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Inleiding 
 
Quentin Tarantino staat bekend om de geweldsscènes die in zijn volledige oeuvre te 
vinden zijn. Ook in Tarantino’s meest recente film INGLOURIOUS BASTERDS [2009] 
komt geweld regelmatig voor waarbij, zoals in veel van zijn films, wraak vaak de 
aanleiding is. Het verschil met voorgaande films van Tarantino is echter dat er in 
INGLOURIOUS BASTERDS ‘gespeeld’ is met gebeurtenissen die werkelijk hebben 
plaatsgevonden in de geschiedenis. Om deze reden zijn er erg wisselende reacties op 
de film gegeven en is de discussie omtrent moraliteit in zijn films enorm 
aangewakkerd. Zo menen critici dat de films van Tarantino immoreel en/of amoreel 
zijn. Volgens deze critici gaan de gebeurtenissen in zijn films dus in tegen de wetten 
van ethiek die heersen in de Westerse cultuur, of hebben zij niets te maken met goed 
of kwaad. Filmcriticus Johann Hari legt de nadruk in zijn artikel op het geweld in 
Tarantino’s films. Volgens Hari is Tarantino “morally empty [...] He sees violence as 
nothing.”1 Daniel Mendelsohn richt zich specifiek op de film INGLOURIOUS BASTERDS 
en is van mening dat een narratief waarin Joden Nazi’s afslachten niet door de beugel 
kan: 
 

In history, the Nazis and their local collaborators made sport of human suffering; 
here, it's the Jews who take whacks at Nazi skulls with baseball bats, complete with 
mock sports-announcer commentary, turning murder into a parodic “game”. Do you 
really want audiences cheering for a revenge that turns Jews into carboncopies of 
Nazis, that makes Jews into "sickening" perpetrators?2 

 
Charles Taylor kijkt hier heel anders tegenaan en schrijft in zijn artikel Violence as 
the best Revenge dat zelfs de ‘gewelddadige’ scènes en aspecten in INGLOURIOUS 
BASTERDS een morele functie hebben: 
 

Just because critics don’t like Tarantino’s moral vision doesn’t mean that there isn’t 
one  here. Even what’s shocked most critics —Raine’s carving swastikas into the 
foreheads of his prisoners —has a moral point. Lurking behind that bit of pulp 
outrage is the reality of the Nazis who disappeared into South America or into 
American intelligence programs.3 

 
Juist omdat de representatie van geweld in fictieve oorlogsfilms blijkbaar nog erg 
gevoelig ligt en omdat er erg wisselde meningen zijn omtrent de moraliteit in 
Tarantino’s films, wil ik graag onderzoek doen naar de ethiek die aanwezig is in de 
film en het mogelijke verband met andere films uit Tarantino’s oeuvre. De 
hoofdvraag die hiermee in verband staat en waarop ik graag een antwoord wil krijgen, 
luidt: Hoe wordt geweld/de oorlog en goed versus kwaad gerepresenteerd in 
INGLOURIOUS BASTERDS en hoe staat dit in verhouding met het oeuvre van Quentin 
Tarantino? 

                                                 
1 Johann Hari, “The tragedy of Tarantino: he has proved his critics right” [2009] The Independent- 30-
10-2011 http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/johann-hari/johann-hari-the-tragedy-of-
tarantino-he-has-proved-his-critics-right-1777147.html?FORM=ZZNR8  
2 Daniel Mendelsohn, “When Jews attack” Newsweek 154.8/9: 72-73. 
3 Charles Taylor, “Violence as the Best Revenge Fantasies of Dead Nazis” Dissent (2010): 103-
106,106.  
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Naomi Verheggen wijdde haar onderzoek aan de plaatsing van Tarantino in de 
auteurstheorie.4 Uit het resultaat van analyses van de films RESERVOIR DOGS [1992] 
en PULP FICTION [1994], blijkt dat Tarantino zich als auteur-regisseur het duidelijkst 
profileert door middel van het formele systeem, waarbij de verwijzingen naar en de 
integratie van andere vormen van moderne cultuur, het thema, de verhaalstructuur en 
de dialogen het meest naar voren springen.5 Verheggen legt in haar onderzoek de 
nadruk op de formele stijlkenmerken die Tarantino gebruikt, maar doet geen 
uitspraken over thema’s en symboliek in de films uit zijn oeuvre. In dit onderzoek 
richt ik me daarom meer op de ethiek in plaats van op de technische aspecten zoals de 
formele stijlkenmerken in Tarantino’s films. Zijn er überhaupt thema’s, symbolische 
kenmerken en motieven aanwezig in zijn films en zo ja, op welke wijze? Hoe kunnen 
we Tarantino’s ethiek hierdoor beter begrijpen? En een andere belangrijke vraag voor 
mijn onderzoek is: is er sprake van moraliteit of zijn de films van Tarantino werkelijk 
zo amoreel als critici beweren? Daarnaast is Verheggen’s onderzoek in 1995 
gepubliceerd, dus nog voor het verschijnen van de twee KILL BILL films [2003, 2004] 
en INGLOURIOUS BASTERDS. Hoe staan deze films in verhouding met haar onderzoek? 

Om antwoord te krijgen op deze vragen, zal ik in mijn onderzoek met behulp 
van de auteur theory nagaan hoe INGLOURIOUS BASTERDS bijdraagt aan het beter 
begrijpen van Tarantino’s perspectief dat mogelijkerwijs in zijn films tot uiting komt. 
Daarna zal ik ingaan op ethiek in films in het algemeen en in oorlogsfilms om een 
beter beeld te krijgen van de betekenis van het begrip ‘ethiek’ en van wat hier al over 
is geschreven met betrekking tot film. Hierbij zal ik gebruik maken van de ideeën van 
Hagin et. al. die in Just Images: Ethics and the Cinematic ingaan op ethische 
belangen binnen de filmtheorie. Een ander theoretisch uitgangspunt dat zeer nuttig zal 
zijn in het licht van mijn onderzoek en waarin meerdere malen specifiek naar 
Tarantino wordt gerefereerd, is Film and Ethics: Foreclosed Encounters van Lisa 
Downing en Libby Saxton. Downing brengt in haar artikel “What if we are post-
ethical? Postmodernism’s ethics and aesthetics” Tarantino in verband met het 
postmodernisme. Dit boek is ook relevant in het licht van Tarantino als ‘ethische 
regisseur’ aangezien het boek The Tarantanian Ethics van Fred Botting en Scott 
Wilson wordt besproken, die pleiten voor Tarantino als een ethische regisseur bij 
uitstek. Daarnaast zal ik gebruik maken van theorieën van Guy Westwell en Cynthia 
Weber over ethiek en oorlogsfilms. Vervolgens zal ik specifiek ingaan op de 
mogelijke ethiek in films uit Tarantino’s oeuvre en tot slot volgt een analyse van 
INGLOURIOUS BASTERDS, waarin de eerdere bevindingen omtrent de auteurstheorie en 
ethiek zullen samenkomen.  
 

