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Afbeelding 1: Uma Thurman’s personage ‘The Bride’ onderweg naar Bill. 
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Een verhaal over dood gaan en weer geboren worden,  

zoals tijdens het schrijven van een scriptie. 
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Inleiding         
 

Dat Quentin Tarantino is opgenomen in ongeveer elke ‘Greatest Directors’ lijst die er maar is te 

vinden, maakt duidelijk dat hij sinds zijn doorbraak met Rᴇsᴇʀᴠᴏɪʀ Dᴏɢs (Quentin Tarantino, 

1992) ongekend populair is. Filmliefhebber of niet, vrijwel iedereen heeft zijn naam wel eens 

gehoord. Tarantino vormt dan ook een uitgelezen voorbeeld van de door Timothy Corrigan 

benoemde ‘celebrity-auteur,’ waarmee vroege theorieën van auteurisme worden 

gecomplementeerd door de namen van auteurs te zien als een merk.1 

 John Caughie beschrijft auteurstheorie als één van de mogelijke manieren om een film te 

decoderen.2 Tarantino staat er als auteur om bekend om genres te combineren en in zijn films 

naar andere films te verwijzen, wat zijn oeuvre uitermate geschikt maakt om een intertekstuele 

analyse uit te voeren. Dit is dan ook veelvuldig gedaan. Echter wordt de aandacht hierbij vrijwel 

altijd gericht op het analyseren van tekstuele elementen uit de films, terwijl juist het bekijken van 

paratekstuele elementen een interessante toevoeging aan de analyse zou kunnen vormen. Het 

concept van paratekstualiteit is in 1997 geïntroduceerd door Gerard Genette en betreft niet de 

tekst van de film zelf, maar de teksten uit het discours rondom de film.3 In het bijzonder wanneer 

naar Tarantino wordt gekeken als niet slechts een auteur, maar als een ‘auteurs-brand,’ vormen de 

parateksten in hun grote bijdrage aan de marketing van zijn films een essentieel onderdeel van 

zijn merkvorming. Aan de hand van de case study Kɪʟʟ Bɪʟʟ Vᴏʟ. 2 (Quentin Tarantino, 2004) 

zal dan ook worden onderzocht hoe de notie van Tarantino als auteurs-brand naar voren komt 

vanuit een analyse waarbij de focus ligt op de paratekstuele elementen. Hierbij zal ook worden 

besproken hoe het betrekken van paratekstuele elementen bij de intertekstuele analyse een 

toevoeging biedt om Tarantino als auteurs-brand te onderzoeken. 

 De hoofdvraag die in dit onderzoek centraal staat is dan ook als volgt: Op welke manier 

leveren paratekstuele elementen in Kɪʟʟ Bɪʟʟ Vᴏʟ. 2 een bijdrage aan de constructie van Quentin 

Tarantino als auteurs-brand? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het allereerst van 

belang om de concepten auteurstheorie, branding, intertekstualiteit en paratekstualiteit nader te 

specificeren en een beeld te vormen van Tarantino’s specifieke auteurs-brand. Hierbij worden 

                                                             
1 Corrigan, Timothy, “Auteurs and the New Hollywood,” in The New American cinema, ed. Jon Lewis (Durham: 
Duke University Press, 1998), 38-63. 
2 Peter Wollen, Signs and Meaning in the Cinema (London: Secker & Warburg, 1972), 102. 
3 Intertextuality, 110 
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voornamelijk de literaire werken van John Caughie, Timothy Corrigan en Graham Allen 

gebruikt, waarbij het concept van paratekstualiteit wordt besproken aan de hand van de ideeën 

van Genette. Deze theoretische concepten en het gecreëerde beeld van Tarantino’s auteurs-brand 

vormen vervolgens de basis om verschillende parateksten van Tarantino’s Kɪʟʟ Bɪʟʟ Vᴏʟ. 2 te 

analyseren, wat de kern van dit onderzoek vormt. Hiervoor zijn de volgende elementen gekozen, 

daar zij fungeren als goede voorbeelden van de toevoeging van paratekstuele elementen in een 

analyse van Tarantino als auteurs-brand: 

 

− De filmposter 

− De trailer  

− De openingstitels en hoofdstuktitels 

− De openingsscène 

− De dubbele aftiteling  

 

Van bovenstaande paratekstuele elementen wordt beschreven hoe zij eruit zien en waarom zij 

typerend zijn voor het auteurs-brand van Tarantino. Bij koppeling aan de eerder gevormde notie 

van dit auteurs-brand wordt ter ondersteuning gebruik gemaakt van de concepten auteurstheorie 

en branding en wetenschappelijke artikelen over Tarantino’s coherente filmstijl. Ten slotte zullen 

de bevindingen in de conclusie worden samengevat, waarna ook antwoord wordt gegeven op de 

hoofdvraag: hoe dragen paratekstuele elementen in Kɪʟʟ Bɪʟʟ Vᴏʟ. 2 bij aan de constructie van 

Quentin Tarantino als auteurs-brand? 

 De case study Kɪʟʟ Bɪʟʟ Vᴏʟ. 2 is gekozen vanwege de veelvuldige aanwezigheid van 

intertekstuele connecties en de mogelijkheid tot het analyseren van parateksten. De film bevat 

veel paratekstuele elementen die goed aan het auteurs-brand van Tarantino te koppelen zijn, zoals 

bijvoorbeeld de hoofdstuktitels en de aftiteling. Verder is het interessant om Kɪʟʟ Bɪʟʟ Vᴏʟ. 2 in 

deze context te analyseren, alwaar de film het tweede deel van het Kɪʟʟ Bɪʟʟ tweeluik vormt en er 

met Kɪʟʟ Bɪʟʟ Vᴏʟ. 1 dus al bepaalde verwachtingen zijn geschept. Bovendien wordt betoogd dat 

Tarantino’s persoonlijkheid nog sterker dan gebruikelijk in deze film is verweven; zo beweert 

Maximilian Le Cain dat het personage van Bill Tarantino’s “own personal digest of film history” 

symboliseert.4  

                                                             
4 Maximilian Le Cain, “Tarantino and the Vengeful Ghosts of Cinema,” Senses of Cinema 32 (2014). 
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Daarentegen legt de keuze van één film een beperking op om over het algemene belang van 

paratekstuele elementen in een analyse van auteurs-branding te kunnen spreken. Daarom wil ik 

met het specifiek bekijken van Tarantino’s Kɪʟʟ Bɪʟʟ Vᴏʟ. 2 laten zien hoe deze case study een 

voorbeeld vormt om aan te tonen hoe paratekstuele elementen een belangrijke bijdrage kunnen 

leveren aan de constructie van een auteurs-brand. Hiermee zou de interesse kunnen worden 

gewekt om ook paratekstuele elementen in de intertekstuele analyse van film te betrekken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     
http://sensesofcinema.com/2004/beyond-the-grave-of-genre/tarantino/. 
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1. Auteurstheorie en branding   
 

1.1. Auteurstheorie in de postmoderne tijd               

   

Sinds de jaren vijftig is er veel kritiek geweest op de traditionele notie van de auteur (een 

oorspronkelijk Franse term), welke wordt gedefinieerd als een zelf-expressieve figuur die in zijn 

creativiteit niet wordt belemmerd door invloeden van buitenaf.5 John Caughie beschrijft hoe deze 

traditionele notie met recentelijke theorieën over subjectiviteit en intertekstualiteit is verstoord en 

hoe er vraagtekens zijn gezet bij de voorheen toegeschreven centrale plaats van de auteur in de 

tekst.6 

 In eerste instantie was de auteurstheorie gericht op literaire werken, echter heeft deze zich 

na introductie in het filmtheoretisch debat ook tot een veelvuldig aangehaalde theorie binnen de 

filmwetenschap uitgebreid. De belangrijkste pionieren hierbij waren het Franse tijdschrift 

Cahiers du cinéma, het Britse tijdschrift Movie en de Amerikaanse film criticus Andrew Sarris. 

