een 

performance van hun subjecten behelzen. De subjecten speelden veelal bepaalde rollen in het 

publieke domein (zoals presidentskandidaten, Bijbelverkopers of popsterren) en traden 

daarmee in eerste instantie direct op voor hun publiek (kiezers, consumenten of fans) en pas 

in tweede instantie voor de camera.
218

 Het verschil met hun Franse, cinéma vérité collega’s 

was dat de direct cinema-filmers zich hiermee konden verschuilen achter de performance en 

zo hun waarheidclaim konden formuleren. Dit is volgens Bruzzi echter misleidend omdat zij 

van mening is dat iedere documentaire in fundamentele zin performance behelst: een 

documentaire voert die handelingen uit die het benoemt. De performatieve (bijvoorbeeld 

autobiografische) documentaires zijn daarom volgens haar een nieuwe vorm van eerlijkheid, 

die lijkt te suggereren dat de utopische doelstelling van de 1:1 relatie tussen film en 

werkelijkheid is opgegeven.
219

     

 

Zoals wij in het eerste hoofdstuk zagen, schaart Nichols de autobiografische documentaires 

onder de performatieve modus, waarin de subjectieve aspecten van een traditioneel objectief 

(wetenschappelijk) discours worden benadrukt. Als mogelijke beperkingen van deze modus 

wijst hij op het mogelijke verlies van een voor de toeschouwer begrijpelijke verwijzing naar 

de werkelijkheid en dreigen deze films volgens hem tevens excessief gestileerd te worden. 

Hierdoor kunnen deze films door de toeschouwer verkeerd begrepen worden als avant-

gardistische films.
220

 Hiermee doelt Nichols op een mogelijk ‘gevaar’ dat subjectiviteit veelal 

aaneengeschakeld wordt met persoonlijke expressie. Dit kan ten koste gaan van het realisme 

������������������������������������������������������������
216 Bruzzi, New Documentary, 185.  
217 Ibid., 153.  
218 Ibid., 159.  
219 Ibid., 187.  
220 Bill Nichols, Blurred Boundaries. Questions of Meaning in Contemporary Culture (Bloomington: Indiana 

UP, 1994), 95.  



���

�

zoals wij dit meer van de andere modi gewend zijn. Het discours van jouissance zou in deze 

films dan zo ver doorgevoerd zijn dat zij niet meer als een documentaire worden herkend door 

de toeschouwer. De vraag rest echter of wij dit positief of negatief moeten beoordelen: het 

antwoord hangt af van wat performance (als werkelijkheidsbenadering) de documentairefilm 

kan bieden.   

 Volgens Nichols behelzen de performatieve documentaires een fundamentele paradox 

omdat zij een spanning oproepen tussen, aan de ene kant performance, het persoonlijke en het 

belichaamde, en aan de andere kant het typische, het abstracte en het wetenschappelijke. De 

eerste kant benadrukt de status van zichzelf, de tweede hetgeen waarnaar het verwijst in de 

werkelijkheid.
221

 Waar reflexiviteit verwijst naar het semiotische proces zelf, oftewel de eigen 

constructieprincipes, verwijst performativiteit meer naar de inhoud van de vorm, naar een 

indirecte waardering van de ervaringsepisteme zelf.  Performance behelst hiermee een 

heroriëntatie op de werkelijkheid die het zelf (hier niet te verwarren met het ik) evoceert. 

Zoals Nichols stelt kunnen beiden wel een vervreemdend effect ten aanzien van de 

traditionele documentaire sorteren bij de kijker.
222

 Het trachten te begrijpen van de 

werkelijkheid door de filmmaker is hierbij belangrijker dan het naar de toeschouwer uitleggen 

hoe deze werkelijkheid is: de performatieve, pragmatische kracht staat in deze films voorop. 

Hierdoor is de relatie tussen filmmaker/autobiografisch subject en de toeschouwer eerder 

gelijkwaardig te noemen (er is minder sprake van een machtsrelatie). Zoals Nichols het 

verwoordt, zijn wij het waarnaar deze films verwijzen: de affectieve dimensie tussen de 

toeschouwer en de filmische tekst wordt benadrukt.
223

  

 Wij kunnen de complexiteit van het begrip performativiteit ook via een taalkundige 

weg verhelderen. Linguïstisch gezien verhoudt het performatieve aspect van taal zich tot het 

constaterende aspect. Dit laatste aspect is afhankelijk van het geloof in de mogelijkheid van 

kennis, die de feitelijkheid van observaties en opmerkingen garanderen. Het performatieve 

aspect daarentegen, hangt nauw samen met een verkondigende functie, die losstaat, en 

buitenom bestaat van zaken als authenticiteit en verificatie.
224

 Met dit laatste onderscheid 

kunnen wij mijns inziens vanuit theoretisch oogpunt een belangrijke breuk markeren tussen 

de meer ontologisch gemotiveerde uitgangspunten van direct cinema en de autobiografische 

documentaires die zich van dezelfde technologie bedienen. De nadruk van realisme bij direct 

cinema benadrukt het constaterende aspect dat gebaseerd is op een gelijkheidsprincipe/ 

equivalentie tussen het filmische beeld en de werkelijkheid (hiermee hangt ook duidelijk een 

retorische component van controle over de werkelijkheid samen). Het performatieve aspect is 

volgens filmwetenschapper Susan Scheibler meer naar ‘zichzelf toe gericht’: de betekenis 

komt alleen tot stand door middel van de performance. Het eist de aandacht op voor zichzelf 

en is tevens in staat om ogenschijnlijke controle, die verwijzing veronderstelt, te verstoren.
225

   

 Zo beschouwd kunnen wij deze breuk positioneren binnen het poststructuralistische 

gedachtegoed omtrent taal en haar relatie tot de werkelijkheid. Semiotisch gezien wordt de 

‘belofte’ van het constaterende aspect, het bieden van een 1:1 relatie tussen taal en 

werkelijkheid, binnen dit denken gezien als een loze. De epistemologische en ontologische 

claims zijn uiterst problematisch, omdat naar mijn mening de positie van performativiteit in 

dit gedachtegoed even complex als verwonderlijk te noemen is. Om performativiteit goed te 

kunnen duiden, is het handig om de ‘esthetiek van het falen’, die in het vorige hoofdstuk aan 
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bod kwam, aan dit concept te relateren. Bruzzi stelt dat het succes van de performance afhangt 

van de mate waarin deze niet ‘gelezen’ kan worden in termen van ‘echtheid’.
226

 Omdat er 

geen referentiekader bestaat aan om dit te toetsen, worden wij gedwongen om de performance 

op zijn eigen merites te beoordelen, oftewel het spel van de filmmaker mee te spelen. De 

‘echtheid’ van de filmmaker is een heikel punt in de discussie omtrent de waarheidswaarde in 

deze documentaires. De performance biedt altijd de mogelijkheid om onbetrouwbaar te zijn 

(een begrip dat uitvoerig is onderzocht in de literatuurwetenschap maar nog niet met 

betrekking tot de documentairefilm). Echter moeten wij deze mogelijkheid nooit beschouwen 

als a priori aan performance zelf. Deze visie zou mijns inziens te reductionistisch zijn en 

tevens te prescriptief: men moet naar mijn mening performance altijd beschouwen als een 

doelbewuste strategie van de filmmaker. 

3.4 De journey documentary en de dagboekvorm   

Een subcategorie van de autobiografische documentaire die speciale aandacht verdient, is die 

van de zogenaamde journey documentary, waarbij de filmmaker een reis maakt. De oorsprong 

van deze films is te vinden in de vroege observationele en interactieve films. De alledaagse 

ontmoeting wordt verkozen boven de grootse gebeurtenissen in de geschiedenis, en wordt het 

volgen van mensen en gebeurtenissen belangrijker beschouwd dan hen te leiden of louter te 

informeren. Hierin staat de ontmoeting met andere mensen in de wereld en het vastleggen 

daarvan centraal. Volgens Bruzzi is deze ontmoeting tevens een botsing tussen de ‘waarheid’ 

van de historische wereld die al bestond voordat de camera aanwezig was en de ‘waarheid’ 

die naar voren komt in de dialoog tussen filmmaker en werkelijkheid.
227

 De vorm van de 

journey documentary toont inherent de onmogelijkheid aan van het samenvallen van de 

gebeurtenis in de werkelijkheid met zijn filmische representatie en is daarmee een 

performatieve subcategorie bij uitstek. Deze ontmoetingen tussen mens en wereld vormen 

volgens haar de kern van deze films, en dit was tevens ook al het geval bij de films van de 

direct cinema school. Het moment van ontmoeting behelst namelijk een verstoring en een 

indringing in de werkelijkheid, waardoor deze per definitie gemanipuleerd wordt. Dit laatste 

is volgens de theoretica echter geen bezwaar, omdat het documenteren van de werkelijkheid 

via deze opnametechnologie nog niet per se ongeldig gemaakt is als een weergave van de 

werkelijkheid. Ook betekent dit niet dat deze films van de hand gewezen kunnen worden als 

(ingewikkelde) ficties.
228

          

 Volgens Bruzzi behelzen deze journey documentaries een reis waarin verschillende 

ontmoetingen plaatsvinden (meestal tussen de filmmaker en andere mensen, andere mensen 

met elkaar of tussen de toeschouwer en de film). Een belangrijk aspect van deze ontmoetingen 

is de grote rol die het toeval speelt: meestal wordt de reis ondernomen zonder dat de 

filmmaker exact weet wat er zal gebeuren en wat hij zal tegenkomen. De reis kan zowel 

gericht zijn op het doorreizen van een geografische ruimte, maar ook op een meer 

metaforische reis van een persoon over een bepaalde periode in zijn leven. Hoewel de 

structuur van de autobiografische, en daarbinnen de journey documentary, open te noemen is, 

moet wel onthouden worden dat deze structuur, zoals Carl Plantinga stelt, een relatief begrip 

is. Wanneer wij deze films beschouwen als door de filmmaker georganiseerde discoursen, 

zien wij dat deze op hun beurt kleinere structuren in zich dragen die een relatieve mate van 

geslotenheid vertonen. Echter, gezien vanuit het standpunt van de totale film is de structuur 

open te noemen omdat er zich meestal geen conclusie aandient omtrent al het voorgaande, 
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noch wordt er epistemische zekerheid geboden door de filmmaker in de vorm van een 

geboden conclusie. De geslotenheid van de substructuren in de film moet in dit licht 

beschouwd worden als een aspect van narrativiteit. Zoals in het eerste hoofdstuk uiteengezet 

werd, kunnen wij narrativiteit beschouwen als een fundamenteel menselijke wijze van 

betekenisgeving: als het aanbrengen van orde en daarmee afbakening. Door alle informatie uit 

de wereld te organiseren in causale relaties, kunnen wij onze ervaring van de wereld 

representeren in een verhalende vorm. Zo bezien kunnen deze narratieve elementen in de 

autobiografische documentaire dramatisch (niet te verwarren met gedramatiseerd) 

gestructureerde actualiteiten genoemd worden.
229

 Een documentaire bevindt zich in Nichols’ 

woorden op deze wijze op de breuklijn tussen het leven als geleefd en het leven als 

genarrativiseerd.
230

  

 De narratieve structuur in autobiografische documentaires is van belang, omdat deze 

informatie bevat omtrent het persoonlijke leven van de filmmaker. Wanneer dit non-narratief 

zou zijn, dan zou volgens Bruzzi het belang van deze films uit niets anders bestaan dan puur 

het feit dat zij een opname is.
231

 In dit laatste opzicht zou de film zich liëren aan de non-

narratieve, louter structurerende informatievorm van bijvoorbeeld databases of kronieken. 

Bruzzi is van mening dat de journey documentary een speciale positie inneemt omdat de 

narratie in deze films verloopt langs een zogenaamde “focused chain” (een term ontleend aan 

de narratoloog Edward Branigan). Deze behelst een interne logica en overtuigingskracht, 

terwijl deze niet aan de causale regelmaat van een meer conventioneel/ traditioneel narratief 

voldoet, waarin iedere sequentie onderdeel is van het grotere geheel en waarin de eindsituatie 

logisch te herleiden is tot aan het begin van de film. De logica schuilt meer in de beleving van 

de filmmaker.
 232

       

3.4.1 De dagboekvorm 

Een andere veel voorkomende vorm binnen de autobiografische categorie is de dagboekvorm. 

