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Voorwoord 

Het verzinnen van een thema voor je masterscriptie is een hele opgave, voornamelijk als je 

het liefst over heel veel dingen tegelijkertijd wilt schrijven. Dit is namelijk het mooie aan de 

masteropleiding film- en televisiewetenschappen waarbij je tijdens alle vakken voor de 

mogelijkheid gesteld wordt om over een onderwerp te schrijven waar je zelf zin in hebt mits 

het goed aansluit aan de inhoud van het collegeonderwerp. Zo kreeg ik de mogelijkheid om 

over filmfestivals te schrijven, onderzoek doen naar een van mijn muzikale helden Ian Curtis 

in de verfilming CONTROL (Anton Corbijn, 2007) en een stuk over de dvd-extra’s van een van 

mijn lievelingsseries SIX FEET UNDER. Ook het onderwerp van de Duitse film heeft mij altijd al 

geïntrigeerd. Dit ligt ook aan mijn Duitse achtergrond en met vreugde zag dat Duitse films in 

Nederland zo gewaardeerd worden (terwijl het WK in Zuid Afrika nu weer andere emoties van 

deze relatie tussen de twee landen oproept). Dankzij een stage bij het distributiebedrijf 

Cinemien kwam ik in nauwe aanraking met het proces van de filmdistributie in Nederland 

waarbij ook veel Duitse films door Cinemien in de bioscopen terecht kwamen. Dit proces en 

de wetenschappelijke achtergrond van de opleiding hebben ervoor gezorgd dat ik tot dit 

onderwerp van mijn scriptie kwam.  

Zoals het ook hoort zal ik nu nog wat mensen bedanken: Nanna Verhoeff voor haar 

begeleiding als tutor met altijd duidelijke feedback, alle medewerkers van Cinemien die mij 

goed hebben begeleid tijdens de stage maar die ook erg enthousiast waren over het idee van 

mijn scriptie (dit geeft motivatie!) en Annelies Messelink die dezelfde fascinatie voor de 

Duitse film als ik deelt en mij tips gegeven heeft tijdens onze visites aan de letteren 

bibliotheek. Natuurlijk bedank ik verder alle vrienden en familie die mij tijdens de hele 

studie hebben begeleid en nooit de hoop hebben opgegeven dat ik de “finish line” zou 

bereiken.
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Inleiding 

 

Ik zou nu een beknopte geschiedenisles kunnen geven in Duitse cinema om mijn onderzoek te 

introduceren. Maar omdat andere wetenschappers deze taak al uitgevoerd hebben, wil ik aan 

de hand van een citaat de Duitse cinema op een wetenschappelijke manier introduceren: 

 

German Cinema always played a prominent role in the normative writing about 

national cinema as it occupied film studies until the early 1990s. Generations of 

critics hailed expressionist cinema of the early Weimar period as German cinema at 

its most German (…). A similar, albeit at the same time intriguingly inverted 

perspective, has been brought to bear on the emergences and success of the New 

German cinema in the 1970s. American critics in particular, in for innovative 

alternatives to Hollywood mainstream filmmaking, were quick to canonize the films 

of Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog, Volker Schlöndorff, Margarethe von 

Trotta, and Wim Wenders as part of national cinema of aesthetic experimentation 

and political opposition.1 

 

Het citaat maakt deel uit van een inleiding van een boek over Duitse cinema, The 

Cosmopolitan Screen: German Cinema and the Global Imaginary, 1945 to the Present. Naast 

het praktische feit dat het voor een inleiding in mijn onderzoekt zorgt, schetst het citaat al 

een heel goed beeld van de betekenis van deze cinema. Het maakt duidelijk dat die al sinds 

het begin van de film een belangrijke rol binnen de filmgeschiedenis en de wetenschap 

hiervan speelt. Periodes die van groot belang zijn binnen de bestudering van film en binnen 

de nationale cinema van Duitsland zijn, zoals het citaat al zegt, Weimar Cinema en het New 

German Cinema. Ook wordt in dit boek al de nieuwste periode van films besproken want het 

nationale cinema blijft zich verder ontwikkelen en zo zijn er vandaag regelmatig Duitse films 

te zien in de bioscopen, ook in Nederland. Distributiebedrijven in Nederland zoals Cinemien 

beschikken over een lange lijst met Duitse filmtitels en er komen ieder jaar weer nieuwe 

titels bij. Bekende titels van deze nieuwe periode film in Duitsland zijn GOOD BYE, LENIN!, 

GEGEN DIE WAND en een van de succesvolste film van de afgelopen jaren is DAS LEBEN DER ANDEREN 

(2006). Dit zijn allemaal films van de 21e eeuw en er zijn maar enkele wetenschappers die de 

Duitse film van na de val van de muur, de nieuwste Duitse cinema, een definitie proberen te 

geven*. Dit zijn wetenschappers zoals Jennifer Kapczynski, Lutz Koepnick en Eric Rentschler. 

Zo is er volgens Koepnick sprake van een “heritage cinema”, Kapczynski noemt het “between 

nostalgia and nowhere” en Rentschler vindt het een “cinema of consensus”. Terwijl enkele 

films uit dit onderzoek eigenschappen vertonen van de definities van die wetenschappers, wil 

ik proberen om in dit onderzoek een nieuw hoofdstuk te introduceren om deze generatie 

                                                 
1 Stephan K. Schindler en Lutz Koepnick, “Introduction. Against the Wall? The Global Imaginary of 
German Cinema”, in The Cosmopolitan Screen: German Cinema and the Global Imaginary, 1945 to the 
Present. (Michigan: University of Michigan Press, 2007), 1. 



Nieuwste Duitse cinema: Een canon van nationale artcinema – met dank aan de kritische receptie 

Anne Kervers Universiteit Utrecht 6 

filmmakers en films te definiëren. Dit zal ik doen door te kijken hoe ze op internationaal vlak 

ontvangen worden en daardoor een positie krijgen in een lang debat over nationale, Europese 

en arthouse cinema. In het citaat wordt ook al een belangrijk aspect genoemd wat een grote 

rol gaat spelen in dit onderzoek, namelijk de canonisering van de Duitse films. Door te kijken 

naar het kritische succes van deze films binnen de verschillende opiniestukken en recensies, 

de kritische receptie, kunnen wij al spreken van een nieuwe canonisering van deze nieuwe 

generatie Duitse films. 

 Zo zijn bepaalde titels van films zo bekend dat zij in een canon opgenomen worden 

van een cinema, en zijn de films van Fritz Lang en Wim Wenders onderdeel van een canon 

binnen de Duitse cinema. De vraag nu is of de nieuwe films zoals GEGEN DIE WAND en GOOD BYE, 

LENIN! ook al een plaats hebben in een nieuw hoofdstuk binnen de filmcanon van Duitse 

cinema? Een manier om dit vast te kunnen stellen is door te kijken naar de receptie van deze 

films want hierin kan regelmaat en herhaling gevonden worden, een terugkerend debat dat 

voor selectie in een canon kan zorgen. Met receptie bedoel ik hier de kritische receptie, de 

recensies en opiniestukken over de Duitse films van de afgelopen tien jaar. De waardering die 

een film in een artikel krijgt speelt een belangrijke rol in het creëren van een canon zoals Liz 

Czach in haar artikel over Canadese nationale cinema al constateerde: “A rudimentary 

requirement for a film’s potential inclusion in the canon is the need for it to be seen by 

scholars, critics, and the public.”2 Hierbij speelt voor haar Bourdieu’s “critical capital” een 

grote rol, die van grote waarde is voor een opname binnen een canon.  

Naast deze canonvorming is er sprake van een ontwikkeling van de Duitse cinema 

binnen de genres Europese cinema, nationale cinema en arthouse cinema. Hierbij speelt een 

canon ook een rol omdat ieder genre een eigen canon kent. Hierdoor worden in mijn 

onderzoek de films van de afgelopen tien jaar gepositioneerd in het historische debat over 

het genre. Hierbinnen is er sprake van enkele regelmatige ontwikkelingen als het over films 

gaat zoals de Duitse cinema. Echter zijn de drie genres, de Europese, nationale en arthouse 

cinema, erg nauw aan elkaar verbonden en lopen zij vaak in elkaar over.  

Door al deze elementen zoals genrebepaling, canonvorming en kritische waardering 

bestaat mijn onderzoek uit twee vragen: In hoeverre wordt de Duitse film door de 

transnationale kritische receptie geplaatst in een canon van genres zoals Europese, nationale 

of arthouse cinema? En hoe verhoudt deze positionering zich tot het historische debat 

rondom canonvorming en de genres? 

Om deze vragen te beantwoorden zal ik eerst aandacht besteden aan de historische en 

wetenschappelijke achtergrond van de genres, canonvorming en waardering. Vervolgens 

presenteer ik mijn analyses waarin de vragen al deels beantwoord zullen worden, maar 

volledige aandacht zullen krijgen in het hoofdstuk “Positionering”. Mijn doel is het om te 

proberen de nieuwste Duitse film een positie te geven in het wetenschappelijke veld. 

                                                 
2 Liz Czach, “Film Festivals, Programming, and the Building of a National Cinema”, (2004): 82 
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De genres 

De Europese cinema bevat alle films die gemaakt zijn in Europa door Europese regisseurs en 

producenten. Terwijl Hollywood nog steeds de grootste filmproducent en –distributeur is in de 

Westerse wereld kan men in de afgelopen 50 jaar een groot interesse zien voor films vanuit 

Europa. Dit is grotendeels te danken aan de auteursbeweging die zijn eerste stappen zette in 

de jaren 60 in Frankrijk en Italië, die er ook voor zorgde dat film als kunst gezien werd en 

daardoor in wetenschappelijke studies opgenomen werd: “Art cinema both emerged from and 

impacted the changing conceptions about the value of film as an art form.”3 Ook Peter Lev 

maakt de connectie tussen artfilm en Europa: “Most of [the] films were made in Europe, and 

the most significant European film movements of the past forty years may all be seen as part 

of the ‘art film’ phenomenon.”4. Hieruit blijkt dat de Europese cinema samen gaat met een 

bepaalde kunstfactoor, maar een ander heel belangrijk aspect is het vraagstuk naar de 

nationale cinema. De culturele context van een land speelt hierbij een belangrijke rol die 

uiteraard invloed heeft op de hedendaagse Europese cinema. Zoals later nog zal blijken is er 

volgens veel wetenschappers in de hedendaagse Europese cinema een trend gaande die 

gepaard gaat met de globalisatie van Europa (EU) waardoor transnationale Europese 

filmproducties ontstaan qua inhoud en organisatie. Echter blijft het belangrijk, zo benadrukt 

Anne Jäckel, om zich bezig te houden met individuele nationale vraagstukken:  

 

However international the film business may be, there is a long tradition of state 

support, and national contexts still define industry practice and determine cultural 

policy in Europe. It therefore continues to make sense to discuss the importance and 

the competiveness of Europe’s film industries in national terms.5 

 

Volgens Andrew Higson is het algemene doel van een nationale cinema om een identiteit te 

creëren voor het bewuste land:  

 

Many films do explore narratives of nationhood and in many cases they will imbue the 

experience of a shared culture with a profound sense of tradition and invoke 

collective memory of an undisputed national past.6 

 

Wat deze twee wetenschappers beweren is dat er binnen een ontwikkeling van Europese 

cinema en transnationaliteit de eigen, nationale cinema nog steeds belangrijk is en dat er nog 

steeds gekeken kan worden naar een puur nationale cinema wat bedoeld is om de 

nationaliteit van een land sterk te houden. Zo zou men zich dus kunnen afvragen of er ook 

                                                 
3 Barbara Willinsky, Sure Seaters. The Emergence of Art House Cinema. (Minneapolis: Univ. of 
Minnesota Press, 2001), 5. 
4 Peter Lev, The Euro-American Cinema. (Ausin: Univ. of Texas Press, 1993), 4. 
5 Anne Jäckel, European Film Industries. (London: British Film Institute Publ,, 2003), 1. 
6 Andrew Higson, Waving the Flag: Constructing a National Cinema in Britain. (Oxford: Clarendon 
Press, 1995), 7. 
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binnen de cinema van Duitsland sprake is van een bepaalde identiteit, en of deze belangrijk is 

voor de lezers van zo een film?  

De ontwikkeling van de Europese cinema staat bijna gelijk aan de herdefiniëring van 

het begrip arthouse. Dit wordt duidelijk in de inleiding van Barbara Willinsky over de arthouse 

theaters en de films. Arthouse-films zijn films die vooral buitenlands zijn en een specifieke 

groep aanspreken. Deze groep bestaat, volgens Willinsky, voornamelijk uit een intellectueel 

publiek dat op zoek is naar alternatieve bioscoopervaringen: “Art cinema can be seen as an 

alternative that allowed art film-goers to distinguish themselves from ‘oridnary’ filmgoers. 