Zij beschreven hoe een film, al dan niet collectief geproduceerd, het meest waardevol was 

wanneer deze kon worden bekeken als het product van één auteur. Het algemeen heersende idee 

was hierbij: “Film is an art, and art is the expression of the emotions, experience, and ‘world-

view’ of an individual artist.”7 Op deze klassieke notie, waarbij een film als het creatieve product 

van een enkele auteur wordt gezien, is altijd veel kritiek geweest omdat deze zichzelf in feite 

tegen lijkt te spreken. Dit idee vormde dan ook de basis voor vele kritieken in de negentiende en 

twintigste eeuw. In latere opvattingen van auteurstheorie werd namelijk juist beschreven hoe 

verschillende, tegenstrijdige invloeden uiteindelijk samen een eindproduct creëren, waarbij de 

film geen individuele oorsprong heeft maar een collectief, commercieel, industrieel en populair 

product vormt.8 

 Zo gaf Peter Wollen aan dat ook onbewuste waarden een rol spelen in de uiteindelijke 

uitkomst van het door de auteur gecreëerde product. Hij beschreef de auteur als “an agent 

introduced to the ingredient mixture of industry, commerce, script, cast, etc., binding them into a 

                                                             
5 John Caughie, Theories of authorship (New York: Routledge, 2013), 10. 
6 Ibidem. 
7 Idem, 22. 
8 Idem, 26. 
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unified compound.”9 Hierbij vormt de auteur slechts één van de elementen die in de 

samenstelling van een film een rol spelen en worden ook relaties en omstandigheden van onder 

andere productie, ideologie, technologie en genre van belang geacht.10 De film is hierbij een 

afgerond product dat maar op één manier kon worden uitgelegd, daar de onderliggende structuur 

allesbepalend zou zijn. Op deze visie is veel kritiek geuit omdat het proces van interpretatie 

hierbij volledig buiten beschouwing wordt gelaten. Zo staat de betekenis in deze structuralistische 

visie van tevoren vast en wordt er dus geen aandacht besteed aan de actieve relatie in film tussen 

wat op het scherm wordt getoond en hoe dit door de kijker wordt geïnterpreteerd, welke in andere 

benaderingen juist wel veel aandacht krijgt.11 

 In de postmoderne visie werd het idee van een enkele auteur als betekenismaker van een 

tekst dan ook verworpen en werd de auteur her gepositioneerd in een andere opvatting van 

kritiek, een opvatting welke, zoals beschreven door de Duitse criticus Bertolt Brecht, “transforms 

finished works into unfinished works.”12 Hierbij wordt dus benadrukt dat een film geen van 

tevoren vaststaande betekenis heeft, maar dat deze aan verandering onderhevig is en wordt 

beïnvloed door vele verschillende factoren. Er is niet langer sprake van een ‘ideale auteur’ of 

‘ideale toeschouwer’ die los staat van zijn omgeving. De subjecten zijn meer dan slechts tekstuele 

subjecten, namelijk sociale, seksuele en historische subjecten die zijn samengesteld uit 

tegenstrijdige discoursen. Hierbij kan het proces van interpretatie zowel bij het articulerende 

subject (de auteur) als bij het toeschouwende subject (de kijker) liggen.13 John Caughie beschrijft 

de drie benaderingen waarbij cinema effect kan hebben op de maatschappij, de maatschappij op 

cinema en films op andere films. Ook benadrukt hij hoe alle films in ieder geval worden 

beïnvloed door de geschiedenis van de cinema.14 

 Toch is het duidelijk dat er wel merkbare continuïteiten en verbanden zijn tussen films 

van bepaalde regisseurs. Ook is het duidelijk dat de auteur als figuur wordt geconstrueerd uit zijn 

films en dat, hoewel hij voor zijn films geen bestaan heeft, hij dit wel heeft voor elke nieuwe film 

die hij regisseert. De individuele films worden dus bekeken in het licht van de eerdere werken 

                                                             
9 Wollen, Signs and Meaning in the Cinema, 147. 
10 Caughie, Theories of authorship, 152-153. 
11 Idem, 154. 
12 Ibidem. 
13 Idem, 232-238. 
14 Idem, 48. 
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van de auteur.15 De focus van de auteurstheorie ligt hier dan ook bij het terugvinden van de 

thematische en stilistische kenmerken uit de film die typerend zijn voor de desbetreffende auteur. 

Deze maken dat de film een discours is in plaats van een op zichzelf staand verhaal en dat de film 

dus niet alleen een tekst is, maar ook een performance; dit maakt de functie van de auteur 

complexer. Deze is nu degene die de gaten opvult die zijn ontstaan in de performance en degene 

als wiens product men een film begrijpt. Wanneer een regisseur zijn films een duidelijke 

handtekening meegeeft, wordt deze dus als het subject van het discours geplaatst.16 

 In de postmoderne visie wordt dus gebroken met verschillende visies waar een tekst puur 

“inside”
 
(geproduceerd uit zichzelf, voor een lege toeschouwer zonder interne bedrijfsvoering) of 

juist puur “outside” (gegeven bij een oorsprong) is.17 Deze visie probeert de tekst en zijn 

subjecten namelijk juist als een beweging tussen beiden te zien, of als de betrokkenheid van de 

ene in de andere, waardoor de puurheid van beiden wordt vernietigd.18 

 

1.2. Branding in The New Hollywood             

   

Er moet dus worden begrepen dat auteurs in hun creatieve vrijheid altijd te maken hebben met de 

beperkingen van het Hollywood systeem; het spreken van ‘auteurs’ en ‘auteurisme’ heeft dan ook 

nooit een consistente manier gevormd om over film te praten.19 Wel scheppen associaties met een 

bepaalde naam verwachtingen voor een nieuwe film van dezelfde regisseur. Omdat de naam van 

de auteur een dergelijke belangrijke rol speelt in de promotie van zijn films, werd de visie 

opgeworpen om deze te zien als een merknaam. De auteur wordt hier dus als basis van het 

discours van een film geplaatst, wat overeen komt met de besproken postmoderne visie van 

auteurschap. Timothy Corrigan beschreef in het essay ‘Auteurs and the New Hollywood’ uit 

1998 hoe de artistieke expressie van hedendaagse auteurs compleet verbonden is met de 

celebrity-industrie van Hollywood.20 

 Zo stelt hij dat de naam van een auteur als een bepaald merk het duidelijkst naar voren 

                                                             
15 Caughie, Theories of authorship, 237. 
16 Idem,233-237. 
17 Idem, 240. 
18 Ibidem. 
19 Corrigan, “Auteurs’ and the New Hollywood,” 40. 
20 Idem, 39. 
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komt in de huidige status van de auteur als beroemdheid: de ‘auteur-star.’21 Hij benoemt hierbij 

het volgende: “Placed before, after, and outside a film, and in effect usurping the work of that 

film and its reception, today’s auteurs -from Spielberg to Tarantino- are agents who, whether they 

wish it or not, are always on the verge of being self-consumed by their status as stars.”22 Volgens 

Corrigan vormt de auteur op deze manier een commerciële strategie, die is geconstrueerd door en 

voor commercie.23 Een belangrijke rol hierbij spelen de zogenaamde ‘high-concept films:’ films 

die vooral zijn gebaseerd op grote namen, soundtrack en visuele effecten, in plaats van op 

verhaallijnen en personages.24 Wanneer de vorige films van een bepaalde auteur succesvol waren, 

wordt zijn naam dan ook vaak ingezet ter promotie van zijn nieuwe films. Zo wordt het publiek 

aangespoord om deze te bekijken, wat het economisch risico zeer beperkt maakt.25 Meaghan 