In relatie tot de journey documentary kan deze vorm volgens Bruzzi als een reis in de breedste 

zin des woords genoemd worden, omdat deze een ontwikkeling van de auteur door de tijd 

heen laat zien als een persoonlijke reflectie op de ervaringen en gebeurtenissen. In deze vorm 

staan die gebeurtenissen centraal die de persoon heeft meegemaakt of wat hem/haar is 

overkomen. Deze zaken vormen de kern van het dagboek, omdat het hierbij niet gaat om 

louter een beschrijving van het dagelijkse leven (wat een equivalent zou zijn van een opname 

omwille van de opname zelf), maar om een uitdrukking van de innerlijke gevoelswereld.
233

  

 Chanan noemt, in navolging van de Russische literatuurtheoreticus Mikhail Bakhtin, 

de chronotoop in deze films een belangrijk organisatie/narratiemiddel, waarmee de journey 

documentary sterk lijkt op zijn fictionele equivalent van de ‘road movie’.
234

 Binnen een 

filmische context kunnen wij een chronotoop beschouwen als een specifieke, artistieke 

organisatie van ruimte en tijd door de filmmaker, waarlangs hij de film laat ontstaan en 

verlopen. Het gaat hierbij dan ook niet zozeer om de claim dat deze spatio-temporele 

constructie in de werkelijkheid bestaat en ‘ontdekt’ wordt door de filmmaker, maar meer om 

een actieve artistieke schepping. In de journey documentary komen wij, volgens Chanan, 

relatief vaak de chronotoop van de weg of de reis tegen die hierbij geldt als het belangrijkste 
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verbindende element tussen de verschillende plaatsen en personen in de film. De vorm die 

deze chronotoop veelal heeft is een cyclische.
235

  

 Het dagboek kan beschouwd worden als zo’n cyclische chronotoop. Hierin is het 

huidige moment (de dag) verweven met herinneringen uit het verleden.
236

 In de dagboekvorm 

bestaat het (traditionele) bieden van afsluiting, dat gepaard gaat met het bieden van kennis en 

zekerheid, naast een openheid van de cyclische herhaling. Hierdoor wordt er ruimte geboden 

voor meerdere betekenissen, ambivalentie, persoonlijke ervaring en onzekerheid. Volgens 

Bruzzi heeft deze vorm dan ook voor een diepgaande transformatie van de documentairefilm 

gezorgd. De films creëren een zekere spanning tussen grotere verhalen (cq ideologisch 

beladen onderwerpen die een breed maatschappelijk perspectief behelzen) en kleinere 

persoonlijke verhalen die relatief aan een grotere verandering onderhevig zijn. De 

autobiografische documentaires zijn meer geconstrueerd rond inherente instabiele zaken zoals 

het geheugen, subjectiviteit en verandering. Ze behelzen eerder een structurele 

‘vloeibaarheid’: een vorm die nu als positief en bevrijdend werd ervaren.
237

 Deze 

verschuiving van de sociale naar de meer individuele dimensie zorgde voor een meer 

menselijke nadruk op de narratie. Deze druiste dan ook volledig in tegen de 

documentairebeginselen van de Griersoniaanse traditie. In zekere zin zouden wij de 

autobiografische documentaires dan ook in maatschappelijk informatief/reformatief opzicht 

minder effectief kunnen noemen dan hun expositorische voorgangers. Aangezien deze 

effectiviteit nog altijd nauw verbonden was met het wetenschappelijke discours. De 

combinatie van grote en kleine verhalen zorgde tevens voor de zogenaamde performative turn 

in de documentaire. Deze werd ondermeer veroorzaakt doordat het vertrouwen in realisme 

steeds verder afnam en hierdoor de grens tussen fictie en non-fictie meer en meer vervaagde. 

De mogelijkheden om uitdrukking te geven aan de eigen subjectiviteit, die ook verbonden zijn 

met de collectieve sociale geschiedenis, werden in de nieuwe documentaires onderzocht.  

 Nichols is van mening dat de traditionele documentaires eenheid en volledigheid 

veronderstelden en dat deze nieuwe documentaires onvolmaaktheid en onzekerheid 

suggereren. In zekere zin is de epistemologische aanspraak van de documentairefilm 

verschoven van een traditioneel objectiverend paradigma, naar een die meer subjectieve en 

belichaamde kennis claimt. In dit laatste paradigma is kennis veel minder algemeen en meer 

op de individuele ervaring gestoeld. Sociale subjecten fungeren in de autobiografische 

documentaire niet langer als getuigen, experts of autoriteit, maar meer als persoonlijke, 

verkennende en minder concluderende stemmen (voices).
238

 Het representeren van de 

werkelijkheid is hierdoor tevens geen duidelijk afgebakende aangelegenheid meer. Er zijn 

volgens Nichols nieuwe spanningen voelbaar tussen representatie en het gerepresenteerde 

(bijvoorbeeld geschiedenis, geheugen en kennis). Een zeer belangrijke opmerking die Nichols 

bij deze nieuwe films plaatst is de vraag hoe zij de complexiteit van de geleefde ervaring 

trachten terug te vinden, wanneer deze films a priori alleen representaties kunnen zijn van 

datgene wat buiten het zelf ligt, namelijk onze gedeelde werkelijkheid. Volgens hem moet het 

antwoord gezocht worden in de wijze waarop betekenis van het zelf gecreëerd wordt in de 

relatie tot de ander.
239

 Vanuit dit standpunt gezien kunnen wij stellen dat deze nieuwe 

documentaires met zijn nieuwe kennisclaim en inherente fotografische realisme via een 

omweg de Griersoniaanse doelstellingen van maatschappelijke verandering wel kan 

waarmaken. Het zwaartepunt is hierbij slechts verschoven van argumentatie en realisme naar 
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ervaring en intersubjectiviteit. Naar mijn mening zijn reflexiviteit en performativiteit twee 

belangrijke middelen die ditzelfde Griersoniaanse doel (in theorie) kunnen faciliteren. 

Reflexiviteit kan door zijn potentiële vervreemdende werking een kritische houding bij de 

toeschouwer teweegbrengen en performativiteit kan deze door zijn unieke aard op een meer 

ervaringsmatige manier bij het onderwerp betrekken.  

  Bruzzi merkt op dat reflexiviteit een zeer belangrijk aspect van de journey 

documentary is. In deze categorie is de ondernomen reis een manier om de aard van 

documentaire, het zelf van de documentairemaker en representatie in de non-fictiefilm te 

onderzoeken.
240

 De aandacht voor de toevalligheid en ongecontroleerdheid van de 

ontmoetingen krijgt voorrang boven het aandragen van een argument voor een stelling of 

commentaar op een bepaalde situatie. Hierdoor hebben deze films een overwegend open 

structuur. Deze openheid zou mijns inziens opgevat moeten worden als een representatie van 

de structuur van het leven zelf. In dit opzicht correspondeert een open structuur met de 

menselijke ervaring van de alledaagse werkelijkheid. Volgens Bruzzi demonstreren deze films 

hoe de basis van iedere documentaire toevallig is: geen filmmaker weet wat hij op het 

moment van filmen zal ontdekken.
241

  

 Als ander belangrijk punt van reflexiviteit kan het auteurschap van de filmmaker in 

deze films genoemd worden. Omdat de filmmaker zelf (mede)onderwerp is van zijn eigen 

film, wordt er aanzienlijke aandacht gevestigd op het feit dat hij/zij een film maakt. De relatie 

tussen de maker en de opnameapparatuur wordt vaak benadrukt in de verschillende 

ontmoetingen. Deze vorm van reflexiviteit staat, zoals ook bij de dramadocumentaire het 

geval is, de transparantie van het medium in de weg. Vaak kijken de gefilmde subjecten recht 

in de camera of doet de filmmaker zelf een bekentenis in de camera.      

3.5 Ross McElwees positie als filmmaker 

De Amerikaanse documentairemaker Ross McElwee (geb. 1947) kan 

gezien worden als een belangrijke vertegenwoordiger van de post-

observationele of post-vérité stijl.  Zijn films passen stilistisch gezien 

in de traditie van direct cinema, maar deze zijn aangevuld met een 

zeer persoonlijke stijl en onderwerpkeuze. Voordat hij zich bezig ging 

houden met het maken van films, volgde McElwee colleges creatief 

schrijven aan de Brown-universiteit en fotografie aan de Rhode Island 

School of Design in Long Island. Later zou hij tevens aan het 

prestigieuze MIT (Massachusetts Institute of Technology) in Boston 

studeren waar hij colleges volgde bij filmmaker Edward Pincus en 

daarnaast bij Richard Leacock: de geestesvader van de direct cinema. 

Naast het maken van documentaires geeft hij momenteel ook filmcolleges aan Harvard.
242

 

Voordat McElwee naar Boston vertrok, woonde hij in Charlotte, de hoofdstad van de 

Zuidelijke staat North Carolina, waar hij tevens geboren is. Met dit Zuiden heeft McElwee 

een ambivalente verstandhouding: hij beschouwt zichzelf als een zuiderling maar 

tegelijkertijd niet als een kind van het Zuiden. In zeker opzicht is dit gebied hem volkomen 

vreemd.
243

 Hoe het ook moge zijn, het Zuiden speelt voornamelijk in veel van zijn vroege 

films een belangrijke rol, waarbij de portretten van zijn verschillende subjecten beschouwd 

kunnen worden als een metonymie voor dit gebied.        
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 In zijn films wordt McElwees directe omgeving gefilmd en zijn subjecten zijn zich 

zeer bewust van de aanwezigheid van hem en zijn camera. Eveneens introduceert McElwee 

zichzelf als een centraal karakter, waarbij hij fysiek optreedt of commentaar geeft op zijn 

leven. Veelal praat hij met zijn subjecten terwijl hij filmt, waardoor de toeschouwer een 

directe getuige wordt van de gebeurtenissen en hoe de filmmaker zich hiertoe verhoudt. Deze 

subjectieve dimensie is voor hem een zeer belangrijk element omdat het zijn specifieke 

persoonlijke visie behelst. De films zouden ook zonder zijn (literair te noemen) zelfreflectieve 

commentaar gemaakt kunnen worden, maar dan zou het aanzienlijk aan kracht inboeten en 

zou de film niet volledig ‘werken’.
244

 Hierbij duikt al snel het fenomeen van performance op 

(aan zowel de kant van de filmmaker als van zijn subjecten). Over deze performance van zijn 

subjecten zegt McElwee dat de personen die hij films veelal in hun dagelijkse werk en leven 

optreden als zichzelf. Hun persoonlijkheden worden gewaardeerd als ‘natural performer’ en 

zijn daarmee zeer geschikt om te filmen.
245

 Wat hierbij volgens McElwee het meest van 

belang is, is dat de filmmaker moet aanvoelen of er iets ‘echts’ achter de performance van het 

subject schuilt.
246

 Vanwege het feit dat zijn films zeer persoonlijke onderwerpen behelzen, is 

het voor McElwee ondenkbaar om dezelfde films te kunnen maken zonder dat hij zelf als een 

karakter aanwezig is.
247

 Omdat het merendeel van zijn subjecten zeer dicht bij hem staan en 

hem goed kennen, wordt de camera door de subjecten meer als een deel van McElwee gezien 

dan omgekeerd: zij reageren meer op de persoon dan op de aanwezigheid van de camera.  

 Het filmen met lichtgewicht apparatuur en relatief goedkope film, stelt hem ook in 

staat om zeer snel te reageren op zijn omgeving en veel materiaal op te nemen. Deze manier 

van filmen vergt minder voorbereiding en maakt het mogelijk ontmoetingen spontaan te laten 

verlopen. Toevallige gebeurtenissen of onvoorziene ontmoetingen kunnen zo ook onderdeel 

worden van de uiteindelijke film. Zo bezien kan de filmmaker tijdens het filmen worden 

opgenomen in de werkelijkheid die hem omgeeft. Dit laatste biedt hem ruimte om zo nu en 

dan afstand te nemen van zijn onderwerp en te observeren wat er om hem heen gebeurt. 

