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Verklaring Intellectueel Eigendom 

 

De Universiteit Utrecht definieert plagiaat als volgt: 

Plagiaat is het overnemen van stukken, gedachten, redeneringen van anderen en deze 

laten doorgaan voor eigen werk. De volgende zaken worden in elk geval als plagiaat aangemerkt: 

• het knippen en plakken van tekst van digitale bronnen zoals encyclopedieën of 

digitale tijdschriften zonder aanhalingstekens en verwijzing; 

• het knippen en plakken van teksten van het internet zonder aanhalingstekens en 

verwijzing; 

• het overnemen van gedrukt materiaal zoals boeken, tijdschriften of encyclopedieën zonder 

aanhalingstekens of verwijzing; 

• het opnemen van een vertaling van teksten van anderen zonder aanhalingstekens 

en verwijzing (zogenaamd “vertaalplagiaat”); 

• het parafraseren van teksten van anderen zonder verwijzing. Een parafrase mag 

nooit bestaan uit louter vervangen van enkele woorden door synoniemen; 

• het overnemen van beeld-, geluids- of testmateriaal van anderen zonder 

verwijzing en zodoende laten doorgaan voor eigen werk; 

• het overnemen van werk van andere studenten en dit laten doorgaan voor eigen 

werk. Indien dit gebeurt met toestemming van de andere student is de laatste 

medeplichtig aan plagiaat; 

• het indienen van werkstukken die verworven zijn van een commerciële instelling 

(zoals een internetsite met uittreksels of papers) of die al dan niet tegen betaling 

door iemand anders zijn geschreven. 
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Abstract 

DRAMA GIRL (2020) is een experimentele film waarin momenten uit het leven van 

hoofdrolspeelster Leyla de Muynck in scène worden gezet. Deze film combineert drama met 

documentaire op een reflexieve manier. Reflexiviteit is een concept dat van antropoloog Jay 

Ruby afkomstig is. Hiermee wordt bedoeld dat in de film zelf het maakproces ervan wordt 

getoond, en dat de kijker dus mee kan kijken in hoe de film is gemaakt. Volgens Ruby is het 

belangrijk dat documentaires reflexief zijn. Ook Steven N. Lipkin ziet dramadocumentaires als 

films die artistieke percepties zijn van historische gebeurtenissen. De kijker kijkt eigenlijk mee 

met de reflectie van de maker op deze gebeurtenissen. Ook in DRAMA GIRL kan er mee worden 

gekeken naar hoe de scènes worden opgezet en hoe erop wordt gereflecteerd. Hoewel de film 

een dramadocumentaire is en het als vanzelfsprekend wordt gezien dat documentaire 

gebaseerd is op waarheid, kan van de drama-elementen in de film niet zomaar met zekerheid 

worden gezegd of deze fictief zijn of niet. De scènes zijn door de regisseur opgezet en zijn dus 

zijn perceptie van de gebeurtenissen die gereconstrueerd worden. betekent dat er op 

bepaalde manieren verwijzingen naar een basis van waarheid moeten zijn, waardoor de kijker 

toch meekrijgt dat het verhaal gebaseerd is op waarheid. Deze verwijzingen heten 

waarheidsclaims. Met name Teresa Bergman geeft in haar case study een duidelijke definitie 

hiervan: elementen in de film die wijzen op een waarheid. Een concrete definitie of 

voorbeelden van manieren waarop waarheidsclaims tot uiting komen lijken er nog niet zozeer 

te zijn. Mede daarom analyseer ik in dit onderzoek op welke manieren de reflexiviteit DRAMA 

GIRL waarheidsclaims in de film ondersteunen. Ik doe dit aan de hand van zes categorieën van 

reflexiviteit die door Charlotte Govaert zijn opgesteld en die ik heb uitgebreid met voorbeelden 

van onder andere Ruby en Nichols over hoe reflexiviteit te zien kan zijn in een film. Hiermee 

kan meer inzicht verkregen worden in de vormen van reflexiviteit in DRAMA Girl, welke 

waarheidsclaims in de film worden prijsgegeven en welke rol de reflexiviteit speelt in het naar 

voren brengen van deze waarheidsclaims. 
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Introductie 
 

Drama en documentaire lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan. Een invloedrijke filmcriticus 

en documentaire theoreticus is Bill Nichols, die stelt dat het heel lastig is om één definitie voor 

het genre documentaire vast te leggen, omdat het een heel veranderlijk genre is.1 Film- en 

televisiedocent Paul Ward beargumenteert dat documentaires altijd al op een bepaalde 

hoogte gebruik hebben gemaakt van drama en performance om hun verhaal te vertellen.2 Vaak 

maken documentaires gebruik van reconstructies van gebeurtenissen, die worden gezien als 

performances. Sommige documentaires maken ook steeds meer gebruik van fictie-elementen, 

waardoor deze worden gezien als dramadocumentaires. Mediadocent en curator Daniel 

Jewesbury noemt dit soort films ‘experimentele documentaires’, waarmee hij films bedoelt die 

zich op een reflexieve manier bezighouden met gebeurtenissen.3 Het concept reflexiviteit is 

afkomstig van antropoloog Jay Ruby. Reflexiviteit zorgt er volgens hem voor dat de kijker in de 

film mee kan kijken met het maakproces van de film, waardoor de kijker zich bewust wordt van 

de relaties binnen de film.4 Volgens Ruby is het belangrijk dat documentaires reflexief zijn en 

is het zelfs de taak van documentairemakers om niet objectief te willen blijven, maar om een 

rol aan te nemen als interpreteerder van de wereld.5 Ook film- en televisieprofessor Steven N. 

Lipkin beargumenteert dat dramadocumentaires artistieke percepties zijn van gebeurtenissen 

en dat de kijker daardoor mee kan kijken met de reflectie van de maker op de gebeurtenis.6 

Een film die op een reflexieve manier drama en documentaire combineert is DRAMA GIRL 

(2020).7 

DRAMA GIRL is een experiment van regisseur Vincent Boy Kars, waarin hij samen met 

hoofdrolspeelster Leyla de Muynck momenten uit haar leven reconstrueert in 

gedramatiseerde scènes. Samen met acteurs die haar ouders en voormalige vriend spelen, 

 
1 Bill Nichols, Introduction to Documentary, Third Edition (Bloomington: Indiana University Press, 2017), 104. 
2 Paul Ward, “Drama-documentary, Ethics and Notions of Performance: The ‘Flight 93’ Films,” in Rethinking 
Documentary: New Perspectives and Practices, reds. Thomas Austin en Wilma de Jong (New York: McGraw-Hill 
Education, 2008), 194. 
3 Daniel Jewesbury, “On the Real and the Visible in Experimental Documentary Film,” in Truth, Dare or Promise: 
Art and Documentary Revisited, reds. Gail Pearce, Cahal Mclaughlin en Jill Daniels (Newcastle upon Tyne: 
Cambridge Scholars Publisher, 2013), 67. 
4 Jay Ruby, “The Image Mirrored: Reflexivity and the Documentary Film,” Journal of the University Film 
Association 29, nr. 4 (1977):  4. 
5 Ruby, “The Image Mirrored,” 10. 
6 Steven N. Lipkin, Real Emotional Logic: Film and Television Docudrama as Persuasive Practice (Carbondale en 
Edwardsville: Southern Illinois University Press, 2002), 10. 
7 DRAMA GIRL, geregisseerd door Vincent Boy Kars, Nederland: 2020. 
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wordt Leyla door de regisseur gevraagd bepaalde momenten opnieuw mee te maken in scènes 

die door hem zijn opgezet. Deze scènes zijn dus de perceptie en reflectie van de regisseur op 

wat er is gebeurd in Leyla’s leven. Hierbij is regelmatig te zien hoe een scène wordt opgezet en 

gefilmd, en wordt er bijvoorbeeld op de scènes gereflecteerd. DRAMA GIRL is dus een reflexieve 

dramadocumentaire. Of zoals Leyla het in de film noemt: “een documentaire waarin we een 

fictiefilm maken, gebaseerd op mijn leven.”8 In de film komt op bepaalde manieren informatie 

naar voren waaruit blijkt dat de film gebaseerd is op waarheden uit Leyla’s leven. Dit zijn 

waarheidsclaims: filmische elementen waarin verwijzingen naar een historische waarheid te 

vinden zijn.9 Professor in psychologie en communicatie Teresa Bergman beargumenteert dat 

zowel de filmmaker als de kijker een rol spelen in het vormen en begrijpen van 

waarheidsclaims.10 Volgens haar ligt in de performance van een persoonlijk verhaal een hele 

sterke overtuigende kracht, waardoor dit juist een kritische blik nodig heeft. Film- en 

mediadocent Dirk Eitzen beargumenteert echter dat kijkers vaak niet letten op 

waarheidsclaims, dat ze er onverschillig en onoplettend tegenover staan.11 Bij het kijken van 

een documentaire nemen kijkers volgens hem simpelweg aan dat de film waarheidsgetrouw 

is.12 Omdat DRAMA GIRL een documentaire is waarin ook dramatische elementen aanwezig zijn, 

is het niet zomaar mogelijk om voor de gehele film aan te nemen dat die waarheidsgetrouw is. 

Dit is precies waar het zoeken naar waarheidsclaims een belangrijk onderzoek is, om er toch 

achter te komen waar dan wel uit blijkt dat de film gebaseerd is op waarheid. Hiermee ben ik 

dan ook op de volgende onderzoeksvraag gekomen: 

“Hoe speelt reflexiviteit in Drama Girl (2020) een rol in het ondersteunen van 

waarheidsclaims in de film?” 