                                                 
4 Naomi Verheggen, The reappearing author : Quentin Tarantino : een onderzoek naar de plaatsing 
van filmmaker Quentin Tarantino in de auteurstheorie. (Utrecht : Rijksuniversiteit Utrecht, Vakgroep 
Theater-, Film- en Televisiewetenschap, 1995). 
5 Ibidem: 77. 
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Tarantino en de auteurstheorie 
 
Het ontstaan van de auteurstheorie begon in het Parijs van 1954 met de publicatie van 
het artikel ‘Une certaine tendance du cinéma français’ van François Truffaut in het 
tijdschrift Cahiers du Cinéma: revue mensuelle du cinéma et du télécinéma. Truffaut 
wees in zijn artikel op het feit dat de Franse cinema leed onder de dominante 
‘Tradition de la Qualité’ en betoogde dat hier iets tegen gedaan moest worden.6 In dit 
artikel maakt Truffaut het onderscheid tussen een auteur –regisseur en wat hij noemde 
een ‘metteur-en-scène’ (of, een regisseur die een persoonlijke visie zoals een auteur 
die wel heeft, mist). Volgens Truffaut is de metteur-en-scène een filmmaker wiens 
begrip van de cinema alleen zich enkel uitstrekt tot illustreren van een al bestaand 
scenario en het trouw blijven aan het geschreven woord. Films van dit laatste type 
filmmakers waren dan ook eigenlijk al klaar wanneer de schrijver klaar was met 
schrijven; de regisseur was enkel de ‘vakman’ die ervoor zorgde dat het op film 
kwam. Een auteur daarentegen, schrijft vaak zijn dialoog en sommigen van hen 
bedenken ook zelf het verhaal dat ze regisseren.7  

Het idee van auteurschap was zeer invloedrijk in de filmkritiek en is, hoewel 
niet zonder controverse, een sleutelaanpak gebleven in de studie van cinema. De 
kritische agenda die door de jaren vijftig heen was ontwikkeld in het blad, claimde 
voor bepaalde regisseurs de status van een artiest, een aanpak die bekend werd als la 
politique des auteurs (ofwel: auteurspolitiek). Wat zo ongewoon was aan een 
dergelijke benadering was dat deze was ontwikkeld rond het werk van filmmakers die 
werkten in de zeer gestandaardiseerde en gecontroleerde industriële omgeving van de 
Hollywood cinema.8 In het artikel “De La Politique des Auteurs” van André Bazin 
werd de auteurspolitiek voor het eerst gedetailleerd besproken. De auteurspolitiek 
bestaat kort gezegd uit het selecteren van de persoonlijke factor in artistieke creatie 
als een standaard referentie, en het vervolgens aannemen dat dit voortzet en zelfs 
vordert van de ene film naar de volgende, zo omschrijft filmcriticus André Bazin.9 Of 
zoals Giannetti stelt:  

 
Truffaut, Godard, and their critical colleagues proposed that the greatest movies are 
dominated by the personal vision of the director. A filmmaker’s “signature” can be 
perceived through an examination of his or her total output, which is chracterized by 
a unity of theme and style [...] The director dominates the treatment, provided he or 
he is a strong director, an auteur. 10  

 
Het gaat volgens Giannetti dus om de persoonlijke visie van de regisseur en zijn of 
haar ‘handtekening’ die naar voren komt in de stijl en de  thema’s die de regisseur in 
zijn of haar films gebruikt.  

De Amerikaanse criticus Andrew Sarris vertaalde de term auteurspolitiek als 
auteur theory. Sarris is het in grote lijnen eens met Bazin en hij formuleert in “Notes 
on the Auteur Theory” drie criteria waaraan een regisseur moet voldoen om als 
‘auteur’ te mogen worden benoemd: technische bekwaamheid, een te onderscheiden 
                                                 
6 Francois Truffaut, “Un Certaine Tendance du Cinema Francais” Cahiers du Cinema 31 (1954): 15-
25. 
7 Ibidem: 15. 
8 Jill Nelmes, An introduction to film Studies (Londen: Routledge, 2003): 424, 425. 
9 André Bazin, “De la Politique des Auteurs” in Auteurs and Authorship: a Film Reader, geredigeerd 
door Barry Keith Grant (Oxford: Blackwell 2008): 19-28, 25. 
10 Louis D. Giannetti, Understanding movies (Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1976): 445. 
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persoonlijke stijl en de ‘innerlijke betekenis’ van een film die voortvloeit uit de 
spanning tussen de persoonlijkheid van de regisseur en het materiaal.11 Peter Wollen 
wijst er echter op dat de auteur theory nogal blindelings opgroeide; het is nooit in 
pragmatische termen uitgewerkt in een manifest of collectieve verklaring. Als 
resultaat kan het geïnterpreteerd en toegepast worden op tamelijk brede lijnen; 
verschillende kritieken ontwikkelden enigszins verschillende methoden binnen een 
vrij raamwerk van algemene posities.12 Het blijft dus een redelijk vaag begrip zonder 
een duidelijke en eenduidige omschrijving. Toch heeft de auteur theory het overleefd 
omdat hij onmisbaar is volgens Wollen. Onmisbaar door zijn structurele aanpak.13 