McElwee wil dat zijn films constant verschuiven tussen dit persoonlijke opgaan en het 

afstandelijke observeren.
248

 In dit opzicht zijn McElwees films niet louter autobiografische 

films, maar gaan zij tevens over een streek of over het leven zelf. De grens tussen subjectieve 

performance en objectieve weergave, observatie en uitbuiting, documentaire en fictie, kunst 

en leven wordt in zijn films steeds opgezocht. Als toeschouwers worden wij er steeds op 

reflexieve wijze aan herinnerd dat het slechts gaat om een film, terwijl de film tegelijkertijd 

een kracht op ons uitoefent om op te gaan in de wereld van de film.  

 McElwee heeft zelf een zeer ambivalente verstandhouding met het werken binnen een 

categorie van uitsluitend fictionele of documentaire film. Veelal raakt hij gefrustreerd door de 

kleine mate van controle die inherent is aan het maken van deze post-vérité-films en speelt hij 

met het idee fictiefilms te gaan maken. Toch besluit hij dan iedere keer om bij het maken van 

documentaires te blijven, omdat hij hierin wel autonoom kan werken: iets dat zeer schaars is 

in Hollywood.
249

 In zijn films is er dan ook een zekere spanning te bekennen tussen deze twee 

paradigma’s. Dit balanceren op de grenzen van documentaire en fictie zorgt ervoor dat zijn 
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films niet gemakkelijk onder een noemer te scharen zijn. Zoals de filosoof Stanley Cavell ooit 

over zijn films opmerkte, moeten wij een nieuwe set van filmische categorieën uitvinden om 

de helderheid van zijn films te kunnen vatten.
250

           

3.6 Analyse van SHERMAN’S MARCH 

Waar Errol Morris gezien kan worden als de belichaming van de dramadocumentaire, daar 

kan Ross McElwee worden gezien als die van de autobiografische documentaire. Zijn films 

behelzen naast een veelal ironisch en komisch type van reflexiviteit een interessante vorm van 

performance. Ze zijn hiermee exemplarisch voor het nieuwe documentaireparadigma dat de 

subjectieve, belichaamde ervaringskennis laat prevaleren boven de aloude nadruk op 

argumentatie of de status van de film als geobserveerd bewijs. In tegenstelling tot het 

traditionele type film kunnen McElwees films veleer getypeerd worden als zowel persoonlijke 

visies op de werkelijkheid alsook documenten van de verschillende menselijke ontmoetingen 

in de werkelijkheid. Deze combinatie mondt vaak uit in films die qua voice-over een literaire 

kwaliteit ademen en visies op de vergankelijkheid van het leven bezitten. SHERMAN’S MARCH 

(1986), de zevende film van McElwee, kan binnen zijn oeuvre gezien worden als zijn 

magnum opus en is tevens zijn meest succesvolle film in commercieel opzicht.    

 Hier zal worden ingegaan op het verhaal dat deze film vertelt, op welke wijze het 

verteld wordt, hoe de film in de categorie van de journey documentary past en hoe 

reflexiviteit en performance in de film tot uiting komen. Dit zal ruwweg langs dezelfde lijnen 

gebeuren als bij de analyse van THE THIN BLUE LINE in het vorige hoofdstuk: door een 

onderscheid te maken in de uitwerking van het verhaal (het wat van de film), en het discours 

van de film (dat ingaat op het hoe). Evenals in Morris’ film is ook het technische en 

stilistische aspect van de film van cruciaal belang in de narratie. Tevens maakt dit aspect deel 

uit van de performance in de film. Op zijn beurt kan performance gezien worden als een 

onderdeel van McElwees specifieke strategie in het bredere discours. 

3.6.1 De narratie in de film  

De titel en ondertitel van de film zijn belangrijke indicaties voor het verhaal dat de film 

vertelt, in zoverre wij over een verhaal kunnen spreken, en de wijze waarop deze verteld 

wordt, of ten minste wordt benaderd. De hoofd- en de volledige ondertitel van de film luidt: 
SHERMAN’S MARCH. A MEDITATION ON THE POSSIBILITY OF ROMANTIC LOVE IN THE SOUTH 

DURING AN ERA OF NUCLEAR WEAPONS PROLIFERATION. In de volledige titel is er een 

onderscheid te maken tussen twee paden die de film bewandelt. SHERMANS’MARCH verwijst 

naar de veldtocht van generaal William Tecumseh Sherman die aanvoerder was van de 

Noordelijke troepen ten tijde van de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865). De ondertitel 

stelt dat de hoofdtitel over meer gaat dan alleen deze historische veltocht. De mars van 

Sherman, die McElwee in zijn film in eerste instantie tracht te onderzoeken, wordt als 

blauwdruk genomen om een persoonlijke reis van de filmmaker zelf, die zich in het heden 

plaatsvindt, te documenteren. De analogie tussen de mars van Sherman en de meditatie van 

McElwee is veelbetekenend voor de filmische strategie die de filmmaker toepast en geeft een 

indicatie voor de wijze waarop de toeschouwer de film dient te lezen. De relatief lange 

ondertitel wijst op een zekere ironische en komische houding die de filmmaker aanneemt ten 

aanzien van zijn primaire doel. Intertekstueel gezien doet de volledige titel denken aan 

Stanley Kubricks komische film over de Koude Oorlog getiteld DR. STRANGLOVE OR: HOW I 
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STOPPED WORRYING AND LOVE THE BOMB (1964). Deze intertekstuele verwijzing naar deze 

fictiefilm zorgt ervoor dat de toeschouwer, mits hij kennis heeft van deze film, de stance van 

McElwee gedeeltelijk opvat als een komische. De documentaire dient dan ook meer als een 

hybride en ambigue film gelezen te worden dan als een conventionele documentaire. 

 Zoals in de meeste films vervult de opening van deze film een sleutelfunctie in het 

informeren van de toeschouwer over het onderwerp en de wijze waarop het dit tracht te doen. 

SHERMAN’S MARCH opent op een klassiek expositorische wijze met een shot van een 

landkaart van de Verenigde Staten met daarop een rode lijn die de route van de generaal 

representeert (zie figuur 10). In een voice of God voice-over wordt er becommentarieerd wat 

wij zien. Na de landkaart volgt een serie zwart-wit foto’s van beschoten steden ten tijde van 

Shermans mars en zien wij een foto van hemzelf, begeleidt door de voice-over. Dan wordt 

plotseling het scherm volledig zwart en is er een tweede stem te horen die vraagt: “Great, you 

want to do it once more?” Waarop de eerste commentaarstem antwoordt: “Do it all yeah.” 

Dit reflexieve moment verstoort de voorafgaande informatieve expositie doordat het proces 

van het filmmaken zelf wordt benadrukt. In dit moment is het Ross McElwee zelf die 

aanwijzingen geeft aan de tweede stem over zijn film (de stem is op ironische wijze afkomstig 

van zijn leraar en direct cinema icoon Richard Leacock). Hierop volgend zien wij in zwart-wit 

McElwee in een ruimte rondlopen en horen hem in voice-over vertellen dat hij twee jaar 

geleden zou beginnen aan het maken van documentaire over de veldtocht van generaal 

Sherman, een man wie hem al op jonge leeftijd fascineerde (zie figuur 11). Toen hij hiervoor 

vanuit Boston naar het Zuiden afreisde en nog even kort zijn vriendin wilde zien in New 

York, liet zij weten terug te willen naar haar ex-vriend. Deze onverwachte klap zorgde ervoor 

dat hij moeilijk met het maken van zijn film kon beginnen. Hierop besloot McElwee naar zijn 

familie in het Zuiden af te reizen, waar hij probeerde een begin te maken aan zijn film. Hierna 

wordt het scherm zwart en verschijnt de titel in beeld.  
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 Deze korte opening biedt ons als toeschouwer voldoende informatie over het 

oorspronkelijke doel van de filmmaker en het noodlottige voorval dat zijn onderneming 

obstrueerde. De film kan in dit opzicht gelezen worden als een klassieke vorm waarbij de 

toeschouwer de vraag stelt of de protagonist zijn oorspronkelijke doel zal bereiken en het 

verstoorde evenwicht weer zal herstellen. De manier waarop het oorspronkelijke evenwicht 

verstoord is, is een cruciaal punt ten aanzien van de status van de film als documentaire. Met 

deze persoonlijke openbaring van McElwee heeft de film een curieuze wending gemaakt. De 

toeschouwer wordt uit het verhaal over Sherman gehaald en identificeert zich nu meer met de 

stem van McElwee, die de protagonist van de film is geworden. Op subtiele wijze is de film 

van een traditionele biografische film verschoven naar een meer autobiografische.  

De zelfbewuste reflexieve strategie die hier wordt toegepast, zorgt voor een tweespalt 

in de oorspronkelijke verhaallijn en verbindt tevens de hoofd- en ondertitel aan elkaar. De 
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belangrijkste vragen die de toeschouwer in deze opening stelt zijn: hoe zal McElwee omgaan 

met deze persoonlijke tegenslag, zal hij zijn film over Sherman kunnen maken en wat zal hij 

tegenkomen op het gebied van de liefde? Voor de wijze waarop deze vraag wordt  

beantwoord, is het van belang te kijken naar hoe deze film is georganiseerd.              

3.6.2 Het discours in de film 

SHERMAN’S MARCH heeft, evenals zovele documentaires, niet de doelstelling een verhaal te 

vertellen op de manier zoals een traditionele fictiefilm dit doet, maar tracht dit te doen aan de 

hand van het geschoten materiaal, dat zijn oorsprong vindt in de historische werkelijkheid. 

Zoals Noël Carroll stelde, worden er echter in documentaires vrijwel altijd causale relaties 

gepresenteerd die zich in de werkelijkheid hebben voorgedaan, waardoor de film een 

bewerende houding aanneemt. In SHERMAN’S MARCH worden deze relaties gepresenteerd in 

de vorm van McElwees ondernomen reis. De reiziger is het personage dat McElwee opvoert, 

en wordt zo het centrale knooppunt van de verschillende gebeurtenissen en verhaallijnen in de 

film (de geschiedenis van Sherman en de filmmakers persoonlijke zoektocht). McElwee is 

hierdoor de instantie die voor continuïteit zorgt op zowel de diëgetische laag (de visueel 

gepresenteerde wereld) en de extradiëgetische laag (de ruimte van het voice-over-

commentaar). Bij het onderscheid tussen deze twee lagen is het van belang, zoals Lane in 

navolging van de literatuurtheoreticus Emile Beneviste stelt, dat het verschil tussen de wijze 

van spreken (utterance) van de uitspraak zelf (enunciation) wordt opgemerkt. Hierbij wordt 

de spanning voelbaar tussen het moment van opname zelf en de wijze waarop dit moment in 

de film gepresenteerd wordt. Zoals Lane stelt, kan in de uiteindelijke film, door het gebruik 

van beeld en geluid, het onderscheid tussen deze twee aspecten verscholen worden, omdat de 

combinatie van beeld en geluid beiden hun oorsprong hebben in de fysieke werkelijkheid en 

de toeschouwer vaak moeilijk kan inschatten of een van deze lagen later is toegevoegd.
251

 

Reflexiviteit in de film maakt de toeschouwer hier veelal van bewust. Op hetzelfde 

analytische niveau kan dit onderscheid geduid worden in Plantinga’s termen van showing en 

saying (zie hoofdstuk 1).  

 De gebeurtenissen in de film worden, omdat zij een reis behelzen die in het heden 

plaatsvindt, op chronologische wijze gepresenteerd. Hoewel in het heden van de film, het 

moment van fysieke interactie van de filmmaker met de wereld, McElwee af en toe spreekt 

tegen zijn subjecten, moeten wij deze gehele laag tot het (directe) getoonde rekenen. De 

reflexieve voice-over behoort tot de laag van het expliciet vertelde, wat tevens zorgt voor een 

fundamenteel temporeel onderscheid tussen de twee: het getoonde representeert het heden van 

de opname, het vertelde de reflexieve laag die achteraf is toegevoegd. De reflexieve laag 

wordt door theoretici ook wel het autobiografische spreken genoemd.
252

 Zoals ik al aangaf is 

de film, op de openingsshots en enkele uitzonderingen na, gefilmd in een typische cinema 

vérité-stijl waardoor de visuele laag voor het merendeel in het heden van het (direct) filmen 

verankerd is. De voice-over moet gezien worden als de beschouwende, expliciet 

betekenisgevende laag.  

