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Traumatisch verleden ge(re)animeerd
Geanimeerde documentaire- en autobiografische films als middel tot representatie en
verwerking van trauma

My mother was taken to Auschwitz in 1942. So now I had the letters, my dowry, a bridge to
the past. Still, I didn’t speak, I couldn’t. Life isn’t so simple. It took me fifty years to tell
this story.
Tana Ross –
In de documentairefilm

SILENCE

SILENCE

(1998)

(Sylvie Bringas & Orly Yadin, 1998) ontvouwt zich in animatie het

verhaal van Holocaustoverlevende Tana Ross. In de voice-over vertelt Ross over haar strijd om
overleving in de Tweede Wereldoorlog en hoe haar tijdens de oorlog en in de jaren erna op het hart
werd gedrukt te zwijgen over haar traumatische ervaringen. Ross’ woorden in het slot van de film
zijn exemplarisch voor de ervaringen van vele andere overlevenden: decennia na de bewuste
gebeurtenissen droeg ze haar persoonlijke leed met zich mee, gebukt gaand onder het juk van de
stilte rondom haar traumatische ervaringen.
Het tot leven wekken van de sluimerende of onderdrukte herinneringen aan een traumatisch
verleden is een moeizaam proces dat vele non-fictiefilmmakers getracht hebben te verbeelden.
Claude Lanzmanns documentaire

SHOAH

(1985) is hier een van de bekendste voorbeelden van.

Dergelijke films over traumatische gebeurtenissen zoals de Holocaust maken meestal gebruik van
interviews met personen die bij de gebeurtenissen betrokken waren en bezoeken de plaatsen
waarover de geïnterviewden spreken.
Een veel minder gangbare praktijk is het gebruik van animatie in non-fictiefilm, zoals bij
SILENCE.

Als representatiemiddel ligt het niet direct voor de hand wanneer men denkt aan non-

fictiefilm: het kenmerkende aan dit type film is dat het verwijst naar een werkelijkheid die zijn
oorsprong vindt buiten de representatie ervan. Vergeleken met het meer gemechaniseerde proces
van live-actionfilm is animatie in grotere, directer zichtbare mate een constructie van de maker.
Toch kiezen auteurs steeds vaker voor animatie als representatiemiddel voor waargebeurde of
‘serieuze’ onderwerpen, een trend die zich vooral voordoet in documentaire- en autobiografische
films. Het groeiende aantal van deze geanimeerde documentaires en autobiografieën,1 waaronder
films zoals

WALTZ WITH BASHIR

(Ari Folman, 2008) en

PERSEPOLIS

(Marjane Satrapi & Vincent Paronnaud,

2007), wijst erop dat men in de combinatie animatie en documentaire of autobiografie weldegelijk
een mogelijke en valide vertelvorm ziet, en deze films worden enthousiast ontvangen door filmpers
en -publiek. De gebeurtenissen waarover geanimeerde documentaires en autobiografieën verhalen

1

Zo werd op het International Documentary Festival Amsterdam (IDFA) 2007 een apart programma gewijd aan
de geanimeerde documentaire. Tijdens deze 20e editie van het IDFA werden er 45 documentaires vertoond die
gedeeltelijk of in hun geheel uit animatie bestaan. De documentaire met animatiesequenties OPERATION
HOMECOMING: WRITING THE WARTIME EXPERIENCE (Richard Robbins, 2007) was bovendien geselecteerd als openingsfilm
van het festival.
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zijn vaak van ingrijpende en zelfs traumatische aard.2 In dergelijke films probeert het
hoofdpersonage – veelal de maker zelf of een figuur die op hem/ haar is gebaseerd - tot verwerking
van en zingeving aan een traumatische gebeurtenis of periode te komen; vaak neemt dit de vorm
aan van een zoektocht in het eigen geheugen waarbij de maker een reconstructie tracht te maken
van de gebeurtenissen en zijn eigen herinneringen.
Deze studie zoekt onder meer aansluiting bij het veld van onderzoek naar de representatie
en verwerking van trauma, en de brede discussies over de rol die media in traumaverwerking
kunnen spelen. Naar aanleiding van de toenemende populariteit van geanimeerde documentaire- en
autobiografische films onderzoekt deze studie welke discursieve middelen het medium animatie
verschaft in documentaire- en autobiografische films om tot representatie en verwerking van
trauma te komen, voor zowel filmmaker als toeschouwer.
Deze studie richt zich op het gebruik van animatie in autobiografische films en
documentaires en betrekt zowel films die in hun geheel geanimeerd zijn als films die gedeeltelijk
uit animatiesequenties bestaan. Er wordt geopend met een bespreking van enkele definities en
kenmerken van trauma. Dit verschaft belangrijke informatie voor het begrip van de moeilijkheden
die zich voordoen bij de representatie en verwerking van trauma. Vervolgens zal er worden
ingegaan op de meest invloedrijke theorievorming binnen respectievelijk de animatie- en non-fictie
traditie. Naast film- en literatuurwetenschappelijke literatuur over documentaire, autobiografie en
animatie, verwijst deze studie ook naar theorievorming over graphic novels en comics, zoals de
essaybundel Considering Maus (Deborah R. Geis, 2003).3
Daarnaast bespreekt deze studie de wijze waarop de aard en waarheidsclaims van foto- en
cinematografische beelden mogelijk veranderen in het digitale tijdperk. Digitalisering en de
daarmee toegenomen mogelijkheden en gemak om wijzingen aan te brengen in oorspronkelijk
bronnenmateriaal of er extratekstuele elementen aan toe te voegen, hebben grote implicaties voor
de wijze waarop we vormgeven aan de historische werkelijkheid en daarmee ook ons begrip ervan.
De houdbaarheid van de fotografische index en diens referentiële status dienen opnieuw te worden
bezien in het digitale tijdperk, zo stelt onder meer Tom Gunning in “Moving Away From the Index”
(2007). In het verlengde van zijn stellingname betoogt deze studie dat de toegenomen
representatiemogelijkheden die computeranimatie biedt en diens vergrote narratieve vrijheid
eventuele bezwaren tegen de synthetische aard van de beelden ondervangen.
Deze theoretische verkenningen zullen worden verweven met casestudies van verschillende
geanimeerde documentaires en autobiografieën:
(2008) van Uri en Michal Kranot,

SILENCE

GOD ON OUR SIDE

(2005) en

THE HEART OF AMOS KLEIN

(Sylvie Bringas & Orly Yadin, 1998),

WALTZ WITH BASHIR

(Ari

2
Hoewel zware onderwerpen de boventoon voeren, zijn er echter ook geanimeerde documentaires en
autobiografieën die alledaagse of lichtvoetige onderwerpen behandelen, zoals de serie CREATURE COMFORTS
(Aardman Animations, 2003). Deze worden in deze studie echter buiten beschouwing gelaten.
3
Hoewel er significante verschillen zijn, delen graphic novels en comics veel stilistische kenmerken met de
geanimeerde (non-fictie)film; deze representatievormen gingen ook vooraf aan de grote opmars van animatie
in non-fictiefilm. Het baanbrekende Maus (Art Spiegelman, 1986 & 1991) dat in twee delen verscheen vormde
de aanzet tot een academische bestudering van graphic novels, bij Maus richtte deze zich op diens behandeling
van de Holocaust – een uiterst precair onderwerp. Niet alleen presenteerde Spiegelman zijn (auto)biografische
verhaal over de Holocaust in de vorm van een comic; de vertelling had bovendien de vorm van een fabel waarin
verschillende (bevolkings)groepen als verschillende diersoorten werden afgebeeld. Maus ondervraagt op
uitdagende wijze de conventies van zowel literaire representatie als Holocaust ‘etiquette’ (Geis 3).
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Folman, 2008), en

GRAVE OF THE FIREFLIES

(HOTARU

NO HAKA)

(Isao Takahata, 1988). De casestudies

richten zich hoofdzakelijk op buitenlandse producties: Nederland heeft in vergelijking slechts een
handvol geanimeerde documentaires en autobiografieën voortgebracht, waardoor in deze studie de
nadruk zal liggen op (co)producties uit andere Europese landen, de Verenigde Staten, Japan en
Israël. De selectie van films richt zich bewust niet op het oeuvre van één bepaalde filmmaker of
animatiefilmer, of op een afgebakende historische periode. Hiermee vermijdt deze studie een
auteuristische aanpak en vrijwaart het zich van heersende conventies van een bepaalde historische
periode. De bestudeerde films hebben allen echter als onderwerp een oorlogssituatie en de grote
uitwerking die deze heeft op het menselijk bestaan, reikend van conflicten in Europa en het
Midden-Oosten tot aan Japan. De besproken films kunnen worden aangeduid met de term trauma
cinema, welke is ontleend aan Janet Walkers gelijknamige boek (2005). Deze aanduiding heeft
betrekking op films die handelen over diepingrijpende gebeurtenissen op persoonlijk of collectief
niveau.
Het doel van de casestudies is een scala aan uitdrukkingsvormen bloot te leggen en te
inventariseren welke discursieve middelen een geanimeerde documentaire of autobiografie hanteert
om gevoelige kwesties aan te kaarten. Op welke wijze zou animatie de gangbare c.q. meest geuite
kritieken op respectievelijk de documentaire- en autobiografische film als mogelijke bron van
historische kennis kunnen ondervangen? Niet alleen animatie, maar ook de documentaire- en de
autobiografische traditie zijn namelijk niet vrij van kritiek met betrekking tot de claims die dit type
films maken op een bepaalde historische werkelijkheid. Tevens komt het interview aan bod met de
Israëlische animatiefilmer Uri Kranot; hierin spreekt hij expliciet over de relatie tussen
documentaire en animatie, en (zijn) animatie als medium om traumatische gebeurtenissen te
representeren.4
De verzamelde inzichten uit de literatuurstudies, het interview en de casestudies zullen
meer licht werpen op het vraagstuk in wat voor vertelling het samenspel tussen enerzijds animatie
en anderzijds documentaire of autobiografie resulteert en op welke wijze dit anders is dan in de
klassieke documentaire of autobiografie. Deze studie betoogt dat dit samenspel resulteert in een
reflexieve vertelling, waarmee een geanimeerde documentaire of autobiografie diens argument
onder het voetlicht brengt op een alternatieve wijze dan de klassieke documentaire en
autobiografie: (computer)geanimeerde documentaires en autobiografieën streven niet zozeer een
fotorealistische en objectieve standaard na, maar bewerkstelligen een realiteitsimpressie door
inzicht te geven in moeilijk toegankelijke aspecten van de menselijke beleving middels een
subjectieve vertelling. Animatie biedt hierin een uitbreiding van het conventionele repertoire van
zowel de documentaire- en autobiografische praktijk als de articulatie en verwerking van trauma.
Geanimeerde documentaire- en autobiografische film ondervragen de grenzen van representatie en
geven de aanzet tot een vernieuwing van noties van non-fictiefilm.

4

De gehele interviewtekst is opgenomen in bijlage A (i).
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1 // Ontworsteling aan het verleden
Bij de films die worden besproken in deze studie zijn er soms enige decennia verstreken voordat de
hoofdpersoon zijn moeizame, soms pijnlijke zoektocht begint en de confrontatie aangaat met zijn
verleden en met hemzelf. Maar waarom toch deze preoccupatie met het verleden? Het verleden
wordt dikwijls gezien als de wortels van iemands bestaan, het gedeelte van iemands herkomst
welke niet verloochend kan worden. Men heeft ook vaak een geromantiseerde voorstelling van het
verleden. De wetenschap van iemands herkomst geeft bovendien een gevoel van geborgenheid,
saamhorigheid en identiteit. Het verleden kan echter ook iets zijn waarvan een persoon zich uit alle
macht probeert los te maken, met name wanneer het een traumatisch verleden betreft. In
dergelijke gevallen schenkt de geschiedenis geen geborgenheid, maar vormt het een aanhoudend
schrikbeeld. Of zoals het personage Stephen Dedalus verwoordt in Ulysses (James Joyce, 1922):
“History is a nightmare from which I am trying to awake” (geciteerd in: Ignatieff 165).
In het hoofdstuk “The Nightmare from Which We Are Trying To Awake” in The Warrior’s
Honor (1998) spreekt de Canadese schrijver en historicus Michael Ignatieff over de geschiedenis van
mensen en de gemeenschappen waarin ze leven in het licht van etnische oorlogen zoals het
apartheidsregime. Deze gemeenschappen hebben verschillende wreedheden doorstaan; Ignatieff
stelt zichzelf de vraag op welke wijze een gemeenschap zijn verleden onder ogen kan komen en
zich ermee kan verzoenen. In navolging van de Ierse schrijver James Joyce ziet Ignatieff het
verleden als een bedrukkende kracht waaraan men moet ontsnappen: “Joyce’s writing is a long
rebuke to versions of history as heritage, as roots and belonging, as comfort, refuge, and home. His
was the opposite claim: you could be yourself only if you escaped home, if you struggled awake
from the dream of your ancestors” (Ignatieff 166). De gebeurtenissen die Ignatieff bespreekt, onder
meer de genocide in Rwanda, zijn generatieoverschrijdende conflicten die van ouder op kind
worden overgedragen, waarbij de jongere generatie het lijden van de voorgaande wil wreken. De
cirkel van trauma en wederzijdse beschuldigingen kan echter enkel worden doorbroken wanneer
men bewust afstand neemt van het verleden. Wanneer men zich losmaakt van de destructieve
banden met zijn voorouders, kan men het verleden afsluiten en ontwaken uit de nachtmerrie.
Afsluiting is een cruciaal element in de acceptatie van het verleden, tevens een onmisbare
stap in het proces van traumaverwerking. In de voorbeelden die Ignatieff aanhaalt is verzoening met
het verleden problematisch: het gaat om hele naties die worstelen met hun diepgewortelde
trauma’s. Oorlogstribunalen werden voor de omvangrijke taak gesteld om de waarheid achter het
conflict te achterhalen en de individuen te berechten die verantwoordelijk waren voor de begane
wreedheden. Het uiteindelijke doel daarvan is de personen die zijn geschaad recht te doen en de
naties verwonde psyche te genezen. Verzoening van een natie met zijn verleden of tussen naties
onderling kan echter onmogelijk op dezelfde, meer overzichtelijke, wijze verlopen als de
verzoening tussen individuen. Wat is bovendien waarheid in een conflict, wiens waarheid is dit?
Bij het verlichten van trauma is het voor het individuele slachtoffer van belang dat zijn
trauma begrepen wordt en de omvang en diepgang ervan worden erkend. Een definitief oordeel van
een buitenstaander zou hier volgens Ignatieff (sprekend met betrekking tot de tribunalen)
onmogelijk volledig recht aan kunnen doen:
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It is an illusion to suppose that “impartial” or “objective” outsiders would ever succeed in
getting their moral and interpretive account of the catastrophe accepted by the parties to
the conflict. The very fact of being an outsider discredits rather than reinforces one’s
legitimacy. For there is always a truth that can be known only by those on the inside
(Ignatieff 175).
De getuige van de gebeurtenissen, het traumaslachtoffer, heeft in Ignatieffs opinie een grotere
autoriteit dan een buitenstaander. Maar wellicht bemoeilijkt de ontoereikendheid van hulp of visie
van buitenaf, tegelijkertijd, de pogingen om te ontsnappen aan het verleden. Wanneer het een
traumatisch verleden betreft lijkt het ontsnappen eraan vaak een zeer moeizame of onmogelijke
opgave voor de persoon in kwestie.
1.1 Definities van trauma
Trauma is de psychologische en/ of fysieke beschadiging die bij een persoon ontstaat naar
aanleiding van een extreme gebeurtenis.5 In de psychotraumalogie wordt de term posttraumatische
stress-stoornis (PTTS) gehanteerd voor de psychische aandoening bij een persoon die is blootgesteld
aan een traumatische ervaring. In zijn oratie “Weg van het trauma” (2007) stelt hoogleraar
Psychotraumalogie Rolf J. Kleber dat relatief weinig personen die traumatische ervaringen hebben
daadwerkelijk lijden aan deze stoornis; lang niet iedereen ontwikkelt pathologie (Kleber 5). Bij
sommige personen kunnen de emotionele gevolgen van een trauma in de loop van enkele maanden
verdwijnen. Anderen daarentegen hebben langduriger te lijden onder een traumatische ervaring.
Een heel scala aan levensingrijpende gebeurtenissen kan leiden tot ernstig trauma bij de
personen die erbij betrokken zijn, onder meer (seksueel) misbruik, oorlogssituaties, (natuur)rampen
en zware verkeersongelukken. De oorzaak van het trauma kan een verzameling aan gebeurtenissen
of aanhoudende situatie in iemands leven betreffen, of een unieke gebeurtenis. Het trauma dat
door deze gebeurtenis(sen) wordt veroorzaakt manifesteert zich bij het slachtoffer in de vorm van
zich telkens opdringende gedachten, nachtmerries of flashbacks. Hoogleraar Gender- en
Vrouwenstudies Leigh Gilmore geeft in The Limits of Autobiography (2001) de volgende definitie:
“Trauma, from the Greek meaning “wound”, refers to the self-altering, even self-shattering
experience of violence, injury, and harm. Crucial to the experience of trauma are the multiple
difficulties that arise in trying to articulate it” (Gilmore 6). In dit boek bespreekt Gilmore de
moeilijkheden die zich kunnen voordoen bij het articuleren van trauma en de wijze waarop
autobiografie hierin zou kunnen functioneren. Kenmerkend aan trauma is dat het voor het
slachtoffer zeer moeilijk is om uiting te geven aan de schokkende gebeurtenissen, omdat de
herinnering eraan tevens een herbeleving is. Gilmore wijst ook op de paradoxale relatie tussen taal
en trauma: taal schiet tekort om het trauma te articuleren, maar tegelijkertijd wordt taal
beschouwd als noodzakelijk middel om uiting te geven aan het trauma en het uiteindelijk te
genezen (Gilmore 6-7). Zolang er geen uiting aan kan worden gegeven, is er geen sprake van
5

Het trauma dat in deze studie wordt besproken heeft uitsluitend betrekking op psychotrauma.
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afsluiting van het verleden en blijft het traumatische verleden het slachtoffer achtervolgen. Het
einde van de traumatische gebeurtenis(sen) betekent niet tevens het einde van het trauma.
Ook

wijzend

op

de

problematische

relatie

tussen

taal

en

trauma,

spreekt

literatuurwetenschapper Ernst van Alphen over trauma met betrekking tot de Holocaust, in het
hoofdstuk “Testimonies and the Limits of Representation” in Caught by History (1998). Sommige
overlevenden van de Holocaust zijn niet in staat om hun ervaringen te articuleren wanneer ze
proberen te komen tot zingeving aan de traumatische gebeurtenis(sen): “These individuals often
share a basic incapacity to express or narrate their past experiences. This semiotic problem
underlies the widespread conviction that the Holocaust, in all its uniqueness and extremity, is
unrepresentable” (Van Alphen 41). De traditionele visie op trauma stelt dat taal tekort schiet in de
articulatie van het trauma: de bestaande taal is ontoereikend om een historische werkelijkheid te
representeren die het verstand te boven gaat. Hierbij wordt in dit representatieprobleem de nadruk
gelegd op het object dat het trauma veroorzaakt en diens extreme aard: “The extreme horror of
the historical reality causes language to fall short” (Van Alphen 43). De moeilijkheid die
getraumatiseerde personen ondervinden om hun ervaringen te articuleren vindt volgens Van Alphen
daarentegen zijn oorsprong op een ander niveau:
(…) the problems with which representations of the Holocaust struggle are actually better
located in the process and mechanisms of representation itself. (…) The problem, in short,
is not the nature of the event, or any intrinsic limitation of representation per se, but the
split between the living of an event and the availability of forms of representation with
which the event can be (re)experienced (Van Alphen 43, 44).
Traumaslachtoffers ervaren een grote discrepantie tussen de gruwelijke aard van hun ervaringen en
de taal en symboliek die hen voorhanden is om deze uit te drukken. Deze onrepresenteerbaarheid,
het niet kunnen spreken over hun ervaringen,6 vormt de wortel van het trauma dat blijft voortduren
zolang er geen uitdrukking aan kan worden gegeven. De moeilijkheden die slachtoffers naderhand
hebben met de articulatie van hun ervaringen vinden hun oorsprong niet zozeer achteraf wanneer
men wil getuigen, maar ontstonden al ten tijde van de ingrijpende gebeurtenissen.
The Holocaust has had a traumatic impact for many because it could not be experienced,
because a distance from it in language or representation was not possible. (…) the later
representational problems are a continuation of the impossibility during the event itself to

6
Hoogleraar Psychiatrie Bessel A. van der Kolk en hoogleraar Psychopathologie van Chronische Traumatisering
Onno van der Hart karakteriseren in “The Intrusive Past” in Trauma: Explorations in Memory (1995) deze
onmacht in reactie op de traumatiserende gebeurtenis(sen) als letterlijk stomgeslagen zijn: “When people are
exposed to trauma, that is, a frightening event outside of ordinary human experience, they experience
“speechless terror”. The experience cannot be organized on a linguistic level, and this failure to arrange the
memory in words and symbols leaves it to be organized on somatosensory or iconic level: as somatic sensations,
behavioral reenactments, nightmares, and flashbacks. (…) They therefore cannot be easily translated into the
symbolic language necessary for linguistic retrieval” (Van der Kolk & Van der Hart 172).
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experience the Holocaust in the terms of the symbolic order then available (Van Alphen 4445).
De onrepresenteerbaarheid van het trauma treedt niet achteraf op, wanneer het traumaslachtoffer
de

gebeurtenis(sen)

volledig

heeft

doorstaan,

maar

komt

al

tijdens

de

traumatische

gebeurtenis(sen) tot vorming. Zoals Dori Laub toelicht in “Truth and Testimony” in Trauma:
Explorations in Memory (1995), kan het slachtoffer reeds gedurende de traumatische
gebeurtenis(sen) geen passende betekenis toekennen aan wat er zich om hem/haar heen voltrekt.
De bundel Trauma bevat verschillende essays die de impact van trauma op het menselijk geheugen
nader belichten.
The historical imperative to bear witness could essentially not be met during the actual
event. The degree to which bearing witness was required, entailed such an outstanding
measure of awareness and comprehension of the event – of its dimensions, consequences,
and above all, of its radical otherness to all known frames of reference – that it was beyond
limits of human ability (and willingness) to grasp, to transmit, or to imagine (Laub 68;
cursivering in origineel).
Laubs stelling over de onmogelijkheid om gedurende de traumatische gebeurtenis(sen) tot zingeving
te komen, vanwege gebrek aan een passend interpretatiekader en kennis van soortgelijke
gebeurtenissen, komt sterk overeen met Van Alphens behandeling van trauma als discursief
probleem dat al tijdens de eigenlijke gebeurtenis(sen) optreedt: (…) “what was ultimately missing,
not in the courage of the witnesses, not in the depth of their emotional responses, but in the human
capacity to perceive and to assimilate the totality of what was really happening at the time (Laub
69). Het psychotrauma dat slachtoffers ervaren is een probleem van discursieve aard dat zich reeds
voordoet tijdens de bewuste gebeurtenis(sen); getraumatiseerde personen beschikken niet over de
discursieve middelen of het conceptuele raamwerk om afstand van te nemen van de ingrijpende
gebeurtenis(sen) en er grip op te krijgen, of de middelen die recht doen aan hun ervaringen: “How
can a language that must remain ordinary portray the extreme without banalizing it?” bevraagt
hoogleraar Joodse Cultuur en Maatschappij Michael Rothberg in Traumatic Realism (2000: 133). Het
ontbreken van een toereikende representatie hindert traumaslachtoffers’ streven naar verwerking
en verlossing van trauma.
1.2 De noodzaak van narratie: getuigen om te (over)leven
Being a witness is, in fact, a process that includes the listener. For the testimonial to take
place, there needs to be a bonding, the intimate and total presence of the other – in the
position of one who hears. Testimonies are not monologues; they cannot take place in
solitude. The witnesses are talking to somebody: to somebody they have been waiting for a
long time (Felman & Laub 70-71; cursivering in origineel).
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De articulatie van het trauma is geen proces dat het traumaslachtoffer alleen kan ondernemen; het
vereist de aanwezigheid van een toehoorder, “the addressable other” (Felman & Laub 68). Ignatieff
stelde dat een buitenstaander onmogelijk dezelfde kennis van binnenuit de traumatische
gebeurtenis(sen) kan bezitten als het traumaslachtoffer. Toch is de rol van de toehoorder cruciaal
voor het proces van de articulatie en verwerking van trauma.7
The listener (…) is a party to the creation of knowledge (…). The testimony to the trauma
thus includes its hearer (…). The listener to trauma comes to be a participant and a coowner of the traumatic event (…) The listener, however, is also a separate human being (…)
he preserves his own separate place, position and perspective; a battleground for forces
raging in himself, to which he has to pay attention and respect if he is to properly carry out
his task (Felman & Laub 57-58).
Zolang traumaslachtoffers hun ervaringen niet kunnen articuleren en delen met anderen, is het
verleden nog niet afgesloten. In dat geval blijft het zich opdringen aan hun dagelijkse bestaan, als
ware het trauma ingegraveerd in hun geheugen.8 Om te kunnen praten over hun trauma, ervan te
kunnen getuigen en werken te produceren die van het trauma getuigen, is het nodig om een
narratieve vorm te vinden voor de ervaringen. Historicus Hayden White wijst op de noodzaak van
het narrativiseren van onze ervaringen, in “The Value of Narrativity in the Representation of
Reality” in On Narrative (1981): “(…) narrativity might well be a solution to a problem of general
human concern, namely, the problem of how to translate knowing into telling, the problem of
fashioning human experience into a form assimilable to structures of meaning that are generally
human rather than culture-specific” (White 1; cursivering in origineel).
Om gebeurtenissen, van welke aard dan ook, betekenisvol te kunnen interpreteren relateren
we ze aan andere gebeurtenissen: we plaatsen onze ervaringen in een narratief raamwerk waarin
precedenten zijn onderscheiden en waarmee kan worden geanticipeerd op wat er volgen zal. In het
geval van de Holocaust was het echter onmogelijk om een dergelijk narratief raamwerk te
activeren: het mensonterende leven in de concentratie- en vernietigingskampen kende geen
precedent. Het was voor de slachtoffers daarom onmogelijk om zichzelf betekenisvol in de
gebeurtenissen te plaatsen. Hiermee kon bovendien niet worden geanticipeerd op het verdere
verloop van hun leven. Vanwege het gebrek aan een passend narratief raamwerk en betekenisvolle
subjectposities leek de gebeurtenis zich te voltrekken in een soort vacuüm (Van Alphen 53).
De onrepresenteerbaarheid van de traumatische gebeurtenissen, de onmogelijkheid voor het
traumaslachtoffer om zijn ervaringen betekenisvol te interpreteren en deze kenbaar te maken aan
7

Psychiater Robert Jay Lifton neemt in Trauma (Caruth, 1995) een positie in die vergelijkbaar is met die van
Ignatieff, maar hij benadrukt tegelijkertijd het belang van de buitenstaander als toehoorder. Hoewel deze
nooit in dezelfde mate kan ervaren wat het traumaslachtoffer heeft doorgemaakt, is zijn aanwezigheid een
vereiste voor de dialogische articulatie en verwerking van trauma: “(…) you must in some significant
psychological way experience what they experience. You can never do that quite. But it’s being a survivor by
proxy, and the proxy’s important. You’re not doing what they did, you’re not exposed to what they were
exposed to, but you must take your mind through, take your feelings through what they went through, and
come into contact with it (…) It’s an encounter, it’s an encounter and a dialogue” (Caruth 145).
8
Zie ook Langer, L.L. Holocaust Testimonies: The Ruins of Memory. New Haven: Yale University Press, 1991.
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anderen, resulteert volgens Van Alphen in een noodzakelijke teloorgang van het ‘zelf’ van het
slachtoffer. Hij verwijst onder meer naar de getuigenissen in Lawrence L. Langers studie Holocaust
Testimonies (1991). Hierin bespreekt Langer verschillende getuigenissen van Holocaustoverlevenden
die op video zijn opgenomen. Daarbij onderscheidt hij verschillende vormen van herinnering en de
fundamentele wijze waarop deze het ‘zelf’ van de slachtoffers hebben beïnvloed: “It took me some
time to realize that all of them were telling a version of the truth as they grasped it, that several
currents flow at differing depths in Holocaust testimonies, and that our understanding of the event
depends very much on the source and destination of the current we pursue” (Langer xi; cursivering
in origineel). Hij onderscheidt onder meer anguished memory,9 waarbij slachtoffers een tweedeling
in hun subjectiviteit ervaren. Zo verklaart Sally H. dat ze verdeeld wordt door haar bestaan als
overlevende en haar ervaringen in de concentratiekampen: “I’m thinking of it now (…) how I split
myself. That it wasn’t me there. It just wasn’t me. I was somebody else” (Langer 48; cursivering in
origineel). De onmogelijkheid om in welke vorm dan ook in te grijpen in de situatie resulteerde erin
dat de slachtoffers de rol van handelend subject noch die van passief object konden aannemen. Van
Alphen verwijst hier onder andere naar de getuigenis van Bessie K., die niet kon voorkomen dat
haar baby werd meegenomen door Duitse soldaten: “She does not know what her role as an actor
was. Was she the subject, which means that she had an active role in the loss of her baby; or was
she merely the object, a passive victim of the event?” (van Alpen 46).
Bij andere slachtoffers manifesteert het trauma zich in een totale apathie (Van Alphen 48).
Wat overblijft is een lege huls, een schim van wat ooit een unieke persoonlijkheid was. Van Alphen
omschrijft de getuigenis van Joan B. als een “morally based rejection of subjectivity” (ibidem).
Joan B. kreeg van een kampcommandant de opdracht om water te koken, waarin vervolgens de
pasgeborene van een andere vrouw werd verdronken. Joan reageert stoïcijns wanneer haar hiernaar
gevraagd wordt door haar interviewer. “The appalled interviewer asks, “Did you see that?” “Oh,
yes, I did,” the witness imperturbably replies. “Did you say anything?” (…) “No, I didn’t””. Joan
geeft vervolgens de volgende toelichting: “I had a friend… who said that now we are here, you have
to look straight ahead as if we have [blinders] on like race horses.. and become selfish. I just lived,
looked (…) but I didn’t feel anything. I became selfish. That’s number one” (Langer 123).
In navolging van Langer stelt Van Alphen dat men de mensonterende situatie in de naziconcentratiekampen enkel kon overleven door in die situatie afstand te nemen van alle menselijke
waarden en door zich “selfish” op te stellen: “Selfish must be read as “self-ish”: in order to survive,
all human norms and values must be ignored. This necessary and purposeful ignoring and abjuring of
a system of values kills subjectivity at the very moment one opts for life (Van Alphen 49).
Paradoxaal genoeg moest men zijn eigen subjectiviteit dus niet alleen ontkennen maar ook
ombrengen om het eigen leven te kunnen redden. Er blijft echter een leemte achter wanneer
iemand zichzelf moet ontdoen van zijn menselijkheid; wat achterblijft doet weinig herinneren aan
een levend individu. Het traumaslachtoffers ‘zelf’ en zijn vermogen om te getuigen kwamen om
tijdens de traumatiserende gebeurtenis(sen):
9

Naast anguished memory onderscheidt Lawrence L. Langer tevens deep memory, humiliated memory, tainted
memory en unheroic memory als vormen van herinnering (Langer, 1991).