Zoals eerder vermeld, richtte Naomi Verheggen haar onderzoek op de 
plaatsing van Tarantino in de auteurstheorie. Zij concludeert op basis van de 
waardering en de onderlinge verbanden in het werk van Tarantino dat er sprake is van 
een persoonlijke stijl op basis waarvan het predikaat ‘auteur’ op hem van toepassing 
is.14 Zij kwam tot haar conclusie door de films RESERVOIR DOGS en PULP FICTION te 
analyseren en recensies over zijn films te bestuderen. Om te ondervinden of Tarantino 
als auteur kon worden bestempeld, voerde Verheggen de analyses uit aan de hand van 
de drie criteria van Sarris. Volgens Verheggen getuigt Tarantino van technische 
bekwaamheid (Sarris’ eerste criterium) door het veelvuldig gebruik van long takes 
waarmee Tarantino de nadruk legt op zijn personages en de dialogen. Tarantino’s 
persoonlijke stijl komt volgens Verheggen tot uiting door middel van het thema 
‘loyaliteit’ dat in zowel RESERVOIR DOGS als PULP FICTION zit verwerkt. Daarnaast is 
het thema loyaliteit nauw verbonden met alle personages in de twee films, namelijk 
het krijgen van ‘een koekje van eigen deeg’, aldus Verheggen. Tevens plaatst 
Verheggen het verwijzen naar andere vormen van moderne cultuur en de a-
chronologische presentatie van de gebeurtenissen in het werk van Tarantino onder 
zijn persoonlijk stijl. Onder de innerlijke betekenis van Tarantino’s films valt volgens 
Verheggen het gebruik van dezelfde namen in zijn werk.15 

Ook critici beschouwen Quentin Tarantino als auteur. Zo bestempelt Thomas 
Doherty hem als “auteur-provocateur”16 en bespreekt Chris Pallant het typische 
cartoonism dat vaker in zijn films terug lijkt te komen en hierin een belangrijke rol 
speelt: “The films of  Quentin Tarantino […] illustrate an attribution of a cartoon-like 
aesthetic in live-action sequences, which the author subsequently terms 
‘cartoonism’.17 Cartoonism refereert naar een proces waarbij filmische live action de 
conventies van cartoons probeert te imiteren of  te benutten, namelijk de ‘mêlée’ van 
stripboeken (het esthetische element van gefragmenteerde maar aaneengesloten 
kadrering), graphic novels, en cartoons (in het bijzonder de cartoon karakteristieken 
van ‘onsterfelijkheid’ en overdreven geweld).18 De fragmentatie waar Doherty het 
over heeft, komt overeen met de a-chronologie van de presentatie van het verhaal 
waar Verheggen naar verwees. Deze manipulatie van de narratieve structuur lijkt 
Tarantino na PULP FICTION en RESERVOIR DOGS ook door te voeren in KILL BILL. Zo 
schrijft Doherty:  

                                                 
11 Nelmes: 137. 
12 Peter Wollen, Signs and Meaning in the Cinema (Bloomington: Indiana University Press, 1972): 50. 
13 Ibidem: 53. 
14 Verheggen, 78. 
15 Verheggen, 72-75. 
16 Thomas Doherty, “Quentin Tarantino’s Inglourious Basterds”, Cineaste (2009): 59-61, 59. 
17 Chris Pallant, “Tarantino the Cartoonist” Animation 2 (2007): 171-186, 171. 
18 Ibidem: 172. 



 7 

 
Tarantino’s manipulation of narrative structure within KILL BILL and PULP FICTION 
has much the same effect as the closed boxes of a comic strip […] and each of the 
chronologically incongruous segments affords its subjects ‘cartoonish’ immortality.19 
 

Deze a-chronologie in de presentatie komt veel minder prominent naar voren in 
INGLOURIOUS BASTERDS. Zo is er maar een paar keer sprake van een korte flashback 
en verloopt de presentatie van de hoofdstukken van het narratief verder 
chronologisch. Deze hoofdstukindeling is wel een belangrijk kenmerk dat in verband 
staat met de narratieve structuur die ook vaak op dezelfde wijze voorkomt in 
Tarantino’s films. Deze hoofdstukken worden zeer expliciet gepresenteerd en dit is 
tevens het geval in INGLOURIOUS BASTERDS, waarbij het narratief is opgedeeld in vijf 
hoofdstukken die elk wordt ingeluid door middel van shots met de hoofdstuktitels.20 
Anne Bilson schrijft dat er een directe relatie is tussen hoofdstuktitels die in films 
worden getoond en de regisseur als auteur. Volgens haar zijn hoofdstuktitels een 
teken van regisseurs die serieus genomen willen worden als auteur.21 

Jake Horsley gaat ook in op het cartoon-achtige geweld in Tarantino’s films 
en stelt dat de filmmaker “blood-and-guts” succesvol heeft weten om te zetten in een 
kunstvorm en tevens een “nieuw” genre heeft bedacht – de “splatter comedy”.22 
Hierop zal ik verder ingaan in mijn analyse. Sommige critici vinden het geweld in 
Tarantino’s films walgelijk. Zo ook Johanna Schneller, die het “gore porn” noemt23. 
Maar Brian Johnson beweert dat er zelfs in deze “gore porn” een notie van moraliteit 
aanwezig is: 

 
“Senseless violence” is one of those ridiculous media clichés, implying that history 
has undergone a psychotic episode —and that there could be such a thing as sensible 
violence […] in films like KILL BILL, or THE GODFATHER, violence is a moral 
sacrament in a clearly motivated ritual of revenge.24 

 
Verder kunnen we natuurlijk niet om Tarantino’s cinefilie heen. Verheggen 

verwijst ook naar deze cinefilie wanneer ze het heeft over ‘verwijzingen naar andere 
vormen van moderne cultuur’, maar wil zij zich niet teveel toespitsen of het ‘cine’ 
gedeelte dat nog sterker in INGLOURIOUS BASTERDS zit verwerkt dan in welke andere 
voorgaande film van Tarantino dan ook. De term cinefiel beschrijft  iemand met een 
ontwikkelde intellectuele interesse in de cinema.25 Weinman verwoordt dit in geval 
van Tarantino als volgt: “Tarantino builds every movie out of bits of older movies 
he's seen. RESERVOIR DOGS and PULP FICTION were about gangster movies, not 
gangsters; KILL BILL mixed martial-arts movies with the French New Wave.”26 Peter 
Travers’ visie op INGLOURIOUS BASTERDS sluit hierbij aan. Hij stelt dat Quentin 
Tarantino de oorlog op zijn manier ‘doet’: not as history but pulp fiction […] 

                                                 
19 Pallant, 180. 
20 Zie afbeelding bijlage 1 voor voorbeeld. 
21 Anne Bilson, “Chapter headings in films: a form of subtitle envy?” Gardian.co.uk, 3 June 2010. 
22 Jake Horsley, Blood Poets: a cinema of savagery (1958-1990) Volume 2: Millennial Blues: From 
Apocalypse now to The Matrix (Londen: The Scarecrow Press, Inc., 1999): 227. 
23 Johanna Schneller, “Hungry for blood? Gore porn's for you” Globe and Mail (2003). 
24 Brian D. Johnson, “Shades of Bloodshed” Maclean's 116.46 (2003). 
25 Nelmes: 424. 
26 Jaime J. Weinman, “What happened to Quentin Tarantino?” Maclean’s 122.33 (2009): 53. 