 De scheiding van de diëgetische wereld in de film draagt hierdoor bij aan de 

reflexiviteit: het achteraf terugkijken en becommentariëren, zorgt voor een persoonlijke 

betekenisgeving aan de gefilmde beelden. In de voice-over geeft McElwee steeds zijn 

gevoelens en gedachten weer ten aanzien van het moment van opname, wat tevens zorgt voor  

een referentieel ijkpunt dat de film een zekere mate van coherentie geeft. De voice-over 

fungeert voor de toeschouwer als een belangrijk identificatiemiddel met het personage, of 
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zoals McElwee het zelf stelt, is het bedoeld om de toeschouwer in McElwees eigen 

psychologische ruimte te lokken.
253

 Het is deze combinatie van de voice-over en de visuele 

laag in de film die gezien moet worden als het voornaamste vehikel dat zorgt voor de 

‘literaire’ kwaliteit die zo kenmerkend is voor de film en tevens het auteurschap van McElwee 

behelst. In dit laatste opzicht lieert McElwee zich bewust aan de traditie van de camera stilo, 

waarbij het uitgangspunt was dat de filmmaker op een eigenzinnige manier zijn visie op de 

werkelijkheid trachtte te geven door de camera als een pen te gebruiken. De camera is een 

middel om het eigen leven te onderzoeken en in de uiteindelijke film zo te presenteren dat het 

een meer universele dimensie meekrijgt.
254

 Zoals Lane scherp opmerkt in zijn analyse van 

McElwees film TIME INDEFINITE (1993), zorgt dit beeldend schrijven met de camera ervoor 

dat de film een uitdrukking is van de mogelijkheid om ‘het leven als een verhaal te leven’.
255

 

De reis zorgt zo gezien voor het organiserende principe van de filmmakers eigen geleefde 

ervaring. De reis behelst een afwisseling tussen zijn vooropgestelde doel om de voetsporen 

van Sherman te volgen en het bezoeken van zijn oude, en potentiële nieuwe liefdes. Het 

voice-over-commentaar reflecteert achteraf op deze reis. McElwee omschrijft de spanning 

tussen deze twee tendensen op het einde de film waar hij zegt: “I’ve come to the end of my 

journey, with no money, no car, and only one role of film. What’s worse is that I don’t seem to 

have a real life anymore. My real life has fallen into the crack between myself and my film.” 

 Het autobiografische karakter van zijn documentaires en zijn eigenaardige 

humoristische houding, hebben consequenties voor de film zijn status als bewerende 

waarachtige representatie (voortvloeiend uit de combinatie tussen saying and showing). De 

visuele laag getuigt weliswaar van de aanwezigheid van McElwee in de werkelijkheid, de 

performance en het aspect van saying zijn hier per definitie een filterende subjectiviteit 

waardoor de toeschouwer McElwees werkelijkheid ziet. Het is dan ook dit laatste aspect dat 

het onderscheid tussen fictie en non-fictie doet vervagen: beide tendensen lijken veeleer 

samen te vloeien.      

 Een voorbeeld uit de film waar de hierboven genoemde aspecten samenkomen, is de 

sequentie waar McElwee op de avond van het gekostumeerde bal in zijn generaalskostuum 

met zijn vader en stiefmoeder aan het dineren is in de woonkamer, kijkend naar de televisie. 

Ondanks het feit dat er in een familiaire setting gefilmd wordt met zijn werkelijke 

familieleden, is er een komische ondertoon waar te nemen waardoor er nieuwe thematische 

lijnen te vinden zijn. Zijn vader is ietwat afkeurend ten aanzien van zijn zoons onderneming 

(zijn opvatting lijkt te zijn dat iemand nooit zichzelf moet filmen) en is McElwees kostuum 

een absurde gewaarwording in deze huiselijke situatie. In deze momenten wordt McElwees 

performance en organisatorische (auteurs)rol duidelijk. (zie figuur 12) Later in de film wordt 

er explicieter gerefereerd naar dit moment en wordt deze meer in verband gebracht met 

McElwees liefdesleven, nachtmerries over nucleaire oorlog en oedipale problematiek (angst 

voor afkeuring van zijn vader). Het verbinden van zijn gefilmde leven aan bredere thema’s 

behelst het autobiografische spreken: een daad van actief en intellectueel scheppen (zie figuur 

13).    
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3.6.3 Performance in relatie tot de werkelijkheid 

Hoewel de performance van McElwee een belangrijke factor is in het verbinden van de twee 

verhaallijnen en tevens gezien moet worden als iets dat in beide diëgetische lagen aanwezig 

is, rest de vraag in hoeverre McElwees eigen performance een eerlijke weergave is van zijn 

eigen persoonlijkheid. Een performance kan sterk afwijken van iemands normale gedrag in 

soortgelijke omstandigheden, en kan het worden ingezet om een voor de toeschouwer zo 

vermakelijk mogelijke film te bieden (en behartigt zo bepaalde economische belangen). 

Omtrent het aspect van performance is McElwee zelf van mening dat hij zichzelf toestaat in 

zijn films te ‘performen’. Dit komt met name tot uiting in de monologen en interacties met de 

mensen voor de camera. Hij geeft toe dat hij zich anders voordoet tijdens het filmen dan hij 

normaliter zou doen, maar stelt dat hij zeker niet acteert. McElwee ziet zichzelf meer als een 

personage dat zich over de spanne van al zijn films heen evolueert. Van belang is dat het 

personage niet teveel afwijkt van de context van het filmen en de geloofwaardigheid van de 

film in tact houdt.
256

 Concreet houdt dit in dat showing en saying, of de diëgetische 

performance en de voice-over-performance met elkaar in overeenstemming zijn gebracht, in 

die zin dat deze voortkomen uit de ‘echtheid van de situatie die ontstond op het moment van 

filmen’. Hiervoor is er volgens hemzelf meer een verstomde performance nodig die  

gebaseerd is op zijn ‘echte leven’ en niet verschilt van zijn echte zelf, maar toch ook net iets 

anders is op het moment van filmen.
257

  

 Aangezien er geen objectief referentiekader te construeren is dat aan kan tonen in 

welke mate een persoon wel of niet zichzelf is, of in welke mate iemand een performance 

biedt of acteert, levert het denken in termen van echtheid weinig vruchtbaars op. Wanneer wij 

de performance van McElwee op zijn eigen merites gaan beoordelen, omzeilen wij de 

traditionele objectivistische kennisclaim en laten wij een meer subjectieve variant prevaleren. 

De vraag in welke mate Ross McElwee overeenstemt met zijn eigen personage, hangt nu af 

van de ruimte die de toeschouwer geboden wordt om op basis van zijn eigen ervaring en 

kennis van de wereld een oordeel te vellen over de authenticiteit en eerlijkheid van de 

performance. De relatie tussen McElwee en de toeschouwer komt tot uiting in het 

zogenaamde autobiografische pact, waarbij het van belang is dat de toeschouwer weet dat 

McElwee zowel de verteller (extradiëgetisch) als de auteur en de ‘protagonist’ in de film is. 

Volgens Lane fungeert dit pact als een ‘retorisch beginpunt’ voor de toeschouwer. De 

wending in de opening van de film is hierbij het belangrijkste punt dat de verhouding tussen 

beide partijen aangeeft. Hiernaast is de directe adressering van de toeschouwer (in de 

dagboekvorm) het voornaamste punt om dit pact te duiden. Beiden zijn tevens van belang in 

de wijze waarop de toeschouwer de film als authentiek ervaart.
258
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Het authenticiteitsgevoel dat de toeschouwer ervaart bij het zien van SHERMAN’S 

MARCH vloeit voort uit de wijze waarop de film prioriteit verleent aan de menselijke 

interactie in zowel de reflexieve aspecten in de film en de performance van McElwee. Dit 

laatste in ogenschouw genomen maakt dat wij deze en soortgelijke films niet in een 

Nicholsiaanse modus kunnen vatten. De hybriditeit is noodzakelijk voor het karakteristieke 

functioneren van de film. Stella Bruzzi stelt mijns inziens hierbij terecht dat de film zowel 

interactieve, reflexieve, performatieve en observationele aspecten bevat.
259

 Wanneer wij de 

expositorische opening van de film hieraan toevoegen, behelst de film aspecten uit alle modi. 

Dit putten uit een breed scala van vormen is datgene wat de film authentiek maakt.        

 Wanneer wij performance verbinden aan de narratie in de film kan er gesteld worden 

dat McElwees personage de belangrijkste factor is voor de weergave van ruimte en tijd: 

oftewel de vormgever van de chronotoop in de film. De reis wordt enerzijds geïnitieerd door 

het vooropgestelde plan om Shermans geschiedenis te documenteren en anderzijds door de 

breuk met zijn toenmalige vriendin. Hierdoor is de reis zowel een fysiek/uiterlijke als ook een 

psychisch/innerlijke.  

 Op het niveau van de gehele film kan McElwees fysieke reis gezien worden als een 

cyclus: op het einde van de film is hij weer terug in Boston, waar hij zijn reis ooit begon en 

heeft hij tevens zijn grote liefde nog niet gevonden. Binnen deze grote cyclus kunnen de 

verschillende ontmoetingen met zijn vorige liefdes gezien worden als kleinere cycli die de 

richting van zijn reis mede vormgeven. Ook deze kleinere cycli zijn verbonden met de 

innerlijke reis die McElwee maakt. Het herhalende en respectievelijk veranderlijke aspect in 

deze verschillende relaties met vrouwen is een belangrijk aspect van de open structuur die de 

film heeft. Vanuit een psychoanalytisch perspectief is deze herhalende vorm erg betekenisvol. 

Lacan stelt dat herhaling altijd een zekere mate van vernieuwing met zich meedraagt en 

overgebracht wordt.
260

 In relatie tot de film schuilt deze verandering in McElwees houding 

ten aanzien van het andere geslacht en is deze het meest betekenisvol wanneer wij het 

personage van McElwee als veranderlijk opvatten. Aan het begin van de film, wanneer hij 

door zijn omgeving wordt benaderd om “a nice Southern girl” te ontmoeten, is hij nog niet 

toe aan een nieuwe relatie. Aan het einde van de film heeft McElwee zich echter zo 

ontwikkeld dat hij zelf een afspraakje met zijn muziekdocente heeft geregeld. Doordat de film 

op dat moment eindigt, is de innerlijke reis van McElwee terug bij de staat van voor de breuk 

met zijn vriendin Anne, maar is zijn gevonden liefde nog niet definitief. In dit laatste opzicht 

kan de film overwegend ook open van structuur genoemd worden. De opening en het einde in 

de film zijn de belangrijkste sequenties om de totaliteit van de film te duiden. Volgens 

Plantinga draagt de vermenging van de kenmerken van verschillende non-fictie genres in 

SHERMAN’S MARCH ertoe bij dat de toeschouwer bij het kijken van de film steeds opnieuw 

dient te ‘raden’ wat de ‘geschikte’ manier is om de film te lezen.
261

   