11

When one had to kill the self, one is no longer able to tell. One lives on, but the voice has
been struck dumb. In Charlotte Delbo’s words, “I died in Auschwitz, but no one knows it”.
(…) so many Holocaust survivors are unable to tell about the events of which they were
part. Although they survived, their selves were killed in the camps. A killed self has no
experiences, much less narratable memories (Van Alphen 50).
De onmacht van het traumaslachtoffer om zijn ervaringen betekenisvol te interpreteren en deze uit
te drukken kan ertoe leiden dat het trauma de mentale belevingswereld van het slachtoffer geheel
in beslag neemt. De wijze waarop het verleden zich kan blijven opdringen aan het
traumaslachtoffer belichten Bessel A. van der Kolk en Onno van der Hart in “The Intrusive Past” in
Trauma. Zolang het trauma niet is verwerkt, kan het slachtoffer niet tot acceptatie komen van zijn
verleden en het een betekenisvolle plaats geven in zijn bestaan. Dit kan enkel door een narratieve
vorm te vinden voor zijn ervaringen: “Traumatic memories are the unassimilated scraps of
overwhelming experiences, which need to be integrated with existing mental schemes, and be
transformed into narrative language. It appears that, in order for this to occur successfully, the
traumatized person has to return to the memory often in order to complete it” (Van der Kolk & Van
der Hart 176). Het kunnen begrijpen van en verhalen over het trauma zijn voorwaarden voor
volledig herstel, in welk geval
(…) the person does not suffer anymore from the reappearance of traumatic memories in
the form of flashbacks, behavioral reenactments, and so on. Instead the story can be told,
the person can look back at what happened; he has given it a place in his life history, his
autobiography, and thereby in the whole of his personality (Van der Kolk & Van der Hart
176).
Het kunnen positioneren van de gebeurtenis(sen) in een betekenisvol narratief raamwerk en erover
kunnen getuigen, kunnen het slachtoffer uiteindelijk bevrijden van de tirannieke greep van het
trauma.
Zeer kenmerkend aan trauma is het uitgestelde, vertraagde moment waarop de
herinneringen boven komen. Naast de onmogelijkheid om tijdens de ingrijpende gebeurtenis(sen)
een betekenisvolle interpretatie kunnen construeren, vinden het trauma en de krachtige gevoelens
die verbonden zijn aan de ingrijpende gebeurtenis(sen) ook indirect hun weerslag op het
traumaslachtoffer, zoals Dori Laub toelicht in Trauma. De onmogelijkheid van traumaslachtoffers
om de volle omvang van de gebeurtenissen om hen heen te begrijpen maakt dat ze hun
traumatische herinneringen internaliseren en onderdrukken. Tijdens hun onderdrukking kunnen
deze herinneringen vervormd en onduidelijk worden. Ook wanneer de intense (angst)gevoelens van
het traumaslachtoffer onveranderd blijven kan zijn recollectie van de gebeurtenissen zijn
beschadigd of vervormd.
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The traumatic experience has normally long been submerged and has distorted in its
submersion. The horror of the historical experience is maintained in the testimony only as
an elusive memory that feels as if it no longer resembles any reality. The horror is, indeed,
compelling not only in its reality but even more so, in its flagrant distortion and subversion
of reality (Laub 62).
De herinneringen die na lange onderdrukking of uitstel boven komen wijken mogelijk af van de
historische werkelijkheid. Ook kan het voorkomen dat slachtoffers zich gebeurtenissen herinneren
waarvan het zeer onwaarschijnlijk is dat deze op de beschreven wijze of in beschreven volgorde
hebben plaatsgevonden. Dit verschijnsel duidt Cathy Caruth in Trauma aan met de term false
recovered memories (Caruth viii). Het menselijk geheugen is met name onder traumatische
omstandigheden zeer wisselvallig. Een traumaslachtoffer kan zijn herinneringen aan een bepaalde
gebeurtenis bovendien hebben verdrongen, waardoor er bepaalde informatie over zijn verleden
ontbreekt. De omverwerping van de temporele orde en omissies in het getraumatiseerde geheugen
worden later in deze studie verder toegelicht, onder meer aan de hand van

WALTZ WITH BASHIR,

een

film waarin de betrouwbaarheid van het menselijk geheugen een van de centrale thema’s vormt.
1.3 Animatie in trauma cinema
In haar gelijknamige boek hanteert Janet Walker de term trauma cinema (Walker, 2005) als
aanduiding voor films die handelen over diepingrijpende gebeurtenissen op persoonlijk of collectief
niveau. De films proberen in hun representatie van traumatiserende gebeurtenissen de ervaringen
van het filmsubject voorbij de geïnternaliseerde, individuele beleving te brengen en de
toeschouwer deelgenoot te maken van deze ervaringen (Walker xix). De films richten zich op
historische gebeurtenissen die van zeer ingrijpende aard zijn. Zoals in deze studie zal worden
betoogd is animatie een uiterst geschikt middel voor de representatie van traumatische historische
gebeurtenissen, met name wanneer er geen bronnenmateriaal beschikbaar is van de gebeurtenis die
de film tracht te beschrijven.
Sinds de jaren 1990 is er onder documentaire- en autobiografische films een gestage trend
naar toenemend gebruik van animatie; deze films zijn zogenaamde geanimeerde documentaires en
autobiografieën. Vaak stellen de films, in hun geheel of gedeeltelijk gebruikmakend van animatie,
ingrijpende en zelfs traumatiserende historische gebeurtenissen centraal. Deze films zijn ook te
scharen onder Walkers trauma cinema. Walker betoogt dat dit soort films op alternatieve, meer
adequate wijze inzicht geeft in traumatische gebeurtenissen vergeleken met de wijze waarop
traditionele geschiedschrijving dit poogt te doen. Trauma cinema is beter in staat om de door
trauma veroorzaakte wisselvalligheden van het geheugen te adresseren: “Empirically based realist
historiography, even if it were possible, is not the most appropriate mode for certain historical
representations because it cannot adequately address the vicissitudes of historical representation
and memory” (Walker xviii). Geanimeerde documentaires zoals
en

DRAWN FROM MEMORY
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(Ari Folman, 2008)

(Paul Fierlinger, 1995) onderzoeken de weerslag die traumatische

gebeurtenissen hebben op het menselijk geheugen. Zoals uit casestudies van enkele films zal
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blijken, wijken dit soort films in verschillende opzichten af van klassieke documentaires en
autobiografieën waarin geen gebruik wordt gemaakt van animatietechnieken.
In het geval van een autobiografische film is de maker zelf getuige geweest van de
gebeurtenissen die hij/zij beschrijft; in een documentairefilm documenteert een ander de
ervaringen van zijn filmsubject. Langdurig werd de rol die animatie kan spelen in deze processen,
en dan in het bijzonder bij de documentairefilm, impliciet maar volhardend betwist in de vorm van
diens omissie in de theoretisering van non-fictiefilm. Het gebruik van animatie als direct zichtbare
constructie problematiseert de agenda van non-fictiefilm met diens verwijzing naar een
werkelijkheid die bestaat buiten de representatie ervan. Met name in filmwetenschappelijke
literatuur, naast een zekere scepsis in de publieke opinie, werd live-actionfilm lange tijd
beschouwd als enig adequaat representatiemiddel voor de non-fictiefilm.

2 // Het waargebeurde en het fantastische op gespannen voet
Tot aan de jaren 1980 werden in het filmwetenschappelijke veld de live-actionfilm en de
animatiefilm als strikt gescheiden domeinen gepositioneerd. Animatie werd daarbij meestal
bestempeld als een infantiel product, slechts geschikt voor het verbeelden van frivole onderwerpen
en denkbeeldige werelden; als zodanig werd animatie niet beschouwd als een volwaardig en
zelfstandig onderwerp van academische bestudering en had het een gemarginaliseerde positie
binnen de filmwetenschappen (Ashbee 6; Furniss 3-4).10 In “Animation, Art and Digitality” in
Architectures of Illusion (2003) stelt kunstcriticus en digitaal filmmaker Brian Ashbee dat eind jaren
1960 filmwetenschappen in het Verenigd Koninkrijk met veel scepsis werd beschouwd door de
academische orde. Animaties strijd om erkenning was daarentegen een veel hevigere:
Film theorists naturally aspired to academic respectability, and so wished to rescue film
from this blanket dismissal as part of a hopelessly debased and corrupted mass culture. And
if film as a whole was academically suspect, then animation – or rather, the ‘cartoon’ - was
even more tainted, having been connected since the earliest days of ‘trick-film’ with
commerce and entertainment (Ashbee 6).
De beeldvorming rondom animatie is voornamelijk bepaald door de grote successen van de Disney
studio. De legendarische Walt Disney en zijn productiestudio hebben decennialang met grote
commerciële successen een blijvend stempel gedrukt op het imago van animatie als kinderlijk en
laakbaar entertainment: “Disney was to achieve such unprecedented level of popular and
commercial success with his short films in the 1930s, and his subsequent features, that he forged in
the popular and academic minds alike an indissoluble link between animation and kitsch, from

10

Hoewel publicaties zoals die van Sergei Eisenstein over de animatie van Disney (wie hij erg bewonderde) al
vóór de jaren 1980 verschenen, was er nog geen sprake van of aanzet tot de vorming van een brede
academische discipline die animatie als serieus studieobject had.
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which it has never quite recovered” (ibidem). Bovendien verwerden Disneyproducties tot de norm
van wat voortaan als realistische animatie zou gaan gelden.11
Live-action non-fictiefilm daarentegen, met name de documentaire, wordt met geheel
andere eigenschappen en opvattingen van realisme geassocieerd dan animatie. Dit type film wordt
veelal geassocieerd met objectiviteit en het registreren van gebeurtenissen zoals die zich
voltrekken (i.e. de afwezigheid van enscenering); dit type film leunt zwaar op diens (geïmpliceerde)
realisme en authenticiteit. De combinatie van documentaire en animatie zou volgens sceptici
resulteren in een directe spanning tussen representatievormen die, in archetypische vorm, kunnen
worden beschouwd als representanten van respectievelijk feit en fictie. De grenzen tussen feit en
fictie zijn echter in toenemende mate aan het vervagen, zoals Bill Nichols stelt in het boek Blurred
Boundaries (1994). Een dergelijke vervaging heeft ook implicaties voor de documentairefilm als
specifieke vorm van non-fictie. Nichols’ theoretisering van de non-fictiefilm is een centraal
onderdeel van de omschrijvingen door verschillende hedendaagse theoretici, waarmee deze is
verworden tot een gangbare en invloedrijke opvatting. Zoals later aan de orde zal komen
onderscheidt Nichols verschillende documentairevormen, maar in geen ervan wordt de mogelijkheid
van het gebruik van animatie ter sprake gebracht. Deze geringschattende houding onder
filmtheoretici is te wijten aan de onterechte gelijkstelling van objectiviteit en mimesis, welke is op
te vatten als fotorealisme (Plantinga, 1996: 313). En animatie is op dit moment minder goed in staat
om een exacte gelijkenis te bieden dan haar foto- en cinematografische tegenhangers.
Niet alleen in het domein van non-fictie werd animatie miskend;12 ook in de academische
beeldvorming over live-actionfilm in het algemeen. Binnen de filmwetenschappen werd animatie
lang onderbelicht en genegeerd als academisch studieobject; animatie werd beschouwd als
primitieve voorloper of ‘stiefkind’ van de live-action film. “In terms of scholarship, animation is the
least theorized area of film. In neglecting animation, film theorists – when they have thought about
it at all – have regarded animation as either the ‘step-child’ of cinema or as not belonging to cinema
at all, belonging rather to the graphic arts”, aldus Alan Cholodenko in de essaybundel The Illusion
of Life (1991: 9) – destijds het eerste verzamelwerk van wetenschappelijke literatuur dat zich
richtte op een theoretische behandeling van animatiefilm.13 De twee representatievormen, liveaction en animatie, zijn reeds in hun ontstaansgeschiedenis echter nauw met elkaar verbonden.
11

Paul Wells, filmtheoreticus en autoriteit op het gebied van animatie, over de associatie van animatie met
Disney: “This has led to animation being understood in a limited way. Disney perfected a certain language for
the cartoon and the full-length feature which took its model from live-action filmmaking. This overshadowed
other types of innovation and styles of animation which have extended the possibilities of the form and
enabled other kinds of film to be made” (Wells, 1998: 24).
12
Hoewel er in de filmwetenschappen lange tijd een rigide scheiding werd gehanteerd tussen non-fictiefilm en
animatie, werd animatie in de praktijk al veelvuldig toegepast in bepaalde typen non-fictiefilm - zonder dat
hier enige opmerkelijke bezwaren tegen werden geuit. Onder andere in wetenschappelijke en educatieve films
en nieuwsverslaggeving is de implementatie van geanimeerde beelden een geaccepteerde, vanzelfsprekende
praktijk.
13
Vanaf de jaren 1980 verschenen in Amerika de eerste academische publicaties die waren gewijd aan
animatie. De oprichting van de Society for Animation Studies in 1987 leverde ook een grote bijdrage aan de
totstandkoming en erkenning van Animatie Studies als zelfstandige academische discipline (Pilling ix). De
onderzoeken van diens leden legden de basis voor een grootschaligere academische bestudering van animatie.
Tevens werd in 1991 het Animation Journal opgericht, als platform voor de nieuwe aanwas van publicaties. In
de meeste bestaande journals, die meer op live-actionfilm waren georiënteerd, was er nog geen plaats voor
publicaties over animatie (Furniss 4).
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Niet alleen kennen animatie en de live-actionfilm dezelfde illusie van beweging; alle film is in
wezen te herleiden tot animatie.
2.1 Animatie onterecht gemarginaliseerd
Animation is not the art of drawings-that-move, but rather the art of movements that are
drawn. What happens between each frame is much more important than what exists on
each frame. Animation is therefore the art of manipulating the invisible interstices that lie
between the frames (Norman McLaren, in: Furniss 5).
De gelauwerde Canadese animatiefilmer Norman McLaren schetst in bovenstaand beroemde citaat
de essentie van animatie. Animaties basisprincipe is het tot leven brengen van levenloos materiaal.
Volgens McLaren gaat het hierbij om wat er tussen de beelden door gebeurt en de illusie van
beweging die ontstaat wanneer losse beelden achterelkaar worden geplaatst.14 Animatie kent vele
verschijningsvormen, uiteenlopend van figuratief tot meer abstracte representaties. Er zijn talloze
vormen en technieken van animatie: onder andere de ‘squash and stretch’ techniek die vooral
wordt gebruikt in celanimatie, kleianimatie, maar ook animaties waarbij de filmcamera er in zijn
geheel niet meer aan te pas komt zoals het direct op de filmstrip tekenen en krassen.
Animaties zijn doorgaans direct te onderscheiden van live-actionbeelden (sommige
computergegenereerde beelden daargelaten). Aan de fotorealistische beelden van de filmcamera
wordt een grotere mate van visueel realisme toegekend dan aan geanimeerde beelden. Maureen
Furniss stelt in Art in Motion (1998) echter voor zowel de live-actionfilm als animatie in een
continuüm te plaatsen, waarvan enerzijds mimesis en anderzijds abstractie de uiteinden vormen. In
haar optiek bestaat er namelijk geen rigide scheiding tussen deze twee vormen; in het continuüm is
er tevens een zone met hybride vormen van mimesis en abstractie. Elke film is te positioneren op
dit continuüm: de ene film neigt meer richting abstractie dan een andere. Furniss stelt dat het niet
mogelijk is dat een film zich louter aan één uiterste uiteinde van dit continuüm bevindt: “There is
no one film that represents the ideal example of ‘mimesis’ or ‘abstraction’ – everything is relative”
(Furniss 6). Een argument dat in te brengen is tegen Furniss’ relativisme is dat de direct cinema
stroming, met diens (ideële) streven naar een volledig objectieve en waarheidsgetrouwe weergave
van de werkelijkheid, weldegelijk kan worden beschouwd als ideaaltype van mimesis. De abstractie
van bepaalde avant-garde films kan daarbij worden beschouwd als absolute tegenpool.
Niet alleen in hun verschijningsvormen overlappen animatie en live-action elkaar in grote
mate; ook in hun ontstaansgeschiedenis is er geen strikte scheiding aan te brengen. Hoewel er lange
tijd in zowel alledaagse als academische kringen geringschattend werd gesproken over animaties
positie ten opzichte van de live-actionfilm, ligt diens basisprincipe ten grondslag aan alle film.
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Persistence of vision, een idee dat werd geformuleerd door fysiologisch onderzoeker Peter Mark Roget in
1824, is het onderliggende principe dat verantwoordelijk is voor deze illusie van beweging (Bendazzi 3); dit
principe wordt in de meest simpele vorm geïllustreerd door zogenaamde flipboekjes.
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Filmtheoreticus Paul Watson stelt dat in feite elke live-actionfilm een mechanische manier is om
materiaal te animeren oftewel tot leven te wekken:
(…) all cinema needs to be considered, if not as animation, then as animated by virtue of its
articulation through technology and its relationship to motion, the fact that all cinema
creates its own illusion of life through technology. For it is not that all cinema exists as
animation, as it is that animation exists in all cinema (Watson 47; cursivering in origineel).
In de beginperiode van het medium film prijkte op mening affiche van een filmvertoning zelfs de
aankondiging “animated pictures”.
In de negentiende eeuw waren er tal van optische uitvindingen die animaties en films illusie
van beweging tot leven riepen. Deze hanteerden hetzelfde principe: het snel opeen laten volgen
losse beelden. Een van de eerste optische apparaten die dit bewerkstelligde was de
phenakistiscoop, een uitvinding die dateert uit 1832.15 In het artikel “Phenakiscoop: 19th Century
Science Turned to Animation” (1993) stelt Richard J. Leskosky dat deze uitvinding en diens
opvolgers door filmwetenschappers onterecht worden gezien als enkel speelgoed: “The nineteenth
century optical inventions which most film histories dismiss as mere toys were, in fact, full-fledged
animation devices” (Leskosky 176). Deze inventies waren in het pre-cinematische tijdperk echter
van groot belang en plaveiden de weg voor de live-actionfilm (ibidem). Aan het einde van de
negentiende eeuw combineerde Emile Reynaud een dergelijk apparaat, de praxinoscoop, met
enkele spiegels en een projector. Hiermee werd het voor het eerst mogelijk om de beelden op een
groot scherm te vertonen en de illusie van beweging tot een collectieve ervaring te maken in
Reynauds théâtre optique (Bendazzi 5).
Terugkijkend op de beginperiode van de live-actionfilm en alle pre-cinematische apparaten,
kan worden gesteld dat animatie niet alleen vooraf ging aan de live-actionfilm maar tevens aan de
wieg stond van diens geboorte. Theoretici zoals Lev Manovich (1997, 2004) stellen bovendien dat in
het tijdperk van de digitalisering, alle film opnieuw tot animatie is verworden. De positionering van
animatie en (non-fictie) live-actionfilm als absolute tegenpolen is een onterechte ontkenning van de
gedeelde basisprincipes die de twee representatievormen kenmerken.
Animatiefilms worden doorgaans geassocieerd met fictiefilm; het is ook in deze categorie
dat animatie de meeste commerciële successen behaalt. In animatiefilms wordt er zoveel mogelijk
gestreefd

naar

fotorealistische

beelden

(en

diens

inherente

implicatie

van

autonome

totstandkoming), die de huidige standaard vormen. Desalniettemin is animatie het meest
herkenbaar als constructie in vergelijking met andere typen film. Naast de zwakkere visuele
gelijkenis, ontbreekt in animatie bovendien de directe fysieke inscriptie die constitutief is voor
analoge fotografie en film: “In animation, however, nothing on the screen exists in real life, except
in the very literal sense that the camera photographically records a particular set of drawings in
15

Dit apparaat bestond uit een draaibare schijf met gleuven erin, welke was bevestigd op een stok. Aan de
rand van de schijf stonden getekende figuren afgebeeld die telkens iets versprongen. Als men het apparaat
voor een spiegel hield moest men een draai geven aan de schijf; door de gleuven kon in de reflectie van de
spiegel de illusie van beweging van de afzonderlijke figuren worden waargenomen.
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front of the lens” (Rowley 66). Het beeldmateriaal van de animatiefilm heeft een andere herkomst
dan de live-actionfilm (fictie ofwel non-fictie). Menselijke interventie is onontbeerlijk in animatie;
niets van wat voor de camera plaatsvindt gebeurt buiten de intentie van de animatiefilmer om:
“The conscious and selective reproduction of movement, frame by frame, necessarily
accommodates the animator’s unmediated ‘hands-on’ approach” (Wells, 1997: 40). Daarnaast moet
er in animatie altijd een specifieke soundtrack worden geconstrueerd, omdat er geen diegetisch
geluid verbonden is aan de constructie van de animatie. De ‘hands-on’ benadering die bij animatie
vereist is, onderstreept de persoonlijke inmenging van de maker. Hij is weinig gedistantieerd,
vanwege animaties gelijktijdigheid van opname en interpretatie (ibidem). Dit maakt animatie
ogenschijnlijk tot een hoogst subjectieve constructie vergeleken met de live-actionfilm. Hoe kleiner
de inmenging van de filmmaker, des te groter is zijn distantie van het subject. Zoals later in deze
studie uit Nichols’ categorisering van representatievormen zal blijken, impliceert deze distantie een
objectievere vertelling. Hoewel de animatiefilm niet (in dezelfde mate) verankerd lijkt te zijn in de
fysieke werkelijkheid als live-actionfilm en fotografie en in grotere mate geconstrueerd is, mag niet
worden vergeten dat alle representatie een constructie is – ook bij lensgebaseerde technologieën
die doorgaans een groter realisme impliceren.
Opvattingen van filmisch realisme zijn oorspronkelijk geformuleerd met het oog op analoge
fotografische beelden; animatie bestrijkt in vergelijking echter een veel breder spectrum van
realisme dat hier verder zal worden toegelicht. Onder andere aan de hand van Paul Wells’ typering
van narratieve strategieën zal in casestudies worden geïnventariseerd welke middelen animatie tot
beschikking staan om een perspectief op de werkelijkheid te articuleren.
2.2 Animaties “illusion of life”
Traditionele opvattingen van filmisch realisme postuleren een te beperkt begrip van realisme; deze
richten zich veelal op de vraag of hetgeen wordt uitgebeeld voldoende visuele gelijkenis vertoont
met diens referent in de film. Opvattingen van filmisch realisme met betrekking tot live-actionfilm
zijn enigszins eenduidiger geformuleerd dan die over animatie, wier theorievorming een
verscheidenheid aan typeringen kent van verschillende vormen van realisme. De verschillende
typeringen veronderstellen elk ook een andere wijze waarop animatiefilm zich tot live-actionfilm
verhoudt.
Stephen Rowley bespreekt in het artikel “Life Reproduced in Drawings” (2005) de
verschillende typen realisme die animatie kan faciliteren: visueel, auraal, en sociaal realisme,
realisme van beweging, en realisme van narratief en personage. Allen hebben betrekking op de
mate waarin de geanimeerde elementen worden waargenomen door de toeschouwer als elementen
uit een concrete, fysieke werkelijkheid. Dit is wat Alan Cholodenko typeert als “the illusion of life”
(Cholodenko 21).
Zoals Nichols verschillende documentairemodi onderscheidt, zo onderscheidt Paul Wells vier
modi
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representatievormen binnen de documentairetraditie: imitative, subjective, fantastic en postmodern (Wells, 1997). In later werk, Understanding Animation (1998), doet Wells echter een
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radicaler voorstel: hij doet de suggestie het idee van naturalisme geheel te verlaten en animatie te
benaderen met Umberto Ecos term ‘hyper-reality’, wat hij karakteriseert als ‘realer-than-real’.
Wells stelt dat animatie bijna kan worden beschouwd als een bewuste weerlegging van realisme:
“(…) animation is a ‘completely fake’ medium by virtue of the fact that it does not use the camera
to ‘record’ reality but artificially records and creates it’s own” (Wells 25). Dit hyperrealisme beoogt
geen exacte kopie te zijn van de live-actionfilm, maar ondervraagt en overtreedt de grenzen van de
filmische realiteitsillusie. Het gaat hierbij niet zozeer om een directe en exacte afbeelding van een
fysieke werkelijkheid, maar eerder de illusie ervan. Waar in de live-actionfilm traditie een deviatie
van de fotografisch-realistische standaard wordt geassocieerd met een mindere mate van realisme,
geldt dit in animatiefilm als een andere, niet zozeer mindere, vorm van realisme. Animatiefilms
plaatsen zich volgens Wells namelijk al buiten het realismedebat dat wordt gevoerd met betrekking
tot live-actionfilm:
(…) animation immediately extricates itself from these kind of debates by already being a
medium which is informed by self-evident principles of construction. Animation does not
share the same method and approach of the live-action film. Rather, it prioritises it’s
capacity to resist ‘realism’ as a mode of representation and uses various techniques to
create numerous styles which are fundamentally about ‘realism’ (Wells 24-25; cursivering in
origineel).
De geconstrueerde aard van animatie is dusdanig evident, dat het medium uitnodigt tot een
kritische reflectie op diens eigen constructie. Het medium, met diens “intrinsic capability to resist
realism” (Wells 26), maakt de toeschouwer meer bewust van de (on)toereikendheid van
representaties. In het artikel “If Truth Be Told, Can ‘Toons Tell It?” noemt Sybil DelGaudio deze
eigenschap van animatie “metacommentary” (1997: 92).
De mate van realisme in een animatiefilm heeft daarnaast niet alleen betrekking op de
wijze waarop iets wordt afgebeeld, maar tevens wat er wordt afgebeeld. Animatie is soms de enige
manier om te verbeelden wat anders moeilijk toegankelijk of geheel ontoegankelijk zou blijven voor
de toeschouwer:16 het kan voorkomen dat er geen materiaal beschikbaar is van de gebeurtenis die
de film tracht te beschrijven. Animatietechnieken kunnen bijvoorbeeld ook de interne werking van
een machine visualiseren in een wetenschappelijke of informatieve film; nieuwsreportages maken
gebruik van animatie in hun reconstructies van bepaalde gebeurtenissen zoals grootschalige
rampen; educatieve films kunnen animaties bevatten om hun boodschap op heldere en
laagdrempelige wijze te articuleren. Daarnaast hebben veel films die gebruik maken van animatie
betrekking op het verbeelden van herinneringen en psychologische toestanden.17 Filmtheoreticus
16