 8 

Tarantino’s powerpunch comes from cinema itself”27. Doherty betoogt daarnaast dat 
INGLOURIOUS BASTERDS “is not about World War II or even World War II movies but 
about keeping our cinephilic synapses sparking for 152 minutes”28. Jake Horsley 
noemt Tarantino zelfs het eerste volledig functionerende kind van de cinema en stelt 
dat “He might even be Hollywood’s very own (bastard) creation”29. Een leuke 
woordspeling gezien de titel van zijn laatste werk en wellicht kan hij zelf ook wel 
gezien worden als een ‘inglorious bastard’. Toch valt over het ‘inglorious’ gedeelte 
nog te twisten aangezien critici erg wisselend zijn in de beoordeling van zijn films. 

Terugkomend op Verheggen, valt op dat ze in haar onderzoek de nadruk legt 
op de formele stijlkenmerken die Tarantino gebruikt, maar nauwelijks aandacht heeft 
voor de thema’s en de symboliek in de films uit zijn oeuvre. Ze stelt wel dat 
Tarantino’s persoonlijke stijl tot uiting komt door middel van het thema ‘loyaliteit’, 
maar blijft steken in de herhaling van dit enkele thema, dat overigens maar in twee 
van de films uit zijn gehele oeuvre een prominente rol lijkt te spelen als we het 
onderzoek van Verheggen lezen.30 Juist omdat ik geïnteresseerd ben in de ethiek in 
zijn films, en met name in INGLOURIOUS BASTERDS, verwacht ik dat niet alleen 
Tarantino’s stijlkenmerken, maar juist ook de onderliggende thema’s en motieven 
belangrijk zijn om meer over de ethiek en moraliteit in zijn films te weten te komen.  

                                                 
27 Peter Travers, “Die, Nazis, Die! Quentin Tarantino does war his way: not as history but pulp fiction” 
Rolling Stone 1086 (2009). 
28 Thomas Doherty, Inglourious Basterds, Cineaste, winter 2009: 55. 
29 Horsley, 223. 
30 Verheggen, 87. 
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Ethiek en oorlogsfilm 
 
Ethiek is een lastig te omschrijven begrip waarbij het per cultuur ook nog kan 
verschillen of iets als ‘ethisch verantwoord’ wordt beschouwd of niet. De meest 
directe en duidelijke omschrijving is naar mening die uit het Groot Woordenboek der 
Nederlandse Taal (ofwel, de ‘Dikke van Dale’) waarin ethiek wordt omschreven als 
“praktische wijsbegeerte die handelt over de zedelijke begrippen en gedragingen, over 
wat goed en kwaad is”31, of de meer theoretisch geladen omschrijving door Marjorie 
Garber, Beatrice Hanssen en Rebecca L. Walkowitz die ethiek zien als “a proces of 
formulation and self-questioning that continually rearticulates boundaries, norms, 
selves and “others”’.32 

Volgens Boaz Hagin, Sandra Meiri, Raz Yosef en Anat Zanger zijn 
overtuigingen over goed en fout gedrag en over de zorg van het individu en iemands 
gedrag met anderen gepaard gegaan met discussies omtrent de vervaardiging en het 
gebruik van beelden sinds de oudheid. Het verlangen om te reguleren, idealen en 
normen te construeren, leidende morele principes te onderzoeken, en het prijzen van 
het deugdzame en het afkeuren van het kwaadaardige, is zeker niet afwezig geweest 
in geschriften over cinema, specifieke films, en hun effecten op kijkers en de 
maatschappij, sinds minstens zo vroeg als de jaren negentig van de negentiende 
eeuw.33 Ook zijn ethische belangen – vragen over goed en fout en sociale normen – 
extreem veelvoorkomend binnen het canon van de filmtheorie, volgens Hagin. Veel 
theoretici hebben zich afgevraagd hoe films gebruikt kunnen worden om sociale 
realiteiten te onthullen of  om nieuwe en ethisch wenselijke overtuigingen aan te 
wakkeren binnen het verstand van de toeschouwer.34  

Wanneer we ethiek specifiek in relatie brengen met oorlog, is volgens Guy 
Westwell wellicht het meest belangrijke deel van de hedendaagse culturele 
verbeelding van oorlog zijn uitgesproken morele standpunt. Hij stelt dat het morele 
universum dat is geconstrueerd door bijna alle oorlogsfilms, waarin de strijd zich 
voordeed als een strijd tussen de oerkrachten van goed en kwaad (met de Tweede 
Wereldoorlog en de Nazi Holocaust als meest voor de hand liggende geval), ernstig 
wordt beperkt door de culturele verbeelding van de oorlog. Volgens deze manier van 
denken vechten Amerikanen voor overleving en deugd, en alleen wanneer hen ernstig 
onrecht wordt aangedaan. Dit morele universum werd ter discussie gesteld in de late 
jaren zeventig van de twintigste eeuw door de ervaring van de Vietnamoorlog en 
kwam tot uiting in oorlogsfilms over Vietnam. Maar Westwell schrijft dat het 
verlangen naar een duidelijke morele dimensie toch blijft bestaan als een substructuur 
in films als APOCALYPSE NOW. Vervolgens beweert Westwell dat de succesvolle 
herziening van de ervaring van de Vietnamoorlog een “view of war as a crucible of 
moral action to be reclaimed in the post-Cold War period” mogelijk maakt en dat alle 
recente buitenlandse beleidsverplichtingen in deze morele (dat wil zeggen, 
humanitaire) termen zijn geformuleerd.35  