Morris merkt hierbij het volgende op: “today primary modes of film and auteur packaging are 

advertising, review sniping, trailers, magazine profiles -always already in appropriation as the 

precondition, and not the postproduction of meaning.”26 Bij dit type film is het discours rondom 

de film dus belangrijker dan het verhaal zelf, alwaar een betekenis die de kijker vooraf aan de 

film toe-eigent belangrijker is dan de betekenis die uiteindelijk uit de tekst wordt afgelezen. Zo 

kan iemand bij het bestuderen van de promotiematerialen, interviews, films en reacties ten 

opzichte van een bepaalde regisseur, zijn of haar ster persona begrijpen.27 Michael Rennett wijst 

er wel op dat een regisseur die goed is in marketing nog steeds geen auteur is wanneer hij slechte 

films maakt. Als deze steeds falen en door de box office worden genegeerd, verliest de regisseur 

logischerwijs ook zijn status van auteur. Daarom blijft zijn relatie tot de tekst ook belangrijk om 

auteurschap te claimen.28  

Het gebruik van de naam van een auteur ter promotie van zijn films is niet per se iets van 

de laatste tijd, Alfred Hitchcock deed dit in de late jaren zestig bijvoorbeeld ook al.29 Toch werd 

het aspect van branding in vroegere visies van auteurschap buiten beschouwing gelaten en is 

Corrigan de eerste die uitgebreid beschrijft hoezeer de notie van auteurisme met 

                                                             
21 Corrigan, “Auteurs’ and the New Hollywood,” 43. 
22 Idem, 50. 
23 Idem, 42. 
24 Idem, 48. 
25 Ibidem. 
26 Idem, 50. 
27 Michael Rennett, “Quentin Tarantino and the Director as DJ,” The Journal of Popular Culture 45.2 (2012): 402. 
28 Rennett, “Quentin Tarantino and the Director as DJ,” 391.  
29 R. E. Kapsis, “Reputation building and the film art world: The case of alfred hitchcock,” Sociological Quarterly, 
30(1), 15 (1989), http://search.proquest.com/docview/1308393266?accountid=14772. 
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marketingtechnieken is verbonden. Hierbij stelt Chuck Tyron dat de ontwikkeling van 

technologie een belangrijke rol speelt in de notie van auteurschap. Volgens hem zorgde de 

recentelijke introductie van digitale technologie ervoor dat de sociale praktijken betreffende 

productie en consumptie van films ook moeten worden bijgewerkt. Hij beschrijft hierbij de 

ontwikkeling waarin films steeds meer zijn gemaakt om te bekijken op dvd, daar veel details pas 

zichtbaar worden bij het gebruik van de pauzeknop.30 Er ontstaat zo dus steeds meer aandacht 

voor de centraliteit van het discours rondom de film wanneer wordt gesproken van auteurschap. 

Wanneer het belang van branding in deze notie wordt opgenomen zou de postmoderne auteur dus 

ook wel een ‘auteurs-brand’ genoemd kunnen worden, waarbij de focus ligt op zowel de tekst 

zelf als op het discours rondom de film. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
30 Derek Johnson, “Cinematic destiny: Marvel studios and the trade stories of industrial convergence,” Cinema 
Journal 52.1 (2012): 3. 
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2. Het auteurs-brand van Quentin Tarantino 
 

Quentin Tarantino wordt door Timothy Corrigan specifiek benoemd als het uitgelezen voorbeeld 

van een ‘celebrity auteur.’31 Deze sterrenstatus heeft hij bereikt met het hanteren van een 

bepaalde filmstijl in zijn vorige creaties, die men steeds weer verwacht terug te zien. Dit maakt 

zijn nieuwe films al bij voorbaat populair. De belangrijkste elementen uit deze filmstijl, zoals zij 

door filmcritici als typerend voor Tarantino zijn beschreven, zullen hieronder nader worden 

besproken om een beeld te vormen van het auteurs-brand van Quentin Tarantino. De elementen 

zijn opgedeeld in drie categorieën: 

 

− niet-lineaire verhaalvertelling (‘Tarantino effect’) 

− referenties (‘director as DJ’) 

− thematische en stilistische kenmerken (‘Tarantino world’) 

 

2.1. Tarantino Effect            

 

Quentin Tarantino staat erom bekend om in zijn films verhalen te vertellen in een niet-lineaire 

structuur, waarbij alle volgorde van tijd door elkaar is gehusseld voor een wild en speels effect. 

Deze techniek wordt door Stephen Farber ook wel getypeerd als “a complex cinematic mosaic 

with multiple story lines.”32 Bij deze techniek wordt ook vaak gebruik gemaakt van het vertellen 

van verhalen vanuit het perspectief van verschillende personages. Soms wordt eenzelfde cruciaal 

moment in het verhaal dan ook meermaals getoond vanuit verschillende perspectieven, wat 

bijvoorbeeld het geval is bij Jᴀᴄᴋɪᴇ Bʀᴏᴡɴ (Quentin Tarantino, 1997).33 Tarantino heeft de niet-

lineaire techniek van verhaalvertelling in film niet zelf uitgevonden, maar wel zeker meer 

bekendheid gegeven.34 Dat de methode zelfs met zijn naam is bestempeld, ondersteunt hoe 

typerend deze is voor Tarantino als auteur. Charles Ramirez Berg zegt hierover het volgende: “In 

the past fifteen years, Tarantino’s “wild” techniques are probably the most visible influence on 

unorthodox film narration, and to that extent we can speak broadly of a “Tarantino effect” to 
                                                             
31 Rennett, “Quentin Tarantino and the Director as DJ,” 391.  
32 Charles Ramirez Berg, “A taxonomy of alternative plots in recent films: Classifying the ‘Tarantino effect’,” Film 
Criticism 31.1/2 (2006): 6. 
33 Idem, 35. 
34 Idem, 5. 
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indicate the rising number of alternative narratives over that time.”35 Deze ingewikkeldere vorm 

van verhaalvertelling staat in lijn met de eerder besproken invloed van veranderende technologie, 

waarbij men steeds vaker een film produceert met de gedachte dat deze wordt bekeken op dvd. 

Zo was het in boeken al veel langer normaal om verhalen in een niet-lineaire vorm te vertellen, 

omdat lezers kunnen terugbladeren om dergelijke tijdstappen beter te begrijpen. Bij film is deze 

functie er met de komst van dvd ook gekomen, waardoor baan is gemaakt om deze methode 

vaker toe te passen zonder de kijker te erg te verwarren.36 

 

2.2. Director as DJ   

 

Michael Rennett beschrijft hoe auteurschap een verandering in stijl heeft doorgemaakt, waarbij 

wordt geaccepteerd dat de gecreëerde producten niet meer per se geheel uniek zijn, maar worden 

samengesteld uit reeds bestaande elementen van andere culturele producten zoals bijvoorbeeld 

films, muziek en literatuur.37 De auteur die deze stijl hanteert noemt hij de “director as DJ” en is 

volgens hem één versie van de vele soorten auteurs in de hedendaagse filmcultuur.38 Bij dit 

concept wordt het combineren van verschillende bestaande sounds om een nieuwe track te 

produceren, zoals een DJ dat doet, gebruikt als metafoor om de knip-en-plak en mix-en-match 

stijl van dit type auteur aan te duiden.39 Tarantino gebruikt talloze referenties in zijn films, die hij 

op deze manier in nieuwe creaties verwerkt. Zijn films worden door Rennet dan ook benoemd als 

de meest belangrijke voorbeelden van moderne referentiële films; Tarantino vormt dus het 

uitgelezen voorbeeld van een director as DJ.40 

 Filmcriticus D. K. Holm beschrijft Tarantino als een “encyclopedic artist, who draws on 

anything and everything at hand to tell his stories.”41 Zijn gehele esthetiek lijkt dan ook te zijn 

ontstaan met zijn voormalige baan in een videotheek, waar hij gemakkelijk toegang had tot oude 

en nieuwe films.42 Zo heeft hij zichzelf klaarblijkelijk een wijde historie van film aangeleerd die 

                                                             
35 Berg, “The ‘Tarantino effect,’” 6. 
36 Idem, 56-57. 
37 Rennett, “Quentin Tarantino and the Director as DJ,” 391.  
38 Idem, 406. 
39 Idem, 392. 
40 Idem, 391. 
41 Idem, 397. 
42 Henry Jenkins, “Quentin Tarantino’s Star Wars?: Digital cinema, media convergence, and participatory culture,” 
in Rethinking media change: The aesthetics of transition (2003). 
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hij nu gebruikt om in zijn creaties naar te verwijzen.43 Het type film waarnaar Tarantino 

voornamelijk verwijst, classificeert hij zelf als ‘grindhouse film.’ Dit is een overkoepelende term 

voor exploitatie films uit de jaren zeventig, zoals Hong Kong material art films, Japanse samurai 

films, blaxploitation films en Spaghetti Westerns.44 Naast het refereren naar oude filmgenres, 

refereert Tarantino ook veelvuldig naar zijn eigen films. Hier hebben films, zoals eerder door 

Caughie besproken, dus effect op andere films. Ook blijkt uit Tarantino’s vele referenties naar 

populaire cultuur hoe de maatschappij effect heeft op cinema. 