Ekker, J.P. “Tekenen wat niet verfilmd kan worden.” Volkskrant (24-11-2007); Linssen, D. “IDFA toont
vernieuwing documentaire” [2007] NRC Handelsblad – 12-03-2009
http://www.nrc.nl/kunst/article830776.ece/IDFA_toont_vernieuwing_documentaire.
17
Wanneer we kijken naar de onderwerpen van de geanimeerde documentaires die werden vertoond op het
IDFA 2007, valt op hoeveel films aan dit kenmerk voldoen. A IS FOR AUTISM (Tim Webb, 1992) handelt bijvoorbeeld
over de belevingswereld van autistische kinderen en volwassenen; in ABDUCTEES (Paul Vester, 1995) komen
verschillende personen aan het woord die beweren te zijn ontvoerd door buitenaardse wezens.
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David Bordwell onderschrijft dit in “Showing what can’t be filmed” (2009) op zijn weblog, sprekend
over animatiefilms zoals

WALTZ WITH BASHIR:

“[Yet] animation can show things (…) that lie outside the

reach of photography. And the artificiality doesn’t dilute the claims about what the witnesses say
happened any more than does purple prose in an autobiography. In fact, the stylization that
animation bestows can intensify our perception of the events, as metaphors and vivid imagery in a
written memoir do”.18 Animatie schept de mogelijkheid om gebeurtenissen vorm te geven zoals de
personages die zelf hebben ervaren, hiermee nieuwe toegangen verschaffend tot de fysieke,
psychologische en emotionele facetten van de menselijke ervaring. Dit hangt nauw samen met
animaties afwijzing van (klassieke conceptualiseringen van) realisme en de reflexiviteit die het
medium eigen is, aldus Paul Wells in Animation, Genre and Authorship (2002):
Basically, the very artifice of animation requires that the characters, situations, narratives
and designs ‘announce themselves’ as different kinds of ‘phenomena’. This challenges the
viewer to both recognize that this is ‘animation’, and therefore different from live-action
filmmaking, and to invest in engaging with animated phenomena as constructs which may
relate directly to the terms and conditions of human experience, but equally may offer
more complex mediations on socio-cultural and aesthetic epistemologies. Animation
intrinsically interrogates the phenomena it represents and offers new and alternative
perspectives and knowledge to its audiences (Wells 11).
De unieke verbeeldingskracht van animatie, waarmee meer inzicht kan worden gegeven in de
menselijke ervaring, geeft de mogelijkheid tot alternatieve vormen van kennis – het ondervraagt
hiermee de reikwijdte en diepgang van meer gangbare representatiemiddelen. Verschillende
technieken, ook wel narratieve strategieën, staan het medium hiervoor tot beschikking. Deze
worden door Paul Wells uitgelicht in Understanding Animation (Wells, 1998).19 Een aantal van deze
strategieën zullen worden geïllustreerd aan de hand van de casestudies in deze studie.
Bovenstaande uiteenzettingen van realisme in animatie wijken sterk af van traditionele
opvattingen van filmisch realisme die oorspronkelijk zijn geformuleerd met het oog op analoge
fotografische beelden; hierbij wordt André Bazins theorie over filmisch realisme binnen de
filmwetenschappen beschouwd als van leidende invloed.

3 // ‘Afdruk van de werkelijkheid’
De ogenschijnlijke spanning die tussen de animatie- en documentairetraditie optreedt, is te
herleiden naar André Bazins idee van ontologisch realisme (1971). De documentairefilm wordt in
wisselende mate verondersteld de toeschouwer een ongekleurde registratie te bieden van een
18

Bordwell, D. “Showing what can’t be filmed.” [04-03-2009] David Bordwell’s website on cinema – 24-03-2009
http://www.davidbordwell.net/blog/?m=200903&paged=2.
19
Wells plaatst de kanttekening dat sommige van deze narratieve strategieën niet exclusief voorbehouden zijn
aan animatie en gelijken op die in live-actionfilm aanwezig kunnen zijn (Wells, 1998: 68). Hij noemt
achtereenvolgens de volgende strategieën: metamorfose, condensatie, synecdoche, symbolisme en metafoor,
fabricatie, associatieve relaties, geluid, acteerwerk en performance, choreografie, en penetratie (Wells 68126).
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tastbare en feitelijke werkelijkheid. Dit oorspronkelijke idee van het documentairefilmbeeld als
bewijsstuk berust grotendeels op de opvatting dat het fotografische beeld een directe afdruk is van
wat zich voor de camera heeft bevonden. De Franse filmtheoreticus André Bazin formuleerde een
theorie over filmisch realisme, welke hij met name berustte op de fotografische basis van het
medium.20 Bazin onderscheidde 3 aspecten van filmisch realisme: ontologisch, dramatisch en
psychologisch realisme. In het geval van de twee laatste aspecten, voor het vraagstuk in deze studie
van ondergeschikt belang, worden er volgens Bazin verschillende esthetische middelen ingezet om
realisme te bewerkstelligen, zoals deep focus en editing.
Het ontologisch realisme, in Bazins optiek de essentie van film, heeft betrekking op de
relatie tussen teken (het filmbeeld) en referent (hetgeen het teken naar verwijst). Deze
tekenrelatie wordt ook wel aangeduid met indexicaliteit, een idee ontleend aan de semiotiek van
Charles Sanders Peirce. Een indexicaal teken vormt het fysieke spoor van een iets dat op een
bepaalde plaats aanwezig was. Een fotografisch of cinematografisch beeld behoort tot dit type
teken: het beeld op het negatief wordt gevormd doordat het licht dat reflecteerde van het
gefotografeerde object op een lichtgevoelige emulsie valt. Een foto of film is daarmee een fysiek
spoor van wat zich voor de camera heeft bevonden.21 Bovendien geeft het verkregen beeld een
voorheen ongekend gedetailleerde weergave van de ruimte voor de camera (het profilmique, een
term geponeerd door Etienne Souriau in L’Univers filmique, 1953) – dit zou fotografie en film
volgens Bazin de hoogste vorm van realisme verlenen.22
Het mechanische proces van de camera creëert audiovisueel materiaal zonder menselijke
tussenkomst, afgezien van de bediening van de camera. Op basis van dit autonome proces
ontleende Bazin het hoogste gezag aan film en fotografie, als directe fysieke inscripties van de
werkelijkheid, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de schilderkunst: “Originality in photography as
distinct from originality in painting lies in the essentially objective character of photography. For
the first time, between the originating object and its reproduction there intervenes only the
instrumentality of a nonliving agent” (Bazin 197). Bazin wijst ook op de naam van de lens, in het
Frans objectif, een term wiens dubbelzinnige betekenis verloren gaat in de Engelse vertaling.
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Geruime tijd voordat Bazin zijn invloedrijke ideeën over filmisch realisme formuleerde, uitte de Poolse
cameraman Boleslas Matuszewski al in 1889 zijn vertrouwen in het medium film. Hij roemde het nieuwe
medium om diens vermogen een onfeilbare weergave te geven; het gemechaniseerde filmproces zou absolute
objectiviteit en waarachtigheid van diens beelden garanderen, een ware duplicatie van de werkelijkheid.
“From simple pastime, animated photography will thus become an agreeable method for studying of the past;
or rather, since it will give a direct view of the past, it will eliminate, at least at certain points of some
importance, the necessity of investigation and study. (…) Perhaps the cinematograph does not give history in
its entirety, but at least what it does deliver is incontestable and of an absolute truth” (Matuszewski, 1995:
322-223). Matuszewski pleitte bovendien voor de vorming van een audiovisueel archief; zijns inziens waren
films niet alleen waardevol materiaal, maar tevens ondubbelzinnig historische bewijsstukken.
21
Peter Wollen (1969) legde als eerste een verband tussen Bazins theorie en het idee van de index van Peirce
(Rosen, 2001: 18). Evenals Philip Rosen verwijs ik in dit onderzoek voornamelijk naar het gebruik van het
concept door Nichols, omdat deze het direct in verband brengt met non-fictie- en de documentairefilm.
22
De camera kan wel een redelijk accurate en zeer gedetailleerde weergave geven van wat zich voor de
camera heeft bevonden, maar dit is niet noodzakelijkerwijs in overeenstemming met de fysieke werkelijkheid
waaruit deze profilmische situatie afkomstig is. Deze incongruentie kan optreden door bijvoorbeeld de keuze
voor het camerastandpunt of het ensceneren van de profilmic situatie. Deze beperkingen constitueren de film
eerder als constructie dan een directe afspiegeling zoals Bazin betoogde.
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Deze opvattingen van filmisch realisme hebben ook hun sporen achtergelaten in de
conceptualisering van de documentairefilm als ongekleurde registratie. Bovendien faciliteerde de
ontwikkeling van de 16 mm camera en lichtgewicht apparatuur aan het einde van de jaren 1950 het
documentaire-idee van ‘het vangen van de werkelijkheid’ en spoorde het filmmakers aan in hun
opvatting van de documentaire als observationele praktijk en pure registratie; een idee dat
kenmerkend is voor direct cinema dat zich in de jaren 1960 ontwikkelde.
3.1 Verscheidenheid aan documentairevormen
De observationele documentaire is echter niet de enige mogelijke vorm. Er zijn verschillende typen
documentaires die verschillende representatievormen (modes of representation) faciliteren, aldus
de Amerikaanse historicus en filmtheoreticus Bill Nichols in het boek Introduction to Documentary
(2001). Elke mode of representation heeft een andere benadering tot de historische realiteit
waarnaar het verwijst en articuleert een ander perspectief op deze realiteit.23 Binnen een enkele
film zijn er bovendien verschillende modi aanwezig (Nichols 100). In vroegere documentairevormen
(zoals de poetic en expository mode) wordt beargumenteerd dat de filmmakers aanwezigheid geen
invloed uitoefende op de specifieke visie die de film uitdraagt en de gebeurtenissen die daarin
plaatsvinden. De observational mode maakt de sterkste aanspraak dat de filmmaker niet
intervenieert in het filmproces. Dit draagt bij aan een verhoogd gevoel van onmiddellijkheid, wat
resulteert in een impressie van objectiviteit en realisme. Nichols stelt dat de documentaire zich
naast deze observationele modus ontwikkelde naar meer subjectieve vormen: deze kennen een
grotere interventie door de filmmaker die vaak ook reflecteert op het filmproces. Ook benadrukken
deze films de persoonlijke beleving van de filmmaker en diens sociale engagement.24 Een voorbeeld
hiervan is de participatory documentary: deze plaatst de filmmaker op expliciete wijze in een
bepaalde situatie en onderzoekt hoe de situatie daardoor verandert. In tegenstelling tot de
observationele modus, wordt in deze representatievorm gesteld dat bepaalde dingen niet hadden
kunnen plaatsvinden zonder de aanwezigheid van de camera en de interactie tussen filmmaker en
gefilmde subjecten. Interviews, zoals in
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zijn een mogelijke vorm van een

dergelijke interactie: de zoektocht van filmmaker Ari Folman en de inzichten die hij verwerft over
zijn eigen verleden, waren niet mogelijk zonder zijn interactie met anderen die gestaag kleine
stukjes (soms tegenstrijdige) informatie prijsgeven.
In de ontwikkeling van de verschillende modi van Nichols is te zien hoe de documentairefilm
niet langer wordt benaderd als ongekleurde registratie, maar als een text met verschillende
ordenende principes die het ruwe materiaal organiseren in een retorisch standpunt over een
bepaalde werkelijkheid. Hoogleraar Film- en Televisiegeschiedenis Frank Kessler stelt in het artikel
“Fakt oder Fiktion?” (1998) dat documentairebeelden (foto- en cinematografisch) in een discours
23

Nichols onderscheidt de volgende documentairevormen: poetic, expository, participatory, observational,
reflexive en performative. Deze zijn “six modes of representation that function somewhat like sub-genres of
the documentary film genre itself (…). These six modes establish a loose framework of affiliation within which
individuals may work; they set up conventions that a given film may adopt; and they provide specific
expectations viewers anticipate having fulfilled” (Nichols 99).
24
De modi waarin de filmmaker minder geëngageerd is impliceren in Nichols’ typologie een grotere mate van
objectiviteit.

22

over een bepaalde werkelijkheid zijn georganiseerd, in plaats van dat deze een discours van de
werkelijkheid postuleren (Kessler 71). Documentairefilm is niet simpelweg een afbeelding van de
werkelijkheid zoals men binnen de direct cinema stroming postuleerde. De ideologie van direct
cinema, het ‘vangen van de werkelijkheid’ en het geven van een objectieve en waarheidsgetrouwe
representatie, heeft het discours rondom documentairefilm desalniettemin grondig bepaald – ook al
kan diens ideaal in de praktijk onmogelijk worden verwezenlijkt.
De

conceptualisering

van

documentaire

als

constructie

door

“arrangements,

rearrangements, and creative shaping [of natural material]” (Gunning, 1997: 11) is in de jaren 1930
geponeerd door John Grierson, die in de filmwetenschappen wordt beschouwd als de grondlegger
van de (Britse) documentairebeweging. Deze conceptualisering is overgenomen door theoretici zoals
Nichols en vormt nog steeds een centraal onderdeel van de omschrijvingen van de documentairefilm
door verschillende theoretici, waarmee het is verworden tot een gangbare opvatting. Griersons
sleuteldefinitie bevat de term ‘creatief’, met andere woorden subjectief. Deze conceptualisering
omvat dus ook meer experimentele vormen van documentairefilm, die ook expliciet reflexief
kunnen zijn. Deze reflexiviteit omvat een noodzakelijke subjectiviteit van de maker: zonder zijn
expliciete, geïntendeerde inmenging is er geen bewust besef over het filmproces door de maker
mogelijk, die zich anders gedistantieerd, ‘objectief’ opstelt.
De indexicale basis van het materiaal, zoals omschreven door Bazin, is dus onvoldoende
voorwaarde voor de documentairefilm en diens claim dat het een unieke representatie van het
verleden biedt – een verleden dat zijn bestaan vindt buiten de representatie ervan.25 De indexicale
relatie tussen referent en teken is immers niet alleen voorbehouden aan documentairefilm, maar
kenmerkend voor alle live-actionfilm. Vanwege het specifieke argument dat de film articuleert over
een bepaalde werkelijkheid, is een retorische of discursieve oriëntatie vereist: “(…) it was from the
beginning a lasting truism of the documentary tradition that patterning, rhetoric, artistry, or
something had to be added to the indexical capacity of the medium [film]”, aldus Philip Rosen in
Change Mummified (233).26 Het beeld als icoon (door visuele gelijkenis) en als index (verkregen uit
een autonoom mechanisch proces) is onvoldoende voorwaarde voor een beeld om als valide
document te worden beschouwd (Plantinga, 1997: 64) – een waardetoekenning die zeer van belang
is bij de documentairefilm die sterke aanspraken maakt op een bepaalde werkelijkheid. De
betekenis en het gezag van een beeld hangen namelijk af van de context, van het discours waarin
het beeld is ingebed (Nichols, 1991; Plantinga, 1997). Wanneer een film is gelabeld als een
documentaire, doet deze daarmee onmiskenbaar uitspraken over een specifieke werkelijkheid. Of
25

Zie ook Plantinga, C. R. “What a Documentary is, After All.” The Journal of Aesthetics and Art Criticism 63.2
(2005): 105-117. In dit artikel plaatst Plantinga kanttekeningen bij twee traditionele definities van
documentairefilm, waaronder de definitie die hij “Documentary as Indexical Record” (DIR) noemt.
26
Philip Rosen trekt in Change Mummified: Cinema, History, Theory (2001) de vergelijking tussen
geschiedschrijving en de documentairetraditie: beide zijn praktijken waarin men fysieke sporen van het
verleden tot studieobject maakt en men stilstaat bij de validiteit van bepaalde (historische) vertellingen.
Rosen impliceert echter dat hij de afhankelijkheidsrelatie tussen teken en referent desalniettemin
noodzakelijk acht voor documentairefilm. De indexicale relatie alleen tussen fotografisch beeld en
gefotografeerd object vormt weliswaar onvoldoende basis voor de documentairefilm met zijn aanspraken op de
fysieke werkelijkheid, maar de aanwezigheid van het indexicale beeld acht hij een essentiële voorwaarde: “(…)
representational indexicality itself never results in a strong form of knowledge, and hence is only a
precondition for documentary” (Rosen 246; cursivering eigen toevoeging).
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zoals David Bordwell omschrijft op zijn weblog over cinema: “The point is that [the] films,
presented and labeled as documentaries, are thereby asserting that the claims and conclusions are
true.”27
WALTZ WITH BASHIR

is een sprekend voorbeeld van een film wiens typering als ‘documentaire’

sterk samenhangt met de wijze waarop de film discursief wordt gepositioneerd. De hoogst
subjectieve film krijgt een documentairelading28 door het gebruik van conventies die horen bij het
documentairegenre, zoals diens interviewscènes met specialisten. Hoewel
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een

groot aantal interviews bevat gaat de film veel verder dan het ten tonele voeren van de geijkte en
veelal verfoeide ‘talking heads’ die zo kenmerkend zijn voor veel andere documentairefilm.
3.2 De (indexicale) status van het digitale beeld
In het voorgaande is beargumenteerd dat de referenties naar een bepaalde werkelijkheid het bewijs
vormen ter ondersteuning van het argument van de film en de ervaringen van de maker -

de

indexicale relatie tussen teken en referent is onvoldoende voorwaarde voor een beeld om als valide
document te worden beschouwd. In het geval van live-action non-fictiefilm zijn de bewijsstukken
van tastbare aard. Maar welk gezag heeft dit type film als deze referenties niet afkomstig zijn uit
de originele profilmische ruimte, maar synthetisch zijn en wellicht geheel afkomstig uit de
verbeelding van de maker? Het vraagstuk van het gezag van een filmbeeld wordt verder
gecompliceerd wanneer er in het productieproces gebruik wordt gemaakt van digitale
beeldtechnologieën. De bewijsvoering van non-fictiefilm, de documentaire in het bijzonder, ligt in
de claim dat het een unieke representatie van het verleden kan bieden. De herkomst van een beeld
wordt gewijzigd in de overgang van chemisch-gebaseerde vormen van productie en distributie naar
synthetische vormen (Denslow 2): het digitale tijdperk staat niet langer in het teken van
representatie, maar simulatie. Een simulatie kan als werkelijk/ realistisch worden ervaren, zelfs
wanneer deze niet correspondeert met een werkelijkheid buiten de simulatie zelf. Een film kan in
dat geval niet langer wordt beschouwd als indexicaal, uniek document. In het postmoderne digitale
tijdperk wordt de uniciteit van een representatie geproblematiseerd. De vergrote mogelijkheden tot
manipulatie voeden daarnaast het wantrouwen tegenover het fotografische beeld.
De mogelijkheden tot simulatie en oneindige duplicatie van digitaal beeldmateriaal kunnen
niet langer de garantie bieden dat het beeld correspondeert met een werkelijkheid buiten de
simulatie zelf. Dankzij de digitale encodering kan de maker zich een grotere vrijheid veroorloven in
de constructie, manipulatie, aanpassing en vervalsing van het beeld. Verschillende theoretici,
27

Bordwell, D. “Showing what can’t be filmed.” [04-03-2009] David Bordwell’s website on cinema – 24-03-2009
http://www.davidbordwell.net/blog/?m=200903&paged=2.
Een zeer vruchtbaar idee dat vergelijkbaar is met de omschrijving van Nichols, is Noël Carrolls concept
indexing (1996). Carroll doelt hiermee op de wijze waarop een tekst gelabeld is. Een dergelijk label
mobiliseert bepaalde verwachtingen en handelen bij de toeschouwer. Dit verklaart ook waarom sommige
‘mockumentaries’ (in de eerste instantie) serieus worden genomen: wanneer de tekstuele kenmerken van de
film en de informatievoorziening er omheen indiceren dat een tekst non-fictie is, dan verwacht de toeschouwer
dat de beweringen die in de film worden gedaan ook serieus te nemen zijn. Dergelijke films spelen juist in op
de gecreëerde verwachtingspatronen bij de toeschouwer. De interpretatie van en naamgeving aan een beeld
berust dus niet uitsluitend op de intrinsieke kenmerken, maar ook op de discursieve functie van het beeld.
28
Paul Wells gebruikt de term documentary tendency voor het type film “which [so] aspires not only to
naturalistic representation but to the engagement with social reality” (Wells, 1998: 28).
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waaronder Brian Winston (1995) en Lev Manovich (2004), stellen dat de digitalisering van het beeld
leidt tot een verbreking van de indexicale band die Bazin constitutief achtte voor het fotografische
beeld: “Once live-action footage is digitized (or directly recorded in a digital format) it loses its
privileged indexical relationship to prefilmic reality” (Manovich 290). Deze argumentatie zou a
priori nog zwaarder wegen als het om animatie gaat. Voor gedigitaliseerde of digitaal
geproduceerde beelden is niet langer een referent in de fysieke wereld noodzakelijk, de
representatie kan onafhankelijk van de fysieke wereld worden gecreëerd. Het digitaal
geproduceerde beeld van een bestaand of imaginair object vormt als zodanig volgens Manovich niet
in dezelfde mate een spoor van de werkelijkheid, want deze kan geheel handmatig worden
opgebouwd.
Verschillende theoretici positioneren het digitale en de mate van realisme dat deze
faciliteert als radicaal nieuw paradigma, vanwege diens binaire encodering en de vergrote
mogelijkheden van constructie, manipulatie en distributie. Dit past binnen de tweeledige
ontwikkelingsgang van mediatechnologieën, waaronder computeranimatie, die Manovich beschrijft
in “‘Reality’ Effects in Computer Animation” (1997). Enerzijds is de ontwikkeling die
mediatechnologieën doormaken gericht op de toekomst: elke technologische innovatie streeft naar
een grotere getrouwheid van weergave en deze wordt gepresenteerd als een stap dichterbij een
zeker realisme-ideaal.29 Anderzijds onderstreept elke innovatie dat diens realisme significant
verschilt van dat van zijn voorgangers – in het digitale tijdperk distantiëren nieuwe media zich van
lensgebaseerde technologieën, terugverwijzend naar oudere media zoals fotografie en film.
In “What’s the Point of an Index?, or Faking Photographs” (2004) ageert historicus en
filmwetenschapper Tom Gunning tegen een dergelijke teleologische mediageschiedopvatting waarin
oudere visuele media (zoals fotografie en film) terzijde worden geschoven als primitievere,
onvolmaakte producten ten opzichte van hun nieuwere digitale equivalenten. Hierbij richt hij zich
in het bijzonder op de waarheidsclaims die worden gemaakt met fotografie en de indexicaliteit van
het medium, en de wijze waarop dit mogelijk verandert onder invloed van de digitalisering van het
beeld. Sommige theoretici beweren ten onrechte, zo stelt Gunning, dat het digitale en het
indexicale tegenovergesteld aan elkaar zijn en elkaar uitsluiten (Gunning 39). De index kenmerkt
een relatie van fysieke inscriptie tussen een gefotografeerd (of gefilmd) object en een beeld. Dit is
echter niet veel anders dan bij een digitaal beeld, bij een digitaal beeld wordt enkel informatie
over het gereflecteerde licht omgezet in numerieke data. Gunning stelt dat dit echter geen
verbreking is van de indexicaliteit van dat beeld:
[But] storage in terms of numerical data does not eliminate indexicality (which is why
digital images can serve as passport photographs and the other sorts of legal evidence or
documents, which ordinary photographs supply. Further, it would be foolish to closely
identify the indexical with the photographic; most indexical information is not recorded by
photography (Gunning 40).
29