                                                 
31 Geerts, Guide, en Ton den Boon. van Dale: groot woordenboek der Nederlandse taal. 1864. 
Utrecht: van Dale Lexicografie, 1999: 916. 
32 Marjorie Garber, Beatrice Hanssen en Rebecca L. Walkowitz, red, The Turn to Ethics (New York: 
Routledge, 2000): viii. 
33 Hagin, Meiri et al. xii. 
34 Hagin, Meiri, xii. 
35 Guy Westwell, War cinema: Hollywood on the Front Line (Londen: Wallflower Press, 2006): 113. 
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Ook Cynthia Weber gaat in op deze humaniteit. Ze spreekt van een 
verschuiving van de fundamentele Amerikaanse moraliteit: van het broederschap van 
christelijke soldaten naar slechts een “band of brothers”.36 In het tijdperk na 9/11 is de 
morele fundatie van deze broederband dramatisch herbevestigd. Volgens Weber doen 
sommige post-9/11 films een poging om de morele eis van de soldaat opnieuw te 
vestigen door niet terug te kijken naar de moreel gezien meer zekere pre-Vietnam 
periode, maar door vooruit te kijken naar de moreel gezien minder zekere post-
Vietnam periode. Deze post-Cold War krijgers hebben een gebrek aan doelstellingen 
en ambities. Het doel van dit soort films is het herbevestigen van de Amerikaanse 
moraliteit door hun ontsporing om te zetten in moreel betekenisvolle acties. De films 
BEHIND ENEMY LINES [2001] en BLACK HAWK DOWN [2001] zijn hier een voorbeeld 
van. Deze films suggereren dat tegenwoordig het meest morele van missies niet het 
vechten voor God en vaderland is, maar het vechten voor de mensheid, in welk land 
dan ook, trouw aan welke God dan ook.37 Of INGLOURIOUS BASTERDS ook in dit rijtje 
past is lastig te zeggen. Er is wel duidelijk sprake van een “band of brothers”, 
namelijk de “basterds”, maar dit zijn wel allemaal Amerikaanse Joden. In de analyse 
van INGLOURIOUS BASTERDS zal ik dan ook de ethiek in de film verder uitlichten.  
 

                                                 
36 Cynthia Weber, Imagining America at war: morality, politics and film (Abingdon, Oxfordshire: 
Routledge, 2006): 55. 
37 Ibidem: 56. 
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Tarantino en ethiek 
 
Volgens Lisa Downing is Tarantino één van de eerste namen die voor de geest komt 
met het oog op postmodernisme en cinema, aangezien zijn esthetiek vaak gezien 
wordt als voorbeeld van postmoderne filmproductie. Maar de associatie van de 
postmoderne esthetiek met morele leegte is geenszins uitgesproken of onbetwist. 38 Zo 
pleiten Fred Botting en Scott Wilson in The Tarantaninan Ethics voor Tarantino als 
een ethische regisseur bij uitstek. Het boek beweert dat Tarantino “put[s] desire back 
into the proces of movie-making [...] where that desire is the desire of an Other that 
can be configured as a “database of thousands of movies”’. Het ethische verlangen 
van een Tarantino-film ligt volgens Botting en Wilson in het verder gaan dan de 
genoegens die worden aangeboden door de bekendheid van de algemene conventies, 
thema’s, stijlkenmerken en sensatie van de cinema, en het streven naar meer dan dat. 
Een kunstwerk “emptied of content”  is de ruimte van de postmoderne ethiek volgens 
Botting en Wilson.39 

Botting en Wilson gaan daarnaast in op een interview met Tarantino waarin 
hij laat weten dat hij weigert films te beoordelen naar externe criteria als smaak, 
esthetiek of morele waarden. In plaats daarvan waardeert hij ze aan de hand van hun 
intrinsieke singulariteit: “A film need only to be ‘true to itself’. That does not mean 
true to its genre or true to its ‘time’ or its ‘purpose’ or its stated ‘aims and objectives’. 
It means, simply, ‘true to itself’.”40 Daarnaast merkt Downing, op dat Botting en 
Wilson’s boek nog voordat Tarantino de twee KILL BILL films maakte, werd 
gepubliceerd. KILL BILL werkt een overdreven postmoderne strategie uit, ontleend aan 
een reeks representationele methoden, waaronder  de cartoon esthetiek.41 

In hun boek bespreken Botting en Wilson ook de notie van “an ethics of 
violence”, wat inhoudt dat “aesthetic violence becomes ethical if it opens a gap within 
representations which questions the complicity of desire and law”. Hierbij beschrijven 
ze een voorbeeld hiervan uit RESERVOIR DOGS. Volgens hen geeft de beslissing van 
Mr. White dat de gewonde Mr. Orange zijn persoonlijke verantwoordelijkheid is 
aanleiding tot een ‘ethisch moment’ in de film, en de onvermijdelijke uitkomst van 
deze handeling is geweld: wanneer Mr. White aan het eind van de film gedwongen 
wordt zijn vertrouwen af te staan aan ofwel Mr. Orange of zijn oude vrienden, kiest 
hij ervoor om zijn ethische verplichting aan de ander te volgen, zelfs wanneer dit 
zelfvernietiging met zich meebrengt.42 

Henry Giroux kijkt anders aan tegen de manier waarop Tarantino geweld 
gebruikt in zijn films en maakt het onderscheid tussen geweld in het echte leven en 
geweld in film. Hij geeft hierbij bespreekt hij de volgende opmerking van Tarantino: 
“Violence in real life is one of the worst aspects of America. But in movies -It's 
fucking fun! One of the funniest, coolest things for me to watch. I get a kick out of it-
all right?”43 Volgens Giroux onthult Tarantino’s reactie meer dan alleen een hippe 
esthetiek die geweld neutraliseert door het terug te brengen tot een ‘droge’ vorm en 
slapstick humor; het gaat ook over een filmisch amoralisme dat de representatie van 

                                                 
38 Lisa Downing en Libby Saxton. Film and Ethics: Foreclosed Encounters (New York: Routledge, 
2010): 149. 
39 Fred Botting en Scott Wilson, The Tarantinian Ethics (Londen: Sage Publications, 2001): 6,7. 
40 Ibidem, 8. 
41 Downing en Saxton, 150. 
42 Downing en Saxton, 168. 
43 Henry A. Giroux, Fugitive cultures: race, violence, and youth (Londen: Routledge, 1996): 78. 
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geweld scheidt van het echte leven.44 Downing gaat ook in op het verschil tussen 
filmgeweld en geweld in de realiteit. Naar haar mening representeert KILL BILL geen 
geweld uit het echte leven, maar citeert het esthetische codes van geweld en trekt het 
hiermee de aandacht naar het geconstrueerde karakter van filmische en andere vormen 
van representatie. Volgens Downing heeft Tarantino niet als doel dat KILL BILL het 
echte leven nabootst, maar dat de film zelfbewust de tradities van representatie 
nabootst om op deze manier te knoeien met het plezier en de medeplichtigheid van 
het publiek.45 Dit is een erg belangrijk punt om het onderscheid tussen filmgeweld en 
geweld in de realiteit te belichten, en ik wil graag het begrip ‘escapisme’ hieraan 
koppelen.  