Art houses offered an image of a more intellectual filmgoing experience.7” Deze 

eigenschappen (intellectueel, buitenlands, alternatief) zijn ook terug te vinden in Lev’s 

definitie van artfilm. Hij zegt dat men kan herkennen dat distributeurs en programmeurs op 

zoek zijn naar een kleine, specifieke groep waarschijnlijk uit de culturele elite die open staat 

voor andere talen. Daarom is het van belang dat artfilms ondertiteld zijn en niet 

nagesynchroniseerd worden. Er wordt dus van een artfilm-publiek verwacht dat het openstaat 

voor andere culturen en talen.8 Echter wordt bij de twee auteurs al snel duidelijk dat dit al 

lang niet meer voldoende is want vooral productiebedrijven en distributeurs van dit soort 

films zien in dat er een mogelijkheid is om een groter publiek te trekken om een film zo 

(economisch) succesvoller te laten zijn. Daarom verandert het begrip arthouse volgens 

Willinsky steeds weer. Deze mainstream ontwikkeling van de arthouse cinema wordt al 

duidelijk gemaakt in de scriptie van Anneriken Wehrens, “Tussen kunst en economie. 

Artcinema en mainstream cinema als cultureel/economische constructen”. Zij beweert dat de 

grens tussen arthouse en mainstream duidelijk aan het vervagen is en dat er ook bij een 

artcinema sprake is van markt en profijt, wat in eerste instantie nooit het doel was van 

arthouse films. Juist hierdoor is de discussie rondom wat arthouse is nog steeds erg levendig: 

“Tegelijkertijd blijft [het] discours waarin artcinema tegenover mainstream cinema staat wel 

bestaan. Veel bioscopen profileren zich duidelijk naar het publiek toe als arthouse dan wel 

mainstream bioscoop door in hun programma juist wel of geen Hollywoodfilms op te nemen.”9 

Daarnaast heeft Wehrens ook geconstateerd dat dit soort bioscopen ook keuzes maken met 

betrekking tot het noemen van de artiesten van de film. Haar valt op dat nog steeds bij 

arthouse films de auteur, de regisseur, genoemd wordt terwijl de mainstream cinema de 

aandacht op de acteurs legt, de sterren en idolen van kijkers.10 Terwijl haar onderzoek vooral 

de economische aspecten onderzoekt van arthouse wordt hierbij ook het discour van arthouse 

vandaag de dag goed duidelijk. Haar bevindingen sluiten goed aan bij die van Willinsky, dat 

dit cinema in constante beweging is, oude tradities meenemend, maar aanpassen aan nieuwe 

(economische) elementen in de filmwereld. 

                                                 
7 Willinsky, 3. 
8 Lev, 5.  
9 Anneriken Wehrens. “Tussen kunst en commercie. ‘artcinema’ en ‘mainstream cinema’ als 
cultureel/economische constructen.” (master scriptie Film- en Televisiewetenschappen, Universiteit 
Utrecht, 2007) p. 5 
10 Wehrens, 31. 
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De verandering in arthouse en dan vooral in de Europese cinema maakt ook Lev 

duidelijk in zijn boek waarin hij onderzoek doet naar films die ‘cross-cultural’ zijn en dan 

voornamelijk de Europese artfilm die door Amerikaanse coproductie is ontstaan of die heel 

duidelijk Hollywood-elementen vertoont. Dit heeft als voornaamste doel om een groter 

publiek te krijgen voor de artfilm in Europa aangezien de Hollywood producties nog steeds 

het grootste deel uitmaken van de vertoonde films in (West)- Europa. Deze samenwerking zou 

in het algemeen dus positief moeten zijn omdat kleine Europese producties de kans krijgen 

om groot uit te pakken en de concurrentie aan te gaan. Echter zijn er enkele wetenschappers 

die al vrezen dat een soortgelijke samenwerking slecht is voor de identiteit van Europa of van 

het betrokkene land: “In the long term it endangers the stability and the cultural identity of 

local film industries.” Lev stelt hier wederom tegenover dat juist ook deze Europese kunst 

een positieve invloed heeft op Hollywoodfilms.11 

Ook Tim Bergfelder roept in zijn essay “National, Transnational or Supranational 

Cinema? Rethinking European Film Studies” op naar een nieuwe benadering van de Europese 

cinema want in het verleden werd er alsmaar gekeken naar de nationale cinema. Hierbij lag 

de aandacht vaak bij bepaalde tijden en bewegingen uit Frankrijk, Duitsland, Italië, Rusland 

en andere. Ook de aandacht op de individuele auteur is een trend die men in eerder 

onderzoek vaak tegenkomt.12 Door dit soort onderzoeken, zo beweert Bergfelder, wekt men 

steeds weer de illusie dat nationale cinema iets stabiels is, iets puurs wat gefilterd wordt 

zonder rekening te houden met andere elementen, een (internationale) context, die van 

groot belang is. Hij pleit er daarom ook voor dat er sprake moet zijn van een nieuwe ‘turn’ 

binnen de bestudering van de Europese film want het is duidelijk, dat er “a shift in emphasis 

from questions of artistic merit and auteurist intentionality towards socially specific contexts 

of production and reception.”, plaats vindt.13 De productie gaat een belangrijke rol spelen als 

het, bijvoorbeeld, om internationale producties gaat. De receptie speelt een belangrijke rol 

omdat Europese film zo divers is en daardoor meer aandacht vraagt van de internationale 

kijker en is uiteindelijk ook belangrijker dan de productie als het om het vormen van een 

mening over een cinema gaat:  

 

The making of meaning in cinema remains a rather under-explored area, despite the 

interventions of semiotics and cognitive psychology. At any rate, any answer to this 

question will need to engage with European cinema not so much as a mode of 

production, but rather as a variable cluster of diverse instances of reception across 

various cultural boundaries.14 

 

                                                 
11 Lev, xiv. 
12 Tim Bergfelder, “National, Transnational, Supranational Cinema? Rethinking European Film Studies.” 
Media Culture & Society (2005): 316. 
13 Bergfelder (2005), 319.  
14 Idem, 325. 
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Juist door deze manier van onderzoek doen, kijken naar een transnationale receptie, kan 

bepaald worden in hoeverre er sprake is van een nieuwe Europese film – een belangrijk aspect 

voor dit onderzoek. 

De Duitse film komt in veel teksten naar voren waarin deze cinema als voorbeeld voor 

arthouse genoemd wordt wat vooral aan de algemene status van Duitse cultuur ligt zoals 

Bergfelder al zegt: “German cinema (and culture more generally) has often been exclusively 

defined as ‘high culture’.”15 De periodes en de kunstenaars/regisseurs die vaak terugkeren 

zijn de Weimar Cinema, de New German Cinema en een klein deel post-wall cinema. Vooral 

de eerste twee lijken de nationale cinema van Duitsland te beheersen. Tim Bergfelder 

constateert dit ook in zijn boek The German Cinema Book (2002, Bergfelder et al) en vindt 

dat het tijd wordt voor een uitgebreidere geschiedenis van de Duitse film. Hij vindt dat veel 

tijdperken en aspecten vaak achterwege zijn gehouden. Terwijl in het boek wederom veel 

artikelen staan over de Weimar cinema, Marlene Dietrich, de Ufa en de DEFA, en New German 

Cinema, wat allemaal bekende onderwerpen zijn, worden in het boek ook de filmsterren van 

de jaren 1990 besproken, krijgen vrouwelijke filmmakers aandacht en worden hedendaagse 

films besproken met de invloeden van onder andere Turkse regisseurs. Ook het boek van 

Koepnick en Schindler slaat een nieuwe weg binnen de Duitse cinema en bespreekt ook 

thema’s zoals Duits-Turkse regisseurs en globalisatie. 

Zoals uit al deze theorieën blijkt, is er een regelmatige verandering binnen de 

perceptie van de Europese cinema, de artfilm en de nationale cinema. Doordat ik mijn 

aandacht zal leggen op de Duitse film en de (kritische) receptie hiervan buiten de eigen 

grenzen, kan ik de cinema een nieuwe plaats geven in dit debat. 

 

Canonvorming en waardering 

Bepaalde namen van regisseurs en bepaalde films binnen een Europese, nationale of arthouse 

cinema worden herhaaldelijk gebruikt als voorbeeld. Deze selectie heeft duidelijke 

overeenkomsten met een canonvorming. Janet Staiger noemt enkele praktische redenen voor 

het ontstaan van en het gebruik maken van een canon. Binnen de wetenschap is het nodig om 

een selectie te maken aangezien het onmogelijk lijkt alle films te bestuderen, en ook 

proberen wetenschappers een orde te vinden in de chaos van een lange filmgeschiedenis. 

Hierdoor gebeurt het dat er bepaalde films in het rampenlicht komen te staan en andere in 

het donker gelaten worden. Staiger zegt dat dit niet altijd gewaardeerd wordt en dat het ten 

onrechte is van vele andere films, maar dit proces valt nauwelijks te omzeilen omdat 

“grouping, classifying and finding typicality are long-honored and traditional pursuits in the 

acquisition of knowledge”.16 

 Liz Czach noemt een filmfestival als belangrijke factor in het vormen van een canon. 

Dit komt voornamelijk door de selectieprocedure van de programmeur van een filmfestival. 

Binnen deze selectie is er wederom sprake van een selectie die ontstaat uit de aandacht die 

                                                 
15 Tim Bergfelder. “Introduction”. The German Cinema Book. (Londen: BFI Publishing, 2002), 2. 
16 Janet Staiger, “The Politics of Film Canons”. Cinema Journal (1985): 5.  
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de geselecteerde films krijgen. Deze aandacht komt voornamelijk vanuit de critici, de 

recensenten, die om bepaalde redenen films kiezen en er over gaan schrijven.  

 Ook Peter Wollen vraagt zich af waarom sommige films altijd op de voorgrond staan 

en andere weer niet. Hij ziet ook in dat het te maken heeft met bepaalde eigenschappen en 

een daarvan zijn de critici en de “cultists”. De smaak en waardering van een enkele draagt 

bij aan een canonvorming: 

 

Cultists play an apparently disproportionate role precisely because they care deeply 

about the films they love and constitute them spontaneously into a kind of cult canon. 

The key transition occurs when they go public, and begin to argue the merits of their 

canon with outsiders instead of just celebrating them in semi-private cliques.17 

 

Deze canonvorming vindt alleen plaats als er officieel aandacht aan besteed wordt, dat wil 

zeggen als de “cultist” naar buiten treed en zijn mening met anderen deelt. Dit zijn ook de 

eigenschappen van een recensent, die ook zijn mening deelt met de lezers van het blad. Zijn 

waardering of non-waardering kan er, ook volgens mij, voor zorgen dat een bepaalde film in 

een canon opgenomen wordt. Deze waardering en deze persoonlijke voorkeur van een criticus 

sluit ook aan bij Bourdieu’s “judgement of taste”. Verschillende sociale groepen hebben 

dankzij hun opleiding en hun nabije kringen geleerd om te kunnen onderscheiden wat goed en 

wat slecht is. Zij hebben de mogelijkheid om bepaalde elementen te herkennen om zo een 

cultureel product te kunnen beoordelen.18 Daarnaast is er bij het proces van een kunstwerk 

ook sprake van een symbolisch kapitaal dat toegekend wordt door onder andere de handelaar 

(distributeur) en de critici (journalisten) waardoor het kunstwerk en stempel krijgt en 

herkenning teweegbrengt bij het publiek.19

                                                 
17 Peter Wollen, “Films: Why do Some Survive and Others Disappear?”, Sight and Sound (1993): 27. 
18 Pierre Bourdieu. Distinction, A Social Critique of the Judgement of Taste (VS: Routledge, 1984), 2. 
19 Pierre Bourdieu. “De produktie van geloof. Bijdrage tot een economie van symbolische goederen.” in 
Opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip. (Amsterdam: van Gennep, 1989),  248. 
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1. De kritische receptie 

 

Het casusmateriaal van dit onderzoek bestaat uit recensies en opiniestukken van 

verschillende tijdschriften en kranten uit Nederland. Door middel van een kwalitatieve 

textanalyse wordt een bepaald discours, een debat, naar voren gebracht. Discours zelf speelt 

al een belangrijke rol in de wetenschappelijke literatuur van onder andere de nationale 

cinema. Zo zal ik vragen beantwoorden als in hoeverre er sprake is van een nieuwe Duitse 

nationale cinema binnen de kritische receptie? Nationale cinema bevat vaak discussies 

betreffende de representatie en de ideologie van een natie die vaak samenhangen met een 

bepaald discours. Ook Higson benadert de discours binnen de nationale cinema: “One of my 

central arguments is that critical discourses do not simply describe an already existing 

national cinema, but that they themselves produce the national cinema in their 

utterances.”20 Higson beweert dus dat het debat rondom de films juist het genre nationale 

cinema bepaald.21 Ik durf hierin nog verder te gaan en toon aan de hand van dit onderzoek 

aan dat het discours in de kritische receptie voor een canon van een nationale cinema zorgt.  