Dit vooruitgangsdenken is niet enkel kenmerkend voor technologische innovaties in het digitale tijdperk,
maar vormt een centraal idee in de mediageschiedschrijving (Kessler, 2002).
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Ter illustratie van het laatste punt noemt Gunning onder andere medische apparatuur zoals
hartslagmeters en thermometers, die informatie over het lichaam omzet in cijfers en wier
representatie geenszins enige visuele gelijkenis vertoont met diens referent. De mogelijkheid om
beelden te digitaliseren of digitaal te registreren is geen verbreking van de band tussen beeld en
werkelijkheid, gelegen in het verbond tussen machine en referent – wat Rosen beschrijft als “the
very currency of the indexical” (Rosen 306).
Manovich weerspreekt de continuering van de indexicale relatie van het foto- en
cinematografische beeld in het digitale tijdperk in “Digital Cinema and the History of a Moving
Image” (2004). Digitale beelden (gedigitaliseerd live-actionmateriaal of direct digitaal opgenomen)
zouden weldegelijk de geprivilegieerde indexicale relatie ontberen, omdat in hun digitale vorm de
computer de herkomst van het beeld niet herkent, of het nu een gedigitaliseerd beeld is of digitaal
geproduceerd. Alle beelden hebben dan namelijk dezelfde vorm: pixels (Manovich 290). Gunning
wijst er echter op dat het indexicale kenmerk van het fotografische beeld niet verward mag worden
met diens functie als icoon:
The fact that rows of numbers do not resemble a photograph, or what the photograph is
supposed to represent, does not undermine any indexical claim. An index need not (and
frequently does not) resemble the thing that it represents. The indexicality of a traditional
photograph inheres in the effect of light on chemicals, not in the picture it produces. The
rows of numerical data produced by a digital camera and the image of traditional chemical
photography are both indexically determined by objects outside the camera (Gunning 40).
Dat de digitale encodering geen gelijkenis vertoont met het gefotografeerde/ gefilmde object is nog
geen verbreking van diens indexicaliteit. Visies (zoals die van Manovich) waarin digitale media
worden beschouwd als verbreking van de indexicaliteit van het beeld, hebben nog de onterechte
veronderstelling dat analoge foto- en cinematografische beelden tot stand komen door een
transparant proces, in een directe overdracht van object naar beeld (Gunning 40). Daar waar de
lichtgevoelige emulsie op de foto- of filmstrip fungeert als intermediair, is de numerieke data in
digitale beeldtechnologieën evenzeer te beschouwen als bemiddelende entiteit.
De schaal waarop en de onzichtbaarheid waarmee veranderingen kunnen worden gemaakt
aan

beelden

is

ongekend:

digitale

beelden

kunnen

vrijelijk

worden

geconstrueerd

en

gemanipuleerd. Digitale beeldtechnologieën radicaliseren hiermee animaties vermogen, in de
woorden van Wells, “to resist realism” (Wells, 1998: 26).30 Hoewel het digitale meer mogelijkheden
schept om aanpassingen te doen is de manipulatie van het beeld geen nieuw fenomeen. Al vóór de
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Manovich stelt bovendien dat digitale cinema kan worden beschouwd als een terugkeer naar het precinematografische tijdperk van optische apparaten zoals de phenakistiscoop en praxinoscoop. De handmatige
constructie van het beeld, eerder gemarginaliseerd in film(wetenschappen), komt zelfs weer centraal te staan
in het digitale tijdperk. Digitale cinema is een vorm van animatie: “Digital hand-painting is also the most
obvious example of the return of cinema to its nineteenth-century origins (…). What was previously recorded
by a camera automatically now has to be painted one frame at a time. And not just a dozen images, as in the
nineteenth century, but thousands and thousands” (Manovich, 2004: 292). Deze opvatting impliceert een meer
circulaire mediaontwikkeling, waarbij een oudere mediavorm weer zijn intrede doet.
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komst van digitale beeldtechnologieën bestonden er technieken om beelden te manipuleren. Ook in
de traditionele, analoge fotografie zijn er middelen om de indexicale band te verzwakken door te
retoucheren, door het gebruik van filters en lenzen en het gebruik van bepaalde chemicaliën in de
ontwikkelingfase (Gunning 41).31 Het verschil tussen digitale en analoge fotografie is dus relatief en
geen absoluut verschil.
Alhoewel het digitale zich positioneert als een radicaal nieuw paradigma zoekt het nog
steeds aansluiting bij bestaande representatievormen van oudere media; met diens synthetisch
realisme beogen digitale media het traditionele cinematografische perspectief op de werkelijkheid
te simuleren (Manovich, 1996). De term die Rosen hiervoor poneert is digital mimicry (Rosen 309).
“To make its “simulations”, the digital had to mime previously known instruments that functioned
as reliable imprints of the world. Of course, the camera-produced image, which is to say the
indexical image, would be a leading candidate” (Rosen 310). Van alle oudere representatievormen
zoekt het digitale aansluiting bij het fotorealisme van analoge foto- en cinematografie, omdat dit
de huidige maatstaf is van wat toeschouwers als een betrouwbare en getrouwe weergave
beschouwen van de werkelijkheid. Dit streven van digitale media om aansluiting te vinden bij het
realisme van oudere visuele media, beschrijft Andy Darley met de term second-order realism, in
“Second-Order Realism and Post-Modernist Aesthetics in Computer Animation”: “(…) it involves an
attempt to produce old ways of seeing or representing by other means”. (…) It is simulation of a
second-order in the sense that prior or established modes of representation (…) are assumed as the
models for entirely new techniques of reproduction” (Darley 16-22; cursivering in origineel).32
3.3 Waarheidsclaims van het (digitale) beeld
Niet alleen het vermeend radicale vermogen en de ‘nieuwheid’ van digitale beeldtechnologieën
dienen te worden gerelativeerd; ook de waarheidsclaims die men aan foto- en cinematografische
beelden toeschrijft, gebaseerd op de indexicale relatie, dienen kritisch te worden geëvalueerd.
Frank Kessler ondervraagt in “What you get is what you see” in de bundel Digital Material (2009) of
digitale beeldtechnologieën de geprivilegieerde (ontologische, indexicale) relatie tussen analoog
fotografisch en cinematografisch beeld verzwakken of zelfs verbreken (Kessler 188) en welke
gevolgen dit heeft voor de waarheidsclaims van een beeld. Kessler wijst hierbij nogmaals op het
onderscheid tussen het profilmic en afilmic. Het profilmic omvat als mediale ruimte alles wat zich
voor de camera heeft bevonden en is opgenomen door de camera. Kessler stelt dat “(…) while the
profilmic is either photochemically transcribed or digitally coded, the afilmic remains irreducible to
such a recording. The indexical ‘claim on the real’, in other words, can never go beyond the
profilmic” (Kessler 192). In de meeste debatten over foto- of cinematografische beelden wordt de
31

Zie ook Frank Kesslers bespreking van Dona Schwartz, met betrekking tot de wijze waarop de fotograaf
intervenieert in het productieproces (Kessler, 2009: 189).
32
Darley neemt met betrekking tot de indexicale relatie van fotografische beelden echter een vergelijkbare
positie in als Manovich, een continuering van de indexicale relatie bij computergegenereerde beelden
afwijzend vanwege hun synthetische aard: “Strictly speaking (and using Peirce’s categories or elements of the
sign), computer-generated imagery is iconic, never indexical, no matter how photorealistic it looks, in the
sense that photography is an index (not necessarily reliable) of there having been something in the world
previously (staged or not)” (Darley 22). Desalniettemin is Darleys term second-order realism erg bruikbaar om
het realisme van digitale media in relatie tot oudere representatievormen te duiden.
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foutieve claim gemaakt dat deze een documentatie van de afilmic werkelijkheid zijn, in plaats van
discoursen over deze werkelijkheid (ibidem). Hoe accuraat of sterk gelijkend een representatie ook
is, deze zal de toeschouwer nimmer toegang geven tot de werkelijkheid waar de foto of film een
representatie van is – het afilmic. De sterke waarheidclaims die men mogelijkerwijs maakt met
betrekking tot, en op basis van, analoge fotografie en film dient in het licht van dit argument altijd
kritisch te worden geëvalueerd.
Terugkerend naar het vraagstuk van een mogelijk verminderde of verbroken indexicaliteit,
is reeds beargumenteerd dat digitale beeldtechnologieën de indexicale relatie tussen beeld en
referent niet hebben verbroken. Digitale media hebben volgens Kessler wel geleid tot een kritische
bestudering van traditionele mediapraktijken: “Digitalization (…) not so much caused an
obliteration of the privileged link between the photographic image and the real, but rather
provoked a return of the repressed, namely a renewed awareness of the numerous forms of
manipulation and intervention that constitute the very activity of producing and presenting
(moving) pictures” (Kessler 190).
Illustratief voor deze tendens is het ‘photoshop’ wetsvoorstel dat in september 2009 is
ingediend

door

een

Franse

volksvertegenwoordigster.

Het

voorstel

heeft

betrekking

op

gepubliceerde foto’s die bewerkt zijn: de bewuste wet moet bewerkstelligen dat er een keurmerk
komt op bewerkte (‘gephotoshopte’) foto’s in onder andere tijdschriften, kranten en op
reclameborden.33 Met behulp van dit keurmerk zal de lezer of consument direct worden
geïnformeerd dat het beeld is bewerkt (een genormaliseerde praktijk in de reclame- en
bladenindustrie). Het speciale keurmerk is erop gericht burgers, met name jonge meisjes, te
beschermen voor het geïdealiseerde en ongezonde zelfbeeld dat door deze beelden zou kunnen
ontstaan. Ook in Nederland is de discussie ontstaan of een dergelijk keurmerk ingevoerd zou moeten
worden. Burgers en overheden waren reeds bekend met de mogelijkheid dat er veranderingen
kunnen worden aangebracht in het fotografische beeld. De toegenomen mogelijkheden hiertoe en
de normalisering van deze praktijk waren echter aanleiding voor maatschappelijke bezorgdheid:
men is zich kritischer gaan opstellen tegenover de praktijk van het retoucheren omdat bewerkte
foto’s, die een geïdealiseerde voorstelling van zaken geven, wellicht tot een ongezond zelfbeeld
kunnen leiden. De praktijk van het interveniëren in fotografische beelden is zo oud als het
fotograferen zelf, maar krijgt hernieuwde kritische aandacht in het licht van digitale technieken.
Een radicalisering van deze verhoogde staat van kritische reflectie, is Dai Vaughns visie op
de wijze waarop digitaal gemanipuleerde beelden niet alleen het vertrouwen van de toeschouwer
zouden schaden maar zelfs zouden leiden tot een teloorgang van diens vertrouwen. Dai Vaughn,
vooraanstaand editor van documentairefilms, voorziet zeer ingrijpende gevolgen van de digitale
productie en manipulatie van beelden. In “From Today, Cinema is Dead” in For Documentary (1999)
bevraagt Vaughn op welke wijze deze praktijken onze culturele assumpties van de index
beïnvloeden en het gewicht van deze tekenrelatie. Hij vreest dat de toeschouwer door veelvuldige
blootstelling aan gemanipuleerde beelden het vertrouwen in de indexicale relatie tussen foto en
33

“‘Photoshop-wet’ voorgesteld in Frankrijk.” [25-09-2009] De Telegraaf - 03-10-2009
http://www.telegraaf.nl/digitaal/4922293/___Photoshop-wet__voorgesteld_in_Frankrijk__.html?p=8,1.
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object zal verliezen. Wanneer dit vertrouwen weg is, kan deze niet meer worden hersteld: “A sense
of the effort and impediment of the represented world is one thing lost when we cease to see that
world as necessary to its representation. This is the price we pay for Terminator II. (…) Will the very
idea of immanence – of the intuition of presence in representation – be lost to us?” (Vaughn 190).
Vaughn vreest niet alleen een verlies aan vertrouwen, maar een totale teloorgang van de indexicale
relatie tussen fotografisch beeld en object. Zoals gezegd luiden digitale media geen teloorgang in
van de index, maar een belangrijke vraag die kan worden gesteld is of de waarheidsclaims die we
aan foto- en cinematografische beelden verbinden aan betekenis of waarde inboeten.
In het artikel “The Animated Documentary” (2003) stelt Gunnar Strøm dat er in het digitale
tijdperk een verschuiving heeft plaatsgevonden van een bewijs (fotografie als technologische
garantie van een bepaalde waarheid) naar een vertrouwen dat niet langer wordt uitgevaardigd door
technologie maar door instituties (Strøm 54). Voorbeelden hiervan zijn de geanimeerde
documentaireserie

WALKING WITH DINOSAURS

(1999) die werd uitgezonden door de BBC of de

programmering van films op het IDFA, het grootste documentairefestival ter wereld. Dergelijke
instituties roepen bij de toeschouwer bepaalde verwachtingen op ten aanzien van de kwaliteit en
het soort films. De intrinsieke kenmerken of iemands kennis over de totstandkoming van een beeld
zijn minder van belang voor de receptie en interpretatie van de film dan de discursieve context
waarin het wordt gepresenteerd. Hierin zijn enige vergelijkingen te vinden met Carrolls idee van
indexing, waarbij de tekstuele kenmerken van de film en de informatievoorziening er omheen
indiceren dat een tekst non-fictioneel is; de toeschouwer verwacht dan ook dat de beweringen die
in de film worden gedaan serieus te nemen zijn. Anders dan Carroll voorstelt, komt dit indexing
echter niet alleen voort uit de tekstuele kenmerken van de film, maar ook uit instituties die zich op
enigerlei wijze verbinden aan een film. Carroll wijst er wel op dat het indexing moet worden
opgepikt door de discursive community (Carroll 311).
De waarheidsclaim van een digitaal foto- of cinematografisch beeld staat in de publieke
opinie en in de journalistiek wellicht onder druk; het digitale tijdperk vormt hierin echter geen
breuk met voorgaande analoge praktijken. De waarheidsclaim van een beeld is altijd kunstmatig
geweest, ook bij analoge representatietechnieken. Het ligt er immers aan op welke wijze en in
welke context een beeld gebruikt wordt. Gunning stelt hierover dat “truth claims about
photographs possess an institutional value in specific circumstances (…)The truth claim must always
be supported by rules of discourse, whether rigorously defined (as in scientific or legal evidence) or
inherent in general practice (…)” (Gunning 43). Het is dan ook onjuist te stellen dat fotografies
associatie met de waarheidsclaim inherent wordt ondermijnd door digitale beeldtechnologieën,
zoals gesteld wordt door Vaughn: de waarheidsclaim dient altijd discursief ondersteund te worden.
De mogelijke teloorgang van het vertrouwen in (digitale) beelden is daarmee niet uitsluitend aan de
technologie toe te schrijven. De waarheidclaims die verbonden zijn aan een beeld berusten dus niet
enkel op het beeld, maar zijn afhankelijk van het discours waarin ze ingebed zijn en welk discours
de toeschouwer aan het beeld toeschrijft, “as long as the spectator does construct an enunciator
that is supposed to be real” (Kessler 193).
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3.4 Bevrijd van de boeien van de klassieke documentaire
De eerder genoemde ontwikkeling naar meer subjectieve modes of representation en tevens de
mogelijkheid om beelden digitaal te bewerken en te produceren resulteren in een notie van
documentairefilm die sterk afwijkt van het oorspronkelijke idee, en voor de documentairestroming
van blijvende betekenis, van de direct cinema - het ‘vangen’ van een onmiddellijke werkelijkheid.
Het gebruik van (computer)animatie in documentairefilm doet daarmee een aanvulling op
bestaande, meer gangbare documentairevormen en ondervraagt de grenzen van non-fictiefilm. De
pluriformiteit van de documentairevormen bemoeilijkt een absoluut begrip van wat tot de
documentairestroming behoort en wat niet. Bovendien dienen de verschillende opvattingen over
documentairefilm in hun specifieke historische context te worden bezien, en zijn deze opvattingen
ook gebaseerd op de verschillende doeleinden die theoretici en filmmakers voor het genre zien
weggelegd.34
In een gesprek met historica Ann-Louise Shapiro geeft documentairefilmmaakster Jill
Godmillow haar visie op de documentairefilm. Godmillow ziet documentaires als instrumenten om
de toeschouwer te verlichten door diens bewustzijn te veranderen (Godmillow 81). Ze gaat ook in
tegen de gangbare conceptualisering van documentaires als texten die een waarheidsclaim
postuleren over een ‘ruwe’, ongemedieerde werkelijkheid. Volgens haar dient eerder een discussie
met de toeschouwer te worden aangegaan om een dieper inzicht bij hem/ haar te genereren. De
gangbare conceptie van ‘werkelijkheid’ in de klassieke documentaire zou volgens haar zelfs
belemmerend werken: “I began to address the limits of the genre, and to understand what the
presence of that validating, authenticating footage was all about. I began to understand that the
claim to, and reliance on “the real” strangled ideas, originality, and truth in documentary
filmmaking. (…) I began to see the classic documentary as a very limited kind of text” (Godmillow
89). Met het gebruik van o.m. reenactments stelt Godmillow de toeschouwer in staat om te
reflecteren op de constructie van de film en de authenticiteit ervan te bevragen doordat de
geconstrueerde aard van de film duidelijk zichtbaar wordt. Dergelijke mechanismen kunnen worden
gebruikt om te reflecteren op de ontoereikendheid van historische representatie.
[So] the re-enactments were for me (and, I propose, could work in the same ways for other
filmmakers) a perfect method to do three things at once: present the text itself, as text;
34

Verscheidene theoretici hebben de documentairefilm op alternatieve wijze trachten te definiëren. Bepaalde
definities situeren het kenmerkende aan documentairefilm bijvoorbeeld in de specifieke wijze waarop de
toeschouwer de film ‘leest’: stelt hij zich de vraag of de text mogelijk liegt? (Eitzen, 1995). Definities zoals
deze houden echter in onvoldoende mate rekening met onder andere de contextuele (en historisch en cultureel
variabele) elementen die de toeschouwers perceptie reguleren, wat de theorie van Carroll (zie voetnoot 27)
een zeer waardevolle aanvulling maakt. Daarnaast biedt filmtheoreticus Carl Plantinga in “What a
Documentary is, After All” (2005) een overtuigende karakterisering van documentairefilm als “asserted
veridical representation” (AVR). In tegenstelling tot andere traditionele definities situeert de documentaire als
AVR diens essentie in de indexicale relatie tot het profilmic noch in de intentie van de filmmaker. Plantinga
onderstreept daarbij dat hetgeen geldt als asserted veridical representation historisch en cultureel
veranderlijk is en bovendien afhankelijk is van de mode(s) of representation in kwestie (Plantinga 112). In zijn
karakterisering is documentairefilm een taalhandeling waarmee de filmmaker de bewering doet dat de
weergegeven stand van zaken ook betrekking heeft op de werkelijkheid. De notie van AVR beschouwt deze
taalhandeling als uiting door zowel “saying” als “showing”, waarbij zowel het geuite argument (saying) als de
getoonde beelden, geluiden et cetera (showing) worden beschouwd als zijnde benaderingen van de
profilmische ruimte (Plantinga 114-115).
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embody it in speaking, historical, “social actors” and thus locate the moment of speaking in
place and time; and raise the question of “authenticity” by announcing the performance as
just that - an interpretation, performed by various actors (Godmillow 90).
De beschrijving van Godmillow geeft blijk van meer performatieve vormen van documentairefilm,
waarin de rol van de filmmaker aanzienlijk en formatief is voor de boodschap van de film. Uit haar
commentaar kan worden gedestilleerd dat in haar visie een documentairefilms realisme niet zozeer
berust op het gegeven dat de camera en filmmaker aanwezig zijn geweest bij bepaalde
gebeurtenissen – Godmillow verkiest een grotere vrijheid van reenactments boven bepaalde
beperkingen van live-action film – maar in grotere mate op de wijze waarop de filmmaker zijn visie
op deze gebeurtenissen articuleert. In tegenstelling tot de fictiefilm, is bij de documentairefilm
realisme geen einddoel maar slechts een middel om diens argument (succesvol) over te brengen:
het realisme staat in dienst van het argument dat onder het voetlicht wordt gebracht. De
referenties naar een bepaalde fysieke werkelijkheid vormen een bewijs dat het argument (de
persoonlijke visie) dient te ondersteunen.
De narratieve structuur van een documentaire, als middel om de eigen visie te articuleren,
beschouwt filmmaakster Jill Godmillow als een instrument dat distinctief is voor fictie-uitingen:
To survive, to take public space and attention, it [documentairefilm] has had to borrow all
kinds of structural and strategic devices from fiction in order to achieve what I would call
“satisfying form”, that is, to send the audience out of the theatre (and/or off to bed)
feeling complete, whole, and untroubled. One of those borrowed devices is narrative which entails sentiment and closure. General audiences seek and expect closure, even from
documentary films (Godmillow 84; cursivering eigen toevoeging).
De narrativisering of narratieve structurering van een reeks gebeurtenissen is echter niet uitsluitend
eigen aan fictie: alle film (met diens cameraposities, montage, enscenering et cetera) – hetzij fictie
of non-fictie - en bovendien alle geschiedenis (of deze nu mondeling verteld wordt, of geschreven,
ge-/ verfilmd is) is onvermijdelijk zelf een constructie. Het verloop van verhalende geschiedenis en
van de gebeurtenissen die deze beschrijft, is niet inherent aan de gebeurtenissen zelf. Hayden
White stelt in zijn theorie van emplotment dat de gebeurtenissen zoals deze zich voltrekken in de
wereld geen klassieke verhaalstructuur volgen, maar dat elk individu structuren aan de
gebeurtenissen oplegt om er vat op te krijgen.35 Volgens White kijken we in feite naar verhalende
geschiedenis zoals we naar fictie kijken: als een reeks gebeurtenissen met een plot. De
gebeurtenissen zoals die zich ontvouwen in de wereld presenteren zich niet simpelweg aan ons als
afgeronde verhalen, maar er dient een structuur te worden aangebracht in hun chaotische verloop
door middel van het narrativiseren van de gebeurtenissen. “(…) this value attached to narrativity in
the representation of real events arises out of a desire to have real events display coherence,
35

Zie ook White, H. “The Historical Text as Literary Artefact.” Tropics of Discourse: Essays in Cultural
Criticism. Baltimore/ Londen: The John Hopkins University Press, 1978: 81-100.
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integrity, fullness, and closure of an image of life that is and can only be imaginary” (White 23). Het
transformatieve vermogen van emplotment maakt dat deze gebeurtenissen in een begrijpelijk
patroon worden gerangschikt. Geen enkele gebeurtenis is bovendien intrinsiek komisch, tragisch
etc. maar deze typering wordt enkel opgelegd door de keuze voor een bepaald verhaaltype om over
de gebeurtenis te verhalen (White 44). Film, (andere) vormen van geschiedschrijving noch de
geschiedenis zelf kunnen zich onttrekken aan deze menselijke constructie en interventie.
Films zoals

WALTZ WITH BASHIR

en het werk van Jill Godmillow wijken sterk af van een

klassieke opvatting van de documentairefilm, met diens claims over een ‘ruwe’, ongemedieerde
werkelijkheid. De makers kozen voor een onconventionele, persoonlijke narrativisering van de
gebeurtenissen, welke in hun visie niet gebonden hoeft te zijn aan bestaande vertelstructuren- en
technieken of dezelfde historische tijd en ruimte waarin de oorspronkelijke gebeurtenissen zich
voltrokken. In dergelijke visies is ook het gebruik van animatie in documentairefilm mogelijk.
In de animatiefilm

GOD

ON

OUR

SIDE

(2005) presenteren de sociaal geëngageerde

animatiefilmers Uri Kranot en Michal Kranot een persoonlijke visie op de gewelddadige conflicten
tussen Israëli’s en Palestijnen in het Midden-Oosten. Naast het gebruik van cut-out animatie36 zoekt
de film juist op zeer expliciete wijze aansluiting bij de historische tijd en ruimte waarover het
verhaalt, door het gebruik van live-action archiefbeelden in de voorbereidingen voor het
storyboard. Het uitgebreide vooronderzoek dat de makers verrichtten is bijna journalistiek te
noemen. In deze eerste gezamenlijke productie (evenals diens opvolger

THE HEART OF AMOS KLEIN (2008)

welke later aan bod komt) vormen live-action archiefbeelden een belangrijk uitgangspunt voor de
animatie.
3.5 Casestudie: GOD ON OUR SIDE
De Israëlische animatiefilmers Uri en Michal Kranot kaarten in hun werk meermaals het gevoelige en
langlopende Israëlisch-Palestijnse conflict aan, zoals in
KLEIN

GOD ON OUR SIDE

(2005) en

THE HEART OF AMOS

(2008). De animatiefilmers spreken expliciet over de relatie tussen documentaire en animatie,

en (hun) animatie als medium om traumatische gebeurtenissen te representeren. Dit kwam onder
meer naar voren tijdens de lezing “Documentary animation” (Tilburg, 21-04-2009) die het echtpaar
gaf aan het Nederlands Instituut voor Animatiefilm, en tevens tijdens een interview met Uri
Kranot.37 De totstandkoming van

GOD ON OUR SIDE

en

THE HEART OF AMOS KLEIN

is exemplarisch voor de

wijze waarop een animatiefilm een documentairelading kan krijgen door het gebruik van
archiefbeelden.
De makers woonden in Jeruzalem toen ze het idee kregen voor

GOD ON OUR SIDE;

het echtpaar

liet zich hierbij inspireren door Guernica (1937) van Pablo Picasso. De film beeldt in cut-out
animatie de strijd uit van een ongeboren kind ten midden van het Israëlisch-Palestijnse conflict.
Naarmate het conflict escaleert, raakt het kind verstrengeld in de navelstreng die steeds strakker

36

Bij deze techniek worden platte karakters, rekwisieten en achtergronden gecreëerd, door bijvoorbeeld
stukken van een tekening of foto uit te knippen. Tijdens de opnames worden de losse stukken beeld voor beeld
bewogen voor de camera.
37
Interview met Uri Kranot (1975), gehouden op 24-04-2009 te Tilburg. De gehele interviewtekst is opgenomen
in bijlage A (i).
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om zijn hals komt te zitten en hem uiteindelijk verstikt. Beelden van het kind in de baarmoeder
worden versneden met die van mensen die wreedheden begaan in de naam van God. De film is een
mozaïek van zowel slachtoffers als daders. In de lezing stelden Uri en Michal Kranot dat ze de
boodschap en het gevoel van Guernica (het leed dat oorlog toebrengt aan onschuldige burgers)
wilden overhevelen naar hun eigen plaats van herkomst. Daarbij wilden ze de verbanden tussen hun
verhaal en dat van Picasso verbeelden. De makers refereren in de film daarnaast zeer letterlijk naar
het werk van de kunstenaar: verschillende perspectieven worden tegelijkertijd verbeeld in het
aangezicht van de personages, wat kenmerkend is voor werken van Picasso.
De makers wilden de film de stijl van een nieuwsreportage geven, hier ging uitgebreid
beeldonderzoek aan vooraf. Verschillende sleutelscènes in de film werden gebaseerd op
archiefbeelden

van

historische

gebeurtenissen:

de

makers

selecteerden

onder

andere

archiefbeelden van een lynch in Ramallah en maakten deze gebeurtenis onderdeel van de film. Uri
en Michal Kranot stuitten ook op een nieuwsbericht over Rachel Corrie, een Amerikaanse activiste
die werd gedood door een Israëlische bulldozer toen ze demonstreerde tegen de sloop van de
woning van een Palestijn. Ook dit keert terug in de film, wanneer een huis met diens bewoonster
tegen de vlakte wordt gegooid door een bulldozer.38
Het uitvoerige gebruik van archiefbeelden, die dienen als oorspronkelijke verwijzingen naar
het conflict, maakt dat de film als een documentaire beschouwd kan worden. Uri Kranot beschrijft
het gebruikte materiaal als “elements of truth”: “I [also] use some iconic things and I insert these
elements of truth throughout the film. Even if people do not know anything about the history of
Israel you still get the iconic images. The people in the audience can relate to the events even if
they don not know anything about them.

GOD ON OUR SIDE

the separation wall. We went for the poster events”.
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shows very iconic and practical things like

Door de incorporatie van iconische beelden

en belangrijke gebeurtenissen doet de film ook een beroep op het culturele en historische geheugen
van de toeschouwer. De makers incorporeerden live-action archiefmateriaal van historische
gebeurtenissen in hun film, maar hadden daarbij niet de pretentie een objectieve voorstelling van
zaken te geven. Evenals filmmaakster Godmillow stelt Uri Kranot expliciet dat hij en Michal een
eigen, specifieke visie op de gebeurtenissen articuleren:
We are not documentary filmmakers by definition. We make films that deal with some kind
of truth element, so they could be considered documentaries. (…) Our films have an
element of truth in them. Of course they are subjective, as is everything. We are not hiding
anything, we are not trying to represent something that really happened. It is more like,
“Okay, we have our own truth and our own personal stories.” That is what we try to show
the audience by using animation and hoping that it can identify with our art and the way we
design our characters.

38

Zie afbeeldingen 1 en 2 in bijlage B (vii).
Interview met Uri Kranot (1975), gehouden op 24-04-2009 te Tilburg. Alle hierna weergegeven uitspraken van
Uri Kranot zijn afkomstig uit dit interview, tenzij anders aangegeven.
39
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De opvallende geanimeerde vorm van

GOD ON OUR SIDE

ontlokt zeer felle reactie aan de toeschouwers.