Katz en Foulkes betogen in hun artikel On the use of the mass media as 
"escape" dat “people use [media] for escape. People [...] turn to the dreamlike world 
of the mass media for substitute gratifications”46 en omschrijven escapisme als volgt: 
 

Escapist worlds, for most critics, are made up of unreal or improbable people who are 
very good or very bad (or very good-bad) and whose successes and failures 
conveniently cater to the supposed wishes of the audience. Vicarious participation in 
the lives and adventures of such fictional characters is considered escapism.47 

 
Het is van belang om niet te vergeten dat film vaak is bedoeld als vorm van vermaak 
en ontspanning wanneer we kijken naar moraliteit in deze entertainmentvorm. Voor 
velen is het kijken naar een film een manier om even aan de realiteit te ontsnappen en 
op te gaan in een fantasiewereld en dat geldt ook voor het publiek van Tarantino’s 
films. Zoals Jake Horsley betoogt, heeft Tarantino een ware gave om publiek te geven 
wat het wil: een plaatsvervangende kick, een uitlaatklep voor al zijn fantasieën en 
frustraties, hoop en vrees, een manier voor het beleven van onze dromen, zonder het 
ontstaan van de twijfels en spijt of het ondergaan van de risico’s en gevaren (of lijden 
onder gevolgen) van het echte leven.48 

Ook Tarantino zelf lijkt in deze lijn te denken wanneer het gaat over geweld in 
zijn films, wanneer hij stelt: “Ik heb geen morele bedoelingen met mijn films. Ik zoek 
ook niet naar een morele bevestiging om geweld te gebruiken. Ik gebruik geweld 
omdat ik misdaadfilms maak.”49 In een ander interview merkt Tarantino op: “I’m not 
trying to preach any kind of morals or get any message across, but for all the wildness 
that happens in my movies, I think that they usually lead to moral conclusions.”50 
Gebeurtenissen in zijn films worden vaak verteld met veel ironie, zonder een spoor 
van sentimentaliteit en zonder de personages expliciet te veroordelen. De 
gebeurtenissen in zijn films (en daarmee ook het geweld) lijken dus ver van de 
realiteit af te staan, maar desalniettemin kunnen de verhaallijnen naar een moraal 
leidden. Of hiervan ook sprake is in INGLOURIOUS BASTERDS, zal nu een analyse 
volgen om erachter te komen hoe Tarantino in deze film met geweld en moraliteit 
omgaat. 
                                                 
44 Ibidem. 
45 Downing en Saxton, 150. 
46 E. Katz en D. Foulkes, “On the use of the mass media as "escape": Clarification of a concept” Public 
Opinion Quarterly 26 (1962): 379. 
47 Katz en Foulkes: 382. 
48 Jake Horlsey, 236. 
49 F. Kotterer, “Quentin Tarantino maestro van de pulp” Het Parool (1994). 
50 Graham Fuller, “Answers first, questions later” in Projections 3, red. John Boorman en Walter 
Donohue (Londen: Faber and faber, 1994): xvi. 
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INGLOURIOUS BASTERDS 
 
Om mijn analyse te beginnen, zal ik eerst ingaan op het terugkerende motief in 
Tarantino’s films, namelijk wraak. Net als in onder andere KILL BILL, staat het 
wraakmotief ook een belangrijke rol in INGLOURIOUS BASTERDS. In INGLOURIOUS 
BASTERDS is er sprake van twee verhaallijnen die beiden voortkomen uit 
wraakgevoelens. De ene plotlijn volgt de Joodse Shosanna Dreyfus die als enige van 
haar familie wist te ontsnappen aan de SS-officier Hans Landa. Shosanna gaat haar 
leven verder als theatereigenaar in Parijs onder een andere naam. Ze zet samen met 
haar vriend Marcel een wraakplan op om alle belangrijke Nazi-officieren om te 
brengen om zo een eind aan de oorlog te maken. In de andere verhaallijn zien we hoe 
de zogenoemde ‘basterds’, een bende Amerikaans Joodse Nazi-jagers, Nazi’s 
vermoorden of hen een litteken bezorgen door een hakenkruis in hun voorhoofd te 
snijden. Shosanna’s plan en de missie van de basterds komen samen in Shosanna’s 
theater dat op de avond van de Nazi-filmpremière van TROTZ DEM NATION zowel 
wordt opgeblazen als in brand wordt gestoken met behulp van filmnitraat. De dood 
van alle aanwezige Nazi’s op de avond van de filmpremière wordt ‘netjes’ 
aangekondigd door Shosanna zelf.51 Ze maakte ze samen met Marcel een korte film 
die ze zelf achter TROTZ DEM NATION monteerde. Zoals al deze elementen uit deze 
scène van de film al laten zien, barst het in INGLOURIOUS BASTERDS van de 
verwijzingen naar het medium film zelf. Dit is te koppelen aan Tarantino’s cinefilie, 
maar ook aan de symboliek in de film waarop ik later in mijn analyse nog zal 
terugkomen. Wanneer  Zoller in de Nazi film “who wants to send a message to 
Germany” zegt, sluit Shosanna’s film hierop aan door te antwoorden met “I have a 
message for Germany. That you are all going to die. And I want you to look deep into 
the face of the Jew who is going to do it. Marcel, burn it down.” Shosanna lacht 
wraakzuchtig in de film en eindigt met de woorden “My name is Shosanna Dreyfuss. 
And this is the face of Jewish vengeance.” Wanneer haast de hele zaal is afgebrand, 
inclusief het filmdoek, galmt haar wraakzuchtige lach nog door de speakers en is haar 
gezicht nog in de rook van het afbrandende theater te herkennen.  
 Binnen beide plotlijnen is ook nog sprake van wat minder groots opgezette 
wraakacties. Zo wurgt kolonel Landa de Duitse actrice Bridget von Hammersmarck 
eigenhandig om haar haar ‘verdiende loon’ te geven nadat ze haar land heeft verraden 
door voor de Engelsen te gaan werken, en maakt Shosanna korte metten met de 
opdringerige Nazi Frederick Zoller. Ze schiet hem neer in de projectiekamer wanneer 
hij hier ongevraagd binnen komt stampen. Wanneer ze hem op de grond ziet liggen 
lijkt Shosanna zich haast schuldig te voelen en tot inkeer te komen: heeft ze er wel 
‘goed’ aan gedaan hem te vermoorden? Ze hoort hem nog hoesten en ze knielt naast 
hem neer. Zodra ze hem omdraait, schiet hij haar echter ook neer en sterven ze 
beiden.52 
 Er is ook nog sprake van een ander terugkerend motief in de film, namelijk 
taal. Het komt namelijk meerdere keren voor in de film dat niet-Duiste personages 
aan tafel belanden met Duitse soldaten en officieren en een gesprek aangaan wat vaak 
meer weg heeft van een soort verhoor. In deze gesprekken hebben de niet-Duisters 
altijd iets te verbergen (bijvoorbeeld het Joods zijn in het geval van Shosanna) en 
daarom loopt de spanning steeds meer op naarmate de dialogen zich ontwikkelen. Een 
voorbeeld hiervan is de eerste scène uit film waarin Landa bij melkveehouder Perrier 

                                                 
51 Zie afbeelding 1. 
52 Zie afbeelding 2. 
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LaPadite aanklopt om de ondergedoken Joodse familie te ‘bezoeken’. Hierin blijkt al 
dat Landa een soort taalwonder is die zowel Duits, Engels als Frans spreekt (en ook 
nog vloeiend Italiaans, zo blijkt later in de film) en hij gebruikt zijn taalvaardigheid in 
deze scène als ‘wapen’. Om ervoor te zorgen dat de ondergedoken familie niets 
doorheeft van zijn plan, zet Landa een masquerade op en wisselt meerdere keren van 
taal waarin hij met LaPadite spreekt. 
 Een ander terugkerend element in INGLOURIOUS BASTERDS is het cartoonism. 
Hetgeen wat waarschijnlijk het meest opvalt als cartoon-achtig, zijn de introducties 
van sommige personages. Hugo Stiglitz, Shosanna en Goebbels worden alledrie 
‘geïntroduceerd’ door het beeld stil te zetten en hun naam en functie in beeld te laten 
verschijnen.53 Daarnaast komen er diverse momenten voor die op het eerste gezicht 
alles behalve komisch zijn, maar wel zo kunnen worden ervaren. Een voorbeeld 
hiervan is de scène waarin te zien is hoe Donny Donowitz een Duitse officier zijn 
hersens inslaat. Deze scène heeft erg veel weg van een honkbalwedstrijd, waarbij de 
Basterds als publiek toekijken en Donowitz een homerun slaat. Zo zit Raine 
ondertussen rustig een broodje te eten, juichen alle basterds Donowitz toe, en reageert 
hij alsof hij inderdaad een homerun heeft geslagen met “Teddy fucking Williams 
knocks it out of the park! Fenway Park is on its feet for Teddy fucking ballgame!”,54 
hiermee tevens refererend naar de bekende Amerikaanse honkbalspeler Ted Williams 
en het honkbalstadion Fenway Park. Vervolgens wijst hij een andere Nazi-soldaat aan 
en zegt dat hij de volgende is. Wanneer deze echter op het punt staat om op te staan, 
schiet een andere Basterd hem dood. Raine: “damn it Hirschberg!”. Aan het 
doodknuppelen van iemand lijkt niets grappigs, maar door het in een andere 
cartooneske context te plaatsen, kan het niet anders dan dat er bij het kijken naar deze 
scène toch stiekem een glimlach verschijnt op het gezicht van een honkbalfan of 
willekeurig andere toeschouwer.  

Een ander komisch voorbeeld dat niet zo gewelddadig is - maar wel net zo 
ongemakkelijk aanvoelt - is wanneer de Basterds en Birdget von Hammersmarck in 
gesprek gaan met Landa op de filmpremière. Landa barst in hysterisch lachen uit 
wanneer Von Hammersmarck hem vertelt dat ze haar been gebroken heeft tijdens het 
bergbeklimmen. De basterds en Bridget, natuurlijk bang dat Landa hen doorheeft (wat 
ook zo is), kijken wat krampachtig toe hoe Landa even wegloopt om uitgebreid te 
kunnen lachen.55 Nadat hij is uitgelachen vraagt hij waar deze berg in Parijs staat, 
aangezien het volgens haar een dag eerder is gebeurd. Daarop zegt hij al snel dat hij 
het als grapje bedoelt, terwijl hij al dondersgoed weet dat ze liegt doordat hij haar 
schoen en handtekening in de kroeg vond. 

Om terug te komen op de verschuiving van de fundamentele Amerikaanse 
moraliteit die volgens Weber waarneembaar is in oorlogsfilms, past INGLOURIOUS 
BASTERDS minder goed in dit rijtje. Volgens Weber hebben de soldaten in deze films 
een gebrek aan doelstellingen en ambities, iets wat totaal niet van toepassing is op de 
personages in INGLOURIOUS BASTERDS. De basterds en Shosanna hebben namelijk 
allebei duidelijke doelstellingen en ambities, namelijk; het ombrengen van 
invloedrijke Nazi’s om via deze weg wraak te nemen en een einde te maken aan de 
oorlog, en om ervoor te zorgen dat de gruweldaden die de Nazi’s hebben begaan niet 
zullen worden vergeten door middel van het zorgen voor een litteken in de vorm van 
een hakenkruis. 

                                                 
53 Zie afbeelding 2 en 3. 
54 Zie afbeeldingen 4 en 5. 
55 Zie afbeeldingen 6 en 7. 
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Zoals Doherty al stelde, stikt het in INGLOURIOUS BASTERDS van de 
verwijzingen naar eerder verschenen films en naar het medium film zelf. Zo is 
Shosanna en theatereigenaresse en wordt haar theater het middel om een eind aan de 
oorlog te brengen. Dit wordt gedaan door filmrollen in brand te steken en op de 
filmpremière van de nieuwste Nazi-film van Goebbels waarin de soldaat en tevens 
acteur Frederick Zoller de hoofdrol speelt, de Britse spion in de film is tevens 
filmcriticus, de dubbelagent Bridget von Hammersmarck is een bekende Duitse 
actrice, et cetera. Daarnaast komt de symboliek ook duidelijk naar voren in de film en 
deze staat in nauw verband met Tarantino’s cinefilie. De symboliek waar Tarantino 
mee speelt is het gebruik van films en filmtheaters door de Joodse personages als 
middel om hun vijand te verslaan. Terugkomend op Westwell’s stelling dat het 
morele universum dat is geconstrueerd door bijna alle oorlogsfilms ernstig wordt 
beperkt door de culturele verbeelding van de oorlog, zou je het vele gebruik van 
filmverwijzingen in INGLOURIOUS BASTERDS kunnen opvatten als commentaar op de 
rol die films in ons leven spelen en onze kijk op de wereld beïnvloeden. 

Waar de personages in bijvoorbeeld PULP FICTION nauwelijks een moreel 
kompas lijken te hebben, is hiervan veel minder sprake bij de personages in 
INGLOURIOUS BASTERDS. Bijna niemand in PULP FICTION lijkt in staat om goed en 
kwaad van elkaar te onderscheiden. Zo is Jimmy (gespeeld door Tarantino zelf) niet 
bezorgd over de dode man waarmee Vincent en Jules bij hem aankomen of het feit dat 
hij is betrokken bij het opruimen van een moord, iets wat toch wel logisch zou zijn 
voor wie dan ook in een dergelijke situatie. In plaats daarvan is Jimmy juist bezorgd 
dat zijn vrouw vroeg thuiskomt van werk en boos zal worden. In INGLOURIOUS 
BASTERDS zit het qua moraliteit anders in elkaar. De daden van zowel de Basterds als 
Shosanna worden wel gekenmerkt door een morele overtuiging, al valt over de 
juistheid daarvan nog te twisten aangezien het per samenleving kan wisselen wat 
wordt gezien als moreel verantwoord en wat als a- of immoreel. De achterliggende 
reden van de handelingen van de personages in Inglourious Basterds is het wraak 
nemen op de Nazi’s voor hun gruweldaden als de vervolging van onder andere Joden 
en mensen van Afrikaanse oorsprong. Of het nemen van wraak gezien kan worden als 
moreel juist zullen meningen ongetwijfeld (per situatie) verschillen, in dit geval gaat 
het natuurlijk om een situatie die wereldwijd bekend is en nog erg gevoelig ligt bij 
sommigen.  

Het draait echter niet alleen maar om wraak in de film. Het uiteindelijke doel 
van Shosanna en de Basterds is namelijk het beëindigen van de oorlog, wat wel 
degelijk moreel verantwoord is, omdat juist het voeren van oorlog weinig moraliteit 
bevat. Het is belangrijk om in te zien dat het om een oorlog gaat, iets wat in de meeste 
gevallen geen problemen oplost en sadistisch is. Tarantino heeft veel kritiek gekregen 
over het feit dat hij de Amerikanen net zo gewelddadig heeft gemaakt als de Nazi’s en 
hiermee komen we weer op het onderscheid tussen fictiefilm en realiteit. Waar deze 
critici namelijk geen rekening mee lijken te houden is dat in oorlogen in het echte 
leven gruweldaden worden begaan door alle soldaten, niet alleen door diegenen aan 
de ‘slechte’ kant, en zo ook zowel de geallieerden als de Nazi’s in de Tweede 
Wereldoorlog. De geallieerden voerden deze gruweldaden dan wel uit om uiteindelijk 
een einde aan de oorlog te maken, maar dit is nou juist ook het uiteindelijke doel van 
de personages in INGLOURIOUS BASTERDS. Misschien staat de film dan toch wel niet 
zo ver af van de realiteit als men op het eerste gezicht zou denken. 
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Conclusie  
 
Terugkomend op mijn hoofdvraag, valt te concluderen dat Tarantino niet alleen als 
auteur bestempeld kan worden vanwege de formele stijlkenmerken in zijn films, maar 
ook door de symboliek en motieven die in zijn films naar voren komen en die soms 
zelfs tot een moraal leidden. Net als in andere films uit Tarantino’s oeuvre heeft het 
wraakmotief ook een belangrijke rol in INGLOURIOUS BASTERDS. Maar in 
tegenstelling tot de personages in bijvoorbeeld PULP FICTION, worden de daden van 
de personages in INGLOURIOUS BASTERDS wel gekenmerkt door een morele 
overtuiging. Het uiteindelijke doel van Shosanna en de Basterds is namelijk het 
beëindigen van de oorlog, wat wel degelijk moreel verantwoord is, omdat juist het 
voeren van oorlog weinig moraliteit bevat. Het betreft een oorlog, iets wat in de 
meeste gevallen geen problemen oplost en sadistisch is. De symboliek in 
INGLOURIOUS BASTERDS komt voornamelijk naar voren door Tarantino’s cinefilie, 
aangezien de personages films en filmtheaters als middel gebruiken om hun vijand te 
verslaan. Tarantino maakt gebruik van allerlei referenties naar details en 
gebeurtenissen die echt hebben plaatsgevonden in de filmwereld of in films, niets 
schokkends aan zou je zeggen. Maar wat het juist zo spraakmakend maakt is de 
context waar hij ze in plaatst, die van de Tweede Wereldoorlog. Toch moeten we niet 
vergeten dat Tarantino met zijn films niet de bedoeling heeft om de werkelijkheid na 
te bootsen, het is en blijft een film, een vorm van entertainment, een fantasie waarin 
alles kan gebeuren. Het lijkt er zelfs op dat Tarantino zelf ook deze boodschap nog 
wil meegeven aan het publiek bij het kijken naar zijn laatste film met de eerste en 
laatste woorden hierin. Zo benadrukt hij het fictie-gehalte in de film met het 
sprookjesachtige begin: “Once upon a time...” en laat hij zich bescheiden uit over de 
beoordeling van INGLOURIOUS BASTERDS, in zijn ogen misschien wel zijn 
‘meesterwerk’ door sergeant Raine het volgende te laten zeggen nadat hij zijn 
(waarschijnlijk laatste) hakenkruis in het voorhoofd van een Nazi snijdt: “You know 
something Utivich, I think this just might be my masterpiece.” 
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