 Bij dit onderzoek gaat het om de kritische receptie van de films en niet over de 

receptie van de individuele kijker of die van een heel publiek. Ulricke Weckel maakt in haar 

essay over naoorlogse Duitse films ook al gebruik van recensies als receptieonderzoek. Zij is 

van mening dat de kritische receptie net zo waardevol is als die van een publiek. Weckel 

vindt dat een criticus niet veel verschilt van een ‘laypeople’ en dat zij ook maar een 

individuele kijker zijn.22 Recensies, volgens haar, “allow us to see which interpretations were 

articulated more frequently and thus determine, in retrospect, which were mainstream.”23 

Dat critici individuele kijkers zijn met een passie voor film wordt ook duidelijk in de tekst van 

Wollen die zegt dat iedere “critics and archivists and even academics emerge out of the ranks 

of cultists.”24 En deze “in origin cultists” creëren een cult-canon die zij uiteindelijk 

publiceren en zo een bijdrage leveren aan het algehele debat.  

 De keuze voor de kritische receptie van Nederland heeft aan de ene kant er mee te 

maken dat dit goed aansluit bij de transnationaliteit van hedendaagse Europese films zoals dit 

beschreven wordt door Bergfelder en andere auteurs van de Europese film. Daarnaast heeft 

zo een keuze ook vaak te maken met de beschikbaarheid van dit soort onderzoeksmateriaal. 

                                                 
20 Higson, 1. 
21 Ook Janet Staiger maakt gebruik van historische receptie zoals in haar boek Interpreting Films. Studies 
in de historical reception of American Cinema. Hierin legt zij ook uit dat het nut van receptieanalyses van 
groot belang kan zijn voor de bestudering van film. Zo kan men namelijk op een andere manier achter de 
discours rondom historische hoofdstukken komen: “When considered from the perspective of reception 
studies, a number of traditional approaches to film and television studies take on new life. Specifically, 
notions such as auteurism, national cinemas, genres, modes, styles, and fiction versus nonfiction become 
significant historical reading strategies.” (p. 95). Ook de analyses van de kritische receptie, de artikelen, 
in mijn onderzoek zijn in wezen een historisch receptieonderzoek. (New Jersey: Princeton Univ. Press, 
1992) 
22 Ulrike Weckel, “The Mitläufer in Two German Postwar Films. Representation and Critical Reception.” 
in History and Memory (2004): 66. 
23 Weckel, 67. 
24 Wollen, 27. 
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Door mijn stage bij het bedrijf Cinemien kwam ik in aanraking met het archief en ontdekte ik 

dit onderzoeksmateriaal. Hierdoor was de keuze voor mij al gemaakt omdat ik via het bedrijf 

eenvoudig aan al het materiaal kwam, en goede beschikbaarheid en toegankelijkheid spelen  

een belangrijke rol bij een onderzoek zoals deze. Het betreft een kleinschalig onderzoek en 

zo zouden nog vervolgonderzoeken kunnen volgen door, bijvoorbeeld, zich nog uit te breiden 

en een vergelijking maken tussen de kritische receptie van de nieuwste Duitse films van 

verschillende (Europese) landen. In hoeverre komen de bevindingen van mijn onderzoek 

overeen met de kritische receptie van Engeland of Frankrijk? Is daar ook sprake van een 

canonisering?   

De uiteindelijke kritische receptie, recensies en opiniestukken, zijn die van zes Duitse 

films van de afgelopen tien jaar. In deze periode zijn er natuurlijk meer films gemaakt en 

vertoond. Naast de praktische beperking, het betreft maar een kleinschalig onderzoek, heeft 

mijn keuze van films ook met andere redenen te maken. GOOD BYE, LENIN! heeft in de pers veel 

meer aandacht gekregen dan een film zoals RECLAIM YOUR BRAIN (2007) die een korte tijd in de 

Nederlandse bioscopen te zien was en maar weinig bezoekers getrokken heeft.25 Door de 

kleine hoeveelheid artikelen is het moeilijk om een duidelijk debat naar voren te halen over 

(transnationale) canonvorming en ze een positie te geven binnen de verschillende genres. Een 

film die wel veel aandacht gekregen heeft, goede getallen had en zelfs een Oscar gewonnen 

heeft, is DIE FÄLSCHER (2007) en na goede overweging had ik er voor gekozen ook deze niet op 

te nemen in mijn onderzoek. De film is grotendeels een Duitse productie met veel Duitse 

acteurs, echter is de regisseur een Oostenrijker en ook de Oscar ging naar Oostenrijk. Na het 

lezen van de artikelen werd nogmaals duidelijk dat deze film ook als Oostenrijks benaderd 

wordt en zo was er geen zekere onderbouwing dat het zich hier om de “nieuwste Duitse 

cinema” handelt. De zes films die ik wel heb opgenomen in mijn onderzoek zijn ook nog eens 

goed in te delen in thema’s die de films behandelen: GOOD BYE, LENIN! (2003) en DAS LEBEN DER 

ANDEREN (2006) vallen in de categorie van het DDR-verleden, SOPHIE SCHOLL (2005)en JOHN RABE 

(2009) zijn films die zich afspelen rondom de Tweede Wereldoorlog en de films GEGEN DIE WAND 

(2004) en KEBAB CONNECTION (2004) zijn gemaakt door Turks-Duitse regisseurs die hun eigen 

generatie in Duitsland verbeelden. Thema’s van films maken het weer makkelijker om een 

terugkerend debat te ontdekken binnen de films. Hoe wordt Oost-Berlijn gerepresenteerd en 

welke versie wordt meer gewaardeerd? Hoe wordt er omgegaan met het feit dat Duitsers 

films maken over hun eigen beladen geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog? Binnen deze 

selectie films zijn er twee, JOHN RABE en KEBAB CONNECTION, die het qua economische waarde, 

de kijkcijfers, niet goed gedaan hebben maar die wel veel aandacht gekregen hebben in de 

pers en die goed te vergelijken zijn met films van hetzelfde thema.26 

                                                 
25 Volgens de cijfers van Cinemien, gedateerd 15 december 2009, gingen er 1.869 bezoekers naar de film. 
Ter vergelijking: een economisch succesvolle film, volgens Cinemien, is bijvoorbeeld Das Leben der 
Anderen die een bezoekersaantal heeft van 323.077.  
26 Kebab Connection: 22.864 en John Rabe (na 4 weken in de bioscoop): 5.498. Het laatste cijfer zal 
intussen gestegen zijn maar niet veel meer aangezien John Rabe eind december al uit de meeste 
bioscopen verdwenen was. 
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Sophie Scholl 

De film van Marc Rothemund uit 2005 gaat over de verzetsgroep “Die Weiße Rose” tijdens de 

Tweede Wereldoorlog in Duitsland en de oprichters hiervan - Sophie en Hans Scholl. Broer en 

zus verspreiden nog een laatste keer anti-Hitler pamfletten op de universiteit en terwijl ze 

denken dat alles goed ging, worden zij staande gehouden door de huismeester die ze betrapt 

had. Ze worden naar het kantoor van de Gestapo gebracht waar zij een bekentenis moeten 

tekenen. Zo breken de laatste dagen van Sophie Scholl aan en is in de film te zien hoe zij 

door de Gestapo-officier Robert Mohr ondervraagd wordt en, met volle overtuiging dat zij iets 

goeds gedaan heeft, haar straf tegemoet gaat - de guillotine.  

In de kritische receptie van deze film is al snel een waardering te herkennen, want zo 

noemt Jan Pieter Ekker van De Volkskrant de film “een indrukwekkend en ontroerend 

kamerspel”27 en Trouw noemt het “een film lang een fascinerend schouwspel”28. Naast deze 

positieve kritiek van de film zijn er binnen de receptie verschillende en overeenkomende 

aspecten op te merken, zoals het feit dat de Duitsers eindelijk meer over het beladen 

oorlogsverleden durven te praten:  

 

Met het verstrijken der jaren verandert het historische zelfbeeld van Duitsland. Zo 

krijgt het eigen oorlogsleed meer en meer een plek. Langzamerhand verdwijnt het 

decennia heersende beeld van een collectief schuldige Duitse bevolking.29 

 

Dit aspect wordt tevens bevestigd door de actrice van de film zelf, Julia Jentsch, in een 

interview van Trouw: “Na de oorlog is er veel gezwegen, verdrongen en opgeschoven. Nieuwe 

generaties zijn dus met deze geschiedenis belast, en uiten dat ook in de literatuur, het 

theater, de bioscoop.” Dit collectieve gevoel van een besef van de eigen geschiedenis is een 

belangrijk aspect van de nationale cinema: “A national cinema seems to look inward, 

reflecting on the nation itself, on its past, present and future, its cultural heritage, its 

indigenous traditions, its sense of common identity and continuity.”30 Daarnaast sluit ook dit 

weer goed aan, aan de beschrijvingen van een ‘heritage’ cinema zoals beschreven door 

Higson, Kapczynski of Koepnick. Volgens deze wetenschappers is hier sprake van een 

‘historical return’ en zo zegt Kapczynski dat het “result was a highly self-reflexive cinema 

that delved into the past while always retaining one foot in the present”.31 Dit wordt weer 

bevestigd door Higson die beweert dat “the heritage film constructs a sense of an invariant 

and spectacular national past, which is above all a modern past, imagined from the point of 

                                                 
27 Jan Pieter Ekker, “Laatste dagen van een verzetsheldin”, Volkskrant, 15 september 2005. 
28 Jann Ruyters,  “Sophie Scholl, fascinerende film over het Duitse meisje met de dood voor ogen.” 
Trouw, 15 september 2005.  
29 Koen Dortmans, “Het rechtvaardige geslacht”,  VOX Univ. Nijmegen, Nr.1 8 september 2005. 
30 Andrew Higson, “The Limiting Imagination of National Cinema” in Cinema and Nation (London/New 
York: Routledge, 2000), 67. 
31 Jennifer M. Kapczynski, “Newer German Cinema: From Nostalgia to Nowhere” in The Germanic 
Review (januari 2007): 3. 
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view of the present.”32 Deze moderne inzichten, zoals Higson ze noemt, hebben ook te maken 

met het veranderen van het collectieve gevoel van geschiedenis zoals de actrice het in haar 

citaat noemt. De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog staat steeds verder weg en er 

worden weer nieuwe inzichten in deze geschiedenis gevonden. Zo blijkt uit de artikelen dat 

de conversatie van Sophie Scholl en Robert Mohr pas sinds 1990 openbaar is en de regisseur er 

nu pas gebruik van kon maken. Dit terugvinden en ontdekken van nieuwe geschiedenis sluit 

aan de definitie van Koepnicks ‘heritage cinema’: “These films actively reinterpret the past 

according to changing views of history, memory, gender, and ethnicity.”33 

De meeste waardering van dit kritische publiek gaat naar het acteerwerk van Julia 

Jentsch als Sophie Scholl en deels ook naar Alexander Held als Robert Mohr:  

 

Sophie wordt formidabel gespeeld door de jonge theateractrice Julia Jentsch, die 

ijzingwekkend tegenspel krijgt van Gerald Alexander Held. Twee mensen zijn in deze 

onderhuidse, beladen film slechts nodig om te schetsen hoe de wet het aflegt tegen 

het geweten.34 

 

Doordat de regisseur weinig genoemd wordt, lijkt het erop dat de acteurs de auteuren zijn 

van de film terwijl dit tijdens de New German Cinema precies andersom was. Daarnaast 

werden in de jaren van 1990 veel beroemde televisieacteurs in Duitse films ingezet om voor 

hetzelfde effect te zorgen zoals het te zien was bij Hollywood-films. De naam van een acteur 

moest een stempel drukken op de film en voor herkenning zorgen zodat er meer publiek naar 

de film kwam. Er werd daarom ook gebruik gemaakt van acteurs die al bekend waren van 

andere media zoals de televisie. Volgens Hagener had dit te maken met de economische 

veranderingen in Duitsland vanaf 1990, die zich vervolgens sterk commercieel oriënteerden 

en zo ook in de film.35 Echter vindt Hagener het moeilijk om van een ‘star system’ te spreken 

zoals dat in Hollywood bekend is, want hiervoor moet de markt stabiel zijn en moet de eigen 

film een groot aandeel hebben binnen deze filmmarkt. Aangezien dit niet het geval is, lukte 

het ze nauwelijks om “making a star in the Hollywood sense”.36 De kritische receptie lijkt niet 

in te gaan op een eventueel ‘star system’ en sluit zich juist aan bij de traditie van de 

auteurscinema. In het citaat over Julia Jentsch wordt de nadruk gelegd op de theaterervaring 

van haar: “A ‘proper’ (i.e. traditional and theatrical) acting education is almost indispensable 

for an actor to become recognised critically and therefore offered more serious roles.”37  