 Mijns inziens is deze open structuur tevens van belang om de meer evocatieve (en in 

taalkundig opzicht de performatieve) eigenschappen, middels onze identificatie met het 

personage McElwee, in de film centraler te stellen dan bijvoorbeeld de reflexieve of de 

representationele eigenschappen. Het oproepen van gevoelens van sympathie voor McElwee 

als antiheld is hierbij van groter belang dan het bieden van een impliciete reflexieve kritiek op 

het medium. Wanneer reflexiviteit wordt ingezet via bijvoorbeeld het voice-over-commentaar 

of middels het tonen van de opnametechnologie (via bijvoorbeeld spiegels), dan is dit niet 

zozeer bedoeld om de aandacht op deze reflexieve daad zelf te vestigen (dat zo kenmerkend is 
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voor de reflexieve modus), maar draagt dit bij aan de representatie van McElwees personage 

zelf. Vooral de scènes waarin er wordt gewezen op het slecht functioneren van de 

opnametechnologie (het geluid valt uit of de filmrol raakt op), dan wordt dit op humoristische 

wijze, middels voice-over commentaar, gelieerd aan de karaktereigenschappen van zijn 

personage. In de sequentie waarin Pat haar oefeningen doet om cellulitis tegen te gaan (zie 

figuur 14) valt het geluid weg. In de voice-over legt McElwee uit dat zij hem vertelde dat zij 

geen ondergoed droeg en hij hierover een tijd lang in bed had nagedacht: “It’s not like she 

told me she wasn’t wearing any socks.” Het wegvallen kan gelezen worden als een metafoor 

voor zijn onvermogen om Pat aan hem te binden. Het moment dat zijn filmspoel bijna afloopt 

op het moment dat Charleen hem vertelt alweer een afspraakje voor hem te willen regelen, 

kan in dit licht gezien worden als een moment dat het McElwee teveel wordt. (zie figuur 15)  
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 De vorm van de reis laat een relatief hoge mate van toevalligheid bestaan in de manier 

waarop de film zal verlopen. Volgens Plantinga is het zo dat films met deze open vorm (via 

de grotere nadruk op de ongecontroleerdheid van het observatie) wel op impliciete wijze een 

interpretatie van de gebeurtenis kan geven, maar geen expliciete (zoals de formele vorm wel 

tracht te doen).
262

 Een interessant aspect hiervan, met betrekking tot SHERMANS MARCH, is dat 

de verhouding tussen de diëgetische en de extradiëgetische laag een vrij letterlijke weergave 

is van deze expliciete en impliciete interpretatie en dat dit tevens de ruimte is waar de 

ironisch/komische houding naar voren komt. De structurele openheid die voornamelijk bestaat 

op de visuele laag wordt tegengesteld aan het voice-over-commentaar dat de interpretatie van 

de beelden via een vrij droge, komische toon stuurt en zo de betekenis ietwat inperkt. Het is 

deze wisselwerking tussen de lagen in de film en de toon van McElwee die de film van een 

licht en speels karakter voorzien. Ook het feit dat McElwee middels de voice-over een 

personage creëert dat uitgesproken twijfelt en veel vragen stelt over de wijze waarop hij zijn 

reis (de visuele laag) dient te interpreteren, moet gezien worden als onderdeel een ingenieuze 

reflexieve strategie.    

 De open structuur, reflexieve subjectiviteit, interactie en performance zijn zaken die 

recht indruisen tegen de originele uitgangspunten van de Griersoniaanse, expositorische 

documentaire. Zoals ik in het eerste hoofdstuk al aangaf, is deze klassieke vorm nauw 

verwant aan een overwegend wetenschappelijk, rationeel en mannelijk paradigma. 

SHERMAN’S MARCH lieert zich overwegend aan een vrouwelijk paradigma, wat als een 

belangrijke verschuiving gezien kan worden. Bruzzi is van mening dat de onvoorspelbaarheid, 

spontaniteit en het spreken in de tegenwoordige tijd in de film, meer affiniteit met het 

vrouwelijke dan het mannelijke toont. Het voyeurisme, wat verbonden is aan de specifiek 

observationele stijl, wordt door McElwee op komische en reflexieve wijze ontkracht.
263

 Door 
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de gehele film heen zijn er momenten aan te wijzen waarin McElwee openlijk zijn twijfel 

uitspreekt over zijn eigen masculiniteit. Hij wordt bijvoorbeeld onzeker bij het kijken naar de 

viriliteit van de mannen tijdens een sportief evenement, hij vergelijkt zich steeds met generaal 

Sherman, acteur Burt Reynolds en zijn vader: allen waren succesvol in het stichten van een 

gezin en in hun professionele carrière. Hierbij kan gesteld worden dat deze de-erotisering en 

de presentatie van McElwees personage in elkaars verlengde liggen.  

 Hoewel de vrouwen die de filmmaker bezocht echt in zijn leven zijn voorgekomen, is 

het onduidelijk of het personage van McElwee in zekere mate is afgezwakt (dat wil zeggen 

zijn masculiene tekortkomingen worden uitvergroot) teneinde een meer beklagenswaardig 

personage neer te zetten, wat uiteindelijk de humor in de film versterkt. Tevens wordt zijn 

presteren gesymboliseerd door het uitvallen van zijn automotor en zijn nachtmerries. 

Interessante momenten op dit vlak zijn die waar de spanning tussen leven en kunst voelbaar 

wordt. Het verschuilen achter de camera en het stellen van persoonlijke vragen, zorgt ervoor 

dat zijn voyeurisme zijn vriendschap in de waagschaal stelt. Wanneer hij bijvoorbeeld aan 

Karen (de activiste) vraagt waarom zij niet verliefd op hem is, wil zij dit niet voor de camera 

vertellen. (zie figuur 16.) Zoals Bruzzi concludeert, werkt dit sterk de-erotiserend: McElwee 

is een afgezwakte toeschouwer aan de zijlijn van zijn eigen leven.
264

 De observerende stijl 

waarachter McElwee zich verschuilt, fungeert als een katalysator voor zijn personage. Het is 

aannemelijk dat de ‘echte’, dat wil zeggen de McElwee van vlees en bloed, ‘problemen’ had 

in zijn liefdesleven, maar de performance zorgt ervoor dat het personage verbonden wordt aan 

een ‘psychoseksuele’ thematiek, waardoor de karaktereigenschappen worden uitvergroot. 

Filmwetenschapper Lucy Fischer typeert zijn performance als een ‘mock heroic’ waarbij op 

een satirische of ironische wijze op de culturele conventies omtrent genderrollen wordt 

gereflecteerd.
265

 Roscoe & Hight typeren deze uitdaging van conventies als een significante 

verwijdering van de traditionele bewijsstatus van de documentairefilm.
266

 In dit licht bezien 

positioneert McElwee zich middels zijn performance als een ironische (anti)held tegenover 

mensen die persoonlijk dicht bij hem staan. Zelf is McElwee van mening dat het filmen van 

iemand die hij persoonlijk goed kent, op paradoxale wijze, hem enerzijds verwijdert van deze 

persoon en anderzijds in staat stelt dieper op de relatie in te gaan dan anders gepermitteerd 

zou zijn. Anders gesteld is het deze manier van filmmaken die er voor zorgt dat de spanning 

tussen kunst en leven voelbaar wordt. Het biedt een verhoogde mate van bewustzijn van de 

complexiteit, de vergankelijkheid en de fragiliteit van het leven.
267
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3.6.4 Stijl en techniek: De relatie tussen apparatus en werkelijkheid  

De combinatie van observationele cinema vérité-technieken, zoals de hand-held camera, 16 

mm film, synchrone geluidsopname en het filmen op locatie met het bieden van zeer 

zelfbewust voice-over commentaar, geeft de film zijn persoonlijke narratie. Doordat McElwee 

zelf actief filmt en zelf medeonderdeel is van zijn film, worden apparatus, maker en subject 

zeer nauw met elkaar verbonden.  

 Stilistisch gezien vertoont de film veel point-of-view shots die de toeschouwer direct 

lieert aan de blik van McElwee zelf.
268

 Deze letterlijke blik confronteert de toeschouwer 

direct met McElwees interactie en worden zijn subjecten vice versa geconfronteerd met de 

apparatus/McElwee. Deze laatste relatie wordt op bijzondere wijze uitgewerkt in de film. 

Doordat de gefilmde subjecten zich zeer bewust zijn van het hele opnameproces, wordt hier 

ook vaak aan gerefereerd (variërend van gelatenheid tot afkeuring). Meer dan dit wordt het 

filmproces gelieerd aan het personage van McElwee (zowel door hemzelf als door de 

verschillende subjecten). De reflectie op de film stelt de toeschouwer, maker en subjecten in 

staat om bepaalde karaktereigenschappen toe te kennen aan het personage McElwee. Een 

belangrijke sequentie in de film die deze relatie zichtbaar maakt, is het moment dat McElwee 

samen met zijn goede vriendin Charleen een potentiële partner gaat ontmoeten. Deedee, 

mormoon en zangeres, wordt middels het proces van filmen op een afstand gehouden tijdens 

hun eerste ontmoeting. McElwee typeert zijn eigen gedrag als “I’m camera shy in a reverse 

way, hiding behind the camera”. Charleen reageert hier verontwaardigd op en wijst hem 

steeds op het feit dat hij nooit de liefde zal vinden als hij blijft filmen bij dit soort 

ontmoetingen: “This isn’t art, this is life!” (oftewel stop de performance en wees jezelf). 

 De relatie tussen kunst en leven wordt elders in de film uitgewerkt, waardoor het 

personage nog meer wordt ingevuld: “It seems I’ve fallen in the crack between my life and my 

film”en “I’m filming my life in order to have a life to film.” Deze zelfbewuste reflectie op de 

relatie tussen McElwee en zijn film zorgt ervoor dat deze relatie tot de thematiek van de film 

gaat behoren en tevens verschillende verhaallijnen met elkaar verbindt. De nauwe band tussen 

apparatus en de maker stelt zo de relatie tussen innerlijke en uiterlijke wereld centraal in de 

film. Volgens Lane benadrukt dit de existentiële relatie en interactie met de historische 

gebeurtenissen om zo autobiografische autoriteit te verkrijgen.
269
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 Niet alleen de hand-held camera zorgt voor een bijdrage aan deze autobiografische 

autoriteit, ook bestaan er sequenties in de film waarin McElwee zelf in een statisch shot te 

zien is. Zoals gesteld, gebeurt dit in dagboekvorm, maar ook in een meer journalistieke 

reportagevorm waarin hij informatie geeft over de veldtocht van generaal Sherman. In de 

sporadische sequenties waarin McElwee voor de camera op locatie als verslaggever de 

toeschouwer informeert over Sherman, wordt dit echter veelal op een komische wijze 

gepresenteerd. Ook dwaalt de voice-over vaak af naar gedachten over de vrouwen in zijn 

leven. (zie figuur 17 en 18) De dagboekvorm wordt hierbij op humoristische wijze ingezet om 

aan de toeschouwer te laten weten wat hij op dat moment voelt en denkt. Ironisch genoeg zijn 

deze sequenties, door de eigenschappen van het personage, eerder autoriteit ondermijnend in 

plaats van creërend.  
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Volgens Dovey beweegt McElwee zich in deze sequenties meer in het domein van de 

bekentenis, waardoor de tekst veel wegheeft van een narcistische zelfontdekking.
270

  

McElwee is bij de dagboeksegmenten in dialoog met zichzelf, waaruit blijkt dat zijn zelf 

dynamisch is. Via het gebruik van reflexiviteit en ironische performance vestigt de film 

tevens de aandacht op zichzelf als gebrekkig in het bieden van autoriteit: het legt de hele film 

aan de toeschouwer voor ter beoordeling. De waarheidsclaim, het productieproces en het 

personage van de filmmaker zijn zo drie elementen die in alle eerlijkheid met de toeschouwer 

in de film worden onderzocht. Een goed voorbeeld hiervan is de sequentie waarin McElwee in 

zijn generaalskostuum voor de camera vertelt wat hij voelt en wat de analogie is tussen zijn en 

Shermans leven. Sherman was ondanks zijn vele militaire successen altijd onzeker en 

McElwee omschrijft hem als een tragisch figuur (zie figuur 15).      

 De wijze waarop de filmmaker hier optreedt, compliceert de referentiële bewijslast 

enigszins. Lane is van mening dat de zogenaamde act value (handelingswaarde) in deze 

sequenties van groot belang is (boven de waarheidswaarde of identiteitswaarde). Op 

reflexieve wijze wordt de aandacht meer gevestigd op de manier waarop McElwee zijn wereld 

beleefd, en niet zozeer op een algemene stand van zaken in de werkelijkheid (via 

argumentatie en fotografische referentie).
271

 Op het niveau van de gehele film is de identity 

value (identiteitswaarde) echter van groter belang. Dit verwijst naar de noodzakelijke 

filterende subjectiviteit van McElwee (als auteur, personage en verteller) die aan de hele film 

ten grondslag ligt. 

  In deze sequentie komt hierdoor ook goed het onderscheid tussen het constaterende en 

het performatieve aspect naar voren. Via de performance vestigt het personage (McElwee) de 

aandacht op hoe hij de wereld ziet. Op subtiele wijze refereert hij naar zijn vader 
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(psychoanalyse) en wijst hij op de ironie in het leven van Sherman. Hoewel McElwee zich in 

het echte leven op een bepaalde wijze verhoudt tot zijn vader, is het ook hierbij de vraag in 

welke mate deze relatie in de film op intellectuele wijze wordt uitvergroot ten bate van het 

neerzetten van McElwees eigen personage.  