 

Daarbij horen de deelvragen: 

- Op welke manieren komt reflexiviteit voor in DRAMA GIRL? 

- Welke waarheidsclaims komen voor in DRAMA GIRL? 

- Welke relaties zijn er tussen de reflexiviteit en de waarheidsclaims? 

 
8 DRAMA GIRL, 31:23. 
9 Teresa Bergman, “Personal narrative, dialogism, and the performance of “truth” in complaints of a dutiful 
daughter,” Text and Performance Quarterly 24, nr. 1 (2004): 21. 
10 Bergman, “Personal narrative,”25. 
11 Dirk Eitzen, “When Is a Documentary?: Documentary as a Mode of Reception,” Cinema Journal 35, nr. 1 
(1995): 87. 
12 Eitzen, “When Is a Documentary?,” 88. 
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Theoretisch kader 

 

Reflexiviteit 
Ruby stelt dat reflexiviteit een manier is om de kijker te instrueren hoe die het proces van 

opvattingen over de wereld maken, kan begrijpen.13 Hij gebruikt hierbij een diagram dat ingaat 

op de relatie tussen producer-proces-product.14 Hij gebruikt deze algemenere termen omdat 

zijn ideeën over reflexiviteit volgens hem breder inzetbaar zijn, hoewel hij in zijn artikel focust 

op documentaire.15 Reflexiviteit houdt volgens Ruby in dat de maker, het maakproces en het 

eindproduct één zijn. De maker onthult in de film opzettelijk aan zijn publiek welke keuzes hij 

maakt, en op deze manier wordt het maakproces van de film blootgelegd. De kijker kan 

daarmee volgen welke vragen de regisseur voor zichzelf stelt in de film, hoe hij hier 

antwoorden op zoekt en zijn uiteindelijke bevindingen.16 Volgens Ruby komt reflexiviteit vaker 

voor in fictiefilms, maar zou ook de documentaire er veel baat bij hebben. Hij noemt 

verschillende elementen waardoor reflexiviteit zichtbaar kan worden – die komen later nog 

aan bod – en waardoor de kijker herinnerd wordt aan het proces van filmmaken en aan de 

aanwezigheid van een film crew daarbij.17 Volgens Ruby zouden meer documentaires 

reflexiever moeten zijn.  

Nichols heeft zes verschillende modes opgesteld als alternatief voor een exacte 

definitie van documentaire. Zijn reflexieve mode gaat voornamelijk over het proces tussen de 

filmmaker en de toeschouwer. Volgens Nichols trekken reflexieve documentaires aandacht 

naar de conventies van de documentairefilm.18 De filmmaker bevraagt in een reflexieve 

documentaire van alles en neemt de kijker mee in de problemen die zich voordoen bij de 

representatie daarvan. Hierbij speelt metacommunicatie dus een rol: “talk about talking about 

something.”19 Naast wat er wordt gerepresenteerd laat de film dus ook zien hoe dat wordt 

gerepresenteerd. De kijker wordt als het ware gevraagd om de documentaire te zien voor wat 

het is: een construct.20 

 
13 Ruby, “The Image Mirrored,” 11. 
14 Idem, 3. 
15 Ibid. 
16 Idem, 4. 
17 Idem, 9. 
18 Nichols, Introduction to Documentary, 110. 
19 Idem, 109. 
20 Idem, 125. 
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Film- en mediaonderzoeker Stella Bruzzi noemt reflexiviteit als een belangrijke 

samenwerking tussen de performatieve documentaire (documentaire waarin performance zit) 

en de ‘faux documentaire’ (een film die een documentaire lijkt door de stylistische kenmerken, 

maar dat niet echt is).21 Hierin worden deelnemers gebruikt die gewend zijn aan performen 

(op camera) en zij worden op een manier gepresenteerd waardoor duidelijk is dat de 

aanwezigheid van een camera en crew de situatie waar ze zich bevinden fundamenteel 

verstoort.22 Bruzzi stelt dat de acceptatie dat de documentaire enkel een performance is van 

de interactie tussen de realiteit en de representatie ervan, ervoor zorgt dat de aanwezigheid 

van een maker veel minder problematisch wordt.23 Zolang non-fictie films zich bewust zijn van 

de limitaties van het medium is de documentaire met subjectieve elementen niet invalide.24  

 

Waarheidsclaims 
Een hele duidelijke definitie van ‘waarheidsclaims’ is lastig te vinden. Bruzzi bespreekt 

bijvoorbeeld een opvatting over waarheidsclaims dat elke documentaire een relatie draagt met 

historie aan die de status van het fictionele dat daar tegenover staat, overtreft.25 Dit worden 

dus ‘truth-claims’, ofwel waarheidsclaims genoemd. Volgens Bruzzi laten documentaires 

steeds meer zien van het proces van documentaire maken en het moment waarop zij met hun 

onderwerp in aanraking komen, waardoor documentaires ook laten zien dat zij zich steeds 

minder bezig houden met voldoen aan een stijl van objectiviteit.26  Een duidelijke definitie voor 

waarheidsclaims is die van Bergman: filmische elementen, representaties en performances die 

wijzen op een ‘waarheid’.27 Bergman bespreekt in haar case study een autobiografische 

documentaire, waarover ze zegt dat de toevoeging van een dergelijk autobiografisch element 

een interessante laag toevoegt aan de complexiviteit van de representatie van historie. Een 

historische gebeurtenis is namelijk heel moeilijk om toegang tot te krijgen; de overblijfselen 

ervan zijn de persoonlijke impact die het op een aanwezig individu hebben gehad.28 Ook Lipkin 

beargumenteert dat ‘de waarheid’ zoals die in dramadocumentaire wordt laten zien, 

 
21 Stella Bruzzi, New Documentary: A Critical Introduction (Abingdon en New York: Routledge, 2006), 190. 
22 Ibid. 
23 Idem, 197. 
24 Idem, 217. 
25 Idem, 5. 
26 Idem, 10. 
27 Bergman, “Personal narrative,” 20. 
28 Idem, 23. 
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voortkomt uit de herinnering over een gebeurtenis.29 Uit het debat dat gaande is over 

waarheidsclaims, wordt duidelijk dat documentairefilms al snel een positie aan de kijker 

aanbieden waarin die simpelweg kan aannemen dat de waarheid wordt gesproken. In dit genre 

is het makkelijker om dit aan te nemen, gezien de historie van objectiviteit die de documentaire 

claimt te hebben. In dit debat wordt echter ook besproken of de vorming van waarheidsclaims 

niet bij de kijker ligt, gebaseerd op wat die in de film te zien krijgt.30 Bergman bespreekt binnen 

dit debat de opvatting dat een reflexieve documentaire een grotere rol aan de kijker geeft, en 

van de kijker verwacht dat die tot zijn eigen conclusies komt en voor zichzelf bepaalt wat ‘waar’ 

is.31 Hierin kan reflexiviteit een rol spelen doordat de kijker in eenzelfde positie als de maker 

of deelnemer in de film wordt geplaatst, en tegelijk meekijkt naar wat waarheid is.32 Bij deze 

‘dialoog’ tussen de maker en de kijker hoort bijvoorbeeld ook duidelijk maken waar de film op 

gebaseerd is, datgene waar ik in mijn onderzoek naar ga kijken. 

Eitzen staat op een hele andere manier tegenover waarheidsclaims. Hij bespreekt 

onder andere wat Nichols heeft geschreven over hoe documentairefilms waarheidsclaims 

maken: documentaires maken gebruik van manieren voor het verwijzen naar, het 

representeren van of het maken van claims over een historische realiteit.33 Eitzen bespreekt 

ook het argument van professor in communicatie Carl Plantinga dat een fictief verhaal een 

wereld presenteert, maar er geen claims over maakt. Documentaires doen dit ook, maar 

maken wel een claim over de gepresenteerde wereld.34 Waarheidsclaims, die iets aantonen 

over een historische waarheid, zijn volgens Plantinga wat een film een documentaire maakt.35 

Volgens Plantinga maken documentaires dus waarheidsclaims, en Nichols noemt dit 

‘argumenten’ maken over een historische waarheid. Eitzen kijkt er echter anders tegenaan: 

volgens hem letten kijkers niet op en zoeken ze niet naar waarheidsclaims in een film, zelfs als 

die wel aanwezig zijn. Hij beargumenteert dat kijkers aannemen dat iets waarheid is, waardoor 

ze niet meer naar de waarheidsclaims hoeven te zoeken en waardoor hun emotionele reactie 

ruimte krijgt.36 Volgens hem neemt de kijker bij het kijken van een documentaire dus al aan 

 
29 Steven N. Lipkin, Docudrama Performs the Past: Arenas of Argument in Films based on True Stories (Newcastle 
upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2011), 11. 
30 Bergman, “Personal narrative,” 25. 
31 Idem, 28. 
32 Idem, 28. 
33 Eitzen, “When Is a Documentary?,” 84. 
34 Idem, 85-86. 
35 Idem, 87. 
36 Idem, 87-88. 
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dat aan waarheidsgetrouw zijn. Dit is precies waar dit onderzoek een relevante positie vindt: 

juist doordat er in DRAMA GIRL ook dramatische elementen aanwezig zijn, is het niet zomaar 

mogelijk om aan te nemen dat de hele film waarheidsgetrouw is.  
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Methode 
 

Voor deze analyse gebruik ik een neoformalistische aanpak. Dit houdt in dat ik geen van 

tevoren vastgestelde methode toepas. Zoals bekende film theoreticus Kristin Thompson heeft 

geschreven over de neoformalistische film analyse: de methode volgt uit wat bij de film en de 

analyse blijkt te passen.37 Hierdoor wordt niet simpelweg de methode gedemonstreerd en 

bevestigd, maar kunnen de intrigerende aspecten van de film benadrukt worden en kan 

worden gekeken waardoor die aspecten zo intrigerend zijn.38 Mijn onderzoek is daarom 

begonnen bij het kiezen van mijn casus, wat de film DRAMA GIRL is geworden. Vervolgens heb ik 

de bijpassende concepten en theorieën uitgewerkt en begrijpen, zoals hierboven beschreven 

is. Uit dit bronnenonderzoek ben ik op een indeling van categorieën van reflexiviteit 

uitgekomen (die ik hieronder zal bespreken), en aan de hand daarvan zal ik mijn bevindingen 

over reflexiviteit en de relatie met waarheidsclaims bespreken. Vanuit de categorieën heb ik 

een protocol opgesteld om de informatie over momenten in de film waarin reflexiviteit te 

vinden is, zoveel mogelijk te kunnen verwerken. Het protocol dat ik heb opgesteld ziet er 

daardoor als volgt uit: 

 

Protocol 

nummer 

Tijd Omschrijving: wat gebeurt 

er in de film? 