De cut-out techniek in de film draagt bij aan het rauwe karakter van de film en de grote indruk die
het achterlaat op het filmpubliek. De bewegingen van de figuren zijn traag en ontberen souplesse;
deze verbloemen op geen enkele wijze het expliciete geweld en brengen het lijden van de
personages onomwonden in beeld. Volgens Uri Kranot beweegt de film het publiek in grotere mate
dan wanneer het een live-action documentaire zou betreffen: “[But] people really got up from their
seats and sometimes booed. They said, ‘How can you represent the truth like that? How can you
represent reality in such a way? It’s propaganda. You made us look like Nazis.’ They would never
react to documentary live footage like that”. De verklaring die Kranot voor dergelijke reacties geeft
is te scharen onder Wells’ narratieve strategie van penetratie (penetration) - hij hanteert zelfs,
onbewust, dezelfde term. Met penetration doelt Wells op het vermogen van animatie om het
onzichtbare zichtbaar te maken, “offering as close a visceral revelation of the condition as a
medium of expression can offer” (Wells, 1998: 122).
Het vermogen om toeschouwers psychisch, psychologisch en emotioneel te bewegen omdat
de toeschouwer zich gemakkelijk kan identificeren met het beeld, is een eigenschap die Kranot
beschouwt als animaties voordeel boven live-actionfilm:
[But] I think that in animation you just cannot block yourself. It penetrates. And that is
why it makes people angry, gets them excited, moves them. (…) The medium itself has the
advantage of relating to the audience. People identify easily with the image. If you draw a
stick-figure, the style is so simple. But when the images become upsetting or hard to watch,
it is not that easy (cursivering eigen toevoeging).
De identificatie met de geanimeerde personages waar Kranot naar verwijst, is mogelijk vanwege de
relatieve abstractie van animatie. Afgezien van (computer)animaties die hun artificiële aard zoveel
mogelijk verbergen, is er in het abstracte van animatie ruimte voor de toeschouwer om zijn eigen
denkbeelden en gevoelens op de personages te projecteren, zoals Lopamundra Basu stelt in het
artikel “Crossing Cultures/ Crossing Genres” (2007: 4). De abstractie van animatie nodigt de
toeschouwer hiermee uit zich in de situatie van de personages te verplaatsen.
Waar bestaande film- en fotografische beelden het vertrekpunt vormden voor de makers van
GOD ON OUR SIDE,

ontstond de film

WALTZ WITH BASHIR

(Ari Folman, 2008) naar aanleiding van de

ontbrekende mentale beelden van de maker, tevens het hoofdpersonage van de film. De
geanimeerde documentaire

WALTZ WITH BASHIR

brengt de persoonlijke zoektocht van oud-soldaat Ari

Folman in beeld, die aanvankelijk slechts één enkele herinnering heeft aan zijn diensttijd in het
Israëlische leger. De incomplete herinneringen van Folman zijn exemplarisch voor de wijze waarop
het geheugen van traumaslachtoffers functioneert. Recollecties van gebeurtenissen kunnen
afwijken van de wijze waarop deze zich daadwerkelijk hebben voorgedaan of in omissies in het
getraumatiseerde geheugen, waarbij het traumaslachtoffer geen (volledige) herinnering heeft van
de gebeurtenissen. Wanneer slachtoffers echter komen tot articulatie van hun trauma, zouden deze
‘afwijkingen’ wellicht afbreuk kunnen doen aan de validiteit van hun getuigenissen. Verschillende

34

theoretici stellen echter dat deze wisselvalligheden integraal onderdeel zijn van het trauma en
waardevolle informatie in zich dragen.

4 // Wisselvalligheden en vertekeningen van het geheugen
[For] the attempt to understand trauma brings one repeatedly to this peculiar paradox: that
in trauma the greatest confrontation with reality may also occur as an absolute numbing to
it, that immediacy, paradoxically enough, may take the form of belatedness (Caruth 6).
In Trauma (1995) beschrijft Cathy Caruth de paradoxale werking van traumatische gebeurtenissen,
welke vergelijkbaar is met de visies van Laub en Van Alphen die eerder beschreven werden in deze
studie. Trauma is enerzijds onmiddellijk: de onrepresenteerbaarheid treedt al gedurende de
traumatische gebeurtenis(sen) op. Anderzijds vinden het trauma en de krachtige gevoelens die
verbonden zijn aan de ingrijpende gebeurtenis(sen) ook indirect hun weerslag: het trauma
manifesteert zich namelijk op latere momenten bij het traumaslachtoffer. Het onvermogen om de
traumatische gebeurtenissen betekenisvol te interpreteren toen deze zich voltrokken, en dat deze
hiermee niet in hun volle omvang ervaren werden, veroorzaakt de inherente latentie van trauma:
het is niet direct zichtbaar maar ligt ten grondslag aan de gedragingen en gedachten van het
slachtoffer.
The experience of trauma, the fact of latency, would thus seem to consist, not in the
forgetting of a reality that can hence never be fully known, but in an inherent latency
within the experience itself. The historical power of the trauma is not just that the
experience is repeated after its forgetting, but that it is only in and through its inherent
forgetting that it is first experienced at all. And it is this inherent latency of the event that
paradoxically explains the peculiar, temporal structure, the belatedness, of historical
experience: since the traumatic event is not experienced as it occurs, it is fully evident only
in connection with another place, another time (Caruth 7-8).
Caruth omschrijft het tot uiting komen van trauma als “belated”, duidend op het uitgestelde
moment van manifestatie: “(…) the impact of the traumatic event lies precisely in its belatedness,
in its refusal to be simply located, in its insistent appearance outside the boundaries of any single
place or time” (Caruth 9). Hierin ligt de oorzaak van de gedachten, nachtmerries en flashbacks die
zich telkens aan het slachtoffer opdringen, zelfs ver na de traumatische gebeurtenis(sen). Het
onvermogen om controle uit te oefenen over de vorm waarin of het moment waarop herinneringen
en gevoelens aan het trauma zich voordoen, wijst erop dat het slachtoffer nooit controle over het
trauma heeft uit kunnen oefenen door volledige begrip: “(…) insistent reenactments of the past do
not simply serve as testimony to an event, but may also, paradoxically enough, bear witness to a
past that was never fully experienced as it occurred. Trauma, that is, does not, simply serve as
record of the past but precisely registers the force of an experience that is not yet fully owned”
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(Caruth 151). Vanwege het gebrek aan passend interpretatiekader zijn deze ervaringen nooit tot
geïntegreerd onderdeel gemaakt van het bewustzijn en levensverhaal van het traumaslachtoffer,
wat Michael G. Levine in Considering Maus (2003) aanduidt met unassimilated memories (Levine
64). Wanneer de gebeurtenis(sen) niet geïntegreerd kunnen worden in het bewustzijn en geheugen
van het slachtoffer, verworden deze niet tot wat Caruth “narrative memory” noemt (Caruth 153),
een volledig onderdeel van een afgerond en kenbaar verleden.
Bij het slachtoffer kan er volgens Caruth ook sprake zijn van zogenaamde false recovered
memories (Caruth viii), herinneringen die afwijken van historische toetsbare feiten. Ze bepleit
echter dat deze ‘valse’ herinneringen niet zonder meer terzijde mogen worden geschoven. De wijze
waarop dit wisselvallige of beschadigde geheugen waardevol kan zijn als (historische) bron, betoogt
Janet Walker in Trauma Cinema (2005). Zowel het uitgestelde moment van manifestatie als
herinneringen die geen accurate weergave van de gebeurtenissen geven rekent Walker tot de
traumatische paradox (the traumatic paradox) die alle trauma kenmerkt: “traumatic events can and
do produce the very amnesias and mistakes in memory that are generally considered to undermine
legitimacy of a retrospective report about a remembered incident” (Walker 4). Getuigen die
gebeurtenissen beschrijven op een andere wijze dan dat deze zich aantoonbaar hebben voorgedaan
worden meestal weinig geloofwaardig geacht. Wanneer er informatie ontbreekt in het geheugen of
deze feitelijke onwaarheden bevat, kan worden bevraagd in hoeverre het geheugen een realistische
representatie geeft van de meegemaakte gebeurtenissen. In hoeverre zijn de herinneringen een
fictie van het slachtoffer?
The fantasy/ reality duality is at the crux of the issue in that what must be decided is the
relationship, or the array of possibilities for the relationship, between mental imagery as an
independent creation of the mind and the real-world events that contribute memory’s color
palate, it’s graphic qualities, and it’s repertoire of characters and narratives (Walker 7).
Walker stelt voor een relativistische benadering te hanteren wanneer men het geheugen benadert
als

document.

Hierbij

conceptualiseert

ze

het

geheugen

als

continuüm,

reikend

van

waarheidsgetrouwe herinneringen tot aan valse herinneringen, met in het midden van het
continuüm verzinsels die zijn geënt op de werkelijkheid (Walker 12). In plaats van afwijkende
herinneringen als onwaar en daarmee onbruikbaar te beschouwen, kan de relatie tussen deze
herinneringen en de gebeurtenissen waar ze betrekking op hebben belangrijke uitspraken doen over
de ervaring van de betreffende gebeurtenissen.
I contend that we must try to bear the vicissitudes of memory that find their expression
along the continuum. Fantasy constructions in memory are not, to adopt Saul Friedlander’s
words, an “obstacle to rational historiography” but part and parcel of its character. And
some contemporary research on memory (…) is explicitly illuminating with regard to the
variability of memory. These researchers propose that memory be thought not of in terms of
the storage and retrieval of a discrete quantity of information but rather in terms of
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correspondence – and loss of correspondence – between recollections and actual past events
(Walker 13-14).
In de behandeling van trauma dient de aandacht te worden gericht op de wijze waarop
herinneringen relateren aan het verleden van het traumaslachtoffer, ook wanneer dit verband
wellicht onduidelijk is of lijkt te ontbreken.
4.1 “Remembering with a difference”
Afwijkingen in het geheugen (de vertekeningen in het geheugen en de inventie van gebeurtenissen)
duidt Walker aan met disremembering, wat ze karakteriseert als “remembering with a difference”
(Walker 17). Dit disremembering is een strategie om met trauma om te gaan, en wordt volgens
Walker op adequate wijze in trauma cinema gehanteerd. Anders dan mainstream, Hollywood cinema
kan trauma cinema een alternatieve representatie geven van ingrijpende gebeurtenissen. “Trauma
films, in contradistinction to this classical [Hollywood] regime, “disremember” by drawing on
innovative strategies for representing reality obliquely, by looking to mental processes for
inspiration, and by incorporating self-reflexive devices to call attention to the friability of the
scaffolding for audiovisual historiography” (Walker 19). Disremembering als strategie verschaft
daarmee een ingang voor een filmische verbeelding van hetgeen door traumaslachtoffers als
onrepresenteerbaar wordt ervaren. Sprekend met betrekking tot trauma cinema stelt Walker dat
traumatische gebeurtenissen slechts tot op zekere hoogte onrepresenteerbaar zijn in film, want
“What they are, rather, is unrepresentable in the realist mode” (Walker 21; cursivering in
origineel). De verbeelding van traumatische gebeurtenissen past niet binnen de meest gangbare
vorm van realisme, die het fotografische realisme als uitgangspunt heeft en de suggestie geeft van
objectiviteit. Dit laatste is echter een zeer specifieke en beperkte vorm van realisme, zoals wordt
betoogd met de voorbeelden die in deze studie worden aangehaald.
Onderstaande

casestudie

beargumenteert

dat

animatie

de

moeilijkheden

rondom

herinnering en representatie manifest en tevens een expliciet onderdeel van de film maakt, in
plaats van deze trachten te maskeren ten behoeve van een vloeiende narrativisering. De
wisselvalligheden van het menselijk geheugen, als onderdeel van disremembering en de
traumatische paradox, nemen een centrale plaats in bij Ari Folmans zoektocht naar het verleden in
WALTZ WITH BASHIR.

Deze autobiografische geanimeerde documentaire onderzoekt de scheidslijnen

tussen feit en fictie, en de betrouwbaarheid van het geheugen.
4.2 Casestudie: WALTZ WITH BASHIR
WALTZ WITH BASHIR

is een getuigenis van de zoektocht naar wat er zich heeft afgespeeld op de

plaatsen waar donkere gaten zitten in het geheugen. Wanneer de Israëlische Ari Folman met een
oude oorlogskameraad praat over hun gezamenlijke verleden, realiseert Folman zich dat hij bijna
geen enkele herinnering heeft aan zijn diensttijd in het Israëlische leger. Dit leger viel Zuid-Libanon
binnen in de jaren 1980 en greep niet in toen de situatie escaleerde: christelijke falangisten
richtten bloedbaden aan in twee vluchtelingenkampen in Sabra en Shatila, als wraakzuchtige reactie
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op de succesvolle aanslag op de Libanese presidentskandidaat Bashir Gemayel. Die ingrijpende
periode lijkt echter bijna geheel uit Folmans geheugen te zijn gewist. De filmmaker bezoekt een
bevriende psycholoog met wie hij in verscheidene sessies praat over de onbetrouwbare aard van het
menselijk geheugen. Ook bezoekt hij verschillende oude legerkameraden die hem deelgenoot
maken van hun herinneringen aan de oorlog. Langzaamaan keren er herinneringen terug bij Folman
en leert hij onder ogen te zien wat zijn aandeel was in de gruwelijkheden. In hoeverre is het
verleden dat je jezelf voorhoudt eigenlijk betrouwbaar?40 Hoewel er talrijke soorten geanimeerde
documentaires zijn, kan de film

WALTZ WITH BASHIR

worden beschouwd als exemplarisch voor de

spanningsvelden die in deze studie worden aangekaart. In de gesprekken die de filmmaker voert
met oud-soldaten en artsen wordt expliciet de vloeibare grens tussen feit en fictie opgezocht.
De film geeft een zeer persoonlijke verbeelding van de angst en twijfel die er leefde onder
de Israëlische soldaten. Een oud-soldaat vertelt dat hij, op een angstig moment tijdens de oorlog,
begon te dromen over een reuzenvrouw die aan boord klom van zijn schip en hem, drijvend op haar
rug, meevoer naar een andere plaats.41 Dergelijke surrealistische vertellingen, die tonen hoe men te
midden van de strijd een ontsnapping aan de oorlog zocht, worden in

WALTZ WITH BASHIR

op

indringende wijze verbeeld.
Het verhaal wordt in sterke mate gestructureerd door het centrale thema van de film. De
moeizaamheid van de hoofdpersoons zoektocht is een onderdeel van de film, zowel van de
narratieve structuur als het visuele ontwerp. Het autobiografische verhaal ontvouwt zich
chronologisch aan de toeschouwer, die even weinig weet van Folmans aandeel in de genocide als
het hoofdpersonage zelf. Met horten en stoten, herhalingen van incomplete herinneringen en
beelden die in elkaar overvloeien volgt de toeschouwer Folman bij zijn zoektocht. Het effect van de
gekozen vertelstructuur is dat de toeschouwer evenzeer in het duister tast als het hoofdpersonage:
tezamen wordt de zoektocht naar het verleden ondernomen, het geheugen van Folman
reconstruerend en de geschiedenis aftastend. Illustratief hiervoor is de scène waarin Folman met
een psycholoog praat over de plooibaarheid van het geheugen. Deze vertelt over een experiment
waarin respondenten jeugdfoto’s van zichzelf werden voorgelegd, een was een foto van henzelf op
een kermis. Deze specifieke foto was echter gemanipuleerd, geen van de respondenten was daar
ooit geweest. Toch bleek dat, na suggestie door de experimentleider, de respondenten allen zeer
levendige herinneringen begonnen op te halen aan de bewuste dag. De mogelijke grilligheid van het
geheugen wordt hiermee aangekaart, dit vormt tevens het onderliggende thema van de film.
De moeizame reconstructie van Folmans geheugen levert een hoogst subjectieve film op. De
toeschouwer ziet gebeurtenissen uit Folmans herinnering naadloos overvloeien in de verteltijd van
de film. Het moment dat de eerste herinneringen terugkomen bij Folman, zien we door de taxiruit
hoe het omgevingsbeeld zich bijna ongemerkt vermengt met taferelen van het slagveld.42 Het
trauma ‘morst’ over de grenzen van tijd en plaats die tussen Folman en zijn verleden instaan.
40

Het ondervragen van het eigen geheugen was ook een van de thema’s in de indrukwekkende geanimeerde
documentaire DRAWN FROM MEMORY (1995), waarin animatiefilmer Paul Fierlinger aan de kijker liet doorschemeren
dat sommige verhaalelementen afkomstig waren uit zijn fantasie. Deze subtiele zinspeling op de feilbaarheid
van het menselijk geheugen wordt echter in veel grotere mate aan de orde gesteld in Folmans film.
41
Zie afbeelding 3 in bijlage C (viii).
42
Zie afbeeldingen 4a en 4b in bijlage C (ix).
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Sprekend met betrekking tot Maus noemt Levine dit fenomeen “the bleeding of history” Spiegelman ‘morst’ in zijn graphic novel soms beelden buiten hun panelen: “[this] bleeding of the
past into the present through the very medium of vision, and the hemorrhaging of visual images in
the text, of images that literally burst out of their pictorial frames on numerous occasions” (Levine
71). Zo ook in Folmans film: de afgesloten deur van Folmans geheugen wordt op een kier gezet en
de herinneringen aan zijn verleden sijpelen letterlijk zijn dagelijkse realiteit binnen.
Wat de film onderscheidt van een aansprekende fictiefilm over de gebeurtenissen, is de
films documentairelading door het gebruik van conventies die horen bij het documentairegenre
zoals interviews met specialisten. Het gebruik van dergelijke scènes is kenmerkend voor veel
klassieke documentairefilms.

WALTZ WITH BASHIR

kan echter worden getypeerd als performatieve

documentaire, met diens grote mate van constructie door de maker. De film speelt zich op
verschillende locaties af, maar werd in zijn geheel in een filmstudio opgenomen. Een gesprek dat in
de film in een auto in Nederland is gesitueerd, werd in werkelijkheid opgenomen door twee
personages op een stoel naast elkaar te plaatsen en de één een speelgoed stuurwiel in handen te
geven. Folman koos voor deze werkwijze omdat het filmen op locatie teveel storende geluiden zou
opleveren.43 Daarnaast is er gebruik gemaakt van enkele acteurs die de getuigenissen navertelden
van personen die liever anoniem bleven (Decabooter 12).44 Ook de keuze voor een film in animatie
was heel bewust – al lijkt Folman, in zijn aarzeling om zijn film ‘documentaire’ te noemen, zelf een
vrij eng begrip hiervan te hanteren:
Oorlog is zo onwerkelijk, het geheugen is zo onbetrouwbaar, hoe kun je daar ooit echte
beelden voor gebruiken? (…) het is wel beter dat het een animatiedocumentaire is
geworden. Sommige mensen wilden niet gefilmd worden en konden zo toch in de film
terechtkomen. En zo staat alles dichter bij de werkelijkheid. Maar het is ook de reden dat ik
niet echt kan zeggen dat het een documentaire is.45
Folman heeft in de slotscène van de film echter gekozen voor het gebruik van live-action
archiefbeelden. Deze tonen bebloede lichamen van burgers die omkwamen bij de slachting en de
radeloosheid van de achterblijvers. In een interview licht Folman zijn keuze toe: “Ik wou niet dat
kijkers de zaal zouden verlaten met de gedachte dat het een coole animatiefilm was met leuke
muziek… Duizenden stierven: kinderen, vrouwen, ouderen, jongeren. Géén militairen. De laatste
beelden zijn essentieel en plaatsen de film in perspectief” (Decabooter 16; cursivering in origineel).
Zijn keuze voor live-actionbeelden impliceert dat de ‘rauwe waarheid’ over de slachting enkel recht
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“Production Notes.” Waltz with Bashir [2007] – 08-07-2009
http://waltzwithbashir.com/film.html.
44
Folman liet zich bovendien bij het tekenen van sommige scènes inspireren door filmklassiekers zoals
APOCALYPSE NOW (Francis Ford Coppola, 1979) en FULL METAL JACKET (Stanley Kubrick, 1987); bepaalde sequenties uit
deze films zijn duidelijk te herkennen in Folmans film.
45
Linssen, D. “Ari Folman over Waltz with Bashir. De chronologie van genocide.” [November 2008] Filmkrant –
08-07-2009
http://www.filmkrant.nl/av/org/filmkran/home.html.
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wordt gedaan, of over te brengen is aan de (naïeve) toeschouwer, met het tonen van fotografischrealistische beelden.
De wijze waarop de film de verschillende gebeurtenissen representeert, beantwoordt niet
aan het gangbare fotografisch realisme. Hoewel de film bijna in zijn geheel uit animatie bestaat,
benadert deze verrassend genoeg in de interviewscènes wel enigszins de fotografisch-realistische
standaard.
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maakt in die scènes indruk met de grote mate van visueel realisme.46

De beweging van de animatie is echter traag, statisch. De gekozen animatietechniek weet ook niet
alle nuances in het gelaat van de personages te vangen, resulterend in weinig emotionele diepgang.
Hoewel de personages in Folmans film gelijkenis vertonen met mensen van vlees en bloed, komen
deze in hun bewegingen en uitdrukking kunstmatig over. Het visueel realisme in de film is groot,
maar het realisme van beweging is dat in veel mindere mate.47 Dit gebrek aan realisme van
beweging vestigt sterk de aandacht op de artificiële aard van het beeld, wat tevens bijdraagt aan
het surrealisme dat domineert in de film.
WALTZ WITH BASHIR

is een zeer persoonlijke en surrealistische vertelling, met diens

vervreemdende droombeelden en herinneringen. Alhoewel de maker zelf niet erg overtuigd is van
de typering ‘documentaire’, krijgt de film een documentairelading door onder andere interviews
met specialisten. Het gebruik van animatie maakt het mogelijk een verbeelding te geven van de
wisselvalligheden en moeizame reconstructie van het menselijk geheugen, zowel in visuele als in
narratieve vorm. Deze vertelvorm is een metaforische verwijzing naar de wijze waarop trauma zich
aan het oog onttrekt en moeilijk toegankelijk is. Het trauma manifesteert zich bij Folman juist in
diens afwezigheid van herinneringen.
In een interview geeft Folman aan dat hij na afronding van zijn film niet rigide vasthoudt
aan het label ‘documentaire’ en meer pragmatisch is ingesteld:
The problem was clearing the film as an animated documentary. This was the main problem,
because people sit in documentary funds, they get 10 times less money than people in
fiction, and then they have to spend the money, and they think, “Should I spend it on
animation? Is animation a documentary? Is it real? Will people believe the story? Is it true?”
They gave me a hard time. It was too risky for them, and today, I don't give a damn. If I
would do it now, I would declare it as a fiction film, animated, and this is it. Raise the
money, work.... 48

46
De accuratesse van de beelden impliceert sterk dat de maker hier gebruik maakte van rotoscoping, waarbij
live-actionbeelden opgenomen worden die vervolgens (al dan niet digitaal) worden ingekleurd. Hierbij volgt de
animatie nauwgezet de contouren van het live-action beeld; de met deze techniek vervaardigde beelden zijn
dan ook in grote mate fotorealistisch. Folman stelt echter dat in zijn film een andere techniek werd gebruikt.
47
In tegenstelling tot wat sommige filmrecensenten en filmtoeschouwers veronderstelden, verbeelden de trage
bewegingen van de personages niet hun getraumatiseerde toestand, maar waren er onvoldoende financiële
middelen om de bewegingen vlotter en levendiger te maken. Uit: Driessen, K. “Waltz with Bashir; de
getekende werkelijkheid.” [08-11-2008] Vrij Nederland – 04-03-2009
http://www.vn.nl/KunstCultuur/FilmMedia/ArtikelFilmMedia/WaltzWithBashirDeGetekendeWerkelijkheid.htm.
48
Douglas, E. “Exclusive: Ari Folman’s Waltz with Bashir.” [23-12-2008] ComingSoon.net – 24-03-2009
http://www.comingsoon.net/news/movienews.php?id=51478.
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De filmmaker geeft dikwijls aan tijdens het productieproces vooral moeite te hebben gehad met het
financieren van de film. Wanneer hem in interviews wordt gevraagd naar de uitdagingen bij de
productie, voert niet de films persoonlijke relevantie de boventoon, maar ligt de nadruk meer op de
organisatorische aspecten. Toch geeft Folman in een interview aan dat de constante confrontatie
met zijn trauma in het productieproces op zekere wijze heeft bijgedragen aan de afsluiting van zijn
verleden.
Ben je persoonlijk veranderd door de research?
(Afwimpelend) Voor ik de film maakte keek ik naar mijn foto als 19-jarige; ik herkende de
kerel maar identificeerde me niet met hem. Alsof het iemand is uit een vorig leven (…).
Maar zo voel ik het aan. Het is ver weg. (…)
Je kan dus afstand nemen van die periode?
Ja. Ik was er en het is een deel van mij (…). Maar het leger? Dat ben ik niet. We
discussieerden nooit over de oorlog en daarom verdween het uit mijn systeem. Dat is een
natuurlijk proces. Het heeft niks met mij te maken. Niet meer (Decabooter 16).
Folman maakt kenbaar dat de zeer persoonlijke vertelling van
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hem uiteindelijk in

staat stelt afstand te nemen van zijn traumatische militaire verleden. De documentairefilm van
Folman is zoals gezegd tevens sterk autobiografisch. Hoewel er bepaalde intrinsieke verschillen zijn
met de documentaire representatievorm, zijn autobiografische films en teksten op vergelijkbare
wijze onderhevig aan kritiek op de waarheidsclaims die ze pogen te doen over een bepaalde
historische werkelijkheid.

5 // Het autobiografische subject ontleed
Constante kritiek in het kritische discours rondom documentairefilms is de mate van interventie
door de filmmaker en de rol die diens subjectiviteit speelt in de totstandkoming van een film. Het
autobiografische genre daarentegen is juist gericht op een subjectieve vertelling van gebeurtenissen
en kan ook elementen van fictie bevatten. Als zodanig is er binnen de historiografische traditie,
maar ook in andere academische kringen, een zekere scepsis ten opzichte van het autobiografische
genre en de eventuele waarheidsclaims die het poogt te doen over een bepaalde historische
werkelijkheid. Vanaf de jaren 1970 ontwikkelde er zich een kritische academische bestudering van
de autobiografie als genre. Binnen de literatuurwetenschap is er een omvangrijk debat gaande over
de autobiografische tekst en de validiteit van de autobiograafs vertelling. Enerzijds belichten critici
de fictieve aspecten van een autobiografie en stellen ze het subjectieve narratief van de
autobiografie ter discussie, aldus Carolyn A. Barros die dit debat schetst in Autobiography (1998: 9).
Anderzijds exploreren theoretici zoals Gunnthórunn Gudmundsdóttir de vloeibare scheidslijnen
tussen autobiografie en fictie, waarbij fictie niet louter wordt opgevat als verzonnen
verhaalelementen. In de introductie van het boek Borderlines (2003) stelt ze:
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The word ‘fictional’ is used here to designate conventions and practices one associates
with creative writing – such as structure, poetic or literary descriptions of people and
places, ordering of events to create certain effects – rather than simply things that are
‘made-up’. (…) I consider here fictionality to be a necessary part of the autobiographical
process itself and not something external to it, or incompatible with it (Gudmundsdóttir 4).
Fictie, onder meer opgevat als de noodzakelijke structurering van gebeurtenissen, is volgens
Gudmundsdóttir een intrinsiek onderdeel van de autobiografie.49 Behalve een egodocument is de
autobiografie evenzeer een literair werk, waarbij de autobiograaf terugkijkt op (een periode uit)
zijn leven. Zijn relaas is niet even feitelijk of chronologisch geordend als een logboek (Gusdorf 42),
maar alle gebeurtenissen, die hem hebben gevormd tot de persoon die hij nu is, zijn door hemzelf
geselecteerd en narratief gestructureerd om zijn zelfbeeld te scheppen.
5.1 Narratief van trauma en transformatie
It is the internal transformation of the individual – and the exemplary character of this
transformation – that furnishes a subject for a narrative discourse in which “I” is both
subject and object (Starobinski 78).
Het kenmerkende aan het autobiografische genre is dat diens teksten zich richten op de
subjectiviteit van de auteur. Het biedt een specifiek retorisch perspectief op de gebeurtenissen
waarover de auteur verhaalt; dit perspectief is meestal naar binnen gekeerd en vormt een
getuigenis van wat iemand persoonlijk heeft meegemaakt: “someone telling someone else
‘something happened to me’” (Barros 6; cursivering in origineel). Het biedt hiermee een
geprivilegieerd inzicht in een bepaalde situatie. De autobiografie is tevens een narratief van
transformatie. Barros karakteriseert dit specifieke genre als volgt: “As a text of life, autobiography
presents the “before” and “after” of individuals who have undergone transformations of some kind”
(Barros 1). Een van de conventies in een autobiografische vertelling is dat de autobiograaf een
ingrijpende verandering doormaakt:
Change is presented as transformative, a significant mutation in the characteristic
qualities and societal relationships of the principal persona. Autobiography offers these
various metamorphoses emplotted, bounded, and framed by its language and inscribed in its
configurations of words and images. Change is then the operative metaphor in
autobiographical discourse (Barros 2; cursivering in origineel).
49

Dat de autobiografie vanwege diens fictie, ditmaal opgevat als verzonnen verhaalelementen, niet kan
worden gediscrediteerd, vat Louis A. Renza helder samen in “The Veto of Imagination: A Theory of
Autobiograpyh” in Autobiography: Essays Theoretical and Critical (1980): “But the presence of such
[verzonnen] elements only shows that autobiography self-consciously borrows from the methodological
procedures of imaginative fiction, not that autobiography is founded on the immediate requisites of
imaginative discourse” (Renza 269).
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Verandering is de voornaamste metafoor van de autobiografische tekst, een verandering van waaruit
de verdere gebeurtenissen in het narratief voortvloeien. De verandering die de autobiograaf
doormaakt is van een dergelijk ingrijpende aard, dat er een omwenteling plaatsvindt in diens
identiteit. Traumatische gebeurtenissen zoals die worden behandeld in de hier besproken films zijn
een dergelijke katalysator voor de transformatie of omwenteling in iemands identiteit.
Van een ingrijpende omwenteling naar aanleiding van trauma is ook sprake in

PERSEPOLIS

(Marjane Satrapi & Vincent Paronnaud, 2007). De film is gebaseerd op de Marjane Satrapis
gelijknamige autobiografische graphic novels, in Frankrijk oorspronkelijk in vier delen verschenen
tussen 2000 en 2003. Om zo trouw mogelijk te blijven aan de graphic novels besloot Satrapi, samen
met de Franse cartoonist Vincent Paronnaud, de cartooneske stijl op het witte doek te handhaven in
de vorm van traditionele animatie; er werden eerst potlood- en pentekeningen vervaardigd die
vervolgens werden gefilmd.