 Volgens Dovey kunnen wij deze bekentenissen voor de camera beschouwen als een 

ritueel waarin het sprekende subject tevens het subject is van zijn verklaring (dit duidt op 

zelfbewustzijn en reflexiviteit). In navolging van Michel Foucault is Dovey van mening dat 

de bekentenis tevens iets is waardoor het zelf geconstrueerd wordt: het genereert de gehele 

ervaring van individuele identiteit.
272

 Doordat de spreker zaken benoemd, uitspreekt en dit in 

alle openheid gebeurt, wordt het zelf gepositioneerd in de publieke sfeer en wordt tevens de 

machtssituatie binnen deze sfeer aangeduid. De bekentenis staat zo beschouwd in een 

dialogische situatie (gebaseerd op verschil en gelijkheid) met de Ander die nodig is voor de 

constructie van de identiteit.
273

 Ook zijn er discrepanties te vinden in datgene wat er on-screen 

verteld wordt en hetgeen McElwee op datzelfde moment in beeld brengt. Het verschil dat op 

sommige momenten bestaat tussen showing en saying in de diëgetische laag, zorgt voor een 

zeer komische en absurdistische noot. Wanneer hij met Claudia op bezoek is bij een aantal 

religieuze mensen die het einde der tijden verkondigen (wat tevens wordt gelieerd aan 

McElwees dromen), richt de filmmaker zijn camera op iemand in een paashaaskostuum. 

Hierdoor begrijpt de toeschouwer dat McElwee op een ironisch verband legt tussen de 

paashaas en de antichrist (zie figuur 19). In dit voorbeeld zouden wij de predikant kunnen 

zien als een metafoor voor het Zuidelijke gedachtegoed in de ogen van McElwee. Door dit in 

een humoristisch daglicht te plaatsen, distantieert McElwee zich van deze Ander en geeft hij 

zichzelf vorm. Dit is wat de bekentenis in de autobiografische documentaire zijn 

therapeutische kracht kan geven.     
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Dit betrekken van de toeschouwer om identificatie met het personage te faciliteren, moet 

gezien worden als een specifieke eigenschap van het autobiografische pact. Het draagt bij aan 

het evoceren van een waarheid die niet tot een bepaalde conclusie leidt. Performance en 

interactie gaan in SHERMAN’S MARCH hand in hand om op een naar binnen gerichte wijze de 

geleefde ervaring te presenteren. De nadruk ligt op de manier waarop de buitenwereld 
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uitwerking heeft op McElwees persoonlijkheid, zijn gehele onderneming en op de wijze hoe 

hij hier verbaal op reflecteert. Het is deze beweging inwaarts, het onderzoeken van het 

gevoelsleven en het betrekken van de toeschouwer, die zich keert tegen de naar buiten 

gerichte tendens waarbij getracht wordt de toeschouwer via argumenten te betrekken bij 

externe zaken.    

 Alhoewel het originele uitgangspunt om Shermans mars te documenteren, samenvalt 

met deze naar buiten gerichte tendens, overheerst deze niet. De omgang van McElwee met 

zijn subjecten staat voor het leeuwendeel van de film centraal. Chanan stelt dat dit de 

filmmaker in staat stelt om de status van het filmproces op reflexieve wijze te onderzoeken. 

De spontaniteit in dit proces is van groot belang voor de documentairekwaliteit en 

authenticiteit.
274

 Mijns inziens kan het aspect van toeval en ongecontroleerdheid op het 

moment van opname gezien worden als het belangrijkste om de film de kwaliteit van de 

geleefde ervaring te geven. Het overbrengen van dit gevoel op de toeschouwer is uiteindelijk 

van groter belang dan McElwees expliciet gestelde doelen in zijn film. 

 McElwee als filmmaker is zelf van mening dat de gehele onderneming van zijn reis 

ironisch te noemen is. Als er een les te leren viel uit zijn zoektocht naar ware liefde, wat dat 

ook mag zijn, is dat het zeer onwaarschijnlijk is dat liefde zich voor zou doen zolang hij dit 

actief probeerde op te sporen. De toeschouwer die deze film ziet is zich daar terdege van 

bewust. Dit bewustzijn is volgens McElwee datgene wat ervoor zorgt dat de film ‘werkt’.
275
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Conclusie 

 

In deze scriptie heeft de vraag centraal gestaan naar het debat omtrent de fundamentele 

concepten van de documentairefilm, hoe deze in de loop der jaren veranderd is en hoe twee 

eigentijdse categorieën zich precies verhouden tot dit debat. Om deze vraag afdoende te 

kunnen beantwoorden, is geprobeerd aan de hand van een selectie gezaghebbende 

documentairetheoretici te onderzoeken hoe zij denken over noties als objectiviteit, waarheid, 

kennis en de status van het filmische beeld tot de werkelijkheid. Dit onderzoek is uitgevoerd 

aan de hand van drie deelvragen, waarvan de beantwoording op een samenhangende wijze 

een antwoord vormt op de hoofdvraag die luidde: Waaruit bestaat de kernproblematiek van 

de documentairefilm volgens de theoretici en hoe verhoudt deze zich tot de categorie van de 

dramadocumentaire en de autobiografische documentaire vanaf de jaren tachtig tot nu? Aan 

de hand van een beantwoording van drie deelvragen zal tot een conclusie van dit onderzoek 

worden gekomen en zullen er en passant suggesties worden gedaan voor vervolgonderzoek. �� 

 

In het eerste hoofdstuk is getracht om aan de hand van een aantal gerenommeerde denkers op 

het terrein van de documentairefilm een inventarisatie van de documentairetheorie te maken, 

aan de hand van een centraal gestelde vraag die luidde: 

 

• Hoe denken de verschillende theoretici over de kenmerken van de documentairefilm en 

de wijze waarop deze zich verhoudt tot de noties ‘objectiviteit’, ‘waarheid’, ‘kennis’ 

en de relatie tot de werkelijkheid? 

 

Zoals wij uit de inventarisatie hebben kunnen opmaken is een eenvoudig antwoord op deze 

vraag niet te geven. De achtergronden en specifieke denkscholen waartoe wij sommige 

denkers kunnen rekenen, zorgen ervoor dat de auteurs zich op veel punten in vrij polemisch 

vorm tot elkaar verhouden, alhoewel zij op sommige punten ook eensgezind lijken te zijn. 

Over het geheel genomen lijkt het theoretische corpus dat ik gekozen heb uit twee uiterste 

polen te bestaan omtrent de ontologische status van het filmbeeld. Het ene uiterste van deze 

pool kan gezien worden als het gedachtegoed van André Bazin dat voor de jaren tachtig 

invloedrijk was (voor de periode waarin documentairetheorie ontstond). Hierbij wordt het 

stelligst geloofd in een relatief onproblematische 1:1 relatie van film tot de werkelijkheid. 

Hierin zijn indexicaliteit en realisme (die inherent zijn aan de mechanische aard van het 

filmmedium) met elkaar verbonden. Voor de tegenpool van dit gedachtegoed zouden wij de 

ideeën van Nichols, Renov en Winston kunnen nemen. Zij stellen dat realisme en objectiviteit 

slechts sociaal institutionele constructen zijn van de wereld, in plaats van een afspiegeling van 

een ontologische werkelijkheid, waarvan wij mogen aannemen dat deze ook los bestaat van 

ons denken en spreken erover. De overige theoretici bevinden zich naar mijn idee op de lijn 

tussen deze twee uitersten. Opvallend hierbij is dat de theorievorming van pakweg de 

afgelopen tien jaar zich dichter bij Bazins pool bevindt, terwijl hij zijn theorieën al in de jaren 

vijftig van de vorige eeuw ontwikkelde. Hierbij zijn voornamelijk Carroll, Plantinga en 

Bruzzi te noemen. Deze drie denkers lijken zich tegen hun poststructuralistische vakgenoten 

te keren, door vanuit de premisse te werken dat documentaires in staat zijn, hoewel zij 

menselijke constructen zijn en daardoor inherent een perspectief op de wereld hebben, zich op 

een betekenisvolle manier tot de wereld kunnen verhouden. In dit opzicht bestaat er geen 

essentieel onderscheid tussen een documentaire en een fictiefilm, maar is dit onderscheid 

veeleer pragmatisch. De intenties van de filmmaker spelen hierbij een cruciale rol, evenals de 

wijze waarop de toeschouwer de film categoriseert.  
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Met dit laatste zijn ook de noties van objectiviteit, kennis en waarheid gemoeid. Het 

poststructuralistische (bij gebrek aan een genuanceerdere term) idee dat documentaires, en 

breder alle menselijke producten, constructen zijn en daardoor in essentie niet objectief, lijkt 

vanuit het oogpunt van de wetenschappelijke gemeenschap niet een verkieslijk standpunt. 

Deze visie, die voornamelijk door Nichols, Renov en Winston verdedigd wordt, kan mijns 

inziens niets anders doen dan theoretische windeieren leggen. Zij stellen hierbij dat omdat 

objectiviteit altijd ideologisch is, het waarden met zich meedraagt en altijd een perspectief 

veronderstelt, dat zij daarom niet aan haar eigen voorwaarden kan voldoen, namelijk die 

veronderstelt dat het min of meer om een absoluut en onveranderlijk perspectief gaat. Nichols 

en Winston lijken impliciet te stellen dat objectiviteit een verkeerde term is om te gebruiken. 

Enerzijds lijken zij aan te nemen dat objectiviteit een sociaal construct is, maar anderzijds is 

dit feit foutief. Het gebruik van de term objectiviteit zou niet moeten mogen zo lijkt het, juist 

vanwege hun veronderstelling dat objectiviteit per definitie een absoluut perspectief 

veronderstelt. Er is hier dan ook sprake van een logische tegenstrijdigheid in hun a priori 

aannames. Objectiviteit diskwalificeert zichzelf op voorhand in deze visie. Tegelijkertijd 

dragen zij geen logische voorwaarden aan waarmee dit wel op een betekenisvolle wijze zou 

kunnen. Plantinga en Carroll springen hier echter in de bres en verlossen deze noties van hun 

metafysische dimensies, door ze te definiëren als contextueel en relatief. Het is precies dit 

laatste wat wij als een interessante paradigmaverschuiving in de documentairetheorievorming 

zouden kunnen betitelen. Naar mijn idee hebben deze twee denkers theoretisch gezien een 

nieuwe ruimte geschapen waarbinnen de documentaire in al zijn pluriformiteit betekenisvol 

kan zijn. Dit laatste is ook Bruzzi’s inzet, hoewel haar duiding van de documentairefilm als 

per definitie performatief, weinig descriptieve kracht heeft in de wijze waarop dit precies tot 

uiting komt. Het behelst hierdoor meer een onveranderlijke eigenschap van documentaire, 

maar laat zich wel goed lenen voor casestudies.  

Vreemd genoeg houdt Winston in zijn historische schets zelf een pleidooi voor deze 

pluriformiteit, alleen wil of kan hij zijn (in dit opzicht te rigide) visie op de documentairefilm 

niet aanpassen, en laat het liefst de theorie oplossen ten bate van de vrijheid van de film (hij 

lijkt hierbij praktijk boven theorie te prefereren). Dit laatste kan vanuit een 

filmwetenschappelijk perspectief echter nooit een verkieslijk standpunt zijn, omdat het zich 

mijns inziens ten onrechte diskwalificeert. Een beschrijvende in plaats van een gebiedende 

nadruk in de wetenschap lijkt hierbij meer verkieslijk. In eerste instantie lijkt Renov bij 

Winstons opvatting aan te sluiten, alleen biedt hij wel een descriptieve oplossing die de 

pluriformiteit omarmd. Door een poëtica te formuleren, weerhoudt hij zich van de meer 

prescriptieve blik op documentaire, zoals Winston heeft, en tracht hijzelf te beschrijven hoe 

het komt dat de documentairefilm zo dynamisch is gebleken (het geeft een veranderende vorm 

aan een of meerdere onveranderlijke verlangens). Renovs opvatting kan als een brug gezien 

worden tussen de wetenschappelijke, educatieve en artistieke mogelijkheden die in de 

narratieve aard van film besloten liggen. Ook hierbij lijkt het erop dat in de loop der tijd de 

theorievorming als minder hard (in de natuurwetenschappelijke zin des woords) moet worden 

opgevat. Er is in dit opzicht echter nog geen sluitende theorie ontwikkeld omtrent de 

documentairefilm. Nichols spreekt bijvoorbeeld van een open (formele) beschrijving, 

Plantinga van karakterisering en Renov van een typologie. Dit komt vooral tot uiting in de 

wijze waarop er gedacht wordt over de mogelijkheden van een indeling in de 

documentairefilm.  