Daarnaast is Julia Jentsch niet bekend van televisie of andere media, en werd ze in Nederland 

juist pas bekend door haar rol als Sophie Scholl. De link tussen de theaterervaring en het 

                                                 
32 Higson, 274. 
33 Lutz Koepnick, “Reframing the Past: Heritage Cinema and Holocaust in the 1990s”, The New German 
Critique (herfst 2002): 56. 
34 Dana Linssen, “Ijselijk duel in Sophie Scholl”, NRC Handelsblad, 15 september 2005.  
35 Malte Hagener. “German Stars of the 1990s.” in The German Cinema Book. (Londen: British Film 
Insitute, 2002), 98.  
36 Hagener, 100. 
37 Idem, 99. 
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artcinema-gehalte van de Duitse film was altijd al groot en lijkt nu nog steeds een rol te 

spelen. Anneriken Wehrens merkte in haar onderzoek op dat een arthouse film vooral 

verkocht wordt met de naam van de regisseur:  

 

Deze ‘director driven’ benadering is typisch voor artcinema, waarmee deze wordt 

gepositioneerd als verschillend van de mainstream cinema. Net als de 

Hollywoodsterren in mainstream films, fungeren de namen van regisseurs als ‘brand 

names’.38  

 

Echter durf ik nu ook te zeggen dat de acteurs van de film dezelfde rol hebben gekregen als 

de regisseurs. Zij fungeren niet als sterren maar juist als een zekerheid van kwalitatief 

acteerwerk (door hun theaterervaring) en daarom sluit deze kritiek goed aan de tradities van 

een nationale Duitse (art)cinema. 

 

John Rabe 

JOHN RABE is de nieuwste film van mijn selectie en hierin vertelt Florian Gallenberger het 

verhaal van de industrieel John Rabe, het hoofd van Siemens in Nanking, China. De 

spanningen tussen Japan en China lopen op en zo gebeurt het dat Nanking op 13 december 

1937 wordt aangevallen door de Japanners. John Rabe, een Duitser en lid van de NSDAP, weet 

zijn medewerkers en nog vele andere Chinezen te redden door gebruik te maken van de 

alliantie tussen Duitsland en Japen. Hij spant een grote nazivlag op het terrein van het 

Siemens bedrijf en richt een veiligheidszone op waardoor uiteindelijk honderdduizenden 

Chinezen gered worden. Alweer gaat het om een onbekend verhaal, van een onbekende 

persoon. Sophie Scholl was bekender dan deze Siemens-medewerker maar alle twee films 

schetsen een beeld van een geschiedenis die lang achterwege is gebleven en op deze manier 

internationale aandacht krijgt. Ook het ontdekken van nieuw materiaal, zoals het gesprek van 

Scholl en Mohr en het dagboek van Rabe, zorgen voor een nieuw hoofdstuk in deze 

geschiedenis. Dit aspect van een vergeten geschiedenis, en de goede Duitser, komt het meest 

naar voren in de kritische receptie die vaak ook gepaard gaat met een zekere waardering voor 

de regisseur die dit thema een leven geeft. Zo zegt Guido Verburg van de Spits: “De film John 

Rabe gaat niet alleen over die vergeten held, maar ook over een gruwelijk onderbelichte 

episode uit de opmaat van de Tweede Wereldoorlog. (…) De combinatie van menselijke 

vraagstukken en keiharde oorlogsmisdaden is krachtig.”39 Daarnaast herkent ook Merlijn 

Schoonenboom dat er sprake is van een nieuwe ontwikkeling:  

 

De Duitse taboedoorbraak, waarin Duitse filmmakers op zoek gaan hoe ze nationale 

historische figuren kunnen portretteren. Dat was lang niet aan de orde, gezien de 

                                                 
38 Wehrens, 30. 
39 Guido Verburg, “Schuilen onder een hakenkruis”, Sp!ts, 26 november 2009. 



Nieuwste Duitse cinema: Een canon van nationale artcinema – met dank aan de kritische receptie 

Anne Kervers Universiteit Utrecht 17 

‘verkeerde’ associatie die dat kon geven. Het toont dat jongere filmers nieuwe 

manieren onderzoeken om het eigen verleden te kunnen verbeelden.40  

 

Uit het artikel van de Trouw blijkt een ander dominerend aspect in de kritische receptie: “De 

film ‘John Rabe’ past in het rijtje films over goede Duitsers in WO II, ooit ingezet met 

Spielberg's ‘Schindler’s List’.”41 Het gebeurt regelmatig dat de film vergeleken wordt met 

Hollywood-films zoals SCHINDLER’S LIST (Steven Spielberg, 1993), THE READER (Stephen Daldry, 

2008) en VALKYRIE (Bryan Singer, 2008). Ook al wordt gezegd dat het een nieuwe ontwikkeling 

is van Duitse regisseurs om het eigen verleden aan te pakken, lijkt de film niet te voldoen om 

op te kunnen worden genomen in een canon van nationale Duitse cinema. Het blijft een 

matige waardering voor het durven aanpakken van het eigen verleden en verder staat de film 

in de schaduw van Spielberg’s succes SCHINDLER’S LIST. Idealiter zou deze film in het genre 

passen wat Peter Lev beschrijft, de Euro-American cinema en zou men de film kunnen 

toetsen aan de karakteristieken die Lev geeft voor een soortgelijke cinema: 

 

1. The film makes prominent, but not always exclusive use, of the English language. 

2. One of the film’s key collaborators is a European film director. 

3. The film is made in the period 1945-present. 

4. The film has a larger budget and better production values than a typical European 

art film. 

5. Cast and crew come from two or more countries. At least some of the actors are 

native English speakers. 

6. The film utilizes specific qualities of the European art film. 

7. It also utilizes specific qualities of the American entertainment film (stars, 

genres, action). 

8. The film is in some way a meeting of European and American cultures.42 

 

JOHN RABE voldoet bijna aan alle punten: 80% van de tijd wordt er Engels gesproken, maar ook 

Duits, Japans en Chinees; de regisseur is een Duitser en had een groot budget; acteurs komen 

uit Duitsland, Japan, China en Amerika waardoor gelijk ook native-speakers aanwezig zijn. En 

zo zou men de film nog verder uit elkaar kunnen halen en aan alle definities van Lev 

koppelen. Echter lijkt de kritische receptie hiervoor geen belang te hebben, waardoor dit 

alleen interessant zou kunnen worden in een ander onderzoek. 

 

Das Leben der Anderen 

DAS LEBEN DER ANDEREN is de succesvolste film van de afgelopen jaren als het gaat om receptie 

in binnen-, en voornamelijk, buitenland. De film van Florian Henckel von Donnersmarck heeft 

                                                 
40 Merlijn Schooneboom, “Eerste Duitse film over ‘nazi-held’”, De Volkskrant, 26 november 2009. 
41 Jann Ruyters. “Nazi biedt hulp tegen wrede Japanners”, Trouw, 26 november 2010. 
42 Lev, 31. 
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in Nederland meer dan 300.000 bezoekers gehaald en won de Oscar voor beste buitenlandse 

film in 2007.43 Dit kwantitatieve succes wordt nog eens geëvenaard door het kritische, 

´kwalitatieve´ succes wat duidelijk wordt binnen de kritische receptie van de film. Das LEBEN 

DER ANDEREN vertelt het verhaal van de toneelschrijver Georg Dreyman wiens appartement op 

een dag bezaaid wordt met afluisterapparatuur. Stasi-agent Gerd Wiesler zit boven op zolder 

en luistert naar alle conversaties en zoekt naar materiaal tegen Dreyman zodat zijn vriendin 

gechanteerd kan worden door de minister. Christa-Maria Sieland, een bekende actrice, is de 

eigenlijke oorzaak waarom de Stasi het gebouw van Dreyman bewaakt aangezien minister 

Bruno Hempf seksueel geïnteresseerd is in haar. Echter ontstaat er bij Wiesler een waardering 

voor de artistieke Dreyman en zijn muziek, en ook hij krijgt een zwak voor Sieland. Zo begint 

een spannend gewetensspel waarin keuzes over goed en slecht een belangrijke rol spelen. 

Alleen al aan het aantal artikelen en opiniestukken die over de film zijn geschreven 

en te vinden zijn in het archief van Cinemien, is te zien dat de film veel beloofd. De kritische 

receptie snijdt punten aan die vooral gaan over het controversiële verleden van de 

socialistische dictatuur waarbinnen blijkbaar niet iedereen zo een veilig leven leidde als in 

eerste instantie gedacht werd. Ter vergelijking wordt vaak de film van Wolfgang Becker, GOOD 

BYE, LENIN!, benaderd omdat deze film meer de nostalgische punten van de DDR-bewoners 

benadrukt dan het Stasi-verleden. In de kritische receptie blijkt er waardering te zijn voor 

het benaderen van het duistere verleden van de DDR en wederom zijn aspecten te herkennen 

die in de kritische receptie van SOPHIE SCHOLL al aanwezig waren - het verwerken van het eigen 

Duitse verleden in kunst en cultuur: “Dat kunst bij het verwerken van het verleden een rol 

van betekenis kan spelen, laat Das Leben der Anderen zien. De film is zeventien jaar na de 

Wende een emotionele confrontatie met de vervlogen realiteit.”44 Later spreekt deze 

kritische ontvanger dit feit van herinneren en verwerken nog een keer duidelijk aan en zegt 

over de film: “Hij dwingt tot reflectie op de typisch Duitse Erinnerungskultur: een neiging tot 

verdringing die wordt afgewisseld met een nostalgische romantisering van het DDR-verleden.” 

Fogteloo waardeert het dat deze film juist hier “overheen walst” en de Ostalgie achterwege 

houdt. Dit wordt vaak bevestigd door andere critici. Zo zegt Pauline de Bok dat er “eindelijk 

een serieuze speelfilm [is] die de praktijken van de staatsveiligheidsdienst, een van de pijlers 

van de DDR, aan de kaak stelt.”, dit in tegenstelling tot films zoals SONNENALLEE en GOOD BYE, 

LENIN! die “lichtvoetig met de DDR omgaan”.45  

De weinig negatieve ‘kritiek’ wordt voornamelijk gekoppeld aan bevindingen van 

andere zoals Duitse historici of oud DDR-ers. Hierin wordt de geloofwaardigheid van de film 

om zeep geholpen, doordat deze geïnterviewde professionals beweren dat de Stasi nog veel 

ergere dingen deed en dat er nooit een Stasi-agent had kunnen zijn die zo veel medeleven 

zou krijgen en zijn eigen werkgever zou verraden. In een interview met Trouw zegt (DDR-) 

zanger Wolf Biermann: “De Stasi zou zich nooit laten gebruiken door een geile minister die 

                                                 
43 Cinemien gegevens van 15 december 2009; prijzen geraadpleegd via www.imdb.com  
44 Margreet Fogteloo. “De efficiency van de kaartenbak.”, De Groene Amsterdammer, 23 februari 2007. 
45 Pauline de Bok. “Stasi – de opera”, Vrij Nederland, 27 februari 2007. 
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achter een actrice aan zit”, en dat de “booswichten” van de DDR door de film een gezicht 

krijgen en uiteindelijk zelfs een hart, is voor velen moeilijk te begrijpen.46 Deze stellingen 

worden binnen de kritische receptie alleen aangehaald in combinatie met iemand anders die 

het beweert. Om hier tegen in te gaan worden ook de woorden van de regisseur gebruikt die 

niet een film over de Stasi wilde maken maar over mensen, en dit wordt ook veel herkend in 

de artikelen: “Mensen kunnen veranderen. In beide richtingen. Mensen kunnen tot 

afschuwelijke dingen komen, maar mensen die in slechte dingen geloofden, kunnen daarvan 

terugkeren. In onze cynische tijd lijkt dat misschien naïef. Maar als mensen niet kunnen 

veranderen, was de hele naoorlogse ontwikkeling van Duitsland ondenkbaar geweest.”47 

De feiten van Von Donnersmarck’s film worden ook al besproken in een 

(wetenschappelijk) artikel van Owen Evans die inziet dat deze niet helemaal kloppen maar 

zich toegevoegd aan het rijtje van de kritische receptie en beweert dat dit niet het 

belangrijkste is:  

 

No matter that it purportedly lacks authenticity in its depiction of the Stasi, or at 

least the conversion of Hauptmann Gerd Wiesler, the film nevertheless possesses what 

we might call an authenticity of affect. Despite its perceived flaws, therefore, it 

remains a valuable contribution to the ongoing discussions about the legacy of the 

Ministry for State Security.48 

 

Dit sluit weer aan bij de vorige commentaren over het verwerken van de geschiedenis en het 

durven bespreken van, bijvoorbeeld, de Stasi, want daarin is Von Donnersmarck en zijn film 

de eerste. Ook op het punt van het goede in een mens gaat Evans in en zegt: “The film 

manages to rehabilitate a human perspective on the GDR, where a vibrant culture and a 

commitment to human rights still thrived, even in the face of adversity.”49 Verandering en 

menselijkheid zijn dus zeker mogelijk, ook in dictaturen zoals de DDR, en dit bevestigt ook 

het genoemde commentaar van Roelof uit De Volkskrant. Dit algemene aspect van de mens is 

nog vaker terug te vinden in de kritische receptie: “Das Leben der Anderen vertelt een 

intrigerend verhaal over de vluchtwegen van individuele vrijheid en ethiek binnen een 

repressief systeem.”50 Fogteloo gaat in haar uitgebreide artikel hier ook sterk op in en zegt 

hierover:  

 

In een dictatuur worden banale menselijke drijfveren in dienst van een absolute 

ideologie tot in het extreme geëxploiteerd en uitgebuit. De Duitse variant van het 

reëel bestaande socialisme staat in deze film model voor iedere dictatuur: Van 

                                                 
46 Antoine Verbij. “Een Stasi-agent is ook maar een mens”, Trouw, 10 februari 2007.  
47 Andre Roelofs. “Ook in dictaturen zijn mensen niet eendimensionaal”, in De Volkskrant, 6 maart 2007 
48 Owen Evans, “Redeeming the Demon? The Legacy of the Stasi in Das Leben der Anderen”, in Memory 
Studies (nr 3, 2010), 165. 
49 Evans, 169. 
50 Pauline Kleijer. “Sober en rechtdoorzee”, in De Volkskrant, 1 maart 2007. 
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Argentinië tot Irak en van Derde Rijk tot DDR: het onderdrukkingsmechanisme is 

universeel.51 

 

Zoals zij al zegt, gaat het hier om een universeel thema, en ook het algemene thema van de 

goedheid van de mens is niet alleen typisch DDR. Hierin ligt waarschijnlijk ook de kracht van 

de film en waarom hij ook voornamelijk zo succesvol is in het buitenland. De situatie van 

Wiesler valt te vertalen naar meerdere landen en culturen wat door de kritische receptie hier 

bevestigd wordt. Is er dan nog steeds sprake van een nationale cinema? Of zien wij hier 

eigenschappen van de nieuwe Europese cinema die door de globalisatie en de vervaging van 

de grenzen niet meer terug te wijzen valt naar één natie? Als we weer denken aan Tim 

Bergfelder die voor een transnationale benadering van de Europese film pleit en juist de 

individuele natie achterwege wil houden, dan sluit dit aspect daar heel erg goed bij aan: Een 

thema in een film dat universeel (‘global’) is en wat gewaardeerd wordt door de 

transnationale kritische receptie, de grenzen verleggen – dat is wat Europese cinema volgens 

Bergfelder moet zijn. 

Naast het grote interesse in de historische en politieke kwesties omtrent de film, 

krijgt de film, c.q. de regisseur, ook waardering voor zijn filmstijl. Erik Spaans van HP/De 

Tijd heeft het over de verbeelding van de onbekende relatie tussen afgeluisterde en 

luisteraar en vindt dat “Von Donnersmarck dit mooi uit te beelden weet”.52 In het onderzoek 

van Evans wordt dit ook veel besproken en vergelijkt hij de montagestijl, die de regisseur 

gebruikt, zelfs met de grote filmmaker Sergei Eisenstein en beweert ook dat: “In The Lives of 

the Others, the montage has a vital function in how we should approach the film, constantly 

reminding us that we are not just supposed to focus on the perpetrator, but the victim as 

well.”53  Eisenstein behoort tot de canon van de arthouse cinema met werken zoals Potemkin 

en is beroemd om zijn montagetechnieken. Dat de aandacht ook op de filmstijl van Von 

Donnersmarck gelegd wordt, geeft aan dat de waardering ook uitgaat naar de artistieke kant 

van de film. Er is bij DAS LEBEN DER ANDEREN sprake van een mengeling tussen belangstelling 

voor het historische en politieke thema dat met name een deel uit maakt van de nationale 

Duitse cinema, en voor de regisseur en zijn bekwaamheid om te filmen, wat dan wederom 

goed in het genre van de arthouse cinema past waarin de maker de auteur is. 

 

Good Bye, Lenin! 

De critici zeggen het vaak ook zelf en zo is het dat GOOD BYE, LENIN! een film is in een reeks 

over het DDR verleden. SONNENALLEE uit 1999 is ook een film die het leven achter de muur 

representeert en daarbij voornamelijk gebruik maakt van nostalgische aspecten zoals DDR 

merken en de materiële levensstijl. Deze films beslaan een nieuw hoofdstuk binnen de Duitse 

film en de benadering van het DDR-verleden.  

                                                 
51 Margreet Fogteloo. “De efficiency van de kaartenbak.”, De Groene Amsterdammer, 23 februari 2007. 
52 Erik Spaans. “Gluren naar de buren”, HP/De Tijd, 2 maart 2007.  
53 Evans, 169. 
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In GOOD BYE, LENIN! raakt de DDR-actieve en DDR-trouwe moeder van Alex in een coma 

en ontwaakt pas na acht maanden nadat de Wende al een feit is. Echter raden de dokters 

Alex aan om haar niet te veel op te winden, en nieuws dat de DDR niet meer bestaat, is zeker 

opwindend. Daarom besluit Alex om de DDR weer terug te halen en doet dit op de enkele 

tientallen vierkante meter van hun appartement. DDR-merken, meubels en kleding worden 

teruggehaald en zelfs eigen DDR-televisie wordt gemaakt zodat de moeder onder de indruk is 

dat het socialistische land waarin zij leefde nog steeds bestaat.  

 De kritische receptie van deze film richt zich voornamelijk op de nostalgische 

aspecten, wat zelfs al een eigen begrip heeft gekregen, namelijk ‘Ostalgie’. Volgens Martin 

Blum, in een wetenschappelijk artikel over Ostalgie, is het meer dan logisch dat deze plaats 

gevonden heeft, namelijk: 

 

Since an entire state, together with its institutions, cultural values, and individual 

hierarchies, has been swept away, leaving its former citizens with the formidable task 

to locate themselves in an unfamiliar society, complete with its own rules, values and 

hierarchies.54 

 

Als er dan films zoals GOOD BYE, LENIN! in de bioscoop komen, musea openen met oude 

artikelen uit de DDR, dan kunnen deze voormalige inwoners terugkeren naar wat ooit hun 

(t)huis was. Dit is ook de reden waarom volgens de kritische receptie deze film ook zo goed 

aanslaat bij het voormalige DDR-publiek. “Good Bye, Lenin! speelt handig in op het verlangen 

naar voorwerpen waaraan de herinnering zich kan hechten.”55 Dit zijn de herinneringen van 

een publiek die zij eerst niet hadden. Door deze film krijgt ook het volk van de DDR een 

gezicht, de aandacht ligt niet alleen meer op de politieke onderdrukking en de 

werkzaamheden van de Stasi of de SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands): “Good 

Bye, Lenin! laat zien wat een politieke aardverschuiving zoal teweegbrengt in de huiskamer, 

in het trappenhuis, op de parkeerplaats en bij de kruidenier om de hoek.”56 Het heeft 

allemaal te maken met de voorwerpen uit het dagelijks leven die in grote mate aan de orde 

komen in de film, maar ze zijn allemaal herinneringen aan een verleden wat alweer ver weg 

lijkt. “De nostalgie beperkt zich tot de producten en de sfeer uit die tijd; de meesten zouden 

niet willen dat ook de politieke situatie van destijds zou terugkeren.”57, maar desondanks 

vinden alle schrijvers dat de regisseur Wolgang Becker niet tekort doet aan een politiek 

statement:  

 

                                                 
54 Martin Blum. “Remaking the East German Past: Ostalgie, Identity, and Material Culture.”, in Jounral 
of Popular Culture (maart 2004), 230. 
55 Antoine Verbij. “Die DDR ist cool. Het succes van de film Good Bye, Lenin!: onvervalste ostalgie.” 
Vrij Nederland,  10 mei 2003: 74. 
56 Erik Spaans. “Heel Duitsland? Nee…”, in HP/De Tijd, 14 november 2003. 
57 Daniel Singelenberg. “Ostalgie in de bioscoop”, in De Groene Amsterdammer, 15 november 2003.  
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Hij [is] in staat op een lichtvoetige manier door te dringen in het hart van een 

dramatische, historische gebeurtenis, want zo mogen we de Wende toch gerust 

omschrijven. Good Bye, Lenin! zit vol met melancholieke zelfspot. Daarbij is Becker 

erin geslaagd alle politiek valkuilen te omzeilen. Zijn film getuigt van ‘Ostalgie’, maar 

maakt zich geen moment schuldig aan kritiekloze verheerlijking van de DDR.58 

 

Kapczynski heeft ook al een artikel over de Ostalgie in deze film op haar naam staan en 

daarin bevestigd zij ook dat de Ostalgie niet alleen als romantische herinneringen voor de 

Oost-Duitsers staat, maar ook juist kritiek geeft aan de zo snelle unificatie en de overname 

van het consumptie-gerichte Westen: “Ironizing the manner in which both East and West 

‘consume’ the GDR-past, Becker points to the success of Ostalgie not only as an outgrowth of 

East German mourning but also a product of Western, capitalist marketing strategies.”59 En 

dat is waarin de kritiek van de regisseur Becker ook ligt, volgens de receptie. De DDR wordt 

zeker niet verheerlijkt omdat het de nieuwe Westerse producten in een keer verslindt en het 

oude helemaal laat verdwijnen. Daarnaast wordt ook het kapitalistische en 

consumptiegerichte Westen bekritiseerd wat zonder enig geweten de voormalige DDR 

overneemt: “De film toont mededogen en steekt de draak met de DDR én de zegetocht van 

het westerse consumentisme.”60 

 Er is dus wederom een trend te ontdekken van Duitse filmmakers om met het 

verleden om te willen gaan. Hoofdstukken naar voren brengen die nog nooit zijn besproken en 

ook de nostalgie in Becker’s film draagt hieraan bij. Er is juist waardering voor het gebruik 

van de nostalgische materialen die Becker gebruikt om de DDR tot leven te laten komen: “De 

oubolligheid van de verdwenen DDR komt met name in de meesterlijke art direction tot 

uitdrukking en in de nepjournaalbeelden die Alex samen met zijn vriend in elkaar zet. Maar 

ook de symbolen van de Westerse levensinstelling worden zwaar te kakken gezet.”61 Dit ziet 

men vaak terugkeren in de kritische receptie en hieraan kan een ander statement van een 

schrijver gekoppeld worden die beweert wat de sleutel tot de film’s charme in het buitenland 

is:  

 

Wolfgang Becker en scenarioschrijver Bernd Lichtenberg zijn er in geslaagd een film 

te maken waarin alles op een heldere manier meerduidig is, als een monochroom wit 

schilderij dat ‘sneeuw’ is getiteld. De Spreewald augurken zijn voor een Ossi 

madeleines, voor een Wessi of een andere westerling juist het bewijs van het bestaan 

van een andere wereld.62 

 

                                                 
58 Erik Spaans. “Heel Duitsland? Nee…”, in HP/De Tijd, 14 november 2003.  
59 Jennifer M. Kapczynski. “Negotiating Nostalgia: The GDR Past in Berlin is in Germany and Goodbye, 
Lenin!”, in The Germanic Review (nr. 1, 2007): 84. 
60 Philippe Remarque. “Met DDR-vlag en in jeugduniform naar de bios”, in De Volkskrant, 3 maart 2003. 
61 Francois Stienen. “DDR-oubolligheid in beeld gebracht”, in Utrechts Nieuwsblad, 13 november 2003. 
62 Bianca Stigter. “Met een beetje moeite maak je de hele DDR na.”, in NRC Handelsblad, 12 november 
2003.  
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Dit sluit goed aan bij de conclusie van Blum die in zijn onderzoek op zoek is naar een logische 

verklaring voor het ontstaan van Ostalgie en een herinnering aan een materiële geschiedenis: 

“The challenge to Western capitalism is to become a little more colourful and to accept, not 

wipe out, the stubborn memories of a material culture that was so different from the 

increasingly uniform consumerism of globalization.”63 Door het niet noemen van West-

Duitsland maar juist in het algemeen het Westerse kapitalisme en de globalisering aan te 

spreken, maakt Blum van het thema een internationaal, globaal thema wat iedereen in de 

Westerse samenleving aan gaat. 

Aan de ene kant gaat het dus wederom om de Duitse nationale geschiedenis die door 

een nationale cinema besproken wordt, maar aan de hand van het laatste punt is te 

herkennen dat er sprake is van een universeel thema wat meerdere mensen aanspreekt. De 

eenwording van Duitsland trof heel Europa, want daarmee kwam er een definitief einde aan 

het socialisme in Europa. Dat dit iedereen interesseert, is ook duidelijke te zien aan de 

media-aandacht die de “20 jaar val van de Muur” in november 2009 gekregen heeft, vooral 

ook in Nederland. Op de website van duistlandweb.nl is er een verzameling van media-

aandacht met betrekking tot dit thema en zo is te zien dat Trouw, NRC Handelsblad en onder 

andere ook NOVA vanaf zomer 2009 heel veel aandacht besteedden aan het thema.64 De 

transnationale aandacht en de transnationaliteit van het thema zouden weer goed passen in 

een canon van Europese film, vooral als het om Europese film gaat die zijn eigen geschiedenis 

weergeeft. 

 

Gegen die Wand 

Naast het omvangrijke Duitse verleden speelt natuurlijk ook het heden een belangrijke rol en 

zo zegt ook Jennifer Kapczynski dat bepaalde politieke thema’s hierbij een rol spelen: 

“Filmmakers come to terms with the always-difficult questions of nation, made still more 

poignant by the fall of the Wall, German unification, the growth of the European Union, and 

the broader tectonic shifts of globalization”.65 Een belangrijk onderdeel van deze globalisatie 

is ook de immigratie van, bijvoorbeeld, Turken. Regisseur Fatih Akin hoort bij een generatie 

Turken die geboren is en leeft in Duitsland, ouders heeft die nog veel waarde hechten aan de 

Turkse cultuur en de kinderen weten vaak niet aan welke cultuur zij meer waarde moeten 

hechten. Dit aspect maakt Fatih Akin tot thema van zijn eigen film GEGEN DIE WAND waarin de 

twee hoofdfiguren op zoek zijn naar een identiteit die maar moeilijk te vinden is in de Duitse 

stad Hamburg. Sibel wil vrijheid en vrijheid kan zij alleen krijgen als ze trouwt met een 

Turkse man, volgens de traditie van haar ouders en cultuur. Als zij Cahit tegenkomt doet zij 

wanhopig een poging om aan haar ouders te ontsnappen en vraagt of hij met haar wil 

trouwen, omdat hij Turks is. Hij gaat er op in en de eerst platonische relatie loopt uit de 

                                                 
63 Blum, 249. 
64 Duitlandweb.nl, “Webgids val van de Muur” laatst bezocht via 
http://www.duitslandweb.nl/dossiers/overzicht/20+jaar+val+van+de+muur/Media  op 20 mei 2010.  
65 Jennifer M. Kapczynski. “Newer German Cinema: From Nostalgia to Nowhere”. in The Germanic 
Review (januari 2007): 5. 
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hand nadat ze toch verliefd worden op elkaar. Wat dan volgt is een hoop ellende voor de 

twee hoofdrolspelers en uiteindelijk belanden zij in Turkije, het land van oorsprong, want in 

Duitsland wilde het maar niet lukken.  

 Zoals in de synopsis al werd aangeduid gaat deze film vooral over een zoektocht naar 

identiteit, en waarschijnlijk is de regisseur er zelf ook mee bezig. Echter probeert de 

regisseur niet een politiek statement te maken; het is een persoonlijk verhaal wat afgebeeld 

wordt. Natuurlijk spelen de verschillen tussen de culturen een grote rol in de film en zorgen 

voor de nodige verhaallijnen, maar ook de kritische receptie herkent dat het hier meer gaat 

om een drama, een tragedie: “Tussen het tumultueuze begin en het wonderlijk kalme einde 

heeft zich een drama ontvouwd dat een Griekse tragedie niet zou misstaan.”66, of “Een rauw 

drama over de destructieve relatie van een Duits stel van Turkse afkomst. (…) Roekeloze, 

nihilistische, ontheemde types die opzichtig flirten met de dood. Existentiële helden, en in 

hun verhalen speelt de Liefde nu eenmaal altijd een dramatische rol.”67, en “Wat begint als 

cliché van westerse zakelijkheid in de liefde eindigt in een oosterse tragedie van immense 

proporties, waarbij de geliefden elkaar willen, maar niet kunnen bereiken.”68 Het “rauwe”, 

“roekeloze”, “tragische” van de film is oorzaak voor veel waardering binnen de kritische 

receptie: “Fatih Akin's compromisloze aanpak heeft in de westerse media niets dan lof 

geoogst; een prijzenregen viel hem ten deel. De noodlottige, zelfdestructieve romantiek 

zegeviert in Gegen die Wand en oefent een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit.”69 Dit 

hangt ook samen met de release van een Nederlandse film over allochtone generaties in de 

Westerse samenleving, SHOUF SHOUF HABIBI, een komedie: “Tegenover de pretentieloze 

meligheid van de Hollandse productie staat een rauw, dynamisch en intelligent drama.”70 En 

zo blijkt dat de lachwekkende stereotyperende beelden niet toppen aan de “rauw-realistische 

toon, zonder knipoog en vol bravoure”71 van de film van Akin. Deze toon wordt naar voren 

gehaald door het script van de regisseur en door de acteurs, en de critici laten hun 

waardering voor dit artistieke werk merken: 

 

Akin zet ieder middel in om de kijker mee te slepen in de emotionele 

achtbaan. Een stuwende, eclectische soundtrack; een montage waaruit ieder 

overbodig en vertragend shot is weggesneden; een energieke en fysieke 

cameravoering die op beslissende momenten groezelig genoeg is om de 

                                                 
66 Kim van der Weff. “Met de rug naar de toekomst. Gegen die Wand van Fatih Akin”, in Skrien 
(september 2004): 16. 
67 Erik Spaans. “Leegte maakt roekeloos.”, in HP/De Tijd, 3 september 2004. 
68 Stine Jensen. “Ik ben oneindig bedroefd. Spel met oosterse en westerse liefdes-stereotypen.”, in NRC 
Handelsblad, 3 september 2004.  
69 Jensen. 
70 Rick de Gier. “Gegen die Wand bruist van energie.”, in VPRO Gids (September 2004): 16. 
71 Idem 
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dreiging van al te veel sentiment te weerstaan. Akins voornaamste wapens 

zijn de twee zorgvuldig geconstrueerde personages.72 

 

Dit is waarschijnlijk het beste voorbeeld van iemand die de esthetische middelen van de film 

waardeert, maar ook Stine Jensen van NRC Handelsblad noemt de belangrijke rol van de 

muziek die door zijn emotionele lading bijna een eigen personage wordt. 

 GEGEN DIE WAND is dan waarschijnlijk hét voorbeeld van een film die over grenzen heen 

kan gaan, en daardoor afstand neemt van de Duitse cinema die in de jaren 1990 heerste. Eric 

Rentschler noemt de cinema uit die tijd ook “cinema of consensus” en vindt het jammer dat 

filmmakers afstand namen van kritische (art)cinema en voor een “Genusskino” kozen. De 

artcinema schijnt nu terug te keren door Fatih Akin, en zo herkent ook Kapczynski in films 

van Akin een nieuwe stap richting een nationale artcinema: “Akin and Tykwer can no longer 

be termed marginal, and the nation’s art cinema continues to grow, earning respectable box 

office returns and on occasion, at least, faring well in the international  market.”73  Bij dit 

soort films is er, volgens Kapczynski, sprake van een “postnational turn” waarin de grenzen 

van de natie, Duitsland, geschorst zijn.74 

Akin’s kwaliteiten als regisseur worden nog eens bevestigd door de schrijvers van het 

Cosmopolitan Screen en zien ze door de eigenschappen van Akin’s personages dat “German 

society is one of surprisingly transnational and globalized sensibilities, one in which people 

can be various things at once and construct multiple homes and temporalities within one and 

the same space.” Het citaat spreekt in feite ook het punt al aan dat deze film niet alleen van 

grote artistieke kwaliteit is, maar dat Akin de eigenschap heeft om van zijn films een globaal 

thema te maken. En zo is er ook binnen de kritische receptie aandacht voor het thema van de 

Turkse generaties en de zoektocht naar een identiteit van deze generatie. Dat ligt bovendien 

deels aan de release van de Nederlandse komedievariant SHOUF SHOUF HABIBI waardoor nog eens 

duidelijk wordt dat het thema van allochtonen in een land - Nederland, Duitsland of een 

ander - voor meerdere groepen van interesse is, of zou moeten zijn. Zo is het een algemeen, 

Europees thema wat een breed, Europees publiek kan trekken. Voorbeelden uit de kritische 

receptie zijn: “In een tijd waarin (in ieder geval in Nederland) fel wordt gediscussieerd over 

de multiculturele samenleving, licht Gegen die Wand op als een pleidooi voor de nuance.” En 

ook Dana Linssen bemerkt dat “de film thematisch en stilistisch slagvaardig allerlei seksuele 

en emancipatoire achterstanden binnen de Turkse gemeenschappen aanslaat”.75 Terwijl Akin 

niet van plan was om een “politiek pamflet” te maken van zijn films, vindt ook Stine Jensen 

                                                 
72 Kim van der Weff. “Met de rug naar de toekomst. Gegen die Wand van Fatih Akin”, in Skrien 
(september 2004): 16. 
73 Jennifer M. Kapczynski. “Negotiating Nostalgia: The GDR Past in Berlin is in Germany and Goodbye, 
Lenin!”, in The Germanic Review (nr. 1, 2007): 79. 
74 In haar artikel “Newer German Cinema: From Nostalgia to Nowhere” noemt Kapczynski twee 
richtingen binnen de nieuwste Duitse film: de “historical return” met films zoals GOOD BYE, LENIN! of 
SOPHIE SCHOLL en daartegenover de postmoderne “postnational turn” met films die zich niet aan 
chronolgie of (geografische) grenzen houden met als beste voorbeeld LOLA RENNT van Tom Tykwer. 
75 Dana Linssen. “ ‘Ik laat de acteurs niet helemaal strippen’. De Turks-Duitse regisseur Akin over het 
bekroonde Gegen die Wand”, in NRC Handelsblad, 14/15 februari 2004. 
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dat zijn film weldegelijk het algemene thema van de multiculturele samenleving 

weerspiegelt: “Maar of Akin dat nu wil of niet, je kunt zijn spel met oosterse en westerse 

liefde in Gegen die Wand associëren met de moeizame liefdesrelatie tussen Turkije en de 

Europese Unie.” 

 

Kebab Connection 

Ook KEBAB CONNECTION is een film gemaakt door een generatie Duits-Turken die hun eigen 

ervaringen willen delen. Geregisseerd is de film door Anno Saul maar met behulp van Fatih 

Akin’s oude script. Deze film is echter heel wat luchtiger dan GEGEN DIE WAND en representeert 

de Duits-Tuken op een heel andere manier. In Hamburg leven de Duitse Titzi en haar Turks-

Duitse vriend Ibo die een beginnende regisseur is en voor de kebabtent van zijn oom een 

reclamespotje gaat maken. Ibo komt door de zwangerschap van zijn vriendin voor een 

moeilijke keuze te staan wat er ook mee te maken heeft dat zijn vader absoluut niet wil dat 

hij een familie begint met een Duitse. De cultuurverschillen worden duidelijk gemaakt door 

de Grieken die aan de overkant wonen maar ook door het feit dat Ibo niet vindt dat hij een 

kinderwagen hoort te duwen. Deze verschillen en stereotyperingen worden in de film op een 

lichtvoetige, komische manier naar voren gehaald, en heeft de film ook een happy end want 

Ibo kiest natuurlijk voor zijn grote liefde Titzi. 

 Aan het aantal van de artikelen (vier) kan al vastgesteld worden dat deze film veel 

minder aandacht gekregen heeft dan GEGEN DIE WAND. Ook de cijfers van de 

bezoekersaantallen laat zien dat de film maar één derde bezoekers van GEGEN DIE WAND trok.76 

Waar dit precies aan ligt is niet onderdeel van het onderzoek, maar door de weinige aandacht 

zal deze film niet in een eventuele canon van Duitse cinema opgenomen worden. De film 

wordt in een rij van films geplaatst die, zoals Pauline Kleijer zegt, “de 

integratieproblematiek moeiteloos omvormen tot een hartverwarmend multiculti-festijn, met 

een overvloed aan goedbedoelde, geinige pesterijtjes en een happy end.”77 De film krijgt 

echter wel waardering voor dit “opgelegde positivisme” en Belinda van de Graaf vindt zelfs 

dat “de multiculturele worsteling met een vette knipoog gebracht wordt, maar in de kern 

serieus, met een emanciperende boodschap.”78 De kritische receptie valt wel op dat er ook in 

deze film sprake is van een debat rondom de generatie Turken die in Duitsland leven en dat 

de cultuurverschillen die in de film neergezet worden weldegelijk de ware problematiek naar 

voren halen. Maar ook Ronald Ockhuysen van De Volkskrant merkt op dat: “Na het uitbrengen 

van de film kwamen er in Duitsland weinig reacties op de inhoud. Dat was wel het geval bij 

Gegen die Wand, die commentatoren en columnisten inspireerde tot beschouwingen over de 

integratieproblematiek.”79 Door het komediegehalte, de weinige serieuze aandacht en de 

stelling van de regisseur, zou KEBAB CONNECTION haast in het rijtje films passen waar Rentschler 

                                                 
76 Cijfers Cinemien van 15 december 2009. Bezoekersaantal: 22.864. 
77 Pauline Kleijer. “Een vrolijk multiculti-festijn.”, in De Volkskrant, 23 februari 2006. 
78 Belinda van de Graaf. “Multiculti-problemen met een vette knipoog.”, in Trouw, 23 februari 2006. 
79 Ronald Ockhuysen. “Veel verwarring, maar zeker geen drama.”, in De Volkskrant, 24 februari 2006. 
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het over heeft in zijn beschrijving van een “cinema of consensus”. Zo zegt hij namelijk dat: 

“This new cinema cultivates familiar genres and caters to popular tastes. Rather than 

intervening or speaking out, professionals engross and accommodate. They want the cinema 

to be a site of mass diversion, not a moral institution or a political forum.”80 Waarom dan wel 

aandacht besteden aan deze film? Dat komt voornamelijk doordat de film deels verkocht 

wordt als een Fatih Akin film wat een bepaalde belofte uitspreekt.81 Anneriken Wehrens 

onderzocht de posters en dvd’s van films waarbij opviel dat door nadrukkelijk gebruik van de 

naam van een regisseur “het product een exclusief karakter krijgt.”82 Daarnaast snijdt de film 

punten aan over integratie zoals het ook in GEGEN DIE WAND gebeurt, en de film was te zien in 

de Nederlandse bioscopen. Door deze facetten van “auteurscinema” en politiek thema zou te 

verwachten zijn dat ook deze film meer aandacht krijgt, maar waarschijnlijk omdat het te 

luchtig is en niet realistisch genoeg, de ‘rauwheid’ van Gegen die Wand mist, hapte de 

kritische receptie niet toe. 

                                                 
80 Eric Rentschler. “From New German Cinema to the Post-Wall Cinema of Consensus.” in Cinema and 
Nation, red. Mette Hjort en Scott MacKenzie (Londen/New York: Routledge, 2000), 264. 
81 Op de website van DVD-label Homescreen (Cinemien): “Kebab Connection is een hilarische komedie 
over twee fast-food restaurants, een gefrustreerde filmmaker, de beste commercial ooit, verboden liefde 
en de eeuwenoude Turks-Griekse rivaliteit. Fatih Akin, regisseur van de succesvolle film Gegen die 
Wand schreef het scenario.” www.homescreen.nl  
82 Wehrens, 31. 
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2. Positionering  

While the New German Cinema rummaged through the history and took on the job of 

working through the repressed past of Germany, the 2001 exhibition [at the 

Filmmuseum Berlin] is perhaps the sign of a hope that a new German cinema will not 

only be a superficial ‘cinema of consensus’, but will take on the job of becoming a 

critical and keen observer of past, present and future German realities, 

contradictions and developments.83 

 

Dit citaat komt uit de conclusie van Malte Hagener, die door recente ontwikkelingen binnen 

de Duitse filmindustrie hoop heeft op een nieuwer Duitse nationale cinema. Zijn stelling 

bevat punten die door de kritische receptie ook al aangehaald worden en als belangrijk 

eigenschap tellen voor de waardering van deze films. Het kritische en enthousiaste van de 

makers van de films die willen proberen nieuwe aandacht te schenken aan thema’s, die vaak 

zijn verdrongen, ziet men vooral terug in de receptie van DDR-films. Vlak na de val van de 

muur werd er niet gesproken over de gebeurtenissen in het oosten van Duitsland. Ook SOPHIE 

SCHOLL hoort bij de films die lof krijgen om het durven aanpakken van het eigen verleden, en 

zelfs John Rabe’s ongekende geschiedenis lijkt goed aan te slaan. Het debat rondom de 

nieuwste Duitse film is nog zeer jong, en zoals ik in mijn inleiding al zei, kan men het 

terugvoeren op enkele wetenschappelijke schrijvers. De definitie van Kapczynski’s “historical 

return” zouden kunnen aansluiten bij de bevindingen in de receptie van het onderzoek, want 

de meeste films tonen een Duitse nationale cinema die terug gaat naar zijn verleden en zo 

een nieuwe identiteit creëert, “reminding viewers that the revision of Germany’s historical 

narrative required new visual and auditory forms.”84 Terwijl dit zeker klopt voor films zoals 

SOPHIE SCHOLL en DAS LEBEN DER ANDEREN gaat het begrip van Kapczynski’s als een kettingreactie 

door naar de “heritage cinema” van Koepnick en vervolgens ook naar Rentschler’s “cinema of 

consensus” waarbij historische drama’s meer als “Genusskino” gezien worden. Hagener 

noemt het ook, de “superficial cinema of consensus”, toch past deze definiëring niet bij de 

films en de kritiek die zij krijgen van dit onderzoek en maken, volgens mij, deel uit van de 

nieuwe cinema die Hagener voorspelt. Dit komt voornamelijk ook doordat er aandacht 

geschonken wordt aan de kwalitatieve eigenschappen van de films. Door de bevindingen van 

de analyses van de transnationale kritische receptie is het dus mogelijk om de cinema een 

positie te geven binnen de genres. Het gaat hier namelijk om een nationale cinema, een soort 

waarvan Hagener zijn hoop op vestigt. Het gaat dan wel nauw samen met het genre van de 

arthouse cinema. Dit ligt er aan dat Duitse films in het verleden vaak gelijkgesteld werden 

aan auteurscinema, de Autorenfilm, en daar wordt ook nu niet van losgelaten. Autoren 

komen terug in vorm van regisseurs en acteurs die voldoende aandacht krijgen in de receptie. 

De filmstijl van de regisseur wordt gewaardeerd en specifieke filmstijlen, de vorm en de 

                                                 
83 Hagener, 104. 
84 Jennifer M. Kapczynski. “Newer German Cinema: From Nostalgia to Nowhere”, in Germanic Review 
(2007): 3. 
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inhoud, maken deel uit van de discussie rondom arthouse cinema, zoals Willinsky ook al is 

opgevallen. “These films foreground the artistry of the auteur and navigate between the 

subjectivity of the auteur and an aesthetic of realism.”85 Realisme is een belangrijk hoofdstuk 

in de geschiedenis van arthouse cinema, zo zegt Willinsky dat “an association with ‘realism’ 

most strongly assured a film screen time in an art film theater.” Het realisme waar zij over 

schrijft komt vooral uit het realisme van de Italiaanse en Franse films uit de jaren 60 van de 

vorige eeuw. Echter kunnen kenmerken hiervan ook gekoppeld worden aan de nieuwste 

Duitse films, en dan met name de film van Fatih Akin, GEGEN DIE WAND. In de receptie was snel 

duidelijk dat het ‘rauwe’, realistische werk van Akin voor veel waardering zorgt.  

 Binnen deze nationale cinema zorgt de waardering en de aandacht die deze films 

krijgen ook ervoor dat ze in een canon opgenomen worden. Dit is vooral het geval bij de films 

GOOD BYE LENIN!, DAS LEBEN DER ANDEREN, SOPHIE SCHOLL en GEGEN DIE WAND. Zoals al gezegd heeft 

dit aan de ene kant te maken met de auteurskwaliteit van de films. Acteerwerk en regie 

worden bij deze film geprezen maar aan de andere kant spelen de thema’s binnen deze films 

ook een belangrijke rol. Het gaat vooral om het verwerken en het aanspreken van de 

geschiedenis of zelfs al, zoals bij GEGEN DIE WAND, het heden. Een waardering die een 

kunstwerk krijgt, wordt volgens Pierre Bourdieu gedefinieerd als “symbolisch kapitaal”. 

  

Voor een auteur, een criticus, een kunsthandelaar, een uitgever of een 

theaterdirecteur is er maar één legitieme manier om kapitaal te verwerven, 

namelijk door een naam op te bouwen, een naam die bekend en erkend 

wordt. Een dergelijke naam vormt een kapitaal van consecratie dat op zijn 

beurt in staat is om objecten en personen te consacreren en een bepaalde 

waarde te geven, waarna het zich vervolgens meester kan maken van de winst 

die deze operatie oplevert. 86 

De winst hier kan economisch zijn, maar kan vooral een invloed hebben op de cultuur en 

bijdragen aan een “langdurig productiecyclus” waardoor een kunstwerk “oud kan worden”. Er 

ontstaat als het ware een reputatie door het investeren in symbolisch kapitaal. Dit is 

inderdaad een langdurig proces en een van de belangrijkste stappen binnen dit proces is dus 

de waardering vanuit een bepaalde groep. Bourdieu zegt, dat door langdurige 

productiecyclussen een object verheven kan worden tot “klassiek” en daardoor gecanoniseerd 

wordt.87 Zo zien wij hier een link tussen waardering, symbolisch kapitaal, en canonisering. Liz 

Czach zag deze ook al en laat ook zien dat er een heel proces aan verbonden is om een object 

“oud te laten worden”. Want de waardering heeft invloed op heel veel partijen en zoals 

Bourdieu zegt is die aan de ene kant ook gericht op jury’s die een film wederom prijzen 

geven. Deze “economische waardering” heeft wederom invloed op de critici die vaak uit die 

reden weer gaan schrijven over een film. Zoals men ziet is het een lang proces wat 

                                                 
85 Willinsky, 18. 
86 Bourdieu (1989), 248. 
87 Bourdieu (1989), 258. 
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afhankelijk is van verschillende groepen, en nu zijn de films die ik besproken heb nog jong en 

is dit proces nog maar net begonnen, toch denk ik dat ze al een symbolisch kapitaal hebben 

verworven. De films worden op hun artistieke punten benaderd, door de regisseur en zijn 

filmstijl maar ook de acteurs, en de nadruk op de namen is een onderdeel van het symbolisch 

kapitaal zoals Wehrens88 al duidelijk maakte: “De naam van de regisseur fungeert als 

‘garantie’ voor het cultureel kapitaal en draagt daarmee bij aan de symbolische waarde van 

de film, net zoals het vernoemen van gewonnen prijzen of selecties voor filmfestivals dat 

doen.”89 In de receptie worden ook vaak de prijzen genoemd die de film gewonnen heeft en is 

het onontkoombaar dat de critici, onder andere daardoor, een stempel drukken op deze 

films. Door deze stempel, de herkenning, zullen films opgenomen worden in een canon: 

“Films that gather a considerable amount of critical capital are more likely to find a place in 

the history of a national cinema as part of the canon than those films that do not.”90 Naast 

het feit dat waardering voor een opname zorgt, gaan volgens Czach canon en nationale 

cinema’s hand in hand waarbij zij zich aansluit aan Staiger. Canons van nationale cinema’s 

bieden een manier om les te geven en een geschiedenis van de film op te bouwen: “The twin 

concepts of national cinemas and canonical great works continue to provide some of the 

primary ways we teach, study and understand film history.”91  

Binnen deze canon van een nationale artcinema zijn er verschillen op te merken. De 

film van Von Donnersmarck, DAS LEBEN DER ANDEREN, kwam later uit dan GOOD BYE, LENIN! en in 

de kritische receptie zien wij dat de voorkeur toch uitgaat naar het meer politieke verleden 

van deze kort existerende staat en wordt het nostalgische, luchtige GOOD BYE, LENIN! bijna in 

diskrediet gebracht. En toch lijkt het erop dat ook deze film in een canon van de Duitse 

nationale cinema opgenomen zou kunnen worden, juist omdat het op een andere manier met 

de eigen geschiedenis omgaat. Niet op de duistere manier zoals in SOPHIE SCHOLL of DAS LEBEN 

DER ANDEREN, maar juist met spot en satire en met materiële herinneringen. Dit gebeurde al 

eerder in SONNENALLEE van Leander Haussmann en zo vind ook Paul Cooke dat deze film een 

belangrijke rol speelt voor Duitsland (en daarmee ook haar cinema):  

 

Within the context of the German process of unification and the question of 

national identity, the film demands that the West German tradition should not 

be prioritised over the East, but that the full diversity of German experience 

be embraced on the nation’s quest for unity.92 

 

                                                 
88 Voor Wehrens speelt de opname in een canon geen belangrijke rol maar toch herkent ook zij de 
mogelijkheden van Bourdieu voor een onderzoek in arthouse cinema om “inzicht te krijgen in de culturele 
werking van art cinema als symbolische praktijk.” Wel gebruikt ze het om aan te tonen dat door de 
symbolische waarde binnen de receptie de economische waarde omhoog gaat en stelt dit tegenover 
mainstream cinema om ook aan te tonen dat ook arthouse mainstream trekjes heeft. 
89 Wehrens, 33. 
90 Liz Czach. “Film Festivals, Programming, and the Building of a National Cinema”, (2004): 82. 
91 Czach, 78. 
92 Paul Cooke. “Performing ‘Ostalgie’: Leander Haussmann’s Sonnenallee” in German Life and Letters 
(april 2003): 167. 
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Met diversiteit bedoelt Cooke hier vooral ook de nostalgische, materiële aspecten van de 

DDR, waardoor zijn bevinding ook geldt voor Becker’s film GOOD BYE, LENIN! 

In tegenstelling tot GOOD BYE, LENIN!, lijkt de luchtigere variant van GEGEN DIE WAND, 

KEBAB CONNECTION, niet een film te zijn die in de canon terecht zal komen. Aan de ene kant ligt 

dit aan de aandacht die de film gekregen heeft hier. De redenen hiervoor kunnen verschillend 

zijn, en het ligt niet aan mij om te onderzoeken waarom de film niet in de smaak gevallen is 

van het kritische publiek. Echter lijkt het hier er op dat en realistische aanpak beter past bij 

het realistische debat rondom integratie. Daarnaast komt in de kritische receptie ook veel de 

esthetische waardering voor GEGEN DIE WAND naar voren, terwijl deze geheel achterwege 

gehouden wordt bij KEBAB CONNECTION. Dit geeft wederom aan dat er in de transnationale 

kritische receptie vooral sprake is van een canon van Duitse film als deze gepaard gaat met 

artistieke kwaliteiten. 

De Europese kwaliteiten die al deze films bezitten en die ook worden besproken 

binnen de kritische receptie zouden aanleiding kunnen zijn voor het vaststellen van een 

Europese cinema. De thema’s (2e WO, DDR, globalisatie) kunnen vertaald worden naar andere 

situaties en andere landen maar het is natuurlijk vooral een feit dat deze thema’s een 

belangrijk onderdeel vormen van de Europese geschiedenis. Hierdoor krijgen zij inderdaad 

aandacht in de buitenlandse receptie, echter wordt daarin duidelijk dat het om iets Duits 

gaat en dat de Europese eigenschappen niet direct aangesproken worden. Men zou aan de 

hand van een analyse van een film, de film kunnen plaatsen in het genre van Europese 

cinema. Zo zou GEGEN DIE WAND heel toepasselijk zijn, want volgens Schindler en Koepnick 

sporen deze films ons aan “to push issues of agency, identity, and cultural creativity beyond 

the conceptual paradigm of the national and, in doing so, rethink the location of the national 

and the local within the ever more global economy of images and sound.”93  

Met de kritische receptie is het nog niet gedaan met deze films, en zullen zij in de 

loop van de tijd steeds vaker opgenomen worden in literatuur, zullen nieuwe artikelen 

verschijnen en zal het debat blijven leven van deze films. Zo zien we dat het artikel van 

Evans over DAS LEBEN DER ANDEREN nog maar net in 2010 is verschenen. Dit is ook precies wat 

Bourdieu het symbolisch kapitaal noemt en dat de waardering oneindig kan zijn: 

 

Een kunstwerk [wordt] niet twee maal gemaakt, maar honderd keer, duizend keer, 

door iedereen die meent dat hij er materieel of symbolisch profijt van kan trekken 

door het te interpreteren, te klassificeren, te ontcijferen, te becommentariëren, te 

reproduceren, te bekritiseren, te bestrijden, te kennen, te bezitten. De waarde van 

een kunstwerk neemt met de jaren toe (…), en verleent het tevens een soort 

overlevingskracht.94 

 

                                                 
93 Schindler en Koepnick, 8. 
94 Bourdieu (1989), 282. 



Nieuwste Duitse cinema: Een canon van nationale artcinema – met dank aan de kritische receptie 

Anne Kervers Universiteit Utrecht 32 

Conclusie 

Door de transnationale kritische receptie krijgt de hedendaagse Duitse film een positie binnen 

de nationale cinema en tegelijkertijd ook de arthouse cinema. Dit heeft er natuurlijk mee te 

maken dat Duitse cinema vroeger ook al synoniem stond voor ‘high’ culture cinema. Dit is 

blijven hangen wat men aan de waardering en de punten van de kritische receptie merkt. 

Door deze waardering is er ook sprake van een canonisering van dit genre en wordt bevestigd 

dat voor een opname in een canon, het symbolische kapitaal, de waardering, een belangrijke 

rol speelt – een film moet aandacht krijgen! En die krijgt de film door de kritische receptie. 

Daarnaast zijn de films keerpunten in de geschiedenis van de Duitse film, met name ook in 

het buitenland. Door de combinatie arthouse en nationale cinema, die in feite altijd al hand 

in hand liepen, gaat het dus om een nationale artcinema. In het debat rondom nationale 

cinema was altijd al sprake van een artistiek gehalte en daarnaast worden cinema’s toch 

altijd weer gefilterd benaderd. Daarom is het moeilijk om hier van een Europese cinema te 

spreken want, zo blijkt, wordt vooralsnog de Duitse film als Duits aangepakt.  

Het belang voor een soortgelijk onderzoek als dat van mij hangt erg af van het 

archiefwerk. Dit is een van de belangrijkste onderdelen in het debat rondom canonvorming, 

en distributiebedrijven archiveren alle recensie van uitgebrachte films waardoor zij bijdragen 

aan de wetenschap die hier gebruik van zou kunnen of zelfs moeten maken. Daarom is het 

ook mijn doel om aan de hand van dit onderzoek duidelijk te maken dat bronnen zoals 

recensies een belangrijke rol kunnen spelen binnen de wetenschap en de bestudering van 

film. Enkele andere wetenschappers hebben hier al gebruik van gemaakt zoals Ting Wang in 

haar artikel “Understanding local reception of globalized cultural products in the context of 

the international cultural economy: A case study on the reception of Hero and Daggers in 

China.” waarbij zij gebruik maakte van de recensies van de genoemde films. Haar onderzoek 

en het onderzoek van mij zijn voorbeelden van invalshoeken die genomen kunnen worden 

binnen een receptieonderzoek en er zullen zich nog zeker meer voordoen.  

Daarnaast is een soortgelijk onderzoek ook van interesse voor de interculturele 

communicatiewetenschappen die de verhoudingen tussen landen onderzoeken. De relatie van 

Nederland-Duitsland kan aan de hand van het analyseren van dit soort artikelen nader 

onderzocht worden en kunnen gelijk een bijdrage leveren aan instituten die zich dagelijks 

bezig houden met het hoofdstuk van Nederlands-Duitse betrekkingen. Het Duitsland Instituut 

Amsterdam en het Goethe Instituut Amsterdam zijn inrichtingen waar dit soort onderzoek van 

belang kan zijn. Dit wordt duidelijk aan de hand van de scriptieprijs beschrijving op de 

website van het DIA: “De Volkskrant en het DIA reiken iedere twee jaar een scriptieprijs uit 

voor een scriptie over een onderwerp dat direct gerelateerd is aan Duitsland of het Europese 

integratieproces en de rol van Duitsland daarin.” Een van de genomineerde scripties was, 

bijvoorbeeld: Die zweite Heimat. Over de televisiebeleving van Duitsers in Nederland.95 Ook 

                                                 
95 Duitsland Instituut Amsterdam. “Volkskrant/ DIA Scriptieprijs” geraadpleegd via 
http://www.duitslandinstituut.nl/  laatst bezocht op 2 juni 2010. 
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de takenbeschrijving van het Goethe Instituut geeft goed weer dat dit soort onderzoeken 

goed passen in de internationale betrekking:  

 

Das Goethe-Institut Niederlande fördert den kulturellen Dialog zwischen den 

Niederlanden und Deutschland. Beide Nachbarländer werden sich im vereinten 

Europa ihrer Gemeinsamkeiten immer stärker bewusst. Ziel des Goethe-

Instituts ist es, solche positiven Entwicklungen zu entdecken, zu verstärken 

und zu fördern.96 

 

Zo slaat mijn onderzoek, de basis en de methodiek ervan, een (nieuwe) weg in, in 

verschillende wetenschappelijke afdelingen en is het de moeite waard om na te denken over 

een vervolgonderzoek. Een bijdrage is zeker waardevol genoeg!

                                                 
96 Goethe-Instituut-Amsterdam. “Über uns” geraadpleegd via 
http://www.goethe.de/ins/nl/ams/uun/deindex.htm  laatst bezocht op 2 juni 2010. 
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Bijlagen 

Vanwege de grote hoeveelheid artikelen was ik genoodzaakt om het te beperken. Daarom heb 

ik er maar enkele als voorbeeld toegevoegd die ik ook het meest heb gebruikt in mijn 

analyses en die een goed beeld weergeven van een kritische receptie. 
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Sophie Scholl 

- Koen Dortmans, “Het rechtvaardige geslacht”,  VOX Univ. Nijmegen, Nr.1 8 september 2005: 
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- Dana Linssen, “Ijselijk duel in Sophie Scholl”, NRC Handelsblad, 15 september 2005: 
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- Jan Pieter Ekker, “Laatste dagen van een verzetsheldin”, Volkskrant, 15 september 2005: 
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John Rabe 

- Merlijn Schooneboom, “Eerste Duitse film over ‘nazi-held’”, De Volkskrant, 26 november 

2009: 
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- Guido Verburg, “Schuilen onder een hakenkruis”, Sp!ts, 26 november 2009: 
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- Jann Ruyters. “Nazi biedt hulp tegen wrede Japanners”, Trouw, 26 november 2010: 
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Das Leben der Anderen 

- Margreet Fogteloo. “De efficiency van de kaartenbak.”, De Groene Amsterdammer, 23 

februari 2007: 
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- Pauline de Bok. “Stasi – de opera”, Vrij Nederland, 27 februari 2007: 
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- Andre Roelofs. “Ook in dictaturen zijn mensen niet eendimensionaal”, in De Volkskrant, 6 

maart 2007: 
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Good Bye, Lenin! 

- Daniel Singelenberg. “Ostalgie in de bioscoop”, in De Groene Amsterdammer, 15 november 

2003: 

 

 



Nieuwste Duitse cinema: Een canon van nationale artcinema – met dank aan de kritische receptie 

Anne Kervers Universiteit Utrecht 56 

- Erik Spaans. “Heel Duitsland? Nee…”, in HP/De Tijd, 14 november 2003: 
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- Bianca Stigter. “Met een beetje moeite maak je de hele DDR na.”, in NRC Handelsblad, 12 

november 2003: 
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Gegen die Wand 

- Kim van der Weff. “Met de rug naar de toekomst. Gegen die Wand van Fatih Akin”, in Skrien 

(september 2004): 
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- Rick de Gier. “Gegen die Wand bruist van energie.”, in VPRO Gids (September 2004): 
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- Erik Spaans. “Leegte maakt roekeloos.”, in HP/De Tijd, 3 september 2004: 
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Kebab Connection 

- Ronald Ockhuysen. “Veel verwarring, maar zeker geen drama.”, in De Volkskrant, 24 

februari 2006: 

 



Nieuwste Duitse cinema: Een canon van nationale artcinema – met dank aan de kritische receptie 

Anne Kervers Universiteit Utrecht 67 

- Pauline Kleijer. “Een vrolijk multiculti-festijn.”, in De Volkskrant, 23 februari 2006: 
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- Belinda van de Graaf. “Multiculti-problemen met een vette knipoog.”, in Trouw, 23 februari 
2006: 
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Cijfers Cinemien 

 