PERSEPOLIS

verhaalt over de veelbewogen jeugd van Satrapi. De film

opent met de volwassen Satrapi, wachtend op het vliegveld. Haar levensverhaal vertelt ze in
retrospectief, wat de film direct typeert als een autobiografisch verhaal. Wanneer begin 1979 het
bewind van Muhammad Reza Shah ten val wordt gebracht grijpen fundamentalistische moslims de
macht. Het nieuwe bewind onder leiding van de islamitische geestelijke Ayatollah Khomeini voert
verschillende maatregelen in die de vrijheid van de Iraniërs sterk beknotten; alle vrouwen worden
bijvoorbeeld verplicht tot het dragen van een hoofddoek. Het risicovolle en onzekere leven in de
nieuwe dictatuur doet Satrapis ouders ertoe besluiten hun dochter naar een internaat in Wenen te
sturen om zo haar veiligheid te waarborgen. Als volwassen vrouw besluit Satrapi terug te keren naar
haar familie en vaderland, waar ze zich moeilijk blijkt te kunnen aanpassen.
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begint als

een vertelling van het leven in een dictatuur, maar toont ook hoe het Satrapi vergaat tijdens haar
verblijf in het buitenland. Hier worstelt ze met de typische perikelen van de puberteit, maar ook
met haar eigen Iraanse identiteit. In het verhaal voltrekt zich in tweevoud een omwenteling in
Satrapis identiteit: niet alleen groeit ze op onder het juk van de islamitische dictatuur, maar ze
wordt ook in haar eentje naar een voor haar onbekend land gestuurd om daar de meest ingrijpende
levensfasen alleen te moeten doorlopen: de puberteit en adolescentie.
5.2 Zowel kunstenaar als model
In een autobiografische vertelling ligt de nadruk op de persoonlijke beleving van de autobiograaf.
Diens geheugen speelt hierbij een belangrijke rol: “It is memory that reaches tentacles out into
each of these three different “times” – the time now, the time then, and the time of an individual’s
historical context” (Olney 19). Het geheugen is voor de autobiograaf een belangrijk, soms
voornaamste, instrument om vorm te geven aan zijn vertelling. Terugkijkend op (een periode uit)
zijn leven, gaat de autobiograaf de formatieve gebeurtenissen uit zijn leven na en tekent hij deze
op voor de lezer. Hierbij vervalt in zeker zin de afstand tussen geschiedenis en autobiograaf, zo
stelt de Franse filosoof George Gusdorf in “Conditions and Limits of Autobiography” in
Autobiography (1980):
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The appearance of autobiography implies a new spiritual revolution: the artist and the
model coincide, the historian tackles himself as object. (…) The author of an autobiography
gives himself the job of narrating his own history; what he sets out to do is to reassemble
the scattered elements of his individual life and regroup them in a comprehensive sketch.
(…) the autobiographer strains toward a complete coherent expression of his entire identity
(Gusdorf 31, 35).
Deze nauwe banden tussen geschiedschrijving en autobiografie worden door historicus Jeremy D.
Popkin belicht in History, Historians, & Autobiography (2005). Beide genres kunnen worden
beschouwd als een studie naar het verleden. Wanneer we ons wenden tot de historische
ontwikkeling van de autobiografische tekst, is volgens Popkin te zien dat er in het verleden lange
tijd geen onderscheid werd gemaakt tussen de autobiografie als specifiek literair genre en
geschiedschrijving als beroepsbeoefening. In de Middeleeuwen en de Vroegmoderne Tijd werd
geschiedschrijving

voornamelijk

geassocieerd

met

“first

person

narrative”,

waarbij

de

kroniekschrijvers die de door hen beschreven gebeurtenissen zelf hadden meegemaakt werden
beschouwd als de beste historici van hun tijd (Popkin 15).
In de loop der eeuwen hebben zowel de geschiedschrijving als het autobiografische genre
zich sterk ontwikkeld tot uiteenlopende vormen. Daarbij zijn er ook significante verschillen
ontstaan. Traditionele geschiedschrijving concentreert zich op het documenteren van grootschalige
gebeurtenissen en de ervaringen van een collectief. Het streeft naar objectieve kennis over een
historische periode, de schrijver houdt hierbij een afstand tot de gebeurtenissen die hij beschrijft.
Autobiografie is daarentegen een geheel ander soort tekst: “Autobiography adopts the arbitrary
time frame of the individual life and the perspective of the individual, is inherently subjective, and
derives its claim to authority from a presumed identity between author and subject” (Popkin 11).
Deze conflatie tussen auteur en subject illustreert William L. Howarth treffend in “Some Principles
of Autobiography” (1980) met zijn analogie van het creatieve proces van een schilder: de
autobiografie is een zelfportret, de autobiograaf zowel kunstenaar als model.
In a mirror he studies reversed images, familiar to himself but not to others. A single mirror
restricts him to full or three-quarter faces; he may not paint his profile, because he cannot
see it. The image resists visual analysis; as he moves to paint a hand, the hand must also
move. (…) So he works from memory as well as sight, in two levels of time, on two planes of
space, while reaching for those other dimensions, depth and future (Howarth 85).
De autobiografische tekst komt altijd in retrospectief tot stand; het moment van schrijven vormt
hierbij het toenaderingspunt. De autobiograaf beschrijft niet alleen wat hij heeft meegemaakt,
maar bovenal hoe deze gebeurtenissen hem hebben gevormd tot de persoon die hij in het heden is.
De bovenstaande metafoor verwijst daarnaast naar de fluïditeit van de autobiograafs geschiedenis:
het verleden van de maker heeft niet dezelfde statische, afgeronde natuur als het egodocument dat
hij aanlegt. Tijdens het schrijven beziet de autobiograaf zichzelf telkens vanuit verschillende
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perspectieven, geeft hij opnieuw vorm aan de gebeurtenissen en komt hij tot nieuwe inzichten over
zijn geschiedenis. Hierdoor verandert ook (het bewustzijn van) de persoon die hij in het heden is en
wil zijn in de toekomst, zijn bewegende hand in de metafoor, telkens weer.50
Als maker en geportretteerde is de autobiograaf dezelfde persoon, enkel in een andere tijd.
Als zodanig is hij in zijn tekst de enige vertelinstantie en de voornaamste autoriteit. De
autobiografische tekst kan echter ten prooi vallen aan het wisselvallige geheugen van de
autobiograaf; met name in het geval van traumatische gebeurtenissen kunnen zijn herinneringen
vertekend of beschadigd zijn. Zoals eerder is aangekaart kan dit wisselvallige geheugen alsnog van
grote waarde zijn, omdat de omvang van het trauma zich juist manifesteert in de problemen
rondom recollectie. Bij het ophalen van en beschrijven van herinneringen bestaat er echter ook de
mogelijkheid van intentioneel bedrog, wat een oprechte vertelling in de weg zou staan wanneer de
autobiograaf een verborgen of dubbele agenda heeft.
Illustratief hiervoor is de beroemde autobiografie Les Confessions (1782) van Jean-Jacques
Rousseau. Hierin vertelt Rousseau over enkele misstappen in zijn leven, onder meer over diefstal en
seksueel exhibitionistische handelingen in zijn jeugd. De motieven van zijn bekentenissen kunnen
echter worden betwijfeld. Naar eigen zeggen beoogt Rousseau met zijn bekentenissen niet alleen
om vergiffenis van de lezers te vragen, maar tevens een voorbeeld voor hen te stellen.51 Rousseau
nodigt zijn lezer uit een oordeel te vellen over zijn daden: “(…) it is [the reader’s] business to
collect these scattered elements and to determine the being which is composed of them; the result
must be his work” (Rousseau, boek IV: 159). J.M. Coetzee betoogt in “Confession and Double
Thoughts” (1985) dat dit echter slechts schijn is. In plaats van de lezer zelf een oordeel te laten
vellen over de opgebiechte daden, claimt Rousseau in zijn teksten de autonomie om een oordeel
over zichzelf te vellen en hij nodigt de lezer uit om dit oordeel te volgen. Rousseaus einddoel is
bovendien geen vergiffenis,52 maar alleen nog maar meer bekentenissen. Zijn bekentenissen leveren
geen ultieme waarheid op, maar slechts het besef van wat Coetzee double thoughts noemt.
Rousseau pretendeert zijn zonden volledig in de openbaarheid te brengen, maar houdt deze op een
bepaalde manier juist uit het zicht.53 Het ware inzicht dat de lezer uit de bekentenissen verkrijgt is
niet de waarheid over dat wat wordt verteld, maar de extra intenties die achter de vertelling schuil
gaan: Rousseaus exhibitionisme en zijn verlangen geliefd en geaccepteerd te zijn (Coetzee 266267). Coetzees observaties van Les Confessions illustreren deze valkuil, die zich ook bij andere
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Voor het fluïde zelf van de autobiograaf, dat verandert terwijl deze vormgeeft aan diens levensverhaal, zie
ook Leibovici, S. “Over narrativiteit en fictionalisering in de (auto)biografische ruimte.” Frame 22.1 (Juni
2007): 9-22.
51
Dit is bijvoorbeeld te vergelijken met de bekentenissen van Aurelius Augustinus in Confessiones
(Belijdenissen, 1963).
52
Het proces van de religieuze en seculiere bekentenis volgt een vaste narratieve structuur: transgressie,
biecht/ bekentenis, boetedoening en vergiffenis: “Absolution means the end of the episode, the closing of the
chapter, liberation from the oppression of memory. Absolution in this sense is therefore the indispensable goal
of all confession, sacramental or secular” (Coetzee 251-252).
53
Rousseaus aandrang om de door hem begane zonden openbaar te maken, onderstrepen echter nogmaals de
noodzaak van het tot uiting brengen, het articuleren, van de opgedane of geleden ervaringen om tot afsluiting
van het verleden te komen. In het geval van Rousseaus bekentenissen is het vermeende doel om tot absolutie
van zijn daden te komen en daarmee zijn beschamende verleden af te sluiten.
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autobiografen kan voordoen. Autobiografische schrijvers willen zich wellicht als een beter persoon
voordoen of kunnen trachten hun (discutabele) daden te rechtvaardigen:
There is, then, a considerable gap between the avowed plan of autobiography, which is
simply to retrace the history of a life, and its deepest intentions, which are directed toward
a kind of apologetics or theodicy of the individual being. This gap explains the puzzlement
and the ambivalence of the literary genre (Gusdorf 39).
Naast oneerbare bedoelingen van de autobiograaf kan de geloofwaardigheid van een autobiografie
bovendien worden geschaad door de aanwezigheid van bewust verzonnen verhaalelementen in de
tekst. Talrijke controverses zijn ontstaan naar aanleiding van het subjectieve perspectief van een
autobiografie en de ervaringen die de schrijver beschrijft. De autobiografie Bruchstücke. Aus einer
Kindheit 1939-1948 (1995) behandelt Binjamin Wilkomirskis ervaringen als kind in twee
concentratiekampen. Het boek werd goed ontvangen en won verscheidene literaire prijzen, en de
auteur werd als (ervarings)deskundige gevraagd voor verschillende radio- en televisieprogramma’s.
In 1999 bracht een historicus echter aan het licht dat het boek volledig een verzinsel is van de
auteur (eigenlijk Bruno Grosjean geheten). Wilkomirski is bovendien niet van joodse afkomst en
heeft ook niet in een concentratiekamp gevangengezeten. Vanuit verschillende kanten werd er felle
kritiek geuit op de fictionele autobiografie, die de auteur in de eerste instantie indexeerde als een
ware autobiografie. Hoewel de aard van de tekst ingrijpend veranderde door de schokkende
onthulling heeft Bruchstücke in de opinie van een aantal academici nog steeds bepaalde merites,
óók als fictionele autobiografie: “Those merits reside in a ferocious vision, a powerful narrative, an
accumulation of indelible images, and the unforgettable way in which a small child’s voice is
deployed in an unfeeling adult world, during the war and thereafter” (Zeitlin 177).
Hoewel een autobiografie om bovengenoemde redenen niet geheel toetsbaar is op diens
waarachtigheid, maakt het hoogst persoonlijke perspectief een specifiek soort vertelling mogelijk –
zoals ook Zeitlin betoogt in het voorgaande citaat - die niet noodzakelijk gebonden is aan de wetten
van een officiële getuigenis of bekentenis. Georges Gusdorf betoogt:
(…) autobiography is not a simple recapitulation of the past; it is also the attempt and
drama of a man struggling to reassemble himself in his own likeness at a certain moment in
history. (…) The significance of autobiography should therefore be sought beyond truth and
falsity, as those are conceived by simple common sense. It is unquestionably a document
about a life, and the historian has a perfect right to check out its testimony and verify its
accuracy. But it is also a work of art, and the literary devotee, for his part will be aware of
its stylistic harmony and beauty of its images (Gusdorf 43).
De uitingen in een autobiografie zijn weliswaar niet allemaal toetsbaar of komen wellicht niet
geheel overeen met de historische feiten; centraal staan echter de geprivilegieerde blik in de
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belevingswereld van de autobiograaf en zijn moeizame pogingen in het maken van zijn
egodocument, dat evenzeer een literair (en daarmee creatief) werk is.
5.3 Aansprekend egodocument
Het geschiedenislesplan dat Stichting Beeldverhaal Nederland ontwikkelde aan de hand van Marjane
Satrapis autobiografische graphic novels verdient hier vermelding.54 De keuze voor Persepolis als
lesmateriaal bij een geschiedenisles is opvallend, gezien mogelijke bezwaren tegen het subjectieve
perspectief en de getekende vorm.55 Het lesmateriaal impliceert echter dat deze representatievorm
een evenzeer realistische en valide verbeelding kan geven van werkelijke gebeurtenissen als het
materiaal dat normaliter wordt gehanteerd bij een geschiedenisles. De opdrachten die aan bod
komen in het geschiedenislesplan (bedoeld voor de onderbouwleerlingen van de middelbare school,
in de leeftijd van 13 tot en met 16 jaar) onderstrepen de persoonlijke relevantie van Satrapis
werk.56 De leerlingen worden met de opdrachten gestimuleerd zich te verplaatsen in Satrapis
personages en hun handelingen.
De gekleurde vertelling door de nadruk op de persoonlijke beleving van de autobiograaf zou
het traditionele streven naar objectiviteit in de weg kunnen staan. De autobiografie toont echter
dat er alternatieve wijzen zijn om het verleden te begrijpen en erover te verhalen. Anders dan de
klassieke autobiografie hoeft de tekst zich namelijk niet uitsluitend op de subjectiviteit van de
autobiograaf te richten; hij kan zijn relaas verweven met de biografie van een maatschappij. Dit is
eveneens het geval in

PERSEPOLIS.

Hoewel het wellicht niet de voornaamste doelstelling is van het

genre, kan een autobiografie hiermee ook een non-fictief, historiografisch perspectief bieden op de
werkelijkheid, welke een accurate weergave van historische gebeurtenissen nastreeft.57
In

PERSEPOLIS

zijn er naast Satrapi ook andere personages die een stem krijgen in het verhaal,

zoals Satrapis oom Anoosh en haar oma. Overigens werden de stemmen ingesproken door bekende
acteurs (bijvoorbeeld Catherine Deneuve), voor wie Satrapi de teksten (her)schreef. Dit is echter
onvoldoende reden om de film te discrediteren als autobiografie en daarmee als (ego)document,
evenmin op grond van diens getekende vorm. Sprekend met betrekking tot

PERSEPOLIS

stelt Bordwell:
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Ook het International Film Festival Rotterdam gaf in 2008 een lesbrief uit over PERSEPOLIS, met daarin
verschillende opdrachten voor middelbare scholieren. In de lesbrieven staat niet vermeld voor welke klassen of
leeftijden de opdrachten bedoeld zijn, maar deze zijn waarschijnlijk bedoeld voor onderbouwleerlingen in de
leeftijd van 13 tot en met 16 jaar. De lesbrief bevat achtergrondinformatie over de film en haar makers, en
een drietal opdrachten. Het filmfestival organiseert speciale schoolvoorstellingen voor het voorgezet
onderwijs; de lesbrief kan worden gebruikt ter begeleiding van een filmvertoning.
55
De selectie van PERSEPOLIS voor het Filmfestival van Cannes 2007 was aanleiding voor de Iraanse regering om
een officieel protest in te dienen; de film zou “onwaarheden over de glorieuze Iraanse revolutie” verkondigen,
en anti-Iraans en islamofoob zijn. Bron: “Cannes negeert Iraanse bezwaren tegen tekenfilm”; Linssen, D. “Een
brutaaltje in zwart-wit Iran.” [27-02-2008] NRC – 12-03-2009
http://www.nrc.nl/film/article1883984.ece/Een_brutaaltje_in_zwart-wit_Iran.
56
Enkele vragen die de docent kan stellen aan zijn leerlingen: “Marji [Marjane Satrapi] durft niet te vragen hoe
het met Pardisse gaat. Snap je deze reactie en waarom”; “Hoe zou jij omgaan met een klasgenoot die een
familielid heeft verloren?”; “Marji en haar klasgenoten gaan tijdens de oorlog gewoon naar school. Waarom is
dat zo denk je? Zou jij graag naar school gaan als het oorlog is?”.
57
Men doet de specificiteit van het genre echter onvoldoende recht wanneer men stelt dat de autobiografie
gelijk is aan de historiografie maar dan op kleinere schaal uitgevoerd, aldus Jeremy D. Popkin in History,
Historians, & Autobiography (2005: 56). Hoewel een autobiografie elementen kan bevatten van zowel
historiografie als fictie, verschilt het significant van deze twee als representatiemiddel of genre; de
autobiografie is noch volledig te bevatten onder de noemer ‘historiografie’, noch onder de noemer ‘roman’
(Popkin 56).
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The claims are presented as drawings and texts rather than simply as texts, but that doesn’t
change the fact that she [Satrapi] presents agents and actions purported to have existed.
True, on film the people whom she remembers are represented through voice actors
speaking lines she wrote. But as with written memoirs (especially those that claim to
remember conversations taking place fifty years ago), we can always be skeptical about
whether the events presented actually took place.58
De persoonlijke crisissen die Satrapi doormaakt spiegelt ze in haar graphic novels en de film aan de
revolutie die gaande is in Iran, waarmee ze haar persoonlijke relaas verankert in en toetsbaar
maakt aan dat van de bredere samenleving. De islamitische revolutie wordt ook gespiegeld aan haar
persoonlijke revolutie: de puberteit met bijbehorende lichamelijke veranderingen, onzekerheid en
(teleurstellende) verliefdheid. Hiermee versterkt de film de wijze waarop autobiografieën
doorgaans

identiteitskwesties

aankaarten

op

persoonlijk

en

maatschappelijk

niveau:

“Autobiographies are unique, idiosyncratic constructions of self and change (…). These narratives
also manifest the values, beliefs, and attitudes of the culture in which they are inscribed and to
which they are addressed” (Barros viii).

PERSEPOLIS

geeft naast een persoonlijke vertelling tevens een

getrouwe verbeelding en reconstructie van de islamitische revolutie en de oorlog tussen Iran en Irak
– bepaalde feitelijke informatie zoals wie er aan de macht kwam en wanneer dit gebeurde is
verwerkt in het verhaal. De film toont ook hoe de vader van de Sjah met hulp van de Britten werd
geïnstalleerd en hoe diens zoon weer een nieuwe dictatuur instelde. Hoewel

PERSEPOLIS

op meerdere

momenten een feitelijke weergave geeft van gebeurtenissen ten tijde van de islamitische revolutie,
maakt Satrapi in een interview kenbaar geen historiografische aanpak te ambiëren: “Het is een
persoonlijke, subjectieve en ook wel vluchtige kijk… En het pretendeert niet een historische of
sociologische visie te zijn” (Sartor 17).
De autobiograafs zoektocht in het eigen verleden en geheugen is nauw verbonden met de
vervlechting van het individuele met het maatschappelijke. Gudmundsdóttir wijst op de
onvermijdelijkheid van deze vervlechting en de wijze waarop dit gelijkt op het functioneren van het
menselijk geheugen; ze citeert daarbij Don DeLillos Underworld (1998):
Remembering is not only a personal matter necessary for our sense of identity and mental
well-being, it is also a very public matter, formed by social situations and often political
contentious. Our lives are intricately and sometimes drastically linked to and/ or
inseparable from what happens in the society we live in. And the same is true for our
memory: ‘it is in society that people normally acquire their memories. It is also in society
that they recall, recognize, and localize their memories’ (Gudmundsdóttir 45).
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Bordwell, D. “Showing what can’t be filmed.” [04-03-2009] David Bordwell’s website on cinema – 24-03-2009
http://www.davidbordwell.net/blog/?m=200903&paged=2.
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Met deze vervlechting kan een autobiografie inzicht geven in de bredere maatschappelijke
ontwikkelingen in een bepaalde historische periode en de wijze waarop een individu deze van
binnenuit ervoer.
In haar analyse van Satrapis graphic novels stelt Basu dat de teksten op nog een andere
wijze het traditionele genre van de autobiografie bewerken, welke doorgaans een universalistische,
westerse en meestal mannelijke subjectiviteit privilegieert (Basu 1). Een van de thema’s die Satrapi
aansnijdt is namelijk de onderdrukking van de vrouw - onder andere in de vorm van de hoofddoek.
Hoewel het personage van Satrapi noodgedwongen een hoofddoek draagt, heeft ze hier zichtbaar
moeite mee en pleegt ze haar eigen vormen van verzet. Ze luistert naar verboden muziek van Iron
Maiden, draagt een button van Michael Jackson, en versiert haar jas met de (kinderlijk gespelde)
frase “Punk is not ded”. Op latere leeftijd toont ze zich ook openlijk kritisch op de dictatoriale
overheersing.
Een kanttekening bij het argument van Basu is dat het dragen van een hoofddoek door
vrouwen niet noodzakelijk wordt ervaren als onderdrukkend. Er zijn veel islamitische vrouwen die
de hoofddoek juist zien als een uiting van vrijheid, de vrijheid om hun geloof openlijk te belijden.
Omdat Satrapi, met haar afwijzing van de hoofddoek, de voornaamste autoriteit is in

PERSEPOLIS

wordt de toeschouwer gestimuleerd zich een mening vormen op basis van haar morele oordeel.
Satrapis morele oordeel lijkt hiermee te spreken voor andere vrouwen die een hoofddoek dragen.
Dit is tevens een van de kritieken op de autobiografie: de autobiograaf treedt op de voorgrond als
representatief persoon, als spreekbuis voor anderen. Eigen aan de autobiografie is “its compulsory
inflation of the self and to stand for others”, aldus Leigh Gilmore in The Limits of Autobiography
(2001: 5). Wanneer de autobiograaf zich als voornaamste vertelinstantie opwerpt heeft hij ook de
aandrang om zijn ervaringen te postuleren als representatief voor een grotere groep.
Het vervlechten van de autobiografie van een individu met de biografie van de maatschappij
die hem heeft gevormd, is een van de wijzen waarop een autobiografische tekst verhaalt over
bepaalde historische gebeurtenissen en hoe deze van binnenuit werden ervaren. Onderstaande
casestudie van

THE HEART OF AMOS KLEIN

(Uri & Michal Kranot, 2008), een (auto)biografische

documentairefilm in animatie, toont de wijze waarop persoonlijke ervaringen wordt verweven met
de geschiedenis van een maatschappij: in hun visie op turbulente gebeurtenissen in de Israëlische
geschiedenis verweven de filmmakers het relaas van de Israëlische maatschappij met de ervaringen
van hun eigen generatie en die van hun ouders. De film maakt hoofdzakelijk gebruik van fictieve
karakters voor het levensverhaal van de persoon die de afscheidingsmuur heeft ontworpen - het
titelkarakter van de film. Belangrijke momenten uit het leven van Amos Klein passeren de revue,
deze worden doorlopend gespiegeld aan sleutelmomenten in de Israëlische geschiedenis.
5.4 Casestudie: THE HEART OF AMOS KLEIN
Het uitgangspunt van

THE HEART OF AMOS KLEIN

is hoe een hart in de loop der tijd gecorrumpeerd raakt

door militarisme en indoctrinatie. De makers zien Amos’ personage, hoewel fictief, als het
archetype van een persoon die gecorrumpeerd is door macht: “The film is an allegory of the loss of
innocence and compassion; it carries a powerful universal message regarding issues such as
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patriotism and individuality”.59 De analogie met het menselijk hart heeft een centrale plaats in de
film. Terwijl de jaren verstrijken en Amos steeds hoger opklimt op de militaire ladder, slibt zijn
hart letterlijk verder dicht.
De gestileerde tekeningen over de belevenissen van Amos Klein worden hierbij afgewisseld
met live-actionbeelden van een bypass operatie – deze beelden zijn overigens bewerkt middels
animatie tot een soort schetsen.60 Deze operatiescènes zijn geënsceneerd; in werkelijkheid zijn
deze opgenomen in een Israëlische dierentuin en is de chirurg een dierenarts. Daarnaast wendden
de makers zich, evenals bij hun vorige film

GOD ON OUR SIDE,

veelvuldig tot archiefbeelden van

historische gebeurtenissen. In hun vorige film verschafte archiefmateriaal de makers ideeën en
beelden; in

AMOS KLEIN

vormen de archiefbeelden dit keer expliciete blauwdrukken voor het

contextualiseren van het verhaal. Historische gebeurtenissen worden in beeld met jaartal benoemd
(bijvoorbeeld “1995 – peace agreement”), men ziet hierbij het archiefmateriaal dat door middel
van animatie is bewerkt tot een meer schetsachtige vorm.61 In nagenoeg geen enkel geval zijn er
veranderingen aan dit beeld gemaakt, maar is de animatie slechts gebruikt als filter over de
gebeurtenissen. Deze tussentitels die de verschillende perioden in Amos’ leven (evenals de
Israëlische geschiedenis) indiceren, vormen het historische en culturele raamwerk waarbinnen het
verhaal zich ontvouwt en waar doorlopend naar wordt verwezen. Naast dit gebruik van liveactionmateriaal, is de achtergrond van alle getekende beelden tevens opgebouwd uit een collage
van foto’s die zijn gemaakt in Jeruzalem.
Het verschil met diens voorganger is dat er in

AMOS KLEIN

tevens (auto)biografische

elementen aanwezig zijn. De scènes over de jonge Amos als padvinder zijn gebaseerd op Uri Kranots
eigen jeugd. Ook draagt het hoofdpersonage onder andere kenmerken van Michal Kranots vader: “A
fictitious narrative that we invented, but there were elements of truth throughout the film. Amos as
a character is based on Michal’s father, other people’s father, and famous people from the history
of Israel. It was all there. It is a combination of all those people”.62
Evenals

GOD ON OUR SIDE

is

AMOS KLEIN

te typeren als zeer subjectieve film die vele elementen

van fictie bevat. De documentairelading die beide films kenmerkt komt voort uit de grondige
beeldresearch en de animatie die in nagenoeg alle gevallen getrouw blijft aan het oorspronkelijke
archiefmateriaal: in

AMOS KLEIN

dient de bewerking slechts als filter over de beelden, zonder

ingrijpende veranderingen aan het beeld te maken. De keuze voor geanimeerde personages kan
worden beschouwd als reenactments middels animatie in plaats van met acteurs. Daarnaast is de
animatie die geen bewerking is van archiefmateriaal ingegeven door (auto)biografische elementen
uit de generatie van de makers en die van hun ouders. Op verschillende wijzen en met verschillende
technieken contextualiseren de makers (zowel historisch als cultureel) hun visie op het IsraëlischPalestijnse conflict; deze historische en culturele inbedding vormen, in hun eigen woorden,
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“Production sheet ‘The Heart of Amos Klein.’” Film Festival Gent – 06-05-2009
www.filmfestival.be/pressfiles/production%20sheet.doc.
60
Zie afbeelding 5 in bijlage D (x).
61
Zie afbeelding 6 in bijlage D (x).
62
Interview met Uri Kranot (1975), gehouden op 24-04-2009 te Tilburg.
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“elements of truth” waarmee de film wordt geïndiceerd als werk dat serieuze aanspraken maakt op
de werkelijkheid.
De geanimeerde vertelling in

AMOS KLEIN

is slechts een van de vele vormen die een

autobiografische tekst kan aannemen. Naast het documenterende aspect van een egodocument is
de autobiografie tevens een zeer literair werk, waarin verschillende verteltechnieken worden
ingezet waarmee de autobiograaf zijn hoogst persoonlijke relaas doet. Zijn relaas kan op
verschillende momenten afwijken van de historische feiten die een historicus zou nastreven te
reconstrueren, maar deze deviatie is ondergeschikt aan het unieke zelfportret dat de maker
schetst. De autobiografie biedt darmee een vorm van (historische) kennis die enkel van binnenuit
kenbaar kan zijn.
Try as the historian may, he or she cannot avoid acknowledging that autobiographers were
present at the events they describe and that they may be able to claim a certain authority
in recounting them that the historian can never duplicate. Furthermore, what the
autobiographer claims to do by inherent right is what the historian laboriously seeks to
accomplish by roundabout means: to describe the experience of he past from inside, in its
emotional as well as its objective dimensions (Popkin 23-24).
De autobiografie schetst daarmee een beeld van gebeurtenissen zoals die van binnenuit werden
beleefd. De verschillende wijzen waarop de innerlijke roerselen van de maker worden verbeeldt
doen daarmee een geheel ander soort waarheidsclaim dan traditionele geschiedschrijving: niet “zo
is heeft het zich exact afgespeeld”, maar “zo is het ervaren”.
Het uitdragen van kennis over traumatische gebeurtenissen die enkel van binnenuit kenbaar
kunnen zijn is nog pregnanter wanneer het traumaslachtoffer diens ervaringen noodgedwongen voor
zich moe(s)t houden, zoals het hoofdpersonage van de film

SILENCE

(Sylvie Bringas & Orly Yadin,

1998). De film geeft de toeschouwer een blik in de belevingswereld van een Holocaustoverlevende
die ook vele jaren na de Tweede Wereldoorlog niet kon spreken over het verlies van haar moeder en
haar traumatische ervaringen.