Op het niveau van categorisering en indeling lijkt er bij de theoretici relatief meer 

consensus te bestaan. Vooral op de wijze waarop gedacht wordt over de verschillende 

componenten van de documentairefilm zoals narratie, stijl, discours, en de wijze waarop een 

documentairemaker via een argument of stance (houding of standpunt) iets over de 



���

�

historische werkelijkheid tracht te zeggen. Nichols biedt bijvoorbeeld een beschrijving van 

een sociale invulling van de verschillende noties. Objectiviteit wordt hierbij eerst gedefinieerd 

als autoritair (expositorische modus), als niet inmenging (de observationele modus), anderen 

ook aan het woord te laten (interactieve modus) of inzichtelijkheid in de aard van het medium 

(reflexieve modus). Nichols concept van de modus leent zich goed om inzicht te krijgen in de 

wijze waarop de dynamiek in het genre van de documentairefilm tot stand komt. De sociale 

praktijk van het filmmaken, bestaande uit verschillende (collectieven) filmmakers die hun 

eigen opvattingen over representatie hebben, bepaalt de wijze waarop de documentaire 

invulling krijgt op formeel, stilistisch en narratief niveau. Hiermee zijn het voornamelijk de 

gebruikers van de term, en niet zozeer de inherente, essentiële, ontologische filmische 

eigenschappen die documentaire kunnen beschrijven, en vooral onderscheiden van andere 

films. Nogmaals, deze sociale visie van objectiviteit lijkt Nichols’ opvatting dat objectiviteit 

niet mogelijk is tegen te spreken. Maar waar het hierbij om gaat is dat Nichols 

essentialistische/metafysische eigenschappen toedicht aan het concept van objectiviteit. De 

verschillende benaderingen van filmmakers slagen er dan ook nooit in om de werkelijkheid te 

vangen en daarmee objectief te zijn (de reflexieve modus is hier volgens hem echter 

eerlijker/minder naïef in). Volgens Nichols zijn het voornamelijk deze gebruikers 

(interpretatieve gemeenschap) die het voor de documentaire zo onderscheidende ‘discours van 

soberheid’ gebruiken, dat zich met name in de (vooral observationele) modus beroept op 

veronderstelde essentiële eigenschappen. Hiermee wordt de documentairefilm ingebed in een 

groter discours waarmee tegelijkertijd veel institutionele macht gepaard gaat. Wellicht zouden 

wij dit een praktisch of tweedegraads essentialisme kunnen noemen.  

 Een nadeel van Nichols modus-visie, zo luidt ook Bruzzi’s kritiek, is dat deze 

sociaalinstitutionele opvatting te weinig oog heeft voor andere eigenschappen van de films die 

niet eenduidig in een modus passen. Co-existentie van verschillende modi in één periode of 

binnen één film lijkt hiermee de efficiëntie van het concept enigszins te ondermijnen en zou 

zijn theorie overbodig maken. Mijns inziens kunnen deze visies naast elkaar bestaan, omdat 

het (louter) een verwisseling van focus veronderstelt. Nichols concentreert zich meer op de 

collectieve kenmerken, die hij mijns inziens overtuigend beschrijft, Bruzzi wijst op de 

individuele filmische kenmerken. Van belang hierbij is dat de onderzoeker hier bewust van 

moet zijn. Het gaat hier volgens mij dan ook niet zozeer om een valse genealogie, maar om 

een andere focus. Nichols beschrijft hierbij ‘familieleden’ (films in dezelfde modus) meer aan 

de hand van hun uiterlijke kenmerken en Bruzzi meer aan hun charisma of 

karaktereigenschappen (individuele films) die meer afhankelijk zijn van de interpretatie van 

de onderzoeker. Beide werkwijzen kunnen waardevolle informatie opleveren. Voor de 

formeel en narratief meer complexe (eigentijdse) films zijn Plantinga´s en Renovs idee van 

stemmen echter beter bruikbaar. Met dit concept kunnen films genuanceerder beschreven 

worden dan met de modus, waarbij deze films wellicht als anomalieën opgevat kunnen 

worden. Binding aan een modus heeft grote gevolgen in Nichols gedachtegoed, want dit kan 

tot canonisering leiden, zoals Bruzzi stelt. Dit zou de werkelijkheid van de 

documentairewereld en haar rijke geschiedenis wellicht geweld aan kunnen doen. Het is 

hierbij van cruciaal belang om te begrijpen dat individuele films, zowel op hun eigen merites 

beoordeeld kunnen worden (in termen van de eigenaardige organisatie van de film) alsook 

exemplarisch beschouwd voor een bredere filmhistorische beweging of trend. Het 

beschrijvingsniveau is hierbij van belang voor de reikwijdte van de theorievorming. Kleine 

theorieën die individuele films kunnen duiden, zijn beter bruikbaar.  

 

In het tweede hoofdstuk is getracht om aan de hand van de ideeën en concepten van 

verschillende theoretici en de filmmaker Errol Morris de positie van de dramadocumentaire te 
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duiden in het debat omtrent de mogelijkheden van de documentaire in het algemeen (zoals 

deze in het eerste hoofdstuk is geschetst). Hierbij werd er speciale aandacht besteed aan de 

status van de oude feit-fictie dichotomie en hoe het concept van reflexiviteit hierbinnen 

functioneert. De deelvraag die in dit hoofdstuk centraal stond, luidde: 

 

 •   Wat zijn de kenmerken van de dramadocumentaire en hoe ziet het debat tussen de 

       theoretici en filmmakers omtrent deze categorie eruit?    

 

Om deze deelvraag verder te verankeren is de documentaire THE THIN BLUE LINE (1988) als 

analysevoorbeeld genomen om het aspect van dramatisering te duiden tegen de achtergrond 

van de waarheidsclaim die de film maakt.  

  De bredere maatschappelijke en economische dynamiek in de jaren zeventig en 

tachtig kunnen beschouwd worden als de voedingsbodem voor de afkeer tegen de 

doelstellingen van de ‘counterculture’ in de jaren zestig. De (te) stellige ideologie omtrent 

waarheid en autoriteit die door de direct cinema en cinema verité-scholen werden belichaamd, 

werd in de periode daarna enorm afgezwakt en verruild voor een meer geëngageerde vorm 

van filmmaken. Concepten als waarheid en werkelijkheid, die sinds het begin belangrijke 

filosofische ijkpunten zijn voor de documentairefilm, kwamen nu in een soort status quo 

terecht waarin een rijke pluriformiteit geoorloofd leek. Wanneer de documentairefilm door 

zijn onontkoombare structurering wordt beschouwd als inherent ambigue, dan zijn zeer 

diverse discursieve vormen, stijlen en technieken gelegitimeerd als middelen om dit te tonen 

en te vertellen. Dit laatste moet voornamelijk gezien worden als een gevolg van de bredere 

poststructuralistische tendens in de filosofie. Eveneens zorgden de economische, 

technologische en sociale ontwikkeling ervoor dat de documentaire, met name door de komst 

van de televisie, voor een zeer breed publiek toegankelijk werd en aanzienlijk in populariteit 

zou toenemen (de karakteristieken en exacte relaties tussen deze aspecten zou een zeer 

interessante kwestie zijn voor vervolgonderzoek). 

 Een theoretisch gevolg van deze toenemende hybridisering van de documentairefilm is 

dat zij niet eenvoudigweg meer te vatten is een in categorie of modus (Nichols).  De films 

kunnen niet als vrij eenduidige constructen behandeld worden die ten doel hebben een 

argument te maken. In deze nieuwe documentaires lijkt het noodzakelijk te zijn geworden, 

zoals bijvoorbeeld Roscoe & Hight stellen, om de ambivalentie, twijfel en tegenstrijdigheid 

van de werkelijkheid op een nieuwe manier te representeren in film. De documentaires lijken 

in de manier waarop zij geconstrueerd zijn een steeds groter bewustzijn te laten zien van hun 

onvermijdelijke bemiddeling tussen de werkelijkheid. Zo beschouwd weerspiegelt de 

dynamiek in het documentairegenre de bredere sociaal-maatschappelijke dynamiek. Naast de 

hoofdzakelijke thema’s die worden behandeld, wordt de wijze waarop dit getracht wordt te 

onderzoeken en te communiceren niet langer gemaskeerd: het wordt nu als noodzakelijk 

beschouwd in de poging om een zo authentiek mogelijke film te maken. Reflexiviteit wordt 

met andere woorden als een middel gezien om het falen van het bieden van transparantie 

duidelijk te maken aan de toeschouwer. 

 De categorie van de dramadocumentaire moet dan ook geenszins opgevat worden als 

een eenduidige. In de theorievorming wordt dit begrip op zeer verschillende manieren geduid. 

Wij kunnen concluderen dat deze categorie zich in het spanningsveld bevindt tussen de oude 

objectiviteittendens en een nieuwere tendens van ervarings- of gevoelsmatige kennis. Deze 

laatste wordt verkregen doordat de verbeeldingskracht en artisticiteit van de filmmaker wordt 

aangewend om zijn aangenomen assertieve houding over te brengen. Hierbij maakt hij 

gebruik van de identificatorische processen van de toeschouwer. Deze processen zijn in de 

filmtheorie met name onderzocht met betrekking tot de fictiefilm. Wij zouden mijns inziens 
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kunnen stellen dat deze processen ook spelen bij de documentairefilm (bijvoorbeeld bij 

vertoonde interviews): de werking hiervan zou wellicht een interessant onderzoeksobject zijn.  

 De veel geuite kritiek dat dramatisering het publiek zou misleiden, omdat het nooit de 

werkelijkheid zou tonen en gebruik zou maken van acteurs, wordt door veel eigentijdse 

filmtheoretici weerlegd. Zij gaan ervan uit dat de (gemiddelde) toeschouwer via allerlei 

filmische, conventionele cues (zowel in de film als buiten de film) zijn houding kan bepalen 

ten aanzien van de film en hierdoor weet of het bijvoorbeeld om een fictiefilm of 

documentaire gaat. Mediale transparantie (het bieden van de letterlijke werkelijkheid) in film 

wordt nu op geen enkele manier verwacht door de toeschouwer (de vraag rest of deze dat ooit 

wel heeft gedaan of dat dit gezien moet worden als louter een theoretische aanname). De 

kritiek lijkt dan ook nog doorwrocht te zijn met een verouderd essentialisme dat ervan uitgaat 

dat stijl waarheid kan garanderen. Tevens wordt bij dit laatste over het hoofd gezien dat 

dramatisering in de documentaires (vrijwel altijd) een representatiewijze is die voor zijn 

betekenis in relatie staat tot andere segmenten of cues in de film. Het blijft in dit opzicht 

vanuit theoretisch oogpunt moeilijk om generalisaties voor de gehele categorie te maken. 

Hierbij moet ook altijd in het achterhoofd worden gehouden, zoals Carl Plantinga stelt, dat 

iedere documentaire, in welke stijl of modus deze ook is gemaakt, altijd misleidend of foutief 

in de geboden informatie kan zijn.   