 Hoewel de termen ‘director’ en ‘DJ’ elkaar in eerste instantie tegen lijken te spreken, 

beweert Rennet dat zij elkaar juist reflecteren. Zo weergeeft deze vergelijking in definitie van 

Bernard Schütze de status van de huidige wereld: “a postmodern, hip hop-remix culture.”45 

Rennett benoemt hoe de gemaakte referenties wel op een passende manier in de nieuwe tekst 

moeten worden verwerkt, om deze ook coherent te maken.46 Hierin heeft de regisseur talloze 

mogelijkheden; zo kan hij bijvoorbeeld visuele, auditieve en narratieve referenties op elkaar 

lagen om een nieuw geheel te creëren.47 De regisseur kan hierbij zelfs refereren met zijn 

castingkeuze, zoals in Jᴀᴄᴋɪᴇ Bʀᴏᴡɴ gebeurt bij het casten van de blaxploitation actrice Pam 

Greers.48
 

 

2.3. Tarantino world  

 

Alwaar Tarantino gefascineerd is door iconen uit populaire cultuur en andere beelden van 

‘coolness,’ wordt veelal naar zijn films verwezen als een ‘Cinema of Cool.’49 Zo vormt zijn 

gebruik van actie en geweld een duidelijk handelsmerk; het is vrijwel onmogelijk om je een 

Tarantino film voor te stellen zonder geweld.50 Maximilian Le Cain bespreekt hoe academici 

vaak de term ‘gaze’ gebruiken wanneer in een creatie intrinsieke subjectiviteit valt op te maken. 

In deze opvatting presenteert Tarantino dus een ‘gaze of cool.’51 

Lisa Coulthard beschrijft hoe Tarantino met zijn zelf-reflexiviteit en buitensporige geweld 
                                                             
43 Rennett, “Quentin Tarantino and the Director as DJ,” 404. 
44 Caetlin Benson-Allot, “Grindhouse: An Experiment in the Death of Cinema,” (2008): 20. 
45 Rennett, “Quentin Tarantino and the Director as DJ,” 392. 
46 Idem, 396. 
47 Ibidem. 
48 Jenkins, “Quentin Tarantino’s Star Wars.” 
49 Jeff Dawson, Quentin Tarantino: The Cinema of Cool, (New York: Applause Books), 2001. 
50 Rennett, “Quentin Tarantino and the Director as DJ,” 400. 
51 Le Cain, “Tarantino and the Vengeful Ghosts of Cinema.”  
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de toon heeft gezet voor een “new brutality” in Hollywood.52 Alwaar deze extremiteit in lijn is 

met de stijl van onafhankelijke filmmakers, zijn Tarantino’s films tegelijkertijd uitermate 

populair. Zij vormen dus een perfect voorbeeld van de ‘indie blockbuster film:’ een high-concept 

film met de stijl van een onafhankelijke filmmaker.53 Door coolness en extreem geweld te 

combineren met over-de-top humor, zorgt Tarantino ervoor dat de toeschouwer kan genieten van 

het kijken naar anders onacceptabele gebeurtenissen.54 Hiermee brengt hij sociale en politieke 

kwesties onder de aandacht, shockeert hij en maakt hij een statement waarin hij zijn doel 

weergeeft: het opnieuw tot roering brengen van een publiek dat alles al een keer heeft gezien.55 

Dit gaat dan ook gepaard met een afzetting tegen alles wat ‘normaal’ is en de door Tarantino 

gecreëerde filmwerelden staan vaak compleet los van een realistische wereld. Soms bestaan deze 

zelfs alleen in termen van cinema, waarbij de kijker er voortdurend aan wordt herinnerd dat hij 

‘slechts’ een film aan het bekijken is.56 Coulthard beschrijft hoe Tarantino hierbij gebruik maakt 

van een onconventionele stijl in cinematografie en editing, zoals het gebruik van een 

hoofdstukindeling, split screens en extreme close-ups. Ook gebruikt hij veel monologen en 

creëert hij veelal iconische situaties of personages, vaak met een bijnaam. Ten slotte gebruikt hij 

harde en dramatische muziek en geluidseffecten; dit alles geheel in lijn met zijn gaze of cool.57 

Caughie beschrijft hoe auteurs hun persoonlijkheid in een film kunnen verweven en 

hiermee een diepere betekenis in de film leggen, die misschien iets anders is dan het meest 

ogenschijnlijke onderwerp van de film.58 Bij Tarantino komt dit sterk tot uiting in de manier 

waarop hij zelf door zijn personages lijkt te spreken, die vrijwel altijd weinig diepte hebben en 

slechts een boodschap overbrengen.59 Slavoj Zizek merkte het volgende op over de zoektocht 

naar een diepere betekenis in film:  

 

 

                                                             
52 Lisa Coulthard, “Torture Tunes: Tarantino, Popular Music, and New Hollywood Ultraviolence,” Music and the 
Moving Image 2.2 (2009): 1. 
53 Alisa Perren, “Sex, lies and marketing: Miramax and the development of the quality indie blockbuster,” Film 
Quarterly 55.2 (2001): 36. 
54 Rennett, “Quentin Tarantino and the Director as DJ,” 401. 
55 Dror Poleg,“The Unbearable Lightness of Being Cool: Appropriation and Prospects of Subversion in the Works of 
Quentin Tarantino,” Bright Lights Film Journal 45 (2004). http://brightlightsfilm.com/the-unbearable-lightness-of-
being-cool-appropriation-and-prospects-of-subversion-in-the-works-of-quentin-tarantino/#.VYSCwFWqqko. 
56 Le Cain, “Tarantino and the Vengeful Ghosts of Cinema.”  
57 Lisa Coulthard, “Torture Tunes,” 5. 
58 Caughie, Theories of authorship, 24. 
59 Le Cain, “Tarantino and the Vengeful Ghosts of Cinema.” 
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Too often critical and analytic frameworks succumb to the impulse of searching for 

deeper meanings -of trying to find what is latent, hidden, or obscure- when, in reality, we 

should be looking to the surface itself for meaning, to its structure and materiality.60  

 

Dit is bij Tarantino’s films zeker het geval. Daar in zijn creaties stijl even centraal staat als de 

daadwerkelijke inhoud, is hierin ook vaak de weerspiegeling van zijn diepere betekenis te 

ontdekken.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
60 Lisa Coulthard, “Torture Tunes,” 2. 
61 Poleg,“The Unbearable Lightness of Being Cool.” 
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3. Intertekstualiteit en parateksten  
 

3.1. Klassieke noties van intertekstualiteit 

 

Graham Allen stelt dat men, wanneer een film vanuit de auteurstheorie wordt geanalyseerd, 

bekijkt hoe de persoonlijke achtergrond, opleiding en stijl van film maken het werk van de auteur 

hebben beïnvloed. Hierbij wordt vaak een intertekstuele analyse toegepast, waarbij tekst in de 

hedendaagse opvatting van culturele productie zijn betekenis kent ten opzichte van andere 

teksten. Zo wordt beweerd dat een tekst uit zichzelf nog geen betekenis heeft, maar dat deze door 

iemand moet worden afgelezen; de tekst wordt dan geïnterpreteerd.62 Als naar de relatie van 

teksten in een tekstueel netwerk wordt gekeken, is er ook sprake van interpretatie. Wanneer de 

betekenis zich vanuit een onafhankelijke tekst naar een dergelijk netwerk beweegt, ontstaat deze 

dan ook tussen de tekst en alle andere teksten waarmee het relateert en waarnaar het refereert. In 

dit proces wordt de tekst dus de intertekst.63 Allen benoemt hoe de Franse theoreticus Roland 

Barthes ons herinnert aan de originele betekenis van het woord ‘tekst:’ “a tissue, a woven 

fabric.”64 Hierbij is het idee van de tekst, en dus van intertekstualiteit, afhankelijk van het weefsel 

dat is gewoven van de draden van de “already written” en de “already read.”65 Zo kent iedere 

tekst zijn betekenis dus alleen in relatie tot andere teksten.66 

 Theoretici beweren vaak dat het in het postmoderne tijdperk niet langer mogelijk is om te 

spreken van een uniek artistiek object, omdat deze duidelijk is samengesteld uit fragmenten van 

reeds bestaande kunst, zoals eerder is besproken bij de techniek van de director as DJ.67 Allen 

zegt hierover het volgende: “However it is used, the term intertextuality promotes a new vision of 

meaning, and thus of authorship and reading: a vision resistant to ingrained notions of originality, 

uniqueness, singularity and autonomy.”68 In deze benadering kan een regisseur dus als een auteur 

worden bestempeld, ondanks het feit dat zijn product niet geheel ‘origineel’ is. 

  

 
                                                             
62 Graham Allen, Intertextuality (London and New York: Routledge, 2011), 1. 
63 Ibidem. 
64 Idem, 5/6. 
65 Ibidem. 
66 Ibidem. 
67 Ibidem. 
68 Idem, 6. 
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3.2. Genette’s paratekstualiteit 

 

Derek Johnson bespreekt hoe de filmindustrie zichzelf definieert rondom zijn externe content, 

bedrijven en bedenkers.69 Hierbij spelen parateksten een belangrijke rol, welke moeten worden 

begrepen als kaders of filters waardoor men moet kijken om een film te kunnen bereiken en 

betekenis toe te kennen. Deze parateksten zijn zo belangrijk omdat ze de ‘Big Three’ in het 

huidige medialandschap met elkaar in verband brengen: tekst, publiek en industrie.70 Het concept 

van de paratekst stamt uit de literatuurwetenschap en is gevormd door Gerard Genette, die het  

opdeelt op in twee types: de peritekst en de epitekst. De peritekst bestaat uit elementen zoals 

titels, hoofdstuktitels en inleidingen en de epitekst uit elementen zoals interviews, 

aankondigingen in de publiciteit en reviews. De paratekst is dan de som van de peritekst en de 

epitekst.71 Genette zegt hierover: “The paratext consists, as the ambiguous prefix suggests, of all 

those things which we are never certain belong to the text of a work but which contribute to the 

present -or “presentify”- the text by making it into a book.”72 Toegepast op film worden onder 

paratekst dus alle elementen verstaan die niet direct in de tekst van een film zijn terug te vinden, 

maar in het discours rondom de film. Paratekst is hiermee een vorm van intertekst.73 

 Volgens Genette spelen parateksten een belangrijke rol in de bepaling hoe een tekst 

gelezen moet worden.74 Zo kan bijvoorbeeld het benoemen van de auteur in titels van zijn werken 

invloed hebben op hoe de tekst wordt gelezen. Genette maakt hierbij een onderscheid tussen 

“thematic titles,” die naar het onderwerp van de tekst verwijzen en “rhematic titles,” die 

verwijzen naar de manier waarop de tekst zijn intenties vervult.75 Verder benoemt hij ook 

dedicaties, inscripties, epigrafen en inleidingen als paratekstuele elementen met een mogelijk 

grote invloed op de interpretatie van de tekst.76  
 

 

 

                                                             
69 Johnson, “Cinematic destiny,” 4. 
70 Jonathan Gray, “From Spoilers to Spinoffs: A Theory of Paratexts,” in Show sold separately: Promos, spoilers, 
and other media paratexts (New York and London: NYU Press, 2010), 23. 
71 Allen, Intertextuality, 109-110. 
72 Ibidem. 
73 Ibidem. 
74 Idem, 111. 
75 Idem, 112. 
76 Ibidem. 



 19 

4. Paratekstuele analyse van Tarantino’s Kɪʟʟ Bɪʟʟ Vᴏʟ. 2 
 

Kɪʟʟ Bɪʟʟ Vᴏʟ. 2 is de tweede film uit Tarantino’s Kɪʟʟ Bɪʟʟ tweeluik. In deze film vervolgt het 

personage ‘The Bride’ (Uma Thurman) haar wraaktocht op haar voormalige collega-

huurmoordenaars, die ervoor gezorgd hebben dat zij vier jaar lang in een coma heeft gelegen en 

dat zij het kind waarvan zij zwanger was denkt te zijn kwijtgeraakt. De ultieme confrontatie is die 

met haar voormalige baas en geliefde Bill, zoals de titel al doet vermoeden. 

Tarantino heeft sinds zijn doorbraak met Rᴇsᴇʀᴠᴏɪʀ Dᴏɢs zoveel naamsbekendheid 

opgebouwd, dat zelfs de kleinste details uit zijn filmstijl door fans en critici worden opgemerkt. 

Om de paratekstuele analyse van Kɪʟʟ Bɪʟʟ Vᴏʟ. 2 uit te kunnen voeren zonder teveel in detail uit 

te wijden, is er dan ook voor gekozen om per geselecteerde paratekst alleen enkele belangrijke 

elementen te bespreken. Dit zijn de elementen waaruit het eerder besproken auteurs-brand van 

Tarantino het sterkst naar voren komt en die dus de belangrijkste invloed hebben in de constructie 

hiervan. Wanneer een element in meerdere parateksten voorkwam is deze slechts één keer 

besproken, dit ofwel bij de eerste keer dat de mogelijkheid zich voordeed, ofwel waar het element 

het sterkst naar voren kwam. Zoals eerder genoemd worden de volgende parateksten 

geanalyseerd; de filmposter, de trailer, de openingstitels en hoofdstuktitels, de openingsscène en 

de aftiteling. 

 

4.1. Filmposter 

 

De filmposter zou kunnen worden vergeleken met de cover  

van een boek, die een introductie op de tekst vormt. Hiermee  

is deze te zien als een paratekst. Alhoewel er verschillende 

filmposters bestaan is gekozen voor die van de website  

van Miramax, de distributeur van de film. 

 Opvallend is het gebruik van kleur, dat duidelijk is 

gekozen ter representatie van Tarantino als auteur en vanwege  

de iconische waarde die is opgebouwd met Kɪʟʟ Bɪʟʟ Vᴏʟ. 1.  

De meest bekende scène uit deze film is degene waarin The         Afbeelding 2: Kɪʟʟ Bɪʟʟ, ᴠᴏʟ. 2 filmposter.  

 



 20 

Bride vecht tegen het persoonlijke leger van O’Ren Ishii (Lucy Liu), waarbij zij hetzelfde 

trainingspak draagt als Bruce Lee in Gᴀᴍᴇ ᴏғ Dᴇᴀᴛʜ (Bruce Lee en Robert Clouse, 1978). Bruce 

Lee is een zeer bekend icoon in het Kung Fu genre en deze kledingkeuze vormt hiernaar dus een 

directe referentie.77 Verder representeert de kleur rood een veelvuldigheid aan bloed en is de 

kleur zwart kenmerkend voor misdaad en gangster films, beiden in lijn met Tarantino’s oeuvre. 

Het iconische personage van The Bride is afgebeeld met haar samurai zwaard en vormt zo ook 

een referentie naar het Kung Fu genre. Daarbij benoemt Le Cain dat Thurman als een referentie 

naar filmsterren uit de jaren dertig en veertig kan worden gezien en beweert Rennett dat het 

personage van The Bride een referentie vormt naar het personage van de ‘Man with No Name’ 

uit de Dᴏʟʟᴀʀs Tʀɪʟᴏɢʏ van Sergio Leone (1964-1966).78 

 

4.2. Trailer 

 

Net als de filmposter kan de trailer worden gezien als een introductie op de tekst van de film, 

aangezien men trailers vaak van tevoren bekijkt. De trailer die in deze analyse is gebruikt, is 

degene die door MOVIECLIPS Classic Trailers op YouTube is geplaatst.79 Vrijwel alle 

elementen uit het besproken auteurs-brand van Tarantino komen hierin naar voren; het lijkt dan 

ook een duidelijke strategie te zijn geweest om de trailer zoveel mogelijk in Tarantino’s stijl te 

presenteren. De film wordt hiermee gepresenteerd als een high-concept film. 

 De trailer begint met de filmclassificatie ‘restricted’ van de Motion Picture Association of 

America (MPAA, 1922). Hiermee wordt geadviseerd deze niet aan kinderen onder de 17 jaar te 

laten zien, zonder het bijzijn van een ouder of voogd. Dit vanwege de grote aanwezigheid van 

geweld, grof taalgebruik en drugs, wat past bij de ‘new brutality’ en ‘gaze of cool’ van 

Tarantino’s auteurs-brand. Deze komt ook tot uiting in de kenmerkende stijl; zo wordt in de 

trailer gebruik gemaakt van split screens, close-ups van voeten en gezichten en titels bij de 

verschillende iconische personages. Ook vinden achter de titels op het einde explosies plaats, is 

er geschreeuw te horen en wordt er gebruik gemaakt van harde en dramatische muziek. Verder 

barst de trailer van de gevechten en scheurende auto’s en komt de focus op geweld naar voren in 

uitspraken als “I’ve killed a hell of a lot of people to come to this point” en “she cut her way 

                                                             
77 Rennett, “Quentin Tarantino and the Director as DJ,” 396. 
78 Ibidem. / Le Cain, “Tarantino and the Vengeful Ghosts of Cinema.”  
79 MOVIECLIPS Classic Trailer Kɪʟʟ Bɪʟʟ Vᴏʟ. 2, https://www.youtube.com/watch?v=WTt8cCIvGYI. 
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through 88 bodyguards.” De gaze of cool vertaalt zich letterlijk in de uitspraken “pretty cool huh” 

en “they just call themselves the Crazy 88, I guess they thought it sounded cool.” Dit is vergezeld 

door beelden van rokende personages, een koffer vol met geld en een knipogende Uma Thurman, 

waarbij de knipoog ook als een overdreven geluid te horen is. 
 

Afbeelding 3: Het personage Elle Driver (Daryl Hannah) als voorbeeld van Tarantino’s gaze of cool. 

 
In de trailer wordt veelal verwezen naar grindhouse filmgenres. Zo verwijst allereerst de algehele 

stijl naar het genre van de Kung Fu film, waarin deze wordt gekenmerkt door een enorme 

snelheid, extreme overdrevenheid en veel geweld en bloed.80 Ook laat de trailer The Bride’s 

training zien bij Kung Fu master Pai Mei en is deze scène bovendien plat belicht, zoals in de 

Hong Kong material art films ook het geval was.81 Hierbij vormt Pai Mei een komisch personage, 

wat in lijn is met Tarantino’s gebruik van humor. De combinatie van geweld en humor komt ook 

naar voren aan het einde van de trailer, die eindigt met een fragment uit een komische scène van 

de film. Naast de verwijzing naar het Kung Fu genre wordt ook verwezen naar de Western door 

middel van het personage van Budd (Michael Madsen) en zijn omgeving. William V. Constanzo 

benoemt dat Tarantino in Kɪʟʟ Bɪʟʟ het volgende doet: “reshuffling the weaponry of Hollywood 

Westerns and the samurai tradition in a multicultural, trans-Pacific bloodfest.”82 Tarantino 

verwijst hier dus naar verschillende genres en verwerkt deze tot een nieuwe creatie, waarmee hij 

sterk naar voren komt als een director as DJ. 
                                                             
80 William V. Costanzo, World cinema through global genres (UK: John Wiley & Sons, 2013), 69. 
81 Rennett, “Quentin Tarantino and the Director as DJ,” 391.  
82 Costanzo, World cinema, 54. 
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4.3. Openingstitels en hoofdstuktitels 

 

Genette benoemt in zijn classificatie van parateksten de titels en hoofdstuktitels van een boek als 

voorbeelden van periteksten. De gebruikelijke hoofstukindeling in boeken wordt in de ᴋɪʟʟ ʙɪʟʟ 

reeks letterlijk toegepast, alwaar Tarantino deze films ook in hoofdstukken opdeelt. Hiermee 

bereikt hij veelal een iconische status voor gebeurtenissen uit de film, zoals bijvoorbeeld het 

geval is bij ‘Chapter 6: Massacre at Two Pines:’ het eerste hoofdstuk van Kɪʟʟ Bɪʟʟ Vᴏʟ. 2. Na 

deze hoofdstuktitel volgt dan ook de volgende tekst: “Now the incident that happened at the Two 

Pines Wedding Chapel, that put this whole gory into motion, has since become legend.” 

 De opening van Kɪʟʟ Bɪʟʟ Vᴏʟ. 2 met het logo van Miramax Films voorspelt voor de 

kijker veel over het type film dat deze gaat bekijken, daar de films van dit bedrijf bekend staan 

als “quality independent blockbusters.”83 Met hun extremiteit en een vaak overvloedige 

aanwezigheid van seks, geweld en drugs laten dergelijke films zien dat zij anders zijn dan het 

standaard Hollywood product, maar tegelijkertijd hetzelfde bieden en meer. De reputatie van 

Miramax is hierin net als die van Tarantino tegenstrijdig, daar het bedrijf veel high-concept films 

distribueert.84 Opvallend aan de introductie van Miramax in de film is dat het beeld in zwart-wit 

wordt getoond, wat gebruikelijk gebeurt in kleur; zo ook in Kɪʟʟ Bɪʟʟ Vᴏʟ. 1.  

 

 
Afbeelding 4: De film introductie van distributeur Miramax, ditmaal in zwart-wit. 

 

                                                             
83 Perren, “Sex, lies and marketing,” 30. 
84 Idem, 37. 
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Met dit stijlkenmerk wordt aangegeven dat Kɪʟʟ Bɪʟʟ Vᴏʟ. 2 in grote mate een flashback vormt 

die de eerste film uitlegt, waarmee een intertekstuele relatie tussen beide films wordt gelegd. Ook 

de verdere begintitels worden in wit op een zwarte achtergrond getoond. 

Verder wordt een intertekstuele relatie gelegd waar de begintitels worden begeleid door 

hetzelfde beeld en geluid als in het begin van Kɪʟʟ Bɪʟʟ Vᴏʟ. 1. Hierbij is te zien hoe The Bride 

bebloed op de grond ligt en na een monoloog van Bill in haar hoofd wordt geschoten. Ruby Tapia 

betoogt dat Tarantino zichzelf met het karakter van Bill vermengt door de titel ‘a film by Quentin 

Tarantino’ tegelijk met deze actie te tonen; de titel maakt zo dus deel uit van het narratief.85 Deze 

persoonlijke versmelting staat ook in lijn met de diepere betekenis die Dror Poleg aan de film 

toekent: “Beatrix’s story of revenge is Tarantino’s struggle to free his work from his own 

shadow- of recovering his own expressive capacity.”86 Tarantino is in deze opvatting de oorzaak 

van de schaduw naast zijn eigen naam, waarin zijn creatie zich bevindt, die zich belichaamt in het 

personage van The Bride.87 Zoals Genette dit benoemt, geeft de naam van de auteur hier dus een 

belangrijke aanwijzing in hoe men het cultureel product moet lezen. 

 

4.4. Openingsscène 

 

Tussen de begintitels van de film in staat een scène waarin The Bride onderweg is naar haar 

laatste slachtoffer: Bill. Deze scène verbindt beide delen van de Kɪʟʟ Bɪʟʟ reeks tot één geheel, 

alwaar het personage terugblikt op Kɪʟʟ Bɪʟʟ Vᴏʟ. 1 en vertelt wat de kijker nog te wachten staat 

in Kɪʟʟ Bɪʟʟ Vᴏʟ. 2. De scène vormt dus een inleiding op Kɪʟʟ Bɪʟʟ Vᴏʟ. 2 en kan in Genette’s 

classificatie van parateksten worden bestempeld als een peritekst.  

Tarantino’s auteurs-brand komt sterk naar voren in de stijl van het shot, dat in zwart-wit 

wordt getoond. Terwijl Thurman’s monoloog zich opbouwt naar een climax wordt geleidelijk 

ingezoomd, waarbij het shot eindigt met een extreme close-up van haar hoofd. Ook vormt de 

scène een flashforward, alwaar The Bride Budd en Elle al van haar ‘deadlist’ heeft afgewerkt en 

nu onderweg is naar Bill. Dit maakt dat de film na een flashback (The Bride die in haar hoofd 

wordt geschoten tijdens de ‘Massacre at Two Pines’) direct overschakelt naar een flashforward, 

                                                             
85 Ruby C. Tapia, “Volumes of Transnational Vengeance: Fixing Race and Feminism on the Way to Kill 
Bill,” Visual Arts Research (2006): 35. 
86 Poleg,“The Unbearable Lightness of Being Cool.” 
87 Ibidem. 
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wat deze scène een uitgelezen voorbeeld maakt van het besproken Tarantino effect. 

Daarbuiten komt Tarantino’s auteurs-brand naar voren in de manier waarop The Bride 

zich rechtstreeks richt tot de kijker en zo de materialiteit van de film benadrukt. Zo begint de 

scène met de uitspraak “Looked dead, didn’t I?” en verwijst The Bride met de uitspraak “When I 

woke up, I went on what the movie advertisements refer to as a roaring rampage of revenge” 

rechtstreeks naar de manier waarop de film is geadverteerd. Dit maakt de scène zeer zelf-reflexief 

en laat zien dat de filmwereld zich slechts bevindt in termen van cinema, zoals ook door Le Cain 

wordt benoemd: “This world exists purely in terms of cinema, completely independently of the 

real world.”88 

 

4.5. Aftiteling 

 

Net als titels en hoofdstuktitels, vormt de aftiteling in de filmische toepassing van Genette’s 

paratekst een voorbeeld van een peritekst. Bij de aftiteling van Kɪʟʟ Bɪʟʟ Vᴏʟ. 2 worden eerst alle 

personages uit Kɪʟʟ Bɪʟʟ Vᴏʟ. 1 en Kɪʟʟ Bɪʟʟ Vᴏʟ. 2 nagelopen, waardoor beide films tot één 

product worden verweven. Hierbij krijgen sommige personages een codenaam, wat het iconische 

effect waaruit de personages hun diepere betekenis kennen versterkt. Le Cain zegt hierover het 

volgende: “The indexical nature of the characters is crucial to Kill Bill’s daffy grandeur. They 

don’t simply happen to be from different cultures and fighting traditions.”89 De belangrijkste 

personages uit de film, The Bride’s ex-collega’s van de Deadly Viper Assassination Squad 

(DiVAS), zouden hiermee ieder een eigen genre vertegenwoordigen. De strijd die The Bride met 

haar antagonisten aangaat, leest Le Cain dan ook af als “a clash of traditions, the battle of film 

histories.”90 Hij benoemt hierbij dat de dood en wedergeboorte van deze genres in de film 

centraal staan. In deze opvatting hebben de personages, die in eerste instantie een vrij ‘leeg’ 

karakter lijken te hebben, dus juist een betekenis van een overstijgend niveau, daar zij een geheel 

genre vertegenwoordigen.91 

 Bij het nalopen van de personages uit Kɪʟʟ Bɪʟʟ Vᴏʟ. 1 en Kɪʟʟ Bɪʟʟ Vᴏʟ. 2 kan verder 

worden opgemerkt dat Tarantino veelal naar genres verwijst door middel van zijn castingkeuze, 

                                                             
88 Le Cain, “Tarantino and the Vengeful Ghosts of Cinema.”  
89 Ibidem. 
90 Ibidem. 
91 Ibidem. 
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zoals bijvoorbeeld gebeurt met de Japanse actrice Chiaki Kuriyam. Ook zijn de gastacteurs 

Gordon Liu en Michael Parkes beiden in een rol gecast in zowel Kɪʟʟ Bɪʟʟ Vᴏʟ. 1 als Kɪʟʟ Bɪʟʟ 

Vᴏʟ. 2, waarmee deze castingkeuze tegelijkertijd een genre referentie en een referentie naar zijn 

eerdere werk vormt. De Deadly Viper Assassination Squad wordt gezegd te zijn geïnspireerd op 

de Shaw Brothers Kung Fu film Tʜᴇ Fɪᴠᴇ Dᴇᴀᴅʟʏ Vᴇɴᴏᴍs, die in 1978 werd geregisseerd door 

Cheh Chang, ook wel “the godfather of Hong Kong material arts cinema” genoemd.92 

 Zoals eerder besproken zouden de personages van Bill en The Bride Tarantino zelf en zijn 

relatie tot cinema symboliseren. Het personage van The Bride, waarvan uit de credits ‘U & T’ is 

af te lezen dat zij door Thurman en Tarantino is gecreëerd, vormt een directe verwijzing naar het 

rape-revenge genre, waarbij iemand na een verkrachting een wraakactie onderneemt.93 The 

Bride’s wraakactie stamt van oorsprong niet uit een verkrachting, echter werkt zij wel een lijst af 

van mensen die ervoor hebben gezorgd dat zij in coma is geraakt. De in eerste instantie 

ogenschijnlijke inhoud van de film, een vrouwelijke actieheld die op bloederige wijze heel veel 

mensen van kant maakt, heeft zoals eerder besproken volgens Poleg een diepere betekenis. Hij 

zegt hierover het volgende: “I would suppose that more than anything, the Kill Bill Saga deals 

with the process of creation- it is a sombre ballad about the artistic agency of an auteur in a 

postmodern world.”94 Dit symboliseert zich in het personage van Bill, die in de aftiteling alleen 

nog dood wordt getoond. 

 

 
Afbeelding 5: Het dode personage Bill (David Carradine) met codenaam in de aftiteling van Kɪʟʟ Bɪʟʟ Vᴏʟ. 2. 
                                                             
92 Costanzo, World cinema, 58. 
93 Alexandra Heller-Nicholas, Rape-Revenge Films: A Critical Study (USA: McFarland, 2011), 3. 
94 Poleg,“The Unbearable Lightness of Being Cool.” 
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Uma Thurman krijgt in de aftiteling vier verschillende benamingen: Beatrix Kiddo, The Bride, 

Black Mamba en Mommy. Bij deze laatste benaming wordt volgens Tapia een feministische 

kwestie aangesneden. Verder betoogt zij hoe in de verbeelding van de kijker een tweede deadlist 

kan worden gevormd: die van de filmische genres en culturele karakteristieken waarmee 

Tarantino een haat-liefde relatie zou hebben.95 Een R.I.P. lijst van ‘dode genres’ is in de aftiteling 

van Kɪʟʟ Bɪʟʟ Vᴏʟ. 2 letterlijk te vinden, waarover Le Cain het volgende zegt:  

 

William Witney, Kinji Fukasaku, Charles Bronson and the other names on the list of the 

dead in the closing credits might be no more, but the narrative echoes of the films they 

participated in carry on endlessly, perpetuating themselves in a void that now exists 

beyond time and which can be accessed only through memory- or the refusal to forget. 

This is the space that Kill Bill articulates.96  

 

Hiermee laat Tarantino zich opnieuw zien als een director as DJ, daar in deze lijst specifiek wordt 

verwezen naar de oude filmgenres die in Kɪʟʟ Bɪʟʟ een nieuwe plaats hebben gekregen.  

 

 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
95 Tapia, “Volumes of Transnational Vengeance,” 35. 
96 Le Cain, “Tarantino and the Vengeful Ghosts of Cinema.”  
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Conclusie 

 
In deze scriptie is onderzocht hoe het auteurs-brand van Quentin Tarantino wordt geconstrueerd 

vanuit verschillende paratekstuele elementen van Kɪʟʟ Bɪʟʟ ᴠᴏʟ. 2, om uiteindelijk een conclusie 

te kunnen trekken over de toevoeging van deze elementen aan een intertekstuele analyse.  

Hierbij is de nadruk verschoven naar het discours rondom de film, daar deze in het postmoderne 

tijdperk meer centraliteit is toegekend. Dit heeft te maken met de grotere aandacht voor de 

betekenis die men vooraf aan een film toekent, welke vanwege marketingstrategieën zeer 

belangrijk wordt geacht. Ook nieuwe technologieën, zoals de ontwikkeling waarin films steeds 

vaker worden geproduceerd met het idee dat deze op dvd worden bekeken, hebben hieraan 

bijgedragen. 

 In de paratekstuele analyse van Kɪʟʟ Bɪʟʟ ᴠᴏʟ. 2 is gebleken dat Tarantino’s auteurs-brand 

hieruit sterk naar voren komt en een belangrijke rol vervult in de betekenisvorming. Zo uitte 

Tarantino zich veelal als ‘director as DJ’ en waren zijn thematische en stilistische kenmerken in 

alle geanalyseerde parateksten te vinden. Vooral in de trailer, waarin natuurlijk in korte tijd veel 

beelden worden getoond, waren veel referenties te ontdekken. Deze waren ook zichtbaar in de 

aftiteling, waarin alle personages nog een keer werden nagelopen. Hieruit was voornamelijk op te 

maken dat Tarantino ook veelal refereert met zijn castingkeuze. Alle parateksten waren geheel in 

lijn met Tarantino’s ‘gaze of cool:’ zij ademden Tarantino. Het lijkt dan ook een zeer 

uitgesproken keuze te zijn geweest om zijn auteurschap zo sterk te tonen. Dit zowel vanuit 

intrinsieke waarden van Tarantino zelf, als vanuit een commercieel standpunt, daar Tarantino’s 

auteurs-brand vanwege zijn populariteit een formule voor economisch succes lijkt. 

 Verder is het interessant om de paratekstuele elementen in de analyse van Tarantino als 

auteurs-brand te betrekken vanwege verschillende redenen. Zo komen sommige aspecten hiervan 

misschien wel sterker naar voren in de parateksten, dan in de tekst van de film zelf. Veel 

toeschouwers zullen bijvoorbeeld pas opmerken dat Tarantino referenties maakt met zijn 

castingkeuze, wanneer de personages worden getoond met de bijbehorende naam van de acteur of 

actrice. Bovendien wordt het auteurs-brand in de parateksten vaak meer in het gezicht van de 

toeschouwer gedrukt, aangezien deze vaak een concentratie vormen van elementen uit de gehele 

film. Zo lijkt het alsof in de trailer van Kɪʟʟ Bɪʟʟ ᴠᴏʟ. 2 in tweeënhalve minuut wordt geprobeerd 

om alle elementen van Tarantino’s auteurs-brand zo veel en zo vaak mogelijk te tonen. 
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Bovendien zijn parateksten zoals de filmposter en de trailer cruciaal in de marketing van de film, 

wat in lijn staat met de recentelijke nadruk op vooraf geproduceerde betekenis en de centraliteit 

van het discours rondom de film. Ook andere parateksten zoals interviews, aankondigingen in de 

publiciteit en fanfiction, door Genette geclassificeerd als epiteksten, spelen een grote rol in het 

commerciële vertoog. In verder onderzoek zou daarom kunnen worden gekozen om meer nadruk 

te leggen op deze paratekstuele elementen, daar de nadruk in dit onderzoek voornamelijk lag op 

elementen die vrij direct in de film waren terug te vinden. Ook zou in verder onderzoek nog meer 

aandacht kunnen worden besteed aan bepaalde elementen die een belangrijke rol spelen in de 

constructie Tarantino’s auteurs-brand, zoals zijn gebruik van kleur en muziek. 

 Bij uitvoering van de paratekstuele analyse viel ten slotte op dat één van de besproken 

kenmerken van Tarantino’s auteurs-brand minder sterk naar voren kwam: het Tarantino effect. 

Logischerwijs laat een niet-lineaire verhaalvertelling zich ook eerder zien in de tekst van de film 

zelf, dan in het discours rondom de film. Dit benadrukt hoe een tekstuele analyse ook niet 

achterwege kan worden gelaten om een echt volledig beeld van Tarantino’s auteurs-brand te 

construeren. Daar zowel stijl als inhoud in zijn betekenisvorming een grote rol spelen, kan 

worden betoogd dat een combinatie van beide analyses de beste aanpak vormt. 
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Bijlage 1: Samenvatting 
 

In deze scriptie wordt onderzocht op welke manier de paratekstuele elementen in Kɪʟʟ Bɪʟʟ ᴠᴏʟ. 

2 een bijdrage leveren aan de constructie van Quentin Tarantino als auteurs-brand. Alwaar de 

intertekstuele analyse op Tarantino’s films zich vaak richt op de tekst van de film, staat in dit 

onderzoek juist het discours rondom de film centraal. De onderzoeksvraag die in deze scriptie 

wordt beantwoord is dan ook als volgt: Op welke manier leveren paratekstuele elementen in ᴋɪʟʟ 

ʙɪʟʟ ᴠᴏʟ. 2 een bijdrage aan de constructie van Quentin Tarantino als auteurs-brand? Om deze 

vraag te beantwoorden zullen eerst de concepten auteurstheorie, branding, intertekstualiteit en 

paratekstualiteit nader worden besproken. Hierbij worden voornamelijk de literaire werken van 

John Caughie, Timothy Corrigan en Graham Allen gebruikt, waarbij het concept van 

paratekstualiteit wordt besproken aan de hand van de ideeën van Genette. Verder wordt aan de 

hand van wetenschappelijke artikelen van filmcritici besproken welke elementen typerend zijn 

voor de filmstijl van Tarantino, om zo een beeld te kunnen vormen van zijn specifieke auteurs-

brand. Deze theoretische concepten en het gecreëerde beeld van dit auteurs-brand vormen 

vervolgens de basis om verschillende parateksten uit Tarantino’s Kɪʟʟ Bɪʟʟ Vᴏʟ. 2 te analyseren, 

wat de kern van dit onderzoek vormt. Hierin zijn de volgende parateksten geanalyseerd: de 

filmposter, de trailer, de openingstitels en hoofdstuktitels, de openingsscène en de aftiteling. 

Hieruit is gebleken dat het auteurs-brand van Tarantino in deze parateksten sterk naar voren komt 

en een belangrijke rol speelt in de betekenisvorming. Alwaar veel parateksten uit het discours 

rondom de film bijdragen aan de betekenis die men vooraf aan de film toekent, is het interessant 

deze bij de analyse te betrekken, daar het discours rondom de film in huidige 

marketingstrategieën steeds meer in de aandacht is komen te staan. Wel moet worden beseft dat 

Tarantino’s auteurs-brand zich uit in zowel de tekstuele als in de paratekstuele elementen, daar in 

zijn films zowel stijl als inhoud van belang zijn in de betekenisvorming. Idealiter zou om 

Tarantino’s auteurs-brand te construeren dan ook een combinatie van beide analyses worden 

uitgevoerd. 

 

 
 

 