SILENCE

maakt zichtbaar, in letterlijke zin, wat de opgelegde stilte

decennialang juist aan het oog heeft onttrokken.
5.5 Casestudie: SILENCE
De (auto)biografische documentaire

SILENCE

is gebaseerd op het leven van Holocaustoverlevende

Tana Ross. Haar stem is in de film tevens te horen als voice-over, als commentator op haar eigen
leven. De film verhaalt over Ross’ jeugd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze verloor haar moeder
tijdens de oorlog, maar werd door haar omgeving geleerd om te zwijgen over haar traumatische
ervaringen.
De voice-over van hoofdpersonage Ross is op andere wijze verkregen dan gewoonlijk. In
1995 werd Ross door de gemeente van Stockholm uitgenodigd om een performance te bedenken
voor een evenement ter herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Samen met een bevriende
componist schreef ze een muzikaal gedicht over haar jeugdherinneringen, die onlosmakelijk
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verbonden zijn aan de Holocaust. Orly Yadin, tevens bevriend met Ross, werd later benaderd voor
het maken van een film hierover. De tekst van Ross’ gedicht was echter niet direct geschikt voor de
animatiefilm die Yadin in gedachten had. In een paper licht ze haar keuze toe:
This text needed to be adapted to the medium of film. It was beautiful in itself, but very
long, wordy and sentimental as a sound track. Animation can condense a remarkable
amount of material with utmost fluidity and the film had to be precisely 11 minutes-long (a
Channel 4 commission). Gradually Sylvie [Bringas, de co-producent] and I deconstructed the
poem and stripped it from sentiment and from words that could be better expressed
through images”.63
Veel geanimeerde documentairefilms nemen het geluidsfragment van de hoofdpersoons vertelling
(verkregen uit bijvoorbeeld een interview) als uitgangspunt, deze films worden ook wel illustrated
radio documentaries genoemd (Driessen 1). De makers van

SILENCE

hadden op voorhand echter al een

sterk idee van de beelden die ze aan de toeschouwer wilden tonen, het uitgangspunt van het
productieproces was dan ook de visuele stijl. Eerst werd de storyboard gemaakt, waarna Ross’
originele gedicht werd herschreven tot voice-over; deze werd verschillende keren nog aangepast.
Gedurende het gehele proces werkten de makers nauw samen met Ross, die ook feedback gaf.
The voice-over, told in first person by Tana herself, was tightly scripted by us to
complement the visuals. We recorded Tana reading the script only after we finished editing
the film. Up until the last minute, as the film was taking shape, we kept fine tuning the
words. One of our main concerns was not to allow the film to sink into sentimentality and to
leave space for the spectators to bring of themselves to what they saw and heard.64
Het narratief kreeg hiermee vorm in verschillende malen en door meerdere personen. Tana Ross
koos in de eerste instantie voor de vorm van een muzikaal vers om haar trauma te verwoorden voor
een breder publiek, de filmmakers hebben vervolgens (in samenspraak met Ross) de tekst verder
bewerkt en afgestemd op de animatie. De film opent met zwart-wit archiefbeelden uit een nazipropagandafilm, over Theresienstadt dat is gevuld met jubelende menigtes die Hitler begroeten. In
de eerste minuut schakelt het live-actionmateriaal over naar animatie van uiteenlopende soorten.
Wanneer Ross vertelt over hoe ze haar moeder verloor en naar haar oma in Theresienstadt werd
gestuurd, neemt de animatie een sombere toon aan; de tekeningen zijn hoekig, in zwart-wit, met
harde lijnen. Van deze sequentie gaat een bedrukte toon van uit, die de ernst van de situatie en de
armoede van haar oma verbeeldt.65
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Yadin, O. “But is it documentary?” [Juli 2003] Yadin Productions – 10-08-2009
http://www.yadinproductions.com/but_is_it_documentary.htm.
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Yadin, O. ,en S. Bringas. “Filmmakers Orly Yadin & Sylvie Bringas.” [Juni 1999] San Francisco Jewish Film
Festival – 10-08-2009
http://www.sfjff.org/public_html/sfjff19/filmmakers/32D.html.
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Zie afbeelding 7 in bijlage E (xi).
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Vervolgens vertelt Ross over het ten einde komen van de oorlog, waarbij archiefbeelden van
dwalende mensen en ruïnes in de stad haar commentaar begeleiden. De animatie die daarna volgt
vormt een breuk met het voorgaande. Kleurgebruik en zwierige lijnen geven het idee van een
lichtvoetigere houding nu het land is bevrijd van haar bezetters.66 In een scène over Ross’ treinreis
naar Zweden ondergaan de omgevingsbeelden van de trein en mensen om Ross heen echter
kortstondige metamorfoses, veranderend in iconische beelden over de oorlog. Metamorfose is het
proces waarbij verschillende beelden vloeiend aan elkaar worden verbonden, tevens een van de
strategieën die Wells (1998) uitwerkt met betrekking tot animatie. De wijze waarop beelden in
elkaar overvloeien kan op verrassende wijze overeenkomsten tussen deze afzonderlijke beelden
naar voren brengen. Zo verandert de trein van Ross in een transporttrein die op weg is naar een
concentratiekamp en verwordt de vriendelijke conducteur tot man in nazi-uniform, en weer terug.67
De metamorfoses zijn een verbeelding van de associaties die de jonge Ross met haar
traumatische verleden maakt. Niet alleen worden deze opgeroepen door de visuele gelijkenis tussen
haar tegenwoordige belevenissen en haar herinneringen; de verschillende tijdperken zijn tevens op
onderscheidende wijze geanimeerd. Het narratief dat haar reis in de trein bestrijkt, is op kleurrijke
en kinderlijke wijze geanimeerd door speels lijngebruik. De herinneringen aan de oorlog die deze
naoorlogse periode binnendringen, zijn wederom in donkere, harde stijl vormgegeven. Wanneer de
conducteur zich naar haar toebuigt, verandert deze in een intimiderende nazi–officier. Ross, als
jong meisje, vertelde niemand echter over deze schrikbeelden die haar gedachten plaagden. “Don’t
tell, don’t tell. We don’t ever want to know – ever. Promise? Promise?”, drukt haar tante haar op
het hart bij het instoppen. Ross’ voice-over becommentarieert dit met: “I knew how to keep
silent”. Het beeld van de jonge Ross in bed gaat over in zwart-wit animaties van haar
herinneringen: in de oorlog werd ze door haar moeder in de bodem van een mand verstopt om
deportatie te ontlopen. Haar herinneringen aan dat moment vervlechten zich met de beelden van
Ross in bed. De raad die haar tante haar daarbij meegeeft: “Today is another day. (…) You must
forget the past”.
Als adolescent probeert Ross zich aan te passen aan haar nieuwe leven bij een oom in
Zweden, want ze wil niet anders zijn dan de mensen om haar heen. De ervaring van het
onderduiken droeg ze hierbij nog steeds met zich mee: “I was twenty years old. Yet I was still
invisible, still the best at hiding”. De aandrang van Ross om zich zo onopvallend mogelijk te
gedragen is een symptoom van het trauma dat ze gedwongen verzwijgt. In de voice-over vertelt
Ross op welke wijze haar stilte werd gestimuleerd, en beantwoord, met het zwijgen door de
volwassenen om haar heen.
De associatieve metamorfoses verbeelden op indringende wijze hoe het trauma zich op
verschillende momenten en in verschillende hoedanigheden blijft opdringen aan Ross’ alledaagse
leven. Het trauma manifesteert zich bij Ross in de vorm van angstige herinneringen, maar ook in de
wens om zo min mogelijk zichtbaar te zijn – beter gezegd: de angst om (teveel) zichtbaar te zijn.
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Zie afbeelding 8 in bijlage E (xi).
Zie afbeeldingen 9a en 9b in bijlage E (xii).
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Zowel

SILENCE

als

THE HEART OF AMOS KLEIN

maken gebruik van de narratieve strategie

synecdoche: een stijlfiguur waarbij een verband wordt gelegd tussen een gedeelte van een figuur of
object en het grotere geheel ervan. Het deel kan in deze stijlfiguur worden opgevat als
representatie van het geheel, of het geheel als representatie van een gedeelte (Wells, 1998). Beide
van de besproken films verweven een vertelling over persoonlijke ervaringen met de ervaringen van
een bredere groep. Zo is de gedwongen stilte van Ross representatief voor het zwijgen van de
slachtoffers van de Holocaust – welke wordt beschouwd als gebeurtenis die geen getuigen (en
daarmee stilte)

heeft voortgebracht (Walker xx), ofwel door hun overlijden ofwel door hun

onvermogen het trauma te articuleren. Nancy K. Miller beschrijft in “Cartoons of the Self” in
Considering Maus het problematische van dit gegeven: “That which will forever escape
representation and at the same time requires it: the silence of the victims” (Miller 52).
De synecdoche is bij uitstek van toepassing op de vertelvorm van de autobiografie, met
diens vermogen om in een persoonlijke vertelling representatief te zijn voor een grotere groep
lotgenoten. Deze narratieve strategie is dan ook kenmerkend voor autobiografische teksten die het
persoonlijke met het maatschappelijke verweven; het persoonlijke leed staat tevens voor het lijden
op grotere schaal en vice versa.
Het trauma dat de Tweede Wereldoorlog heeft voortgebracht wordt ook verbeeld in vele
anime en manga, de Japanse tegenhangers van de animatiefilm en het stripverhaal.68 De Japanse
cultuur heeft een grote verzameling aan geanimeerde werken voortgebracht die hierover verhalen.
De gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog en het trauma dat deze veroorzaakten zijn een
diepgeworteld onderdeel van de hedendaagse Japanse samenleving, welke kan worden
gekarakteriseerd als post-apocalyptisch. Films zoals

GRAVE OF THE FIREFLIES

(HOTARU

NO HAKA)

(Isao

Takahata, 1988), een van de beroemdste anime over de Tweede Wereldoorlog, verbeelden de
traumatische geschiedenis van de Japanse bevolking.
5.6 Casestudie: GRAVE OF THE FIREFLIES
GRAVE OF THE FIREFLIES

opent met de beelden van een jongen die in een treinstation zijn laatste adem

uitblaast. Hij laat daarbij een blikje vallen dat witte steentjes herbergde. De voice-over spreekt de
onheilspellende woorden: “September 25, 1945. That was the night that I died”. De toeschouwer
leert in de loop van de film, in een lange flashback, het schrijnende levensverhaal kennen van Seita
en Setsuko. In de loop van de film zal blijken dat het witte gesteente dat de jongen uit zijn handen
laat vallen de overblijfselen van zijn gecremeerde zusje zijn.
68

Deze studie gaat niet nader in op de visuele verschillen tussen animatie en anime of de verschillen in
narratieve conventies, omdat deze niet van belang zijn voor deze studie en vanwege de beperkte reikwijdte
hiervan. Een saillant verschil echter dat hier vermelding verdient is de mate van maatschappelijke acceptatie
en waardering van de twee genres. Vergeleken met Westerse, en de daarbinnen dominante Amerikaanse,
animatiefilms en comics wordt anime in veel mindere mate geassocieerd met het domein van het kinderlijke.
Hetzelfde kan worden gesteld met betrekking tot manga. Anime en manga beslaan in nog grotere mate
uiteenlopende onderwerpen, tot aan zeer volwassen materie (bijvoorbeeld porno), en zijn geschikt voor even
zoveel verschillende leeftijdsgroepen. Vergeleken met animatie en comics in andere werelddelen, vormen
anime en manga een veel groter en erkend onderdeel van het dagelijks leven van Japanse burgers. In Anime:
From Akira to Princess Mononoke (2000) stelt hoogleraar Japanse Literatuur en Cultuur Susan J. Napier dat
maar liefst 40 procent van het in Japan gepubliceerde materiaal in de vorm van een manga verschijnt (Napier
20).

54

De viertienjarige Seita en zesjarige zusje Setsuko verliezen hun ouders tijdens de Tweede
Wereldoorlog in Japan. Hun vader komt om bij een overzees gevecht en hun moeder komt om het
leven tijdens een luchtaanval in Kobe waarbij Amerikaanse vuurbommen de burgerbevolking
treffen.69 De wezen worden opgevangen door een tante, maar door haar hardvochtige houding
besluit Seita om zelf voor onderdak en eten te zorgen. Samen met zijn zusje vindt hij onderdak in
een grot, maar hij heeft grote moeite om voedsel te vinden. De jonge Setsuko raakt dusdanig
verzwakt door ondervoeding dat ze overlijdt.70
GRAVE OF THE FIREFLIES

is een film naar de autobiografische roman van Akiyuki Nosaka (1967).

Er zijn dan ook verschillende parallellen aan te wijzen met Nosakas eigen levensverhaal. De auteur
woonde bij zijn adoptiefamilie, toen hij noodgedwongen naar een weeshuis vluchtte vanwege de
bombardementen. In tegenstelling tot de personages in de film en roman, werd Nosaka later
herenigd met zijn familie. Verdere parallellen echter zijn de hongerdood van een van zijn zusjes en
het overlijden van een van zijn ouders bij de brandbombardementen. Het optekenen van zijn
ervaringen zag de auteur als een noodzakelijke onderneming om af te rekenen met zijn verleden,
en tevens als boetedoening voor de dood van zijn zusje. Filmcriticus Robert Egbert verwijst in een
recensie op zijn website naar een interview met Nosaka: “Having been the sole survivor, he felt
guilty for the death of his sister. While scrounging for food, he had often fed himself first, and his
sister second. Her undeniable cause of death was hunger, and it was a sad fact that would haunt
Nosaka for years. It prompted him to write about the experience, in hopes of purging the demons
tormenting him.”71 Het schrijven van de roman en de beoogde verlichting die deze zou brengen,
passen binnen de eerder genoemde narratieve structuur van transgressie (zijn aandeel in de dood
van zijn zusje), bekentenis (de autobiografische roman), boetedoening (het openbaar maken van
zijn (gebrek aan) handelen en mogelijke kritiek daarop) en absolutie (de afsluiting van het
verleden).
Regisseur Isao Takahata nam de taak op zich de autobiografische roman te animeren. Ook
Takahatas jeugd vertoont opvallende parallellen met het autobiografische verhaal. De regisseur was
op tienjarige leeftijd met zijn zus gevlucht voor de luchtaanvallen. Twee dagen later kon hij echter
terugkeren naar zijn familie. In een interview vertelt hij: “It was a nightmare, the most horrible
experience of my life. I used my own experience of this air raid in the film”.72 Bij het beschrijven
van de bombardementen, vertelt Takahata dat het leek alsof de bommen zelf in brand stonden. Hij
reproduceerde deze ervaring in de film: de bommen die neerkomen op Kobe zijn als grote
vuurballen die uit de lucht neerdalen. Het blikje met fruitsnoepjes, later de urn met Setsukos
overblijfselen, neemt in de film een prominente plaats in terwijl deze in het boek slechts eenmaal
wordt genoemd. De regisseur herinnerde zich echter uit zijn jeugd dat de fruitsnoepjes erg populair
maar zeer schaars waren; ook deze persoonlijke ervaring liet hij terugkeren in de film.
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Zie afbeelding 10 in bijlage F (xiii).
Zie afbeelding 11 in bijlage F (xiii).
71
Egbert, R. “Grave of the fireflies (1988).” [19-03-2000] robertegbert.com – 08-09-2009
http://rogerebert.suntimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20000319/REVIEWS08/3190301/1023.
72
Het interview met Isao Takahata is onderdeel van het bonusmateriaal op de dvd van GRAVE OF THE FIREFLIES.
70
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GRAVE OF THE FIREFLIES

maakt gebruik van verschillende narratieve strategieën om het verhaal

te ontvouwen; metamorfose, associatie en metaforen zijn daarbij de voornaamste. Seita en Setsuko
hebben tal van vuurvliegjes gevangen die hun donkere verblijfplaats provisorisch verlichten. Het
licht van de vuurvliegjes verandert langzaam in beelden van een marinevloot, waarna Seita vertelt
over een vlootshow van zijn vader. Ook maakt de film veel gebruik van associatieve relaties.
Bijvoorbeeld wanneer Setsuko de gestorven vuurvliegjes begraaft in een kuiltje in de grond, vormt
dat aanleiding voor een cut naar het lijk van hun moeder in een massagraf: het suggereert hoe de
jonge Setsuko zich een voorstelling maakt van wat er met het lichaam van haar moeder is gebeurd.
Verschillende historici en anime kenners karakteriseren anime als werk dat diep is
doordrongen van een historisch besef en apocalyptisch denken. De atoombombardementen op
Hiroshima en Nagasaki in de Tweede Wereldoorlog kenden geen precedent (en vooralsnog geen
opvolger). De grootschalige destructie door de bombardementen bracht diepe wonden toe aan de
Japanse nationale psyche: “Japan is still the only country on earth to have suffered atomic
bombing, an experience that continues to affect the society today and that has created for many a
collective sense of victimhood”, aldus hoogleraar Japanse Literatuur en Cultuur Susan J. Napier in
Anime (2000: 28). Animatiecriticus en historicus Charles Solomon onderschrijft dit in Josh Orecks
documentaire

SCROLLS TO SCREEN: A BRIEF HISTORY OF ANIME

(2003): “So having seen the apocalypse up-

close, that´s an element in their psychology and something they can´t help but be aware of”.73 De
ongekend grootschalige sterfte en wanhoop onder de Japanse bevolking drukken ook hun stempel op
de hedendaagse Japanse samenleving en de cultuuruitingen die deze voortbrengt. Dat Japanse
cultuuruitingen, met name anime, sterk worden gethematiseerd door de apocalyps74 is niet
verwonderlijk wanneer men beseft dat de Japanse bevolking met de atoombombardementen werd
geconfronteerd met een situatie gelijkend op het einde van de wereld:
(…) perhaps one of the most striking features of anime is its fascination with the theme of
apocalypse. (…) Destructive or hopeful, these anime seem to strike a responsive chord in the
Japanese audience. In fact, it might be suggested that the apocalyptic mode (…) is not
simply a major part of anime but is also deeply ingrained within the Japanese national
identity (Napier 194).
Niet alleen de atoombombardementen bewerkstelligden dit; ook de Amerikaanse brandbommen die
onder andere de burgerbevolking van Kobe troffen, roepen bij Japanners beelden van de apocalyps
op. Historicus Theodore F. Cook stelt in het interview “Grave of the fireflies. Historical
Perspective” dat ook deze luchtaanvallen de Japanners ernstig hebben getraumatiseerd: “Vaak
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De documentaire is onderdeel van het bonusmateriaal op de dvd van THE ANIMATRIX (Peter Chung & Andy Jones
e.a., 2003). De documentaire beschrijft de geschiedenis van anime en bevat commentaren van filmmakers,
anime kenners en historici.
74
Hierover stelt Napier: “The connection between fictional apocalypse in anime and manga and real world
actions is of course an amorphous one, but it is certainly true that the media in which images of apocalypse
hold most sway are anime and manga. Some of the most popular genres of anime, specifically science fiction,
fantasy, and horror may even be said to be dominated by apocalyptic visions” (Napier 195).
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praten we over aantallen slachtoffers van de luchtaanvallen. Toch zullen we nooit weten hoeveel
mensen zijn overleden. En zelfs de gelukkigen die het overleefden leven voort met deze pijn.”75
Het trauma van de Tweede Wereldoorlog heeft zich diep genesteld in het culturele
geheugen van de Japanse samenleving en maakt tot op heden deel uit van diens nationale
identiteit. De wijze waarop traumatische gebeurtenissen tot een collectief trauma kunnen
verworden, beschrijft Kai Erikson in “Notes on Trauma and Community” in Trauma: “(…) traumatic
experiences work their way so thoroughly into the grain of the affected community that they come
to supply its prevailing mood and temper, dominate its imagery and its sense of self, govern the way
its members relate to each other. (…) the shared experience becomes almost like a common
culture, a source of kinship” (Erikson 190). Wanneer een hele gemeenschap vele jaren na de
gebeurtenissen nog kampt met haar trauma’s is er sprake van een intergenerationele overdracht
van het trauma, van unassimilated memories.
De vele anime die een duister, apocalyptisch wereldbeeld schetsen, lijken volgens Napier
uitingen van een allesomvattend sociaal pessimisme ten gevolge van de Tweede Wereldoorlog
(Napier 29-30). Dit pessimisme komt ook voort uit de wijze waarop de Tweede Wereldoorlog
discursief is geïndiceerd binnen de Japanse geschiedschrijving en de toedracht die het is
toegeschreven binnen het Japanse culturele geheugen. De rol van de Japanse bevolking wordt
daarbij gekarakteriseerd door machteloosheid en passiviteit: “As many scholars have pointed out,
the Japanese version of World War II may generally be described as a “victim’s history”, in which
the Japanese people were seen as helpless victims of a corrupt and evil conspiracy between their
government and military. (…) Cultural works allied with this victim’s history are numerous” (Napier
162).

GRAVE OF THE FIREFLIES

geeft eenzelfde pessimistische vertelling van de oorlog, waarin de

traumatische geschiedenis van de Japanse bevolking wordt geschetst als kracht waar niet aan kan
worden ontsnapt. De hele film ademt een zeer bedrukkende atmosfeer, waarbij de jonge kinderen
in alle opzichten lijken te worden tegengewerkt door de (volwassen) wereld om hen heen. De tante
die kortstondig de zorg voor de kinderen op zich neemt laat daarbij geen moment onbenut om te
benadrukken welke ergerlijke last de kinderen zijn – wat voor de kinderen aanleiding is om hun heil
elders te zoeken. En wanneer de hongerende Seita op rooftocht gaat op het platteland en wordt
betrapt door een boer, toont de laatste geen enkel begrip voor de erbarmelijke situatie van de
wezen en krijgt Seita er genadeloos van langs. Het onvermogen van de kinderen om zich staande te
houden in de situaties doordringt de film met een idee van machteloosheid en kwetsbaarheid.
De slachtofferrol van de Japanse bevolking, een discursieve constructie in de Japanse
geschiedschrijving, wordt gespiegeld in het autobiografische verhaal over persoonlijk lijden: de
twee kwetsbare kinderen zijn een metafoor voor de slachtofferrol die de Japanse bevolking wordt
toebedeeld in diens eigen geschiedenis. Napier onderschrijft dit in haar observaties van de film: “In
Grave of the fireflies both text and subtext embody an endless nightmarish vision of passivity and
despair (…)” (Napier 163). De anime verbeeldt een collectieve traumatische geschiedenis waaraan,
in de beleving van de slachtoffers, geen ontsnapping mogelijk is. Napier gebruikt hiervoor onder
75

Het interview is onderdeel van het bonusmateriaal op de dvd van GRAVE OF THE FIREFLIES. Het bevat
commentaren van de historici Theodore F. Cook en Haruko Taya Cook over de brandbombardementen in Japan.
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andere de omschrijving “elegiac”: “The word “elegiac” literally refers to a poem about death
written in a style of lamentation and may be taken in a wider sense to refer to a mood of
mournfulness and melancholy, perhaps mixed with nostalgia” (Napier 31).76 De elegiac mode is
volgens haar ook van toepassing op

GRAVE OF THE FIREFLIES;

deze werkt om de film als metafoor te

laten gelden voor het aandeel van Japan in de Tweede Wereldoorlog: de rol van weerloos
slachtoffer van een traumatische geschiedenis, onmachtig om aan de gekwelde herinnering te
ontsnappen.
(…) [Instead] there is a dreamlike, strongly elegiac quality to Fireflies that suggests a
history that can never be escaped or transcended but that must be continually experienced
as harrowing, painful, and relentlessly oppressive. Dialogue is minimal, underlining the point
that words are useless; only the searing parade of images of destruction from the sky (…)
has any final meaning, and it is one that shuts out the possibility for action (Napier 165).
Het trauma dat vele decennia na de Tweede Wereldoorlog nog een stempel drukt op de
samenleving, is een ingeweven onderdeel van het Japanse nationale geheugen: het trauma vormt
een onderdeel van de Japanse culturele identiteit. Hedendaagse cultuuruitingen zoals anime en
manga, die zijn doordrongen van een groot historisch besef en apocalyptisch denken, getuigen van
dit collectieve trauma.