 THE THIN BLUE LINE kan gezien worden als typisch voorbeeld van een hybride 

documentaire. Naast de centrale vraag die de toeschouwer impliciet kan opmaken uit de film, 

kan er worden gesteld dat er op reflexieve wijze op de centrale kernproblematiek van de 

‘postmoderne’ tijd wordt ingegaan. De film levert geen expliciete waarheidsclaim voor of 

tegen de onschuld van Randall Adams. Het is veeleer zijn specifiek ironisch reflexieve 

strategie waaruit zijn standpuntinname naar voren komt. Morris laat in zijn film zien dat een 

zeer persoonlijke stijl het leveren van wetenschappelijk bewijsmateriaal (de interviews) 

geenszins hoeft uit te sluiten. De persoonlijke betrokkenheid hoeft tevens de bewijsstatus van 

het materiaal niet te ondermijnen, hoewel dit wellicht vanuit journalistiek oogpunt 

vooringenomen of onprofessioneel lijkt: ook dit zijn slechts conventionele manieren om feiten 

te presenteren. Morris’ relatief teruggetrokken aanwezigheid in de film plaatst de segmenten 

van dramatisering in een zeer betekenisvol licht. Hij toont geenszins hoe de moord 

plaatsvond, maar alleen verschillende versies van deze gebeurtenis. Hierdoor, en met de 

dromerige, mysterieuze stijl van deze segmenten, kan de toeschouwer zich niet op een 

‘misleidende’ manier identificeren met de personen in de film (wellicht met Randall Adams 

en zijn advocaten). Het toont op paradoxale wijze aan dat wellicht iedereen zichzelf in 

bepaalde mate misleidt in zijn persoonlijke versie van de werkelijkheid, maar dat alleen door 

aansluiting bij een (wetenschappelijk)protocol van objectief onderzoek uitsluitsel gegeven kan 

worden.  

 

In het derde hoofdstuk is er getracht om inzicht te verwerven in de wijze waarop de 

autobiografische documentaire zich verhoudt tot de traditionele documentairevormen, met 

daarbij in het bijzonder de observationele documentaires. Hierbij stonden de (beladen) 

concepten als waarheid en de relatie tussen film en werkelijkheid centraal. De deelvraag die in 

dit hoofdstuk centraal stond luidde: 

 

 •  Wat zijn de kenmerken van de autobiografische documentaire en hoe ziet het debat 

     tussen de theoretici en filmmakers omtrent deze categorie eruit? 

  

Om te beginnen hebben wij vanuit de literatuur moeten vaststellen dat een beschrijving van de 

kenmerken begrepen kan worden binnen een zeer nadrukkelijke historische ontwikkeling. Er 
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vond eind jaren zestig een wending plaats van een collectivistische naar een meer persoonlijke 

tendens in de documentairefilm. De onvrede over wat een documentaire was en zou moeten 

mogen, zoals dit het stelligst door de direct cinema-school werd uitgedragen, werd meer en 

meer door filmmakers als verstikkend ervaren. De ruimte om deze persoonlijke dimensie in te 

‘mogen’ nemen, werd vanuit filosofisch perspectief mogelijk door de verschuiving naar het 

poststructuralistische denken. Voor de autobiografische documentaire, met daarbinnen de 

nadruk op films in de performatieve modus, is het taalkundige onderscheid tussen het 

constaterende en het performatieve aspect enorm vruchtbaar voor de theorievorming. Het 

performatieve aspect behelst een compleet nieuw paradigma waarbinnen de subjectievere, 

persoonlijkere films op hun eigen merites kunnen worden ‘beoordeeld’. 

 Cruciaal voor deze verschuiving is tevens de rol en de capaciteiten die de toeschouwer 

in het betekenisgevingproces, vanuit de theorievorming krijgen toegedicht. Waar bij de 

traditionele (expositorische) en meer puristische (observationele) documentaires deze rol 

eerder als passief werd beschouwd, benadrukt de performatieve modus veeleer de dialogische 

situatie tussen maker en toeschouwer: in het betekenisgevingproces is de toeschouwer altijd 

actief. Bij de autobiografische documentaire is dit ‘pact’ van belang voor de wijze waarop de 

film als een persoonlijke visie op de werkelijkheid beschouwd wordt en nooit verward wordt 

met de werkelijkheid zelf. Van de documentairetheoretici is het voornamelijk Stella Bruzzi 

die de “naïeve” uitgangspunten van direct cinema heeft ontkracht en het fundamentele begrip 

van de toeschouwer bijna als een platitude ziet. Hierbij moeten wij tevens concluderen dat, 

vanuit theoretisch perspectief, het performatieve aspect een meer pragmatische kijk op 

documentairefilm behelst.  

 De inherente paradox die de drijfveer achter de ‘objectieve’/observationele 

documentaires omvat, zoals Bruzzi deze schetst, verruimt in dit opzicht de mogelijkheden 

voor de documentairefilm. Het tot onderwerp nemen van het eigen leven kan nu niet van de 

hand worden gedaan als een kwalijke vorm van subjectiviteit. De relatie tussen maker, subject 

en toeschouwer is binnen dit nieuwe theoretische paradigma voldoende om een film op haar 

eigen, dat wil zeggen performatieve, merites te beoordelen.  

 Dit laatste geldt ook voor de wijze waarop het probleem van inherente authenticiteit, 

middels performance, benaderd dient te worden. Doordat de performance een vorm van 

betekenis in zichzelf veronderstelt, kan de beoordeling per toeschouwer verschillen. 

Performativiteit en het uitdragen van een persoonlijke visie op de werkelijkheid vervaagt 

wellicht de grens tussen fictie en non-fictie, maar wat van groter belang is, is dat de spanning 

tussen deze twee tendensen op voornamelijk reflexieve wijze tot uiting kan komen. Het is 

precies deze ruimte waar het zelf zich inschrijft in het traditionele documentairediscours (wat 

ik de naar buiten gerichte tendens noem). Zoals wij zagen, is een veel gebruikte vorm van dit 

inschrijven die van de reis. Een reis lijkt bij uitstek een vorm die de dynamiek van de reiziger 

(het zelf) en van zijn geobserveerde werkelijkheid kan vangen. Omdat het zelf ook als iets 

dynamisch wordt opgevat, is de verandering zelf een belangrijk thema of onderwerp van deze 

documentairevorm. De belangrijkste grondgedachte hierbij lijkt dan ook te zijn dat het zelf en 

de wereld per definitie met elkaar verbonden zijn. Deze relatie begrijpt de toeschouwer ook. 

 Ross McElwee onderzoekt deze relatie in SHERMAN’S MARCH op zo’n wijze dat hij via 

persoonlijke ervaringen universele thema’s aansnijdt. In deze film zien wij de verschuiving 

van het objectieve naar het subjectieve paradigma bijna letterlijk weergegeven. Op het niveau 

van filmanalyse zien wij dat het onderscheid tussen showing en saying (bij Plantinga) inzicht 

biedt in de wijze waarop de indexicale kwaliteiten van de film verbonden zijn met een meer 

reflexieve, beschouwende en bovenal persoonlijke blik. Hierdoor ontstaat er een 

documentairefilm die beweert dat het gefilmde opgaat voor de echte wereld, maar tevens 

voorzien is van een persoonlijk en uniek perspectief op de gefilmde gebeurtenissen. De film 
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kan hierdoor het beste van twee werelden, of theoretischer gezegd paradigma’s, verenigen. 

Zowel de naar buiten toe gerichte als de naar binnen toe gerichte tendens behelst een 

waardevolle manier om onze wereld te begrijpen. In SHERMAN’S MARCH zijn beiden met 

elkaar verbonden in een bewerende waarachtige representatie. 

 

Met het verworven inzicht in de belangrijkste aspecten van de dramadocumentaire en de 

autobiografische documentaire in hun relatie tot het theoretische debat, kunnen wij 

voorzichtig aan enkele conclusies trekken in een meer filosofisch wetenschappelijk licht. 

Reflexiviteit en perfomativiteit kunnen mijns inziens worden beschouwd als twee concepten 

of mechanismen die voorheen als ‘natuurlijk’ veronderstelde relatie (Bazin) tussen film en 

werkelijkheid toont aan de toeschouwer. Anders geformuleerd, middels reflexiviteit en 

performativiteit wordt de toeschouwer zich bewust(er) van zijn veronderstellingen: hij beseft 

nu zijn fundamentele afhankelijkheidsrelatie (c.q. zijn positie in de relatie) met de wereld (en 

daarmee ook film) voor de betekenisgeving. Zoals het ‘zelf’ pas betekenis krijgt in de relatie 

tot de Ander, zo kan ook film pas betekenis krijgen in relatie tot de verwachtingen van de 

toeschouwer.  

 Een concept als objectiviteit moet ook volledig in zo’n afhankelijkheidsrelatie worden 

begrepen: deze krijgt alleen betekenis via specifiek menselijke protocollen die binnen een 

bepaalde context geldig zijn. Het nastreven van objectiviteit en het bieden van performance 

zijn twee verschillende methodes of perspectieven op (sociaal) onderzoek naar de 

werkelijkheid die naast elkaar kunnen bestaan. Het discours van soberheid kan in dit licht 

goed naast het discours van ‘jouissance’ bestaan en kan er in de documentairefilm bij beide 

aansluiting gezocht worden. In de periode waarin de uitgangspunten van cinema vérité 

dominant waren, kreeg de relatie tussen film en wereld invulling door een benadrukking van 

rationaliteit, logocentrisme en tevens binnen een meer intellectuele autoriteitsrelatie (in het 

begin via commentaar middels de ‘voice-of-God’ en later via een observerende stijl die het 

fotografische aspect van film benadrukte). De twee eigentijdse categorieën van de 

dramadocumentaire en de autobiografische documentaire kunnen in dit licht beschouwd 

worden als verzoenende vormen die meer een middenweg bewandelen tussen het expliciet 

geven van commentaar op de wereld en het benadrukken van de authenticiteit van het 

filmbeeld. Deze films hebben zo bezien wellicht in autoriteit ingeboet in expliciet 

argumentatief opzicht, maar wat hiervoor in de plaats is gekomen, zijn filmische vormen die 

de toeschouwer op een geheel nieuwe manier adresseren. Er is een nieuwe ‘ruimte’ gecreëerd 

tussen kunst en wetenschap (zoals Renov al beschreef), taal en werkelijkheid en observatie en 

expressie. Het is deze ruimte, of spanning tussen deze uiterste polen, die de toeschouwer 

begrijpt. De mediageletterdheid van de toeschouwer, die mede ontstaat tussen de 

wisselwerking van de documentairefilm met aangrenzende culturele en mediale gebieden, is 

hier nauw aan verbonden. Tevens is dit een voorwaarde voor het ‘werken’ van deze nieuwe 

documentairevormen.  

 Deze afhankelijkheidsrelatie van de toeschouwer met film wordt naar mijn mening 

goed verhelderd in het onderscheid tussen het constaterende en het performatieve aspect van 

taal. Zoals gesteld moet het performatieve aspect, en breder gezien het gehele performatieve 

gedeelte van een documentaire, op haar eigen merites worden beoordeeld. De filosofische 

vraag rest nu ‘waarnaar’ dit eigene precies naar (ver)wijst. Mijns inziens verwijst 

performativiteit naar dat aspect van het bestaan, dat nu zo lang buiten het domein van de 

wetenschap is gebleven. Het is die ‘ruimte’ waar zowel Renov als Winston op wijzen, en 

waarvan het ‘toetreden’ van de documentairefilm tot deze ruimte door Bruzzi expliciet wordt 

aangemoedigd.  
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 Mijns inziens is het deze ‘ruimte’ waaruit de vitaliteit van de documentairefilm (in 

meest algemene zin) ontstaat en zich in een grote pluriformiteit kan manifesteren. De ruimte 

wordt volgens mij niet zozeer ingenomen als wel benut door de filmmaker om zijn 

drang/verlangen (Renov) te vervullen. Het is bij dit laatste van belang dat de filmmaker de 

codes en conventies van de documentairefilm in acht neemt, zodat de toeschouwer kan 

begrijpen dat de film die hij ziet een poging is om model te staan voor de historische 

werkelijkheid (hoe subjectief deze visie ook is). Dit wil echter niet zeggen dat de conventies 

niet actief uitgedaagd mogen worden: het is slechts een historisch en tijdelijk proces en er 

staat geen ontologische zuiverheid op het spel. Het lijkt er dan ook op dat de 

documentairefilm, in ieder geval vanuit theoretisch oogpunt, bevrijd is van het 

natuurwetenschappelijke juk waaronder het zolang heeft geleden. Zodoende kan de 

documentairefilm zich in een brede pluriformiteit manifesteren, zonder dat het inboet in 

kracht om wetenschappelijke claims te kunnen maken. 
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