Soort reflexiviteit 

(categorie) 

Welke informatie komt er in 

de reflexiviteit naar voren? 

 

Dit protocol heb ik ingevuld aan de hand van de filmtekst en van de onderstaande categorieën. 

De momenten die hierin zijn ingevuld zijn momenten waarop reflexiviteit in de film te zien is. 

Hieruit zal ik vervolgens de categorieën en de bijbehorende relevante momenten uit de film, 

waarin de reflexiviteit een rol speelt bij het ondersteunen van waarheidsclaims, analyseren. Ik 

zal ook ingaan op welke waarheidsclaims hierin worden gemaakt. 

   

 

 
37 Kristin Thompson, Breaking the Glass Armor (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1988), 3-4. 
38 Thompson, Breaking the Glass Armor, 4-5. 
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Categorieën reflexiviteit 
Veel theoretici houden het bij sporalische voorbeelden van reflexiviteit in films, voornamelijk 

om hun algemenere argumenten over reflexiviteit te illustreren. Docent en journalist Charlotte 

Govaert vond echter dat het idee dat reflexiviteit de aandacht van de kijker meer vestigt op de 

relatie tussen de realiteit en de documentaire, niet genoeg ondersteund is door empirisch 

onderzoek en teveel leunt op aannames.39 Zij heeft daarom een voorstel geschreven voor een 

onderzoek naar hoe kijkers de reflexieve elementen in een documentairefilm interpreteren en 

of er daardoor bij kijkers bewustzijn wordt gecreëerd over problematiek die komt kijken bij 

representatie. Omdat de categorieën echter focussen op de filmtekst en op het gehele 

communicatieproces, en omdat Govaert verder heeft gewerkt op ideeën van onder andere 

Ruby en Nichols, ben ik van mening dat haar indeling voor een onderzoek zoals deze ook heel 

geschikt kan zijn. In haar artikel bespreekt Govaert heel veel voorbeelden van films die op een 

bepaalde manier gebruik maken van reflexiviteit, en vat ze haar bevindingen samen in zes 

verschillende functies waarin reflexiviteit te zien kan zijn. Deze zes categorieën zijn gebaseerd 

op het idee dat reflexiviteit een manier van communicatie van film is.40 Govaert 

beargumenteert daarom dat in verschillende onderdelen van dit communicatieproces dus ook 

verschillende soorten reflexiviteit bereikt kunnen worden, die de zes categorieën hebben 

gevormd.41 Omdat Govaert de enige theoreticus is (die ik heb kunnen vinden) die een 

dergelijke duidelijke indeling heeft gemaakt, houd ik haar categorieën aan, maar met 

uitbreiding van een aantal besprekingen van reflexiviteit uit andere literatuur – deze staan in 

de indeling van de categorieën schuingedrukt. 

Ruby noemt in zijn artikel al een aantal manieren waarop reflexiviteit te zien kan zijn in 

een film. Hij noemt bijvoorbeeld de camera in kijken tot op een bepaalde hoogte reflexief en 

ook de regisseur van achter de camera horen praten.42 Hij bespreekt ook hoe sommige 

elementen zijn begonnen als foutjes, zoals iets dat uit focus raakt of het zien van 

(geluids)opnameapparatuur of de persoon die dit bedient.43 Later werd dit volgens hem expres 

ingezet om te tonen dat de regisseur eigenlijk geen controle heeft over wat hij aan het 

 
39 Charlotte Govaert, “How reflexive documentaries engage audiences in issues of representation: apologia for a 
reception study,” Studies in Documentary Film 1, nr. 3 (2007): 245. 
40 Idem, 250. 
41 Idem, 255-257. 
42 Ruby, “The Image Mirrored,” 5-6. 
43 Idem, 9. 
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opnemen is. Een aantal andere theoretici hebben ook voorbeelden gegeven van hoe 

reflexivitieit in een film naar voren kan komen. 

 De film MAN WITH A MOVIE CAMERA (1929) wordt gezien als de eerste film die echt 

reflexief was. Nichols noemt bijvoorbeeld dat in deze film zelfs wordt laten zien hoe er wordt 

gemonteerd en welke keuzes hier worden gemaakt.44 Ook Govaert kaart aan dat in deze film 

te zien is hoe er gefilmd wordt en zelfs hoe het eindproduct wordt getoond aan een publiek.45 

Literatuurprofessor Jean-Marc Limoges noemt ook als voorbeeld de regisseur herkenbaar in 

beeld brengen (een cameo), zoals Alfred Hitchcock bijvoorbeeld vaak deed.46 Ook de acteur 

die het publiek direct aanspreekt, het vooruit- of terugspoelen van beelden, het branden of 

barsten van het celluloid van de film, en de acteurs of zelfs de regisseur als zichzelf voorstellen 

in de film worden genoemd door Limoges.47 De indeling van categorieën die uit deze 

toegevoegde voorbeelden is ontstaan is als volgt: 

1. Expressief (zender) 

a. Regisseur in beeld 

b. Regisseur als cameo in beeld 

c. Regisseur horen praten van achter de camera 

d. Regisseur onthult zijn relatie met aspecten in de film 

e. Acteurs en/of regisseur worden voorgesteld 

 

2. Productie (proces) 

a. Geluidsapparatuur 

b. Andere camera’s in beeld/laten zien hoe er gefilmd wordt 

c. Start of einde opname 

d. Uit focus 

e. Laten zien hoe er gemonteerd wordt 

f. Beelden vooruit- of terugspoelen 

g. Verbranden of barsten van celluloid 

 
44 Nichols, Introduction to Documentary, 125. 
45 Govaert, “How reflexive documentaries,“251. 
46 Jean-Marc Limoges, “The Gradable Effects of Self-Reflexivity on Aesthetic Illusion in Cinema,” in 
Metareference across Media: Theory and Case Studies, reds. Werner Wolf, Katharina Bantleon en Jeff Thoss 
(Amsterdam en New York: Rodopi, 2009), 397. 
47 Limoges, “The Gradable Effects,” 403. 
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3. Referentiëel (context) 

a. Problematiek realiteit en film 

b. Commentaar deelnemer 

c. Benadrukte relatie fictie en non-fictie 

 

4. Poëtisch (boodschap) 

a. Aanpassingen in mise-en-scène (focus, licht, geluid, etc.) 

b. Gebruik fictie-elementen bij non-fictie 

c. Acteurs spelen een ‘lived experience’ 

d. Post-productie: verwarring 

 

5. Conatief (gedrag, ontvanger) 

a. Kijker aanspreken/uitleggen hoe de film begrepen kan worden 

b. Vierde wand breken (acteur kijkt de camera in/spreekt de kijker aan) 

c. Film wordt getoond aan publiek 

 

6. Metanarratief (code) 

a. Nadruk relatie film en realiteit 

b. De film is een discussie over het communicatieproces 

 

Aan de hand van deze categorieën heb ik mijn protocol ingevuld en zal ik mijn bevindingen 

daarover bespreken. 
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Analyse 
 

De film DRAMA GIRL begint direct met reflexiviteit en waarheidsclaims (zie Protocol Nummer 1). 

De film begint namelijk met dat de regisseur van achter de camera aan Leyla vertelt dat zij 

samen heel Leyla’s levensverhaal door hebben genomen en daaruit hebben gekozen wat ze 

gebruiken voor de film (zie Afbeelding 1 en 2). Eitzen beargumenteert dat kijkers niet letten op 

waarheidsclaims in een film en simpelweg aannemen dat iets de waarheid is, maar bij DRAMA 

GIRL wordt hier meteen aan de kijker de informatie aangeboden dat de film gebaseerd zal zijn 

op waargebeurde gebeurtenissen.48 Hier wordt de kijker dus verteld hoe die de film kan 

begrijpen en kan gaan interpreteren (categorie 5.a). Zoals Bergman in haar case study ook 

heeft gevonden, spreekt de regisseur hier indirect ook tegen het publiek en legt hij uit dat de 

film een persoonlijk verhaal is.49 In dit geval is dit persoonlijke verhaal niet van de regisseur 

zelf, maar van Leyla. Direct aan het begin van de film wordt dus een grote waarheidsclaim 

gepresenteerd en is voor de kijker duidelijk dat de film is opgezet vanuit ervaringen van Leyla. 

 
48 Eitzen, “When Is a Documentary?,” 87-88. 
49 Bergman, “Personal narrative,” 26. 

Afbeelding 1 en 2. Screenshots uit DRAMA GIRL (2020).  

De regisseur legt aan Leyla uit dat zij haar hele levensverhaal hebben 

besproken en daaruit hebben geselecteerd wat ze gaan dramatiseren in de 

film (00:39). 
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Hiermee is echter niet voor de hele film vastgelegd dat elk moment gebaseerd is op 

waarheid. De regisseur vertelt hier namelijk ook bij dat ze de gekozen momenten uit Leyla’s 

leven zullen gaan dramatiseren en in scène zullen gaan zetten. De film is daardoor opgebouwd 

uit een combinatie van gedramatiseerde scènes en reflexieve momenten, waarin wordt 

getoond hoe het maken van deze scènes wordt aangepakt of waarin wordt gereflecteerd op 

het maakproces. Lipkin beargumenteert dat de nagebootste momenten in 

dramadocumentaires artistieke percepties van het verleden zijn, en ze de kijker de 

mogelijkheid bieden om met de maker mee te kijken naar zijn reflectie op het historische 

materiaal dat gerepresenteerd wordt.50 Ook in DRAMA GIRL zijn de gedramatiseerde scènes 

opgesteld door de regisseur en zijn ze dus zijn interpretatie van wat zich in Leyla’s leven heeft 

afgespeeld. Op wat er verder in de film waarheidsgetrouw is en wat niet zal dus nog specifieker 

in moeten worden gegaan. 

 

Regisseren 
In DRAMA GIRL is de aanwezigheid van de regisseur een duidelijke vorm van reflexiviteit. Dit is 

de eerste categorie, die voornamelijk focust op de regisseur. Al direct in het begin, maar ook 

op veel momenten later in de film, is regisseur Vincent Boy Kars van achter de camera te horen 

(categorie 1.c). De regisseur is altijd te horen in interactie met Leyla en deze interactie neemt 

verschillende vormen aan in de film. Zo legt de regisseur soms uit wat de bedoeling is in een 

scène die gespeeld zal gaan worden. Leyla wist nooit van tevoern wat er zou gebeuren op een 

draaidag, en in de film is dus regelmatig te zien dat aan haar wordt uitgelegd wat haar te 

wachten staat.51 In deze reflexiviteit in de film wordt dus blootgegeven hoe de film wordt 

gemaakt en hoe een scène tot stand komt. Hier is echter lastig te bepalen of er 

waarheidsclaims worden gemaakt. Omdat de scènes worden gebaseerd op Leyla’s leven kan 

ervan worden uitgegaan dat de grote lijnen non-fictief zijn. De scènes worden telkens 

geïmproviseerd en dus niet stap voor stap nagespeeld zoals de gebeurtenis heeft 

plaatsgevonden. Omdat het de regisseur is die een scène uitlegt, is hieruit niet duideijk wat 

een waarheidsclaim is en wat zijn interpretatie is. Momenten waarop de regisseur een scène 

aan Leyla uitlegt zijn qua waarheidsclaims dus betwijfelbaar. 

 
50 Lipkin, Real Emotional Logic, 10.  
51 International Film Festival Rotterdam, “Tiger Portrait # 1 – Vincent Boy Kars | IFFR 2020,” 27 januari 2020, 
1:21, https://www.youtube.com/watch?v=uksUkqWaLkc.  

https://www.youtube.com/watch?v=uksUkqWaLkc
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Een andere interactie tussen Leyla en de regisseur zijn situaties waarin Leyla als het 

ware geïnterviewd wordt. Een aantal keer in de film zit Leyla simpelweg op een bankje en stelt 

de regisseur haar vragen. Hij doet dit bijvoorbeeld over haar relatie met Frans, haar ex-vriend 

(Protocol Nummer 25; zie Afbeelding 3), met haar vader (Protocol Nummer 29; zie Afbeelding 

4) en met haar moeder (Protocol Nummer 24; zie Afbeelding 5). Deze laatste vindt in de film 

plaats direct na een scène tussen Leyla en Elsie de Brauw, die haar moeder vertolkt (Protocol 

Nummer 23). Hierin werd het moment nagespeeld in een restaurant dat Leyla’s moeder 

vertelde dat ze samen met Leyla’s broer naar India ging om wat as van hun vader uit te 

strooien. Leyla voelde zich erg gepasseerd omdat  haar moeder er niet over had nagedacht om 

Leyla ook mee te nemen. In een latere scène moet Leyla haar ‘moeder’ confronteren met wat 

zij in haar ogen verkeerd heeft gedaan.52 Ook hierin haalt Leyla aan dat haar moeder zonder 

haar naar India ging, wat aantoont dat dit echt is gebeurd. Direct na de scène in het restaurant  

volgt het gesprek tussen de regisseur en Leyla, waarin hij haar confronterende vragen stelt 

zoals hoe serieus zij haar moeder neemt. Bergman bespreekt wat Nichols heeft gezegd over 

reflexiviteit: dat het de aandacht vestigt op datgene buiten de filmtekst.53 In dit geval wordt de 

aandacht hier gelegd op Leyla’s afkomst en de mensen om haar heen, waar zij door gevormd 

is. Doordat dit ‘interview’ over Leyla’s moeder direct na deze scène is geplaatst, wordt nog 

eens extra benadrukt dat de stroeve band die Leyla met haar moeder heeft tot uiting kwam in 

de scène. Bergman bespreekt ook dat ‘bekentenissen’ gebaseerd zijn op de aanname dat de 

ontvanger hierbij degene die de bekentenissen geeft, kan ontlasten. Hierdoor moet de kijker 

volgens Bergman zoeken naar waar vergeving voor wordt gevraagd.54 Er ontstaat hier als het 

ware een therapeutische relatie tussen zowel Leyla en de regisseur als tussen Leyla en de kijker, 

waarin de kijker actief luistert en daardoor meekrijgt welke waarheiden worden verteld. Uit dit 

voorbeeld blijkt dat de ‘therapeutische’ gesprekken tussen Leyla en de regisseur veel 

informatie geven over wat waarheid is en wat gebaseerd is op die waarheid. 

 

 

  

 
52 DRAMA GIRL, 1:02:50. 
53 Bergman, “Personal narrative,” 29. 
54 Idem, 33. 
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Afbeelding 3. Screenshot uit DRAMA GIRL (2020).  

De regisseur stelt Leyla vragen over haar relatie 

met Frans (48:09). 

Afbeelding 4. Screenshot uit DRAMA GIRL (2020).  

De regisseur stelt Leyla vragen over haar relatie 

met haar vader (48:09). 

 

Afbeelding 5. Screenshot uit DRAMA GIRL (2020).  

De regisseur stelt Leyla vragen over haar relatie met haar moeder (41:30). 
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Een derde manier van interactie tussen de regisseur en Leyla is wanneer zij reflecteren 

op een zojuist gespeelde scène. Een voorbeeld hiervan is wanneer de regisseur Leyla vraagt 

wat ze zo moeilijk vond aan het spelen van de scène daarvoor. In die scène was het de 

bedoeling dat Frans, Leyla’s ex-vriend die gespeeld wordt door Jonas Smulders, Leyla mee op 

reis zou vragen. Dit was een emotioneel moment waarin Leyla blijkbaar aangaf dat ze dat wel 

wilde, maar niet kon omdat haar vader ziek was. De regisseur was schijnbaar niet tevreden met 

de scène en stopte deze vroegtijdig, waarna hij een gesprek met Leyla aanging (zie Afbeelding 

8). Zij vertelt daarin dat ze moeilijk opnieuw emotioneel kan worden in deze scène, omdat ze 

de dood van haar vader vrij makkelijk als onderdeel van het leven heeft geaccepteerd. Hieruit 

wordt dus heel duidelijk dat zowel de dood van haar vader als Frans die haar mee op reis vroeg 

echt gebeurd zijn. In het evalueren van een gespeelde scène met Leyla komt in de film dus veel 

naar voren over wat gebaseerd is op waarheid en wat niet. 

 

 

  

Afbeelding 6. Screenshot uit DRAMA GIRL (2020).  

De regisseur reflecteert met Leyla op de scène en vraagt waarom ze die lastig vindt om te spelen 17:46). 
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Acteren 
Ook tussen de acteurs onderling wordt geëvalueerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de scène 

tussen Leyla en Frans op het balkon, waarin zij wat staan te praten. Op een gegeven moment 

stopt de regisseur de scène en vraagt hij aan Leyla hoe zij vond dat Jonas het deed(Protocol 

Nummer 13). Vervolgens vraagt Jonas aan Leyla hoe hij Frans het beste kan spelen, en doet 

Leyla iets voor om uit te leggen hoe de persoonlijkheid van Frans was (zie Afbeelding 7). Dit is 

wat Ward bedoelt als hij het heeft over performance in dramadocumentaire: het naspelen van 

een ander, echt bestaand persoon.55 Uit de interactie tussen Leyla en Jonas blijkt heel duidelijk 

dat Jonas gevraagd is om een dergelijke performance neer te zetten en om Frans zo goed 

mogelijk na te spelen. Ook volgens Bruzzi, die spreekt van de performatieve documentaire, is 

de rol van performance binnen een non-fictieve context dat het de kijker juist bewust maakt 

van de realiteit van de gebeurtenis die gedramatiseerd wordt.56 Uit deze evaluatie van 

performance in een scène komt dus naar voren dat er wordt geprobeerd om een echte 

persoon te reconstrueren, wat een waarheidsclaim is.  

 

 
55 Ward, “Drama-documentary” 191. 
56 Bruzzi, New Documentary, 185. 

Afbeelding 7. Screenshot uit DRAMA GIRL (2020).  

Leyla doet aan Jonas voor hoe Frans altijd deed en wat zijn energie is (15:03). 
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Naast dat Leyla de hoofdrol speelt, draagt zij ook veel bij aan het vormen van de scènes 

in de film. Zo gaat categorie 3.b over commentaar van de deelnemer. Wat Govaert hiermee 

bedoelt is dat een deelnemer in het vertellen van het verhaal van een gebeurtenis, de 

mogelijkheid heeft om hierin veranderingen aan te brengen door middel van hun commentaar 

erover. De macht om verandering aan te brengen is daardoor niet alleen meer van de 

filmmaker.57 In DRAMA GIRL heeft Leyla ook deze macht. Hiervan is de scène tussen Leyla en 

haar vader in zijn atelier een goed voorbeeld. In de film is namelijk te zien hoe zij deze scène 

de eerste keer improviseren. Daarna is te zien dat Leyla commentaar geeft op hoe dat ging 

(Protocol Nummer 7). Zij noemt bijvoorbeeld wat acteur Pierre Bokma bij het spelen van haar 

vader wel goed nadeed, en welke dingen anders kunnen (zie Afbeelding 8). Daarna wordt de 

scène nog een keer gespeeld. Leyla’s commentaar heeft dus invloed op hoe de scène 

uiteindelijk gevormd wordt. Daarbij is er in wat zij vertelt heel veel te vinden over een basis 

van waarheid. In dit geval komt hier bijvoorbeeld uit naar voren dat Pierre haar echte vader 

naspeelt, dat hij schilderde en welke maniertjes hij had als ze een gesprek voerden. In het 

commentaar dat Leyla geeft is dus heel veel informatie over waarheidsclaims te vinden. 

 

 
57 Govaert, “How reflexive documentaries,“ 256. 

Afbeelding 8. Screenshot uit DRAMA GIRL (2020).  

Leyla legt uit wat Pierre wel en niet goed naspeelde van hoe haar vader altijd deed (7:43). 
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Fictie en non-fictie 

Volgens Govaert zorgt de referentiële functie (categorie 3), waar het geven van commentaar 

ook onder valt, ervoor dat de problemen tussen film en realiteit naar voren worden gebracht.58 

In de representatie en reconstructie van een realiteit in een film kunnen veranderingen zitten 

die anders waren in de realiteit. Zo bespreken Leyla en de regisseur bijvoorbeeld in de scène 

dat Leyla met haar moeder in het restaurant is en naar het toilet vlucht, hoe ze weer zo 

emotioneel zou kunnen worden als ze toen echt was (Protocol Nummer23). Leyla draagt een 

aantal ideeën en technieken aan om de emotie op te roepen, wat laat zien dat ze het lastig 

vindt om zomaar de emotie die ze toen voelde terug te halen. Toen het moment dat hier wordt 

nagespeeld daadwerkelijk plaatsvond was ze dus blijkbaar wel heel emotioneel, maar om dit 

in de scène op dezelfde manier na te bootsen blijkt problemen op te leveren. Het oproepen 

van emotie is ook een manier waarin de problematiek tussen de film en de realiteit naar voren 

komt, maar het maakt in dit geval ook duidelijk dat het moment in de film gebaseerd is op een 

realiteit die gerepresenteerd probeert te worden. 

 

  

  

 
58 Ibid. 

Afbeelding 9. Screenshot uit DRAMA GIRL (2020).  

Leyla doet een suggestie voor een oefening om in een steeds heftigere emotie te komen (37:47). 
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Ook de nadruk op de relatie tussen fictie en non-fictie (categorie 3.c) en het gebruik 

van fictie-elementen bij non-fictie (categorie 4.b) kunnen informatie prijsgeven over een basis 

van waarheid. Bruzzi noemt bijvoorbeeld twee soorten documentaires die performatief 

genoemd kunnen worden: films die performatief zijn door de indringende aanwezigheid van 

de filmmaker, en films waarin performatieve subjecten aanwezig zijn en die heftig gestileerd 

zijn.59 Deze eerste hebben we eerder al gezien. Een voorbeeld van de tweede soort is de scène 

waarin Leyla’s vader opgebaard ligt (Protocol Nummer 18). Aangezien Pierre eerder in de film 

al is geïntroduceerd als de acteur die Leyla’s vader speelt, is hier makkelijk te begrijpen dat het 

niet echt Pierre is die is overleden, maar dat hij dit als zijn rol speelt. Ward beargumenteert dat 

bij het naspelen van een dood in een dramadocumentaire dit een non-fictieve representatie 

van een echte dood is, waardoor het door de kijker wel als ‘echt’ wordt ervaren. Het gaat dus 

om een dood die daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, terwijl de kijker tegelijkertijd kan 

herkennen dat die gebeurtenis door een acteur gespeeld wordt.60 Bovendien wordt na deze 

scène laten zien dat Pierre weer opstaat en dat de kaarsen worden uitgeblazen (Protocol 

Nummer 21). De setting van de opbaring is hier erg gestileerd. De hele ruimte staat helemaal 

vol met bloemen waar Pierre middenin ligt, en er zijn geen andere mensen in de ruimte – zoals 

bij een begrafenis meestal het geval is – alleen Leyla zit bij hem op een krukje (zie Afbeelding 

1). Gestileerde elementen zijn volgens Bruzzi een manier waarop de regisseur zijn controle 

over het werk duidelijk maakt.61 Lipkin heeft beargumenteerd dat de reconstructies in 

dramadocumentaires artistieke percepties en reflecties van de maker zijn op de historische 

gebeurtenis.62 De gestileerde elementen in een dergelijke reconstructie zijn dus waarschijnlijk 

fictieve elementen die door de maker zijn toegevoegd. Zoals Bruzzi heeft beargumenteerd 

trekt dit juist meer aandacht naar de realiteit van de gedramatiseerde gebeurtenis.63 Bergman 

geeft in haar case study een voorbeeld van grafische weergaven. De gestileerde elementen in 

DRAMA GIRL zijn visueel vergelijkbaar: ze trekken aandacht naar de rol die de maker heeft als 

interpreteerder.64 Ook fictieve elementen benadrukken in een dramadocumentaire als DRAMA 

GIRL dus juist de relatie met het non-fictieve waarop het gebaseerd is. 

 
59 Bruzzi, New Documentary, 187. 
60 Ward, “Drama-documentary,” 198. 
61 Bruzzi, New Documentary, 198. 
62 Lipkin, Real Emotional Logic, 10.  
63 Bruzzi, New Documentary, 185. 
64 Bergman, “Personal narrative,” 28. 
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Afbeelding 10. Screenshot uit DRAMA GIRL (2020). Leyla’s vader ligt opgebaard en ze neemt 

afscheid van hem met een geïmproviseerde monoloog (24:34). 
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Conclusie 
 

In de film DRAMA GIRL komen verschillende soorten reflexiviteit voor. Aan de hand van de 

categorieën die door Govaert zijn opgesteld is te zien dat sommige soorten vaker voorkomen 

dan andere. Een belangrijke soort reflexiviteit die veel aanwezig is in DRAMA GIRL is de regisseur. 

Zijn aanwezigheid van achter de camera – en aan het einde van de film zelfs even voor de 

camera – speelt een grote rol.  De regisseur is altijd in interactie met Leyla. In deze interactie 

wordt de bedoeling van een scène uitgelegd, worden therapeutische gesprekken gevoerd en 

gespeelde scènes geëvalueerd. Met name in deze laatste twee zijn veel waarheidsclaims te 

vinden. Deze worden eigenlijk altijd door Leyla verteld of bevestigd. Het commentaar dat zij 

geeft op een gespeelde scène doet hetzelfde: wanneer iets volgens haar aangepast moet 

worden, toont dat aan wat op waarheid gebaseerd is maar nog niet helemaal klopt. Ook 

wanneer met andere acteurs wordt besproken hoe zij een personage het beste kunnen spelen, 

is het Leyla die hierin aangeeft hoe een personage moet zijn. Daardoor wordt laten zien dat dit 

personage een bestaand persoon is of op zijn minst daarop is gebaseerd. In de film komt 

daardoor bijvoorbeeld naar voren dat  Leyla’s vader schilderde, dat Frans een energiek persoon 

is en dat Leyla’s moeder as van haar vader in India heeft uitgestrooid. Dit slaat terug op wat 

Bergman beargumenteert over dat de overblijfselen van een historische gebeurtenis te vinden 

zijn in de persoonlijke impact die het op een individu heeft gehad.65 In DRAMA GIRL is het dus 

logisch dat vooral Leyla waarheidsclaims maakt en bevestigt, aangezien de film op 

gebeurtenissen die zij heeft meegemaakt zijn gebaseerd. 

 Ook filmische elementen spelen een rol in het vestigen van aandacht op 

waarheidsclaims. Zo laat de problematiek van het vertalen van een waargebeurde gebeurtenis 

naar een filmische scène, zien welke delen van die scène waarheid zijn. Wanneer deze 

reconstructie problemen oplevert, blijkt dat dit eerder anders was en dus al op die manier 

heeft plaatsgevonden. In de film komt dit bijvoorbeeld een aantal keer aan bod met het 

reconstrueren van de emotie die Leyla op een bepaald moment had. Ook gestileerde en 

fictieve elementen trekken juist meer aandacht naar de realiteit van wat er in die 

gedramatiseerde reconstructie wordt getoond, zoals Bruzzi heeft beargumenteerd.  Ik heb 

gepoogd te laten zien welke vormen van reflexiviteit er in DRAMA GIRL te vinden zijn, en op welke 

 
65 Idem, 23. 
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manieren deze vormen waarheidsclaims onthullen in de film. Uit mijn onderzoek is gebleken 

dat met name filmische elementen die aandacht trekken naar de gebeurtenis waarop ze 

gebaseerd zijn, informatie onthullen over waarheid, en dat de persoon die de gebeurtenissen 

heeft meegemaakt – Leyla in dit geval – waarheidsclaims het meeste kan bevestigen. 

 

Reflectie 
Niet alle categorieën zijn in mijn analyse aan bod gekomen. Uit het onderzoek is gebleken dat 

niet alle (sub)categorieën van reflexiviteit waarheidsclaims ondersteunen. Sommige vormen 

van reflexiviteit leggen namelijk meer nadruk op het maakproces van de film. Dit is bijvoorbeeld 

het geval in de interactie tussen de regisseur en Leyla waarin zij reflecteren op het maken van 

de film in algemene zin (Protocol Nummer 22). Hierin wordt geen informatie over een basis 

van waarheid besproken. Ook in de uitleg van de regisseur over wat er in een scène zal gaan 

gebeuren wordt veel getoond over het maakproces van die scène, maar is niet altijd zeker dat 

wat er wordt gezegd gebaseerd is op waarheid. De ‘grote’ waarheidsclaim aan het begin van 

de film zorgt ervoor dat er wel vanuit kan worden gegaan dat elke scène is opgesteld vanuit 

een basis van waarheid. Op het moment van uitleg wordt dit echter niet door iets anders 

bevestigd. Hoewel de regisseur een belangrijk reflexief onderdeel van DRAMA GIRL is, blijft het 

dus toch heel belangrijk om kritisch te kijken naar wat als waarheidsclaim opgevat kan worden.  

Ook categorie 2 is niet aan bod gekomen, doordat die geen ondersteuning biedt voor 

waarheidsclaims. Categorie 2 gaat voornamelijk over het productieproces, en uit het protocol 

bleek dat ook deze vormen van reflexiviteit vooral het maakproces van de film blootleggen. In 

DRAMA GIRL komt deze categorie vooral voor op de manier dat er ‘actie’ en ‘gestopt’ aan het 

begin of einde van een scène te horen is, of aan het einde van de film wanneer de apparatuur 

die de regisseur bij zich draagt te zien is (Protocol Nummer 35). Deze categorie draagt dus 

echter niet bij aan de ondersteuning van waarheidsclaims, waardoor deze niet relevant was 

om op te nemen in mijn analyse. 

Bepaalde (sub)categorieën vergen nog meer verdieping om op een zinvolle manier 

reflexiviteit in een film te kunnen aangeven. Met name categorie 5, die ik ook niet in mijn 

analyse heb besproken. Categorie 5.b gaat over het breken van de vierde wand. Govaert 

omschrijft de vierde wand als “the distinctive but invisible barrier between actors and audience 

that prevents the first from noticing the latter, allowing them to continue with their business 
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as if unobserved.”66 Hoewel dit een duidelijke omschrijving is van het concept ‘de vierde wand’, 

gaat Govaert verder niet in op manieren waarop deze gebroken kan worden. Over de vierde 

wand en het breken ervan zijn al vele artikelen geschreven. Dit concept is zodanig complex, 

dat een uitgebreidere toelichting nodig is voordat deze als een duidelijke vorm van reflexiviteit 

kan worden ingezet in onderzoek. Deze toelichting zou echter op zichzelf een onderzoek 

kunnen vormen. Hetzelfde geldt voor categorie 4.c, die gaat over het acteren van een ‘lived 

experience’. Ook dit concept vraagt meer aandacht dan Govaert eraan heeft besteed. 

Professor in filosofie Dan Zahavi bespreekt het concept lived experience en benoemt het als 

de ervaringen die jij als persoon zelf hebt meegemaakt.67 Dit concept is in DRAMA GIRL dus alleen 

toepasbaar op Leyla. Zoals eerder al besproken is in deze film vaak niet duidelijk of gespeelde 

stukken lived experiences zijn, of dat het is ontstaan vanuit de interpretatie van de regisseur. 

Deze onduidelijkheid bestaat voor een groot deel uit het gebrek aan verdieping van dit concept 

als vorm van reflexiviteit. Lipkin beargumenteert dat ‘de waarheid’ zoals in 

dramadocumentaire wordt laten zien, voorkomt uit de herinnering over een gebeurtenis.68 

Aan de hand van deze opvatting zou dus beargumenteerd kunnen worden dat het acteerwerk 

van Leyla per definitie een waarheidsclaim is, aangezien wat zij speelt gebaseerd is op haar 

ervaringen. Lipkin beargumenteert ook dat het acteerwerk in dramadocumentaires iets toe 

kan voegen aan het grotere debat over acteerwerk in film.69 Deze vorm van reflexiviteit is dus 

nog wel een interessant punt om verder op door te werken.Categorie 5 en 4.c heb ik in mijn 

analyse dus niet opgenomen, om de simpele reden dat deze concepten eerst nog verder 

verduidelijkt zullen moeten worden voordat ze als vorm van reflexiviteit kunnen worden 

ingezet in onderzoek. 

 Ook de laatste categorie is een lastige vorm van reflexiviteit om toe te schrijven aan 

momenten in de film. Ten eerste is categorie 6.b, dat de film een discussie is over het 

communicatieproces, bijzonder lastig om concreet op te merken. Zoals Nichols ook zegt, toont 

een reflexieve film over wat er wordt gerepresenteerd ook tegelijkertijd hoe dat wordt 

gerepresenteerd. Een reflexieve film laat de kijker dus per definitie zien hoe het 

communicatieproces vorm krijgt. Categorie 6.a lijkt bovendien veel op categorie 3.a, die beide 

 
66 Govaert, “How reflexive documentaries,” 257. 
67 Dan Zahavi, “Empathy, Embodiment and Interpersonal Understanding: From Lipps to Schutz,” Inquiry 53, no.3 
(2010): 294. 
68 Lipkin, Docudrama Performs the Past, 11. 
69 Idem, 14. 
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ingaan op de relatie tussen de film en de realiteit. Categorie 3.a gaat in op de problematiek 

hiertussen. Op het moment dat de problematiek tussen de realiteit en de film wordt 

blootgelegd – zoals bij het reconstrueren van emoties – wordt vanzelfsprekend ook de relatie 

tussen die realiteit en de film blootgelegd. Deze opvatting kan wat mij betreft nog verder 

worden doorgetrokken: op elk moment dat er een waarheidsclaim duidelijk wordt, wordt de 

relatie tussen de film en de realiteit blootgelegd. Op het moment dat in de film duidelijk wordt 

op welke historische waarheid een moment is gebaseerd, blijkt hieruit direct welke relatie dit 

moment in de film heeft met die waarheid waarop het gebaseerd is. Ook categorie 6 kan dus 

nog veel concreter worden gemaakt, waardoor deze makkelijker in te zetten wordt in 

onderzoek naar vormen van reflexiviteit in een film. 

Hoewel de categorieën – zoals door Govaert opgesteld en door mij aangevuld – goede 

handvatten hebben geboden om de reflexiviteit in DRAMA GIRL te onderzoeken, blijkt dat deze 

indeling nog verder verfijnd kan worden. Zo zijn bepaalde subcategorieën nog te onduidelijk of 

kunnen concepten die als een vorm van reflexiviteit zijn opgesteld, veel verder uitgediept 

worden. Govaert heeft bovendien zelf ook al gesteld dat de categorieën niet volledig los van 

elkaar staan.70 Ook in mijn onderzoek heb ik gemerkt dat er overlap tussen sommige 

(sub)categorieën bestaat, waardoor het gebruik van de soorten reflexiviteit lastiger werd en 

sommige bijna altijd tegelijk te vinden waren. Ook de titels van elke categorie heb ik al snel 

losgelaten, omdat deze naar mijn idee niet noodzakelijk waren voor het begrijpen en toewijzen 

van de categorieën. Ook kunnen de categorieën nog meer uitbreiding gebruiken. Zo is er in 

DRAMA GIRL bijvoorbeeld een moment waarop de muziek ‘crasht’, waardoor duidelijk wordt dat 

er iets niet goed ging in de scène of dat die is geëndigd in een anticlimax. Dit specifieke gebruik 

van audio is iets dat nog niet in de categorieën is opgenomen, waardoor ik het moeilijk ergens 

aan heb kunnen toeschrijven. Als een methode voor onderzoek is er in deze categorieën van 

reflexiviteit dus nog voldoende ruimte voor verbetering. Met voorbeelden heb ik gepoogd elke 

soort reflexiviteit en de uiting ervan in DRAMA GIRL zo duidelijk mogelijk te maken. Nog steeds 

is het lastig om manieren waarop waarheidsclaims gemaakt worden conreet te maken, maar 

de rol van reflexiviteit kan daar in ieder geval aan bijdragen. Bergman beargumenteert dat het 

bij een reflexieve film aan de kijker zelf kan zijn om te bepalen welke boodschap in de film het 

meest belangrijk is.71 Hoewel ik uiteraard heb geprobeerd mijn bevindingen zo goed mogelijk 

 
70 Govaert, “How reflexive documentaries,“ 258. 
71 Bergman, “Personal narrative,” 34. 
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te onderbouwen, vind ik deze conclusie ook toepasselijk voor DRAMA GIRL. Het blijft toch aan 

elke kijker zelf om te bepalen waar deze film nu echt over gaat en wat waarheid is. 
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Bijlage 

Acteurs 
Leyla de Muynck – zichzelf 

Pierre Bokma – Leyla’s vader 

Elsie de Brauw – Leyla’s moeder 

Jonas Smulders – Frans, Leyla’s ex-vriend 

 

Ik heb de namen van de acteurs gebruikt wanneer zij in de film buiten een scène om te zien 

zijn. Wanneer zij in een scène spelen heb ik namen van de rollen die zij spelen gebruikt. 

Hiermee blijft het onderscheid tussen scène en de andere onderdelen van de film duidelijk. 

 

  



33 
 

Categorieën 
1. Expressief (zender) 

a. Regisseur in beeld 

b. Regisseur als cameo in beeld 

c. Regisseur horen praten van achter de camera 

d. Regisseur onthult zijn relatie met aspecten in de film 

e. Acteurs en/of regisseur worden voorgesteld 

 

2. Productie (proces) 

a. Geluidsapparatuur 

b. Andere camera’s in beeld/laten zien hoe er gefilmd wordt 

c. Start of einde opname 

d. Uit focus 

e. Laten zien hoe er gemonteerd wordt 

f. Beelden vooruit- of terugspoelen 

g. Verbranden of barsten van celluloid 

 

3. Referentiëel (context) 

a. Problematiek realiteit en film 

b. Commentaar deelnemer 

c. Benadrukte relatie fictie en non-fictie 

 

4. Poëtisch (boodschap) 

a. Aanpassingen in mise-en-scène (focus, licht, geluid, etc.) 

b. Gebruik fictie-elementen bij non-fictie 

c. Acteurs spelen een ‘lived experience’ 

d. Post-productie: verwarring 
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5. Conatief (gedrag, ontvanger) 

a. Kijker aanspreken/uitleggen hoe ze de film kunnen begrijpen 

b. Vierde wand breken (acteur kijkt de camera in/spreekt de kijker aan) 

c. Film wordt getoond aan publiek 

 

6. Metanarratief (code) 

a. Nadruk relatie film en realiteit 

b. De film is een discussie over het communicatieproces
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Protocol 
 

Protocol 

nummer 

Tijd Omschrijving: wat gebeurt er in de film? Soort reflexiviteit 

(categorie) 

Welke informatie komt er in de reflexiviteit 

naar voren? 

1 0:00 – 1:18 Leyla zit op een stoel en de regisseur 

bespreekt met haar wat ze tot nu toe 

hebben gedaan en wat ze nu gaan doen. 

1.c 

1.d 

1.e 

5.a 

De regisseur zegt dat  

- ze Leyla’s leven hebben besproken en 

de belangrijkste gebeurtenissen op 

een rijtje hebben gezet; 

- daaruit hebben bepaald wat ze gaan 

gebruiken voor de film; 

- ze deze gekozen momenten zullen 

gaan dramatiseren. 

2 3:21 – 3:26 Leyla staat voor de spiegel en de opname 

wordt beëindigd. 

2.c - De regisseur roept ‘gestopt’; 

- Leyla ontspant en loopt weg bij de 

spiegel. 

3 3:26 – 3:47 Een huis is in beeld. De regisseur legt uit 

aan Leyla wat er nu gaat gebeuren. 

1.c 

1.d 

4.b 

De regisseur legt uit dat  

- het huis waar ze filmen Leyla’s fictieve 

ouderlijke huis is; 

- de acteurs die ze gaat ontmoeten haar 

ouders gaan spelen. 
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4 4:00 – 5:02 Leyla en de acteurs die haar ouders 

spelen ontmoeten elkaar. 

1.e 

6.a 

Leyla en de acteurs stellen zich aan elkaar 

voor en praten over wat een gekke situatie 

het is. 

5 5:02 – 5:05 De regisseur kondigt de start van het 

filmen aan. 

2.c De regisseur roept ‘actie’. 

6 7:29 – 7:30 De regisseur stopt de scène. 2.c De regisseur roept ‘gestopt’. 

7 7:30 – 8:53 De scène wordt geëvalueerd. 3.a 

3.b 

3.c 

4.a 

4.c? 

- Leyla vertelt de acteur die haar vader 

speelt wat hij goed en minder goed 

speelde zoals haar echte vader deed. 

- De scène wordt een tweede keer 

opgenomen vanuit andere 

camerahoeken. 

8 8:53 – 8:55 De regisseur kondigt de start van het 

filmen aan. 

2.c De regisseur roept ‘actie’. 

9 11:43 – 11:44 De regisseur stopt de scène. 2.c De regisseur roept ‘gestopt’. 

10 11:44 – 11:47 Verandering in muziek. 3.a ? 

6.a/b ? 

 

- De muziek ‘crasht’, zoals wanneer er 

iets mislukt.  

- Elsie kijkt met een vragend/lachend 

gezicht naar de andere acteurs. 
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11 11:47 – 12:41 De acteurs bespreken de gebeurtenissen 

uit de scène zoals ze die kennen uit hun 

eigen leven. 

3.b? 

6.a 

- Pierre vertelt dat hij zich van vroeger 

wel herinnert dat iets aan je ouders 

vertellen nooit goed ging. 

- Leyla vertelt dat zij haar ouders nooit 

wilde vertellen als het slecht ging, 

omdat ze hen niet vertrouwde. 

12 14:47 – 14:48 De regisseur stopt de scène. 2.c - De regisseur roept ‘gestopt’. 

13 14:49 – 15:29 De regisseur, Leyla en Jonas evalueren de 

scène. 

1.c 

1.d 

3.c 

4.c ? 

6.a 

De regisseur vraagt Leyla 

- hoe de scène voelde; 

- hoe ze vond dat Jonas het deed in de 

scène en of het leek op haar eerste 

ontmoeting met Frans; 

Jonas vraagt aan Leyla hoe hij Frans het beste 

kan spelen en Leyla doet voor dat hij 

bijvoorbeeld nooit stil kon staan. 

14 15:30 – 15:39 Het begint te regenen dus de regisseur 

rond snel af. 

6.a De regisseur roept naar Leyla en Jonas op het 

balkon dat het hard begint te regenen buiten 

waar de crew staat, en dat ze snel doorgaan. 

15 16:46 – 17:20 Jonas en Leyla liggen in bed terwijl de 

regisseur uitlegt wat de bedoeling is. 

1.c 

1.d 

- Leyla heeft de regisseur eerder verteld 

dat Frans haar op een gegeven 
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3.c 

4.c 

6.a 

moment mee op reis vroeg, en dat ze 

graag mee wilde maar dat niet kon 

omdat haar vader heel ziek was. 

- De regisseur legt aan Leyla en Jonas 

uit dat hij wil dat ze dat moment in 

deze scène naspelen. 

16 17:41 – 17:42 De regisseur stopt de scène. 2.c - De regisseur zegt ‘oké, laten we even 

stoppen jongens’. 

17 17:43 – 19:54 Leyla en de regisseur bespreken hun 

ervaringen met de dood van hun vader. 

1.c 

1.d 

3.a 

3.b 

6.a 

- De regisseur vraagt Leyla wat ze zo 

lastig vindt aan het spelen van deze 

scène. 

- Leyla vertelt dat ze simpelweg niet 

verdrietig is over de dood van haar 

vader. 

- De regisseur vertelt dat hij pas vier 

jaar na de dood van zijn eigen vader 

emotie toe kon laten daarover. 

- Leyla zegt dat ze haar emoties niet 

wegstopt, maar dat ze de dood 
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accepteert als iets wat bij het leven 

hoort. 

De regisseur wil de scène nog een keer gaan 

doen en vraagt Leyla om toch te proberen de 

emotie in de scène te stoppen. 

18 22:35 – 23:26 De regisseur vertelt Leyla de bedoeling 

van de volgende scène. 

1.c 

1.d 

3.c/4.b 

4.c 

- De regisseur legt Leyla uit dat ze nu bij 

het moment zijn dat haar vader net is 

overleden. 

- De regisseur vraagt Leyla om in de 

scène met een geïmproviseerde 

monoloog afscheid van hem te 

nemen. 

- Leyla vraagt of ze dat dus tegen haar 

‘vader’ moet gaan zeggen en de 

regisseur antwoordt ‘ja’. 

19 26:40 – 26:41 De regisseur stopt de scène. 2.c - De regisseur zegt ‘gestopt’. 

20 26:54 – 27:50 Leyla bespreekt met de regisseur waarom 

het anders is dan als het haar echte vader 

zou zijn. 

1.c 

3.a 

3.b 

3.c 

- Leyla moet lachen en zegt dat als het 

haar echte vader was ze hem wel zou 

aanraken, maar dat nu niet kan. 
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4.b 

6.a 

- De regisseur vraagt waarom niet en 

Leyla antwoordt dat dat raar is. 

- De regisseur zegt dat het wel mag en 

Leyla reageert dat ze dat niet wil en 

het vreemd vindt, en dat ze het 

moeilijk vindt omdat het wel over haar 

echte vader gaat. 

21 27:57 – 28:18 De acteur komt uit het bed tussen de 

bloemen. 

1.c 

1.d 

6.a 

- De regisseur fluistert ‘kom er maar 

uit’. 

- Pierre doet zijn ogen open. 

- Op de achtergrond blaast iemand de 

kaarsen uit. 

- Pierre komt omhoog en gaat het bed 

uit. 

22 30:34 – 33:39 De regisseur en Leyla praten over hoe het 

gaat. 

1.c 

1.d 

3.b 

5.a 

6.a 

6.b 

- De regisseur vraagt Leyla hoe het gaat 

met haar en met het project. 

- Leyla vertelt dat het goed gaat en dat 

ze het leuk vindt om met alle mensen 

aan de film te werken. 
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- De regisseur vraagt wat ze volgens 

Leyla aan het maken zijn. Leyla 

reageert daarop met ‘een 

documentaire waarin we een fictiefilm 

maken, gebaseerd op mijn leven’. De 

regisseur antwoordt ‘of andersom’. 

- De regisseur vraagt hoe het project 

Leyla aan het denken heeft gezet. 

Leyla vertelt dat ze het interessant om 

te onderzoeken waar de grens ligt 

tussen acteren en echt zijn, en hoe ze 

opmerkt hoeveel verhalen er in het 

dagelijkse leven eigenlijk zijn. 

23 36:34 – 39:30 De regisseur en Leyla bespreken het 

moment uit Leyla’s echte leven dat ze 

naar de wc ging en in paniek raakte. Hij 

vraagt haar om dit na te spelen. 

1.c 

1.d 

3.a 

3.b 

4.c 

6.a 

- Leyla vertelt dat ze naar de wc toe 

ging en in paniek raakte, en probeerde 

om een paar traantjes eruit te laten. 

- De regisseur wil dat ze dit moment 

gaat naspelen en deze emotie zo goed 

mogelijk probeert op te roepen. 
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- Leyla bespreekt met de regisseur of  

ze een bepaalde techniek kunnen 

gebruiken waarmee op een heftig 

emotioneel level kan komen. 

- De regisseur wil liever dat Leyla 

gewoon zoveel mogelijk de emotie 

probeert op te roepen. 

24 41:08 – 43:52 De regisseur en Leyla praten over haar 

relatie met haar moeder. 

1.c 

1.d 

6.a 

- De regisseur confronteert Leyla met 

het feit dat zij het idee heeft dat ze 

haar moeder kwetst. Hij vraagt of ze 

daar niet gewoon een fictie van heeft 

gemaakt in haar hoofd. 

- De regisseur vraagt hoe serieus Leyla 

haar moeder en mensen in het 

algemeen neemt.  

- Leyla vertelt dat ze mensen in het 

algemeen, en zichzelf, niet heel 

serieus neemt. 

- De regisseur vraagt of ze hem dan ook 

niet serieus neemt, waarop Leyla 
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reageert met ‘nee jou al helemaal 

niet’. Hier gniffelen ze beide om. 

- De regisseur brengt het gesprek terug 

naar Leyla’s moeder. Leyla zegt dat ze 

wel respect voor haar moeder heeft, 

omdat ze het anders allemaal niet zo 

moeilijk zou vinden. Ze komen tot de 

conclusie dat Leyla wel haar relatie 

met haar moeder serieus neemt, maar 

haar moeder zelf misschien minder. 

25 48:08 – 49:56 De regisseur en Leyla praten over haar 

relatie met Frans en waarom dat niet 

werkte. 

1.c 

1.d 

6.a 

- De regisseur vraagt Leyla waarom 

Frans er niet voor haar kon zijn. 

- Leyla vertelt dat ze hem te belangrijk 

had gemaakt en dat hij 

verantwoordelijk werd voor haar 

gemoedstoestand. Ze denkt dat het 

daar mis is gegaan met hun relatie. 

26 55:39 – 56:02 Leyla en Frans spelen een scène waarin 

ze een discussie hebben over hun relatie 

en Leyla valt uit de scène. 

1.c 

1.d 

3.a 

- Leyla moet lachen en geeft aan dat 

het haar even niet lukt. 
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3.b 

6.a 

 

- De regisseur vraagt haar waarom ze zo 

dicht klapt en Leyla reageert dat ze dit 

het minste verwerkt heeft. Ze heeft 

nooit de kans gehad om het met Frans 

af te sluiten. 

27 1:02:44 – 1:03:09 De regisseur legt uit wat hij in deze scène 

wil. 

1.c 

1.d 

3.c/4.b 

De regisseur haalt Leyla uit haar gedachten en 

vertelt  

- dat hij wil dat ze in deze scène haar 

moeder confronteert met wat zij in 

haar ogen verkeerd heeft gedaan; 

- dat Elsie deze keer luistert en er dus 

niet tegenin gaat. 

28 1:04:54 – 1:06:41 De regisseur bespreekt met Leyla hoe het 

was voor haar om te spelen. 

1.c 

1.d 

3.a 

3.b 

4.a 

6.a 

- De regisseur vraagt of het fijn was 

voor Leyla om te doen. Leyla reageert 

dat het moeilijk is omdat er teveel 

lagen in haar relatie met haar moeder 

zijn om hier op te noemen. Ze voegt 

daaraan toe dat ze dat ook niet in de 

film wil en dat het niks met de film te 

maken heeft. 
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- De regisseur vraagt Leyla en de 

moeder om de scène nog een keer te 

spelen, en om die lagen dat te 

implementeren in waar ze het op dat 

moment over heeft. 

- De scène wordt nog een keer gespeeld 

met wat aanpassingen, en vanuit 

andere camerahoeken. 

29 1:12:36 – 1:15:50 De regisseur praat met Leyla over haar 

relatie met haar vader. 

1.c 

1.d 

6.a 

- De regisseur vraagt Leyla waarom ze 

zo weinig met haar vader deelde. 

Leyla vertelt dat dat simpelweg de 

standaard was bij hen thuis, dus dat ze 

zich ook nooit heeft afgevraagd hoe 

dat anders kon. Ze waren gewoon met 

hun eigen ding bezig. 

- Ze is wel een tijdje boos geweest op 

de manier waarop haar ouders dingen 

deden, maar heeft toen geprobeerd 

daar op een andere manier naar te 

kijken om dan toch op een andere 
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manier een band met ze te kunnen 

hebben. 

- Leyla vertelt dat ze uiteindelijk 

misschien beste goede ‘matties’ 

(vrienden) hadden kunnen worden en 

veel met elkaar hadden kunnen delen, 

maar dat ze daar gewoon geen tijd 

voor heeft gehad. 

- Ze vertelt ook dat hij het blijkbaar in 

de tijd dat hij leefde niet kon, veel met 

haar delen, anders zou hij dat wel 

gedaan hebben. Hij was ook veel met 

zichzelf bezig omdat hij zo ziek was. 

30 1:16:55 – 1:17:09 De regisseur bereidt Leyla voor op de 

scène. 

1.c 

1.d 

5.a 

De regisseur vertelt dat aan Leyla dat er 

zometeen iets gaat gebeuren en dat ze het 

gewoon op zich af moet laten komen. 

31 1:17:10 – 1:17:11 De regisseur kondigt de start van het 

filmen aan. 

2.c De regisseur zegt ‘actie’. 
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32 1:22:14 – 1:25:21 De regisseur praat met Leyla. 1.c 

1.d 

3.b 

5.a 

6.a 

- De regisseur vraagt Leyla wat de les is 

die ze uit haar levensverhaal heeft 

geleerd. 

- Leyla antwoordt dat ze nu ziet dat 

alles uit dualiteit bestaat: bijvoorbeeld 

als je verdrietig bent, betekent dat dat 

je dus ook heel blij bent geweest. 

33 1:26:45 – 1:26:50 De regisseur stopt de scène. 2.c De regisseur roept ‘gestopt’, en roept Leyla 

en haar moeder terug. 

34 1:27:10 – 1:29:30 De regisseur vraagt of ze de scène nog 

een keer kunnen doen. 

1.c 

1.d 

3.a 

3.b 

6.a 

- De regisseur vraagt of ze het gesprek 

opnieuw kunnen doen, omdat hij niet 

het gevoel had dat dit het was. 

- Hij vertelt aan Leyla en de moeder wat 

zijn bedoeling is met de scène, 

namelijk de complexiteit van de relatie 

tussen Leyla en haar moeder laten 

zien, en dat dat nog steeds heel 

gevoelig ligt. 

- Leyla begint te huilen en wordt een 

beetje boos. Ze vraagt de regisseur 
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wat hij dan nog meer wil en dat ze het 

niet zo goed begrijpt. 

35 1:29:31 – 1:32:03 De regisseur stopt de scène en gaat naar 

Leyla toe. 

1.a 

1.d 

2.a 

3.a 

3.b 

5.b 

6.a 

6.b? 

- De regisseur begrijpt dat dit de grens 

is en zegt dat ze stoppen. 

- Hij gaat naar Leyla toe en troost haar. 

- Leyla zegt dat ze er niet zoveel zin 

meer in heeft. De regisseur bespreekt 

met Leyla hoe het voor haar is 

geweest.  

- De regisseur zegt dat het ook wel goed 

is dat Leyla zo eerlijk tegen hem in 

ging, omdat hij ook eens een keer in 

het nauw gedreven werd. 

- Hij maakt een grapje dat ze doorgaan 

naar de volgende scène, maar legt dan 

uit dat ze alleen nog maar een shotje 

draaien dat Leyla en Elsie door het bos 

fietsen. 

36 1:32:04 – 1:32:59 Fietsers fietsen langs. 6.a Fietsers die hebben gewacht fietsen langs en 

de crew applaudiseert voor hen. 
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