76

Napier categoriseert anime in drie verschillende modi: naast de apocalyptic mode die zoals gezegd
domineert binnen anime, is er tevens de elegiac en de lyric mode (Napier, 2000). De laatste is voor de
bespreking van deze film van ondergeschikt belang.
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Conclusie //
Binnen het non-fictiegenre is er een tendens waarneembaar waarin filmmakers in toenemende mate
animatie aanwenden om hun perspectief op de werkelijkheid te articuleren. Ook voor de
verbeelding van traumatische gebeurtenissen maakt een gestaag groeiend aantal documentaire- en
autobiografische films gebruik van animatie. Traumatische gebeurtenissen worden door diens
slachtoffers ervaren als onrepresenteerbaar: taal en symboliek schieten tekort om zin en
uitdrukking te geven aan de diepingrijpende gebeurtenissen. Enerzijds schiet taal tekort om het
trauma te articuleren, anderzijds is het een noodzakelijk middel om uiting te geven aan het trauma
en het uiteindelijk te verwerken. Het psychotrauma dat slachtoffers ervaren is een probleem van
discursieve aard dat zich reeds tijdens de bewuste gebeurtenis(sen) voordoet; getraumatiseerde
personen beschikken niet over de discursieve middelen of het conceptuele raamwerk om afstand te
nemen van de ingrijpende gebeurtenis(sen) en er grip op te krijgen. Het gebrek aan een
toereikende representatie hindert traumaslachtoffers’ streven naar uiting, verwerking en verlossing
van trauma. In dat geval worden de traumatische ervaringen niet tot geïntegreerd onderdeel
gemaakt van het bewustzijn en levensverhaal van het traumaslachtoffer, het narrative memory, en
blijven ze zich opdringen aan zijn dagelijkse bestaan.
De articulatie en verwerking van het trauma is geen proces dat het traumaslachtoffer alleen
kan ondernemen; dit proces vereist een addressable other, de toehoorder, waarmee de ervaringen
van het slachtoffer voorbij de geïnternaliseerde, individuele beleving kunnen worden gebracht en
de toehoorder of toeschouwer deelgenoot wordt gemaakt van deze ervaringen. Trauma cinema,
films die handelen over ingrijpende gebeurtenissen op persoonlijk en/of collectief niveau, maken
een dergelijke verbeelding mogelijk.
Het gebruik van animatie hierin opent mogelijkheden om op andere manieren naar iemands
trauma te kijken en luisteren, tevens daar andere criteria voor ontwikkelen dan de traditionele.
Geanimeerde documentaires en autobiografieën tonen alternatieve wijzen om over het verleden te
verhalen en dit te begrijpen, ook voor hen die dit verleden niet persoonlijk hebben ervaren.
Animatie is bij uitstek geschikt om de mentale indrukken die traumaslachtoffers met zich
meedragen naar buiten te brengen. Live-action trauma cinema kan traumaslachtoffers weliswaar
het woord geven, maar is niet in staat de verontrustende mentale beelden adequaat te
representeren waar de slachtoffers mee worstelen vanwege de restricties van het fotografisch
realisme.
(Computer)geanimeerde documentaires en autobiografieën streven niet zozeer een
fotorealistische en objectieve standaard na, maar bewerkstelligen een realiteitsimpressie door
inzicht te geven in moeilijk toegankelijke aspecten van de menselijke beleving middels een
subjectieve vertelling. De klassieke noties van documentaire en autobiografie zijn hierbij nog meer
gaan verschuiven naar noties die een grotere mate van subjectiviteit en reflexiviteit bij de
filmmaker veronderstellen. Documentaire- en autobiografische films zijn in de eerste plaats
retorische constructies, niet zozeer een directe afdruk of document van de werkelijkheid. Dit
schept ook mogelijkheden voor de implementatie van animatie, dat zelf van onvermijdelijk
geconstrueerde aard is. Hierbij vormt de creatieve en/ of persoonlijke omgang met de
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werkelijkheid geen opheffing van de films verwijzingen naar deze werkelijkheid vanwege de
vereiste discursieve inbedding aan de hand waarvan toeschouwers gezag toekennen aan een
cinematografisch beeld. De waarheidsclaim van een beeld is altijd kunstmatig geweest, ook bij
analoge (indexicale) representatietechnieken. Het gebruik van computeranimatie vormt daarmee
geen inherente verandering of bedreiging van de aanspraken die een film maakt op een bepaalde
stand van zaken.
Het filmisch realisme dat het argument van de film dient te ondersteunen, komt niet zozeer
voort uit een benadering van het fotorealisme, of door een gedistantieerde en daarmee impliciet
objectieve houding van de filmmaker. Het realisme van animatie beslaat een breed spectrum,
waarin visueel realisme slechts één mogelijke vorm is. Animatie plaatst zichzelf al buiten het
realismedebat zoals dat wordt gevoerd met betrekking tot live-actionfilm. Anders dan in de
fictiefilm, staat de films werkelijkheidsillusie in dienst van een hoger doel. Geanimeerde
documentaires en autobiografieën verruilen de beperkingen van de fotorealistische standaard voor
een nieuw soort realisme en authenticiteit, welke wordt gefaciliteerd door de combinatie van
animatie en documentaire of autobiografie: respectievelijk het blootleggen van dieperliggende
emoties en overdenkingen, en de articulatie van een (persoonlijk) specifiek perspectief op een
bepaalde gebeurtenis. De abstractie van animatie (in vergelijking met fotorealistische beelden)
creëert in de eerste instantie een zekere distantie tot de gebeurtenissen, waarbij er gelegenheid is
tot reflectie. Tegelijkertijd vraagt de abstractie om een groter engagement van de toeschouwer.
Animatie heeft het vermogen om toeschouwers op een dieper niveau psychisch, psychologisch en
emotioneel te bewegen omdat de toeschouwer zich gemakkelijk kan identificeren met het beeld.
Deze spanning tussen engagement en distantie schept een dialoog tussen realisme en abstractie,
welke vraagt om een persoonlijke investering van de toeschouwer, en niet slechts het kennisnemen
van informatie. Centraal staat de ervaring van de toeschouwer die een dialoog aangaat met de films
inhoud en vorm, met zowel de gerepresenteerde gebeurtenissen als de filmische interpretatie
ervan.
De makers van de films die zijn besproken in deze studie kiezen voor een onconventionele,
persoonlijke narrativisering van traumatische gebeurtenissen, welke in hun visie niet gebonden
hoeft te zijn aan traditionele vertelstructuren en -technieken of dezelfde historische tijd en ruimte
als de oorspronkelijke gebeurtenissen. De filmmakers incorporeren elementen van fictie en
persoonlijke elementen, waarmee ze een nieuw licht werpen op het verband tussen historische
kennis en representatie. De aard van de verwijzingen naar het verleden, of het nu (bewerkte)liveaction beelden of gestileerde tekeningen betreft, is hierbij van ondergeschikt belang. In de films
vormen deze gelijkwaardige referenties naar een moeilijk toegankelijk verleden. In het geval van de
autobiografie verlenen de persoonlijke ervaringen van de maker autoriteit aan de gemaakte
waarheidsclaims, als kennis van binnenuit de gebeurtenissen. Filmmakers kunnen zich in
vooronderzoek bijvoorbeeld ook baseren op nieuwsberichten en archiefbeelden, en deze al dan niet
expliciet laten terugkeren in de film. Referenties naar de werkelijkheid kunnen ook de vorm
aannemen van expliciete verwijzingen naar bredere maatschappelijke gebeurtenissen, waarmee een
vertelling zich verankert in en toetsbaar maakt aan dat van de bredere samenleving. De discursieve
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inbedding, de documentairelading, komt tot stand door de historische en culturele inbedding aan de
hand van deze referenties. Films die een autobiografie verweven met de biografie van een
samenleving hebben het vermogen om de omvang van het trauma persoonlijk te maken, zonder
deze te reduceren. Op lyrische wijze ontvouwen de films hun verhaal. Niet elke filmmaker
beschouwt de animatie echter als geheel compatibel met de typering ‘documentaire’ of
‘autobiografie’, zoals Ari Folman. Toch lijkt dat hem niet te hinderen; uiteindelijk gaat het om de
agenda van de film en de middelen om dit te bewerkstelligen.
Geanimeerde documentaires en autobiografieën gebruiken meer performatieve vormen van
verhalen vertellen, die afwijken van traditionele vormen en daarmee de conventionele modi van de
non-fictiefilmpraktijk ondervragen. Door de inherente reflectie op diens geconstrueerde aard,
metacommentaar, nodigt animatie uit tot een kritische ondervraging van conventionele
representatiepraktijken. Vanwege animaties direct zichtbare constructie hoeft het zijn artificiële
aard niet meer te verbergen, wat de mogelijkheden vergroot voor de verbeelding van traumatische
gebeurtenissen die het verstand te boven gaan. De unieke verbeeldingskracht van animatie,
waarmee meer inzicht kan worden gegeven in de menselijke ervaring, geeft de mogelijkheid tot
alternatieve vormen van kennis. Het ondervraagt hiermee de reikwijdte en diepgang van meer
gangbare representatiemiddelen. Het gebruik van animatie in documentaire- en autobiografische
films geeft hiermee de aanzet tot een vernieuwing van noties van non-fictiefilm.
Verschillende technieken en narratieve strategieën staan het medium hiervoor tot
beschikking. Met diens metaforische karakter maakt animatie elementen uit de werkelijkheid
tastbaar die anders verhuld waren gebleven. Middels metamorfoses en associatieve relaties wordt
de grilligheid van het getraumatiseerde geheugen letterlijk in beeld gebracht. Hiermee kan
animatie op metaforische wijze reflecteren op het proces van articulatie en verwerking van trauma,
in zowel narratieve als visuele vorm: de articulatie en verwerking van trauma verlopen niet even
vlekkeloos als klassieke vertelprocessen, het traumatische verleden is niet op een gemakkelijke en
direct toegankelijke wijze kenbaar. Animatie heeft het vermogen deze moeilijkheden rondom
herinnering en representatie manifest en tevens een expliciet onderdeel van de film te maken, in
plaats van deze trachten te maskeren ten behoeve van een vloeiende narrativisering. De
herinneringen van het slachtoffer kunnen ontbreken, incompleet zijn en zich op verschillende
momenten en in verschillende gedaantes manifesteren: het trauma ‘morst’ over de grenzen van tijd
en ruimte die tussen het traumaslachtoffer en zijn verleden instaan. Omdat animatie aan andere
wetten van tijd en ruimte beantwoordt dan live-actionfilm is het met diens vergrote narratieve
vrijheid beter in staat de wisselvalligheden van het getraumatiseerde geheugen te adresseren. Het
gebruik van animatie biedt hiermee een uitbreiding van het conventionele repertoire van zowel de
documentaire- en autobiografische praktijk als de articulatie en verwerking van trauma. Daarmee
biedt het handvaten om tot een articulatie van trauma te komen die verder gaat dan enkel de
herbeleving ervan, en schept het nieuwe adresseringsvormen voor hetgeen onrepresenteerbaar
wordt geacht in alledaagse taal. De stilte rondom het trauma kan daarmee worden verbroken.
In sommige van de besproken films betreft het trauma’s van decennia geleden. Een
belangrijk vraagstuk voor vervolgonderzoek is wie er aanspraak mag maken op een trauma. Is het
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bijvoorbeeld indenkbaar dat er in Duitsland een geanimeerde documentaire of autobiografie over de
Tweede Wereldoorlog wordt gemaakt, een land waaraan de schuldvraag zo sterk is toegewezen?
Deze studie is niet uitvoerig ingegaan op collectief trauma, alhoewel in de bespreking van
anime wel is verwezen naar de wijze waarop de apocalyps een centraal onderdeel uitmaakt van de
Japanse cultuur. In een vervolgstudie verdient de collectieve (ver)werking van trauma nadere
aandacht; hiermee zouden ook uitspraken kunnen worden gedaan over de wijze waarop de
processen van identiteitsvorming en traumaverwerking verlopen voor een getraumatiseerde natie,
met (animatie)films als mogelijke intermediair hierin.
Niet alleen dient een adequate vorm gevonden te worden voor het verhalen over en
begrijpen van gebeurtenissen van buitengewoon ingrijpende aard. De bestudering van animatie als
middel tot representatie en verwerking van trauma zou kunnen bijdragen aan een groter, kritischer
bewustzijn van de wijze waarop beelden van traumatische gebeurtenissen circuleren in de media;
dergelijke beelden vormen de voornaamste wijze waarop latere generaties kennis zullen nemen van
de gebeurtenissen.
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Bijlage A // Interview Uri Kranot
Interview (Tilburg, 24-04-2009) met Uri Kranot over animatie en documentairefilm.
De Israëlische filmmakers Uri en Michal Kranot stellen in hun animaties vaak maatschappelijke,
politieke en sociale vraagstukken centraal. Hun meest recente films
HEART OF AMOS KLEIN

GOD ON OUR SIDE

(2005) en

THE

(2008) zijn met verschillende internationale filmprijzen bekroond en vertoond op

vele festivals. In april 2009 verbleef het echtpaar enkele dagen in Nederland om een masterclass te
geven aan het Nederlands Instituut voor Animatiefilm (NIAf) in Tilburg. In het kader van deze
masterclass, bedoeld voor studenten die reeds zijn afgestudeerd aan een kunstacademie,
verzorgden Uri en Michal Kranot ook een lezing getiteld “Documentary animation” (21-04-2009)
waarin ze hun werkwijze uiteen zetten en hun visie gaven op het gebruik van animatie.
Hieronder volgt een weergave van mijn gesprek met Uri Kranot, over zijn visie op de
documentairefilm, de mogelijkheden van animatie en de verrassende effecten die voortkomen uit
films die zich op het snijvlak van beide disciplines bewegen.
This week you are staying in Tilburg to teach a master class at the NIAf. The class is titled
“Experiments in documentary animation”. Do you consider your films as documentaries?
We are not documentary filmmakers by definition. We make films that deal with some kind of truth
element, so they could be considered documentaries. With these films and also during our master
class we try to analyze what documentary animation is; you see, there is a lot of variety. At the
master class the students are asked to bring their own audio files, from which they have to create
personal stories. They have to create images that will go with the texts. Animation adds another
layer to the story, it helps the audience to accept the story and identify with it.
Our films have an element of truth in them. Of course they are subjective, as is everything.
We are not hiding anything, we are not trying to represent something that really happened. It is
more like, ‘Okay, we have our own truth and our own personal stories.’ That is what we try to show
the audience by using animation and hoping that it can identify with our art and the way we design
our characters.
Your animations are far from a photorealistic idea of realism. This could perhaps stand in the
way of watching the film, because the audience is aware of its highly constructed nature. If
images are not derived mechanically from actual events, then what constitutes a film’s
authenticity in your opinion?
Many filmmakers have been dealing with questions of construction and manipulation. I have been
reading a lot of interviews with Paul Fierlinger and Joanna Priestley. I think the manipulation in
animation is so big and the audience so aware of the craft, that there is more sincerity in it. People
who watch your film know from the first frame that it is not reality. They know it never happened
like that; it is a personal angle. It has the element of truth in it and then they can identify with it.
But especially an untrained audience, when you show them a live-action film or a live-action
documentary, they will just accept the images, the photographs, as the truth. So I guess that is less
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sincere. No one is telling these guys, ‘There was a director, he chose to show something from a
certain angle, from his own point of view.’ So that is why my claim is that animation, if you really
use the medium, can make the audience reflect more on what it sees.
Animation certainly is more directly perceivable as a construction. But do most people actually
take that into consideration, reflect on that?
I can only talk from my own experience, when people watch my films. Sometimes we talk after the
film’s screening. I noticed with the last two films [GOD

ON OUR SIDE

(2005) en

THE HEART OF AMOS KLEIN

(2008)] that some people in the audience could not leave the film theatre without expressing their
feelings. Some people got angry, some were excited, others disagreed.

GOD ON OUR SIDE,

for me, was

not a provocation. But people really got up from their seats and sometimes booed. They said, ‘How
can you represent the truth like that? How can you represent reality in such a way? It’s propaganda.
You made us look like Nazis.’ They would never react to documentary live footage like that.
I do not think they thought about this hands-on approach or of animation as a construction.
Once they saw the images, they knew it was a manipulation and went along with it. They took the
journey, they accepted it. And then, at the end, they had to leave it behind and think about what
they had just seen, and see whether it goes with their ideology or not. But it moved them. I think
that, especially when you watch political films or films that deal with social issues, this is really
hard. Everyone has their own opinion. If you watch a film, it either fits with your opinion or it does
not. If it does, fantastic. If it does not, the viewer will block himself from the images. But I think
that in animation you just cannot block yourself. It penetrates. And that is why it makes people
angry, gets them excited, moves them.
Do you consider that to be an advantage of animation?
Yes, of course. There are a lot of reasons why I chose to use animation, not strictly using liveaction. The ability to move people is one of them. I felt I could make my point or push my plans
through. To still hide behind my images, but that does not mean that I am less exposed because the
images are personal. When I sit there in the film theatre with the crowd, I do not feel very good.
Animators are usually shy people, they do not like to tell people what to do, or to act in front of the
camera themselves. There is a reason for that; they can work in their own room and create. They
are directing their actors. They just do it.
The most important thing for me when I start a new film, is that there are a lot of
uncertainties. Here I am talking about the technical stuff or the financial aspects. But at the
beginning, when I am thinking of an idea, starting the creation of the film, I do not have limitations
at all. I can think of the wildest things to make in animation; I will find ways to do it. Animation has
this great starting point, compared to a fiction film. Those films always have limitations. Maybe it is
naive, but it has never happened that I could not make something work. Because know I can do
anything on my own; it is all up to me. I do not have to ask anyone for any favours. When there are
more people involved, it means that there are more people that want to have their say. They can
interfere in the script; that is the hardest thing. When it is about technical things, I can deal with
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it. But for the auteur filmmaker it is really hard when someone says, ‘This does not work. I want you
to rethink the script, change the end’. Suppose Michal [Uri’s vrouw en filmpartner] and I have this
part of the film done. We really want to be confident with that stage before we take it to the next
stage, when people are going to intervene. I think that is the advantage of animation; that you have
control of anything, especially at the beginning. But then, you need to open up.
You come from a country [Israël] in which there is an ongoing conflict. This is a recurring theme
in your work. What is your motivation to incorporate this in your films; do you see it as an
obligation to make these films, coming from that region?
I do not think it is an obligation. I believe that if you are an artist, one of the things that defines
you as an artist is that you should be very sensitive to what is going on around you and reflect on
that. In most of the art academies you cannot tell whether a student film was made in Israel or in
any other place in the world. Sometimes I find that very disturbing, because I feel it lacks the
element of authenticity. I think these people are avoiding their surroundings and are not part of
what is going on around them. The artists I have been admiring all these years are the artists that
were open to and also suffered from the reality that was surrounding them. Their creation was
influenced by them. Like Picasso, like people that really had to run for their lives. This is my
motivation.
Michal and I found that for example in Italy we got a lot of attention for our films. In
interviews, we discovered that it was more about the political issue than on, for instance, the
design. I felt that the point of view that we reflect in our films fits a European way of looking at the
Middle East. I do not feel very comfortable with that. Especially because my films are very local; so
far, my films have a lot of subtext that can be understood mostly by Israeli audiences or Palestinian
audiences or people that really know what is going on there. Western audiences get some level of
it. But sometimes I feel like I am saying the right thing and am appreciated for that. We have been
accused of putting oil on the fire and being one-sided. I think that is bullshit, because it is not my
duty as an artist to take sides. I choose what to show and I choose what to say.
You can define my films as political. But I am not making these films because I have a
statement or think people should demonstrate. It is my way to deal with the things that bother me
in daily life, especially in Israel. Animation is my tool to do so. Israel is a very intriguing place, you
just cannot ignore it as an artist. What we had at the time was creating out of anger and
disappointment and trying to be expressive of the things in our environment that really moved us.
What do you wish to convey to your audiences? Do you want people to also deal with reality in a
new way, especially the people who have to deal with a conflict situation on a daily basis?
Reality is tricky; I am not focused on reality. I am trying to be loyal to my truth. We should not use
the word ‘reality’. We are influenced by reality.
But could your films be a way for your audiences to come to terms with the things they see
around them and perhaps recognize in your films?
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We all try to make a change, but of course we are not going to change the world. No one will stop
killing, or building a wall [de afscheidingsmuur] just because I made a nice or a very affectionate
film. It will not happen. If there would be a small change, if my film would move something inside a
person’s very dogmatic way of thinking, if you could penetrate and press something, I think that is
enough. I think animation is the perfect way to achieve this.
But there are other art forms that might be stronger. I certainly think that music can go
deeper, much deeper. So the person starts visualizing his own thing. Animation is total, you have
the music, you have the images, you have everything. It’s there. So as an animator, you really need
to think about how your audience can still have their own space in your film.
Your films have won many awards worldwide. Does the medium of animation contribute to the
international appeal of your films; do you consider animation to be more accessible than other
forms for touching upon more difficult subjects?
It depends on the kind of animation you use, on how narrative or abstract you go. The medium itself
has the advantage of relating to the audience. People identify easily with the image. If you draw a
stick-figure, the style is so simple. But when the images become upsetting or hard to watch, it is
not that easy.
Yes, during the screening [“Documentary animation”] someone said he felt really
uncomfortable looking at

GOD ON OUR SIDE.

Do you think it is harder to look at those events in

animation compared to the same events in for instance news reports?
This medium of animation is more distant, you cannot really hide behind your façade, your opinions.
You almost have to reflect on what you see, immediately. When this same guy would watch a
documentary on checkpoints or something, he will be moved, but it will not penetrate him as did
GOD ON OUR SIDE.

I did not know that when we made the film, I discovered that later on.

At the screening you also pointed out that you leave it up to the audience to decide for itself
whether a film of yours is a documentary. How important is it that people acknowledge or take
notice of the documentary value of your films?
It is important. I also use some iconic things and I insert these elements of truth throughout the
film. Even if people do not know anything about the history of Israel you still get the iconic images.
The people in the audience can relate to the events even if they don not know anything about
them.

GOD ON OUR SIDE

shows very iconic and practical things like the separation wall. We went for

the poster events. And then there is subtext too.
Yes, but would you object if people would label your work as ‘fiction’?
Of course it would bother me. I would think this person is blocking himself from the film. For me,
reality or truth is being aware of what is going on around you. But if some one accuses me of being
one-sided… The whole film [GOD ON OUR SIDE] is really about retaliation and how there are two sides.
After a screening someone came up to me and said, ‘This is Israeli propaganda’, and then I had
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another guy calling it Palestinian propaganda. An Egyptian guy said, ‘That was such a patronizing,
Israeli film. How come the only spoken text in the film is ‘allahu akbar’ [God is groot]?’
In the film there is only music, but at one point you see a crowd of Arab people and they are
shouting ‘allahu akbar’. That was the only spoken text and that sound was taken from a news
report. Some people asked, ‘How come the only thing you hear from the Palestinians is ‘allahu
akbar’, which is so typical and racist?’ That is what the critics always say; that they feel that
Palestinians are only represented as a uniform group. I get this criticism from both sides. Those
people only pick and focus on the things they disagree with; they block themselves from the rest. I
get annoyed by that.
So you might say some people, those who accuse you of being one-sided, feel that you take too
much liberty in presenting the conflict. Being subjected to so much scrutiny, how much
freedom do you grant yourself in the interventions that you make in your films? For
SIDE

and

THE HEART OF AMOS KLEIN

GOD ON OUR

you did image research beforehand, to select which events you

wanted to incorporate in your film and rework with animation techniques. As in all films,
selections and alterations had to be made. Is there a certain limit to the intervention or
manipulation in your films?
Those two films you just mentioned are very different. First I look at what works for a film.
OUR SIDE

GOD ON

has a very… what we see is what it is. We took news events and we just represented them

with animation, but with a different material this time. Not with footage, but with pieces of paper.
THE HEART OF AMOS KLEIN

was different; it was more based on a narrative. A fictitious narrative that we

invented, but there were elements of truth throughout the film. Amos as a character is based on
Michal’s father, other people’s father, and famous people from the history of Israel. It was all
there. It is a combination of all those people.
So that is narrative-wise. But when we think of animation techniques, of the entire spectrum of
interventions you can make, how much freedom do you grant yourself?
Except for the example of the assassination of Rabin [Yitzchak Rabin, premier van Israel; in
archiefbeelden die werden gebruikt voor

THE HEART OF AMOS KLEIN

zette Uri de verantwoordelijke

terrorist op de plaats van een van Rabins lijfwachten], the biggest intervention was just to make
everything work together; there are a lot of techniques in

THE HEART OF AMOS KLEIN.

At the end there

was almost no original footage left; we painted on the pictures, at the end it was all paintings. It
was just an artistic choice. I do not think we limited ourselves. I never ask myself, ‘Is this too much
of a manipulation?’. That was out of the question.
Do you think that is a pointless question to ask oneself?
No, people should ask themselves what is their responsibility as an artist. Because I am an
independent artist and I am not forced by anyone to say anything, I can do whatever I want. I do not
want to offend anyone, I do not want to make people angry on purpose. But if it happens, it
happens. I do not limit myself beforehand.
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But Michal’s father had great difficulty to watch

THE HEART OF AMOS KLEIN.

He had a lot of

comments on the film because there were a lot of things that were based on his stories, on his
childhood. The character Amos Klein is more or less his age. Amos was never Michal’s father, but
when he read the script he immediately got the feeling that this whole film was about him. And it
was really hard to explain afterwards that this was not the case. What he got from the script was
how he became this monstrous person. He got really angry and he never liked the film. It was really
hard for him, he is still taking it very personally. So, maybe that is kind of a limitation for us. The
worst thing that could happen with the film is that people end up connecting it to Michal’s father.
So the limitations are more on a personal basis; that we do not want to hurt someone we love.
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Bijlage B // Filmstills GOD ON OUR SIDE

Afbeelding 1: Scène naar archiefbeelden en nieuwsberichten over een lynch in Ramallah.

Afbeelding 2: Vrouw wier huis door een bulldozer is platgegooid. Scène naar archiefbeelden en
nieuwsberichten over de omgekomen Amerikaanse activiste Rachel Corrie.
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Bijlage C // Filmstills WALTZ WITH BASHIR

Afbeelding 3: Verbeelding van de surrealistische droom van een angstige soldaat.

viii

Afbeelding 4a: Ari Folman overpeinst de opmerkelijke omissies in zijn geheugen tijdens een taxirit,
met op de achtergrond een winterlandschap.

Afbeelding 4b: Het omgevingsbeeld buiten de taxi heeft zich vermengd met Folmans nieuwe
herinneringen aan zijn diensttijd in het Israëlische leger.

ix

Bijlage C // Filmstills THE HEART OF AMOS KLEIN

Afbeelding 5: Live-actionbeelden van een geënsceneerde operatie, bewerkt tot meer schetsachtige
vorm.

Afbeelding 6: Het gebruik van bewerkte archiefbeelden en tijdsaanduiding in beeld voor een
historische en culturele contextualisering van het verhaal.
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Bijlage D // Filmstills SILENCE

Afbeelding 7: Donkere, sombere animatie met harde lijnen voor de verbeelding
van de periode van bezetting.

Afbeelding 8: Meer kinderlijke, kleurrijke animatie met zachtere lijnen voor de
verbeelding van de naoorlogse periode.

xi

Afbeelding 9a: Vriendelijke treinconducteur in vrolijke en gekleurde animatie.

Afbeelding 9b: De kortstondige metamorfose naar een nazi-officier verbeeldt
hoe Ross’ traumatische herinneringen zich opdringen aan haar dagelijkse bestaan.

xii

Bijlage E // Filmstills GRAVE OF THE FIREFLIES

Afbeelding 10: Seita en Setsuko in Kobe op de vlucht voor een brandbombardement.

Afbeelding 11: Setsuko is ernstig verzwakt door ondervoeding